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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM
Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação 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 perfusão. 2.COMPOSIÇÃO QUALITATI-
VA 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 solução 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. 4.2 Posologia e modo de 
administração Monitorize cuidadosamente o aparecimento de possíveis sinais e sintomas de reações de hipersensibili-
dade 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 identificar 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 determina-
da, 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 sema-
na. 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 re-
posição de ferro, a necessidade de ferro deve ser novamente calculada 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 hemodiálise 
(ver também secção 4.4). População pediátrica A utilização de Ferinject não foi estudada em crianças. Assim, não está 
recomendado em crianças com idade inferior a 14 anos. Modo de administração Ferinject deve ser administrado so-
mente através de via intravenosa: por injecção ou por perfusão ou durante uma sessão de hemodiálise diretamente e 
sem diluição 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 adminis-
tração 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 admi-
nistrados 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 inflama-
tórias (p. ex., lúpus eritematoso sistémico, artrite reumatoide). Ferinject deve ser administrado apenas quando estão imedia-
tamente disponíveis técnicos formados em avaliação e tratamento de reações anafiláticas, em instalações em que seja asse-
gurado 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 into-

lerância 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, incluin-
do 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 adminis-
trar 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 sobrecar-
ga. 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 conco-
mitantemente com formulações parentéricas de ferro. Portanto, se necessário, a terapêutica com ferro oral não deve ser ini-
ciada durante pelo menos 5 dias após a última administração de Ferinject. 4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento Gravi-
dez 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 consi-
derar que o benefício é superior ao potencial risco tanto para a mãe como para o feto. Pode ocorrer bradicardia fetal após 
administração de ferros parentéricos. Esta é normalmente transitória e consequência de uma reação de hipersensibilidade na 
mãe. O feto deve ser cuidadosamente monitorizado durante a administração intravenosa de ferros parentéricos a mulheres 
grávidas. 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 Per-
turbações do foro psiquiátrico: Raras: ansiedade Cardiopatias: Pouco Frequentes: Taquicardia; Vasculopatias: Frequen-
tes: Rubores, hipertensão; Pouco Frequentes: Hipotensão; Raras: Flebite, síncope, pré-síncope Doenças respiratórias, torá-
cicas 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 diagnós-
tico: ; Pouco Frequentes: Aumento da alanina-aminotransferase, aumento da aspartato-aminotransferase, aumento da ga-
ma-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 in-
formações contactar o Titular da AIM.
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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.
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EDITORIAL

Mensagem da Direção  da SPA aos Anestesiologistas Portugueses
Message from SPA Direction do Portuguese Anesthesiology
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.19733

Estimados Colegas,

Num momento tão dif ícil como o que vivemos venho dar uma 
palavra de incentivo a todos os Anestesiologistas portugueses. 
Temos que ser médicos preparados para enfrentar a pandemia 
por SARS-COV2 fazendo a diferença.

Temos que aguentar com firmeza, resiliência e eficácia mantendo 
a serenidade pois o país precisa de nós. 
Vamos ser chamados a desempenhar tarefas que irão fazer toda 
a diferença nos outcomes da pandemia COVID-19.

Peritos em intubação e manutenção da via aérea, atividade 
muito perigosa em doentes de COVID-19, temos que saber 
como nos proteger. É  um dever para connosco, com as nossas 
famílias mas, sobretudo para com todos os cidadãos. Temos que 
permanecer saudáveis para ajudar os cidadãos do nosso país.

Chegam-nos relatos de colegas italianos que nos fazem refletir. Devemos  preparar-nos, estudando o assunto, 
aprendendo com a experiência dos colegas chineses e italianos, organizando-nos, elaborando estratégias, 
definindo algoritmos de abordagem, fluxogramas de atuação, criando equipes de trabalho que se revezem, equipes 
de reserva para substituir os que se contaminem, locais adequados para repouso mesmo para pernoita para evitar 
contaminação das nossas famílias, etc. 

Temos que tomar medidas e incentivar toda a sociedade a que o faça também, para nos protegermos da 
contaminação e do burnout.
Temos que obrigar os nossos hospitais e sistema de saúde a organizar-se para conseguirmos dar resposta com um 
mínimo de perdas no período muito dif ícil que se avizinha. 
Temos a obrigação ética, moral e profissional enquanto Médicos Anestesiologistas de TUDO FAZER para 
melhorar o outcome da pandemia COVID-19 no nosso país.
As nossas vidas nunca mais serão iguais. 

CORAGEM E SOLIDARIEDADE entre nós profissionais, com as vítimas e muito cuidado para protegermos as 
nossas famílias e colegas.
No fim seremos como a Kintsukuroi (arte japonesa) com cicatrizes reais e emocionais tratadas com a arte do 
amadurecimento.
Certos de que saberemos estar à altura do desafio.

(Rosário Órfão, Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)



EDITORIAL

Carta aos Jovens Médicos Anestesiologistas Portugueses (Internos e 
Especialistas)
Letter to Young Portuguese Anesthesiologists (Interns and Specialists)
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.19780

Caros colegas,

A epidemia COVID-19 aproxima-se da fase em que provavelmente os nossos hospitais vão ter que receber e tratar 
muitos doentes necessitados de ventilação artificial, tratados em novos espaços e com recurso a anestesiologistas.

Decidi escrever-vos esta carta por entender ser fundamental encarar de frente o medo que ameaça tolher-nos e 
por sentir ser prioritário elevar a moral, motivar, encorajar e gerar confiança.

Para que o que vos transmito seja mais credível, começo por breves palavras introdutórias. Tenho 64 anos, uma 
idade que me confere experiência, mas que me coloca num grupo de risco face a este vírus, uma idade que, em 
Itália, já está no limiar de critério para não aplicação de ventilação. Sou, há já algum tempo, o médico mais velho 
do meu hospital (Santo António) a fazer noites e urgências de 24 horas. A partir de segunda-feira dia 23 de 
Março, o planeamento da actividade dos anestesistas permite, com a redução da actividade de rotina, afectar os 
anestesiologistas preferencialmente à urgência e às áreas de cuidados intensivos que estão a ser criadas par dar 
resposta à epidemia. A reorganização permite também dispensar, pelo menos para já, a participação de colegas 
em situação de maior risco clínico, nomeadamente os que estão imunodeprimidos. Isto está a acontecer em 
todos os hospitais do país. No meu hospital, em função dos critérios definidos pelos nossos responsáveis, foi-me 
proporcionada a possibilidade de ficar, para já, em evicção laboral, isto é, em casa. Já havia admitido que essa 
questão me pudesse ser colocada e já tinha, por isso, tomado uma decisão: estarei ao serviço, tal como os mais 
jovens, de acordo com as necessidades que formos enfrentando, assumindo as funções e tarefas que me forem 
destinadas. Sem reservas. Trabalhei vários anos dedicado ao intensivismo, e embora algo desactualizado penso 
poder ser bem útil.

Assim, o que seguidamente vos transmito, deve ser entendido como sendo eu um dos vossos e não alguém que 
teoriza no conforto de um gabinete. É também uma comunicação estritamente pessoal, não institucional, que não 
veicula a não ser a mim próprio, sendo eu um clínico como qualquer um de vós, não ocupando qualquer cargo na 
instituição, sendo um médico em actividade clínica a tempo completo, desde sempre em dedicação exclusiva, e a 
cumprir serviço de urgência semanal, tal como o fazem vocês.

Estou (estamos) optimista(s) porque agora, sim, vemos empenhamento, organização e medidas efectivas na 
resposta à epidemia COVID-19. Falta ainda, a meu ver, melhorar mais a comunicação e espero que também a 
esse nível ocorram progressos, substituindo a atitude de procurar limitar a informação a um círculo fechado de 
decisores e substituindo-a por uma comunicação aberta e eficiente. É que essa tentativa de limitar a informação, 
sonegando-a, não impede de facto a sua propagação, que tende a ocorrer com deformação. Devem seguir-
se guidelines como a emitida há duas décadas nos EUA quando o governo federal desenvolveu os princípios 
para regular a comunicação durante uma crise de saúde pública. Entre os princípios essências salientava-se a 
necessidade de “ser o primeiro”, “ter razão”, “ser credível”, “demonstrar respeito” e “promover a acção”. 

Se na reposta à crise falta melhorar a comunicação, não é esse, todavia, o aspecto em que estamos mais em falta. 
Falta, sobretudo, contrariar o medo e o efeito produzido pelo facto de, entre os profissionais de saúde, se estar 
permanentemente a falar de COVID-19 numa atitude algo amedrontada. A forma de contrariar o medo e romper 
o ciclo vicioso das conversas obsessivas, é promovendo atitudes e acções que elevem a moral. Isso é essencial, 
tal como nos dizia, há uma semana, o Paolo Pelosi, anestesiologista e intensivista italiano, ex-presidente da ESA, 
preocupado em aconselhar os colegas portugueses e oportunamente citado pelo Professor Fausto Pinto em carta 
em boa hora dirigida ao Primeiro-ministro e publicada no Público. É da maior importância dar atenção aos 
aspectos do foro psicológico, cuidando e acompanhando os profissionais de saúde.



Carta aos Jovens Médicos Anestesiologistas Portugueses (Internos e Especialistas)
Letter to Young Portuguese Anesthesiologists (Interns and Specialists)

O Paolo Pelosi disse-me que para serem eficazes nos cuidados aos doentes COVID-19, os médicos têm que ser 
tough guys (tipos duros). É um facto, colegas, temos que ser capazes de assumir a nossa veia de tough guys & gals, 
a tal que nos atraiu à medicina de emergência, às catástrofes, ao intensivismo, à anestesiologia. Trata-se de uma 
característica que faz parte dos nossos genes de anestesistas e é algo de que sempre nos orgulhamos.

Neste momento e neste contexto, é fundamental sermos capazes de incutir, sobretudo nos mais jovens, a atitude 
de pensarem no contributo que podem dar, no que os fez querer ser médicos, na vantagem de serem jovens e de 
serem saudáveis. E também na vantagem de poderem usar a sua inteligência. Há que reconhecer que para muitos 
de nós, o principal inimigo, nesta epidemia, é o medo. Churchil afirmou que “a única coisa de que devemos ter 
medo é do próprio medo”.

É natural sentir medo. Assim, reconhecendo-o, devemos focar-nos em enfrentar o medo, natural neste contexto, 
com clarividência racional, apelando à excelente preparação profissional dos anestesiologistas portugueses, que 
não ficam atrás de ninguém em qualquer parte do mundo, e ao que de generoso há em cada médico e médica 
jovens. 
É essencial, caros jovens colegas, entenderem a importância de motivarem os outros à vossa volta. Têm que ser 
capazes de ser positivos, de partir do conhecimento da gravidade da situação para a adopção de uma atitude 
pró-activa, organizada, criativa, implementando soluções adaptadas à realidade. Chegou o momento de passar 
da repetição de relatos e de conversas em círculos sem saída, para uma fase empreendedora, contribuindo com 
ideias e iniciativas, tirando partido das adversidades para ser inovador. Isso, em cada um, é já um grande, enorme, 
contributo. 

Ontem, procurando animar uma minha sobrinha, interna do 1º ano de Medicina Geral e Familiar, escrevi: “És 
médica e podes ser útil; se agora estivesses ainda no sexto ano da faculdade, sentirias alguma frustração por 
ainda não seres médica, e por ficares limitada a assistir, a partir de casa, ao contributo de jovens médicos; hoje, 
ao reconheceres a oportunidade que te é dada por já seres médica, vais sentir-te mais motivada para ser capaz de 
contribuir no esforço para controlar esta epidemia”. 

Cada um deve focar-se em agir como se fosse o eleito ou a eleita, para iniciar uma cascata de motivação, de 
pensamento positivo, de estímulo e de apoio aos outros. Se forem dois a assumir essa atitude, já será maior a 
força. Se forem mais, tornam-se maioria os que conseguem ser fortes e o grupo adquire confiança e determinação. 
É essencial sentirmo-nos rodeados de colegas motivados e de elevado profissionalismo. E para isso é fundamental 
o contributo de cada um. Se cada um de nós for capaz de direcionar a mente no sentido de dar um passo em frente 
e não atrás, ocorrerá um sentimento de confiança e de força. E se há algo que os anestesiologistas valorizam e 
praticam, é o trabalho em equipa. Somos bons e eficazes a formar equipas e será o trabalho em equipa e a ajuda 
mútua que nos irão conferir segurança e determinação. 

O retorno, caros colegas, será compensador e dará sentido aos sacrif ícios. Sacrif ício sem aspas, sim, porque há 
agora um elemento novo na componente de “sacrif ício” dos médicos e outros profissionais de saúde, aquele que 
decorre da exposição a um risco inesperado. Assim, é essencial acompanhar a atitude dedicada, empenhada e 
motivada que aqui procuro promover, com as medidas de segurança que se impõem. Essas são nossas conhecidas. 
Qualquer um de nós vem lidando com doentes infectados, em isolamento, potenciais transmissores de vírus como 
o VIH ou hepatite, contaminados com bactérias agressivas. Aprendemos todos a aplicar medidas de protecção. 
Agora trata-se de elevar os níveis de cuidados para agir sem que a temeridade possa resultar em brechas na 
segurança. 

A anestesiologia é líder em segurança e por isso estamos especialmente vocacionados para agora elevarmos ainda 
mais os níveis de segurança. As autoridades e sobretudo a sociedade em geral, estão a empenhar-se em múltiplas 
iniciativas que nos permitem ter optimismo no que se refere a dispormos de equipamentos de protecção. 

É importante, antes de concluir, chamar a vossa atenção para algo que nos distingue da maioria dos nossos 
concidadãos: durante esta crise manteremos os nossos empregos e teremos o salário assegurado, e iremos dispor 
de mais dias de descanso do que habitualmente. Tenho consciência de que esta afirmação começa por vos chocar 
e parecer desajustada, mas há nela muito de verdade, pois não podemos esquecer que a epidemia vai colocar 



muitas pessoas em situação dif ícil por redução de salário ou perda de emprego. Bem sei que arriscamos a nossa 
saúde e de certo modo as nossas vidas, mas as funções que estaremos a desempenhar estarão dentro das nossas 
competências, implicam uma preparação que obtivemos com orgulho ao longo da nossa formação e especialização 
e serão assumidas com os maiores cuidados de segurança e, esperamos, providos do material adequado. Isso 
contrasta com a situação de muitos portugueses que vão passar privações e dificuldades económicas. Esses sim, 
vão viver uma experiência de medo para a qual não irão dispor de antídotos como os nossos. 

Saliento aqui o facto de para a actividade que vamos manter se realizar em grupo: ninguém ficará abandonado 
ou desprotegido, junto de cada um estará sempre um de nós. E que melhor apoio poderíamos ter que não esse. 
Levamos anos a ajudar-nos mutuamente a enfrentar as situações mais complexas lado a lado. Assim devemos 
manter-nos agora. Temos também larga experiência de trabalhar ombro a ombro com colegas da medicina intensiva 
e das diferentes especialidades médicas presentes na urgência, bem como com os indispensáveis enfermeiros que 
connosco formam equipa no dia-a-dia: a todos respeitamos e por todos somos respeitados, numa solidariedade 
que hoje nos aproxima ainda mais.

"A grande vantagem dos seres humanos sobre os virus é a capacidade de cooperarem eficazmente"
Yuval Noah Harari

Os exemplos dos nossos colegas em outros países devem inspirar-nos. Como com eles, o medo inicial será 
superado pelo profissionalismo, pelo espírito de grupo, pelo facto de podermos salvar vidas. E não esqueçam de 
que nesta epidemia, a maior parte das vidas são salvas. Mesmo as dos muito doentes. E nada mais reconfortante 
para alguém neste momento doente, do que saber que os hospitais e os seus profissionais se preparam para os 
receber e tratar adequadamente. 

Entre os muitos médicos que ao longo dos tempos tiveram atitudes de coragem exemplar, escolho citar o exemplo 
do Dr. Ricardo Jorge, médico municipal no Porto, aquando da epidemia de peste bubónica de 1899. Tinha 41 anos 
de idade e empenhou-se no combate a um inimigo que lhe era desconhecido, com os limitados recursos da época. 
Assumiu a linha da frente visitando cidadãos infectados e investigando a doença, estabeleceu, no Hospital de 
Santo António, uma área de isolamento para os doentes. Identificou, no laboratório, o bacilo e obteve do reino, 
em Lisboa, o apoio ao encerramento da cidade do Porto e, com tudo isso, limitou a mortalidade a um total de 
132 pessoas, um resultado notável. Agiu atempadamente, foi o primeiro, teve razão, foi eficaz, mas apesar disso 
foi atacado e acusado de ter promovido medidas desnecessárias que prejudicaram a economia e o bem-estar. 
Os ataques forçaram-no a abandonar a cidade a que nunca regressou. Perante esta epidemia, devemos procurar 
nos nossos genes o Dr. Ricardo Jorge que urge agora activar em cada um de nós. Seremos muitos Ricardo Jorge a 
enfrentar decididos esta epidemia que nos surpreendeu e assusta, tal como a peste surpreendeu o jovem médico 
Ricardo Jorge, que a enfrentou com grande coragem.

Para além de proporcionar cuidados médicos, teremos também que proporcionar o cuidar habitualmente 
decorrente da presença diária de familiares e entes queridos dos doentes. Seremos também os entes queridos; é 
também isso que os doentes esperam de nós. É dessa nossa faceta altruísta e generosa que os nossos familiares 
e entes queridos tanto se orgulham. Não há nenhum de entre vós, jovens médicos, que tenha chegado até onde 
chegaram na vossa carreira sem sacrif ícios e esforços, nomeadamente dos vossos pais e avós. Qualquer um de 
vós tem consciência em como eles se sentem orgulhosos acompanhando as vossas carreiras. Agora, perante esta 
crise e o que de nós se espera, será, ao sermos capazes de superar o medo, que iremos merecer o orgulho com 
que somos vistos e sentidos, pelos nossos, e pela sociedade em geral. 

Sei bem que cada um sabe ser capaz, e que saberá encontrar no fundo de si um misto de impulso para agir e de 
serenidade. Essa serenidade, e a paz que saberemos encontrar, irá permitir-nos pôr em prática, eficazmente ao 
serviço dos doentes, os recursos que poucos médicos possuem e que nos anestesiologistas abundam. E esses 
doentes vão ser sobretudo a geração dos vossos pais e dos vossos avós. 

Pedro Amorim, Chefe de Serviço de Anestesiologia (OM 22535)
22 de Março de 2020
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ABSTRACT
Introduction: Administering propofol intravenously adequately 
during induction of general anesthesia implies a good knowledge 
of pharmacokinetics and pharmacodynamics, a good understanding 
of how anesthesia alters consciousness and the ability to correctly 
interpret vital signs monitoring. The purpose of this study was to 
assess the usual practice of anesthesiologists in Portugal regarding the 
administration of propofol during the induction of general anesthesia.
Methods: A transversal observational analytical and descriptive 
study, conducted through a questionnaire sent by e-mail to all 
anesthesiologists of several Portuguese hospitals. The questionnaire 
presented a conventional scenario (male subject, 50 years, 60 kg, 160 
cm, ASA I, submitted to general anesthesia with 1% propofol) and 
has 10 questions directed to the administration of propofol during 
induction phase of general anesthesia. A descriptive analysis of the 
data was performed through SPSS 23.0®.
Results: A total of 118 physicians responded to the survey, most 
of whom were experts for more than 5 years (56.9%). Based on 
the presented scenario, most anesthesiologists would administer 
a propofol dose of 60 mg at induction, at a rate greater than 1200 
mL/hours, and would assess loss of consciousness by evaluating loss 
of the eyelid reflex, which, in BIS index, would be reflected in a 60 
value. Most participants measure the patient's blood pressure every 
5 minutes and have never used target-controlled infusion systems.
Discussion: The survey showed that there is a wide variety of 
methods to assess the loss of consciousness, a diversity in handling 
propofol in induction, a lack of experience in the use of target-
controlled infusion systems and in the evaluation of the relationship 

between dose, velocity and concentration of propofol. In this work, 
some suggestions were also made for anesthesiologists to consider 
implementing in their clinical practices.
Conclusion: There seems to be a diversity in the amount and in the 
way propofol is used by the Portuguese anesthesiologists to induce 
general anesthesia.

RESUMO
Introdução: A administração adequada de propofol por via intravenosa 
durante a indução da anestesia geral implica um bom conhecimento 
da farmacocinética e da farmacodinâmica, um bom entendimento de 
como a anestesia altera a consciência e a habilidade de interpretar 
corretamente a monitorização dos sinais vitais. Este trabalho pretende 
avaliar a prática usual dos anestesiologistas em Portugal no que diz 
respeito à administração de propofol por via intravenosa durante a 
indução da anestesia geral.
Material e Métodos: Estudo observacional transversal, descritivo 
e analítico realizado através de um questionário enviado por 
correio eletrónico a todos os médicos internos e especialistas em 
Anestesiologia de vários hospitais portugueses. O questionário 
apresentava um cenário convencional (Sujeito do sexo masculino, 50 
anos, 60 kg, 160 cm, ASA I, submetido a anestesia geral com propofol 
a 1%) e incluía 10 questões relacionadas com a administração de 
propofol durante a indução. Foi realizada análise descritiva dos dados 
obtidos através do programa SPSS 23.0®.
Resultados: Responderam ao inquérito 118 médicos, sendo que, a 
maioria eram especialistas há mais de 5 anos (56,9%). Baseados no 
cenário apresentado, a maioria dos anestesiologistas administraria uma 
dose de 60 mg de propofol na indução, a uma velocidade superior a 
1200 mL/horas, avaliariam a perda de consciência através da perda do 
reflexo palpebral, o que se refletiria num índica BIS de 60. A maioria dos 
participantes medem a pressão arterial do doente a cada 5 minutos e 
nunca utilizaram sistemas de infusão alvo-controlada.
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INTRODUCTION
According to the Central Administration of the Health 
System in Portugal (ACSS), more than 600 000 patients have 
been submitted to a surgery in 2016.1 As the population is 
ageing, and more people have access to medical services, 
it is expected that this number will increase in the future. 
In 2015, there were 1280 anesthesiologists and about 300 
interns working at the public hospital in Portugal.2

In its core, general anesthesia can be divided into induction, 
maintenance, and recovery. Regarding induction, it is a 
crucial stage, since one seeks to stabilize the patient for the 
remainder of the surgery. A proper induction of general 
anesthesia can prevent or reduce two main serious problems: 
awareness and overdosing. Awareness is characterized by the 
patient being awake during surgery. Awareness events are 
reported to occur in about 2 out of 1000 surgeries with general 
anesthesia in the United States of America.3 This occurrence 
can create deep psychological consequences in the patient 
and can also generate heart conditions, such as ischemia and 
infarction or adverse reactions to different combinations 
of drugs. A long post operatory recovery is also associated 
with this intraoperative awakening. Overdosing may be the 
consequence of an overshooting, which is a phenomenon 
that occurs due to another relevant characteristic known 
as hysteresis.4 Hysteresis is the time delay between the 
peak of plasma concentration and the peak of the effect-site 
concentration. This leads to a continuous increase of the 
effect-site concentration even after the infusion is stopped. 
The difference between the maximum value of effect-site 
concentration and the effective loss of consciousness (LOC) 
effect-site concentration is then described as overshoot. The 
magnitude of the overshoot and hysteresis depend on the 
pharmacokinetic model. Propofol is the most commonly 
used intravenous anesthetic agent for induction of general 
anaesthesia.5 During induction with propofol, the moment 
at which the patient loses consciousness is of extreme 
importance to determine the concentration required for a 
particular individual and it is critical to the accurate tuning 
of the depth of anesthesia. In fact, there are currently no 
effective and automatic mechanism for the determination 

of LOC. Consequently, the existence of these uncertainties 
leads to mistakes or accidents that may endanger human lives. 
Precise and timed monitoring of the patient’s response to the 
anesthetic drugs is therefore a crucial task to help clinicians 
to titrate anesthesia to match individual patient needs.
The purpose of this work is to assess the usual practice of 
anesthesiologists in Portugal regarding the administration of 
propofol during the induction of general anesthesia. 
 
MATERIAL AND METHODS
Transversal observational analytical and descriptive study 
directed at internal doctors with specific training and 
specialists in Anesthesiology working in the main public 
hospitals in Portugal, from December 2014 to April 2015. 
A questionnaire was designed with the help of an experienced 
anesthesiologist to guarantee a proper context and to avoid 
bias. The questionnaire, comprising 10 questions about the 
administration of propofol in the induction phase of general 
anesthesia, was implemented using Google Drive and was 
sent by the Secretariat of the Anesthesiology Service of the 
Centro Hospitalar do Porto to the department directors that 
forwarded to all their anesthesiologists. The questionnaire 
was then sent to the following Hospitals: Centro Hospitalar 
do Porto, Centro Hospitalar de São João, Centro Hospitalar 
de Gaia-Espinho, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
and Centro Hospitalar de Lisboa Central. The questionnaire 
was intended to take about five minutes to respond. It was 
anonymous and was used for research purposes only. There 
was no way to identify the clinician’s department which 
responded. The questionnaire was not a test, because there 
were no correct or incorrect answers. Before the questions, 
the anesthesiologists were presented with a scenario for them 
to consider and analyze. The scenario was as follows: “A male 
patient (50 years, 60 kg, 160 cm, ASA physical state I) without 
premedication, undergoing general anesthesia and tracheal 
intubation for laparotomy procedure in order to perform a 
cholecystectomy. Three minutes before induction, 0.15 mg of 
fentanyl was administered. General anesthesia was induced 
with 1% propofol by a 20 cc syringe. The anesthesiologist was 
at the bedside pre-oxygenating, monitoring and instructing 
the nurse who administer the drugs through an intravenous 
line inserted in the back of the patient's hand. ASA and BIS 
were the standard monitoring.”
The complete survey is presented in Annex A. 
The answers were collected and organized in Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS 23.0®) software for 
subsequent analysis. Descriptive statistics, namely frequencies, 
were used to describe the basic characteristics of the answers. 
Non-parametric tests were used during analyses, since the 
data was not normally distributed. Spearman correlation 
coefficient was used to analyze the correlation between the 

Discussão: Os resultados do inquérito mostraram que existe uma 
grande variedade de métodos para avaliar a perda de consciência, uma 
diversidade no manuseamento e doses de propofol na indução, uma 
falta de experiência no uso de sistemas de infusão alvo-controlada e 
na avaliação da relação entre a dose, a velocidade e a concentração 
de propofol. Neste trabalho apresentaram-se também algumas 
sugestões para os anestesiologistas ponderarem implementar nas 
suas práticas clínicas. Conclusão: Parece haver uma diversidade 
na quantidade e na forma como os anestesiologistas portugueses 
utilizam o propofol na indução da anestesia geral.



dose of propofol would be administered for induction by 
the anesthesiologist, given the scenario presented, and the 
majority participants (42.4%) answered that they would 
administer 120 mg of propofol. With regard to the dose chosen 
in question 1, the participant was asked to choose the infusion 
velocity of propofol from the following options: 120 mL/h, 200 
mL/h, 600 mL/h, 1200 mL/h or 1400 mL/h or more. Only 19 
anesthesiologists (16.1%) chose a rate of infusion below 200 
mL/h, which can be considered a slow infusion. Regarding the 
question on the anesthesiologist’s protocol while performing 
induction, the answer “Instructing the nurse to administer a 
dosage that seemed appropriate and evaluate if the patient had 
lost consciousness, and administering an additional dosage if the 
patient still remained consciousness” was the most selected by 

answers given by the anesthesiologists (variables). The Chi-
square of independence was used to test for a statistically 
significant relationship between the variables. The statistical 
significance was considered for p-value < 0.05.
Results are presented in frequency tables, bar graphs or pie 
charts, in the next section.

RESULTS
One-hundred ten (110) physicians answered to the 
questionnaire: about 63 experts in anesthesiology for over 5 
years, 38 interns and 9 experts for less than 5 years. 
The distribution of the answers to all questions, based on 
the scenario presented in the Material and Methods section, 
is presented in Table 1. In question 1 was asked what the 
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Table 1. Distribution of the answers to all questions in the questionnaire

Distribution of the answers to questionnaire questions

1. What is your experience as an anesthesiologist? 2. What dosage of propofol would you administer for induction?

3. In your clinical practice, for the chosen dosage, how fast would the 
administration of propofol (1% by a 20 cc syringe administered by a 

nurse) typically be performed? 

4. When performing the induction, with an administration of propofol with the 
dosage and speed set, how would you proceed?

5. During the induction of anesthesia with propofol, which method 
would you use to assess loss of consciousness? 

6. When you monitor the patient with BIS and the index would start to decrease 
during induction as a result of propofol administration, what would be the value   

below which you can tell when patients, on average, lose consciousness? 

7. When you use propofol TCI with the Schnider model, how would you 
perform induction, in most cases? 

8. Overshooting occurs during induction, when you stop administering propofol.  
Considering the scenario presented, what would be the magnitude of the overshoot?

9. How long after the injection will the concentration of propofol in the 
brain achieve its maximum?

10. During the administration of anesthesia and using a non-invasive method, how 
often would you measure blood pressure for an ASA I, 50 years old, 60 kg and 160 cm 

patient? 



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 1 - 2020 9

Propofol Administration in the Induction Phase of General Anesthesia in Portugal
Administração de Propofol na Indução da Anestesia Geral em Portugal

the participants (n=56). Thirty-six per cent of the participants 
answered that they would instruct the nurse to administer 
a dosage that seemed appropriate and would wait at least 60 
seconds before assessing if the patient had lost consciousness 
or if a further dosage was needed. And, 19 anesthesiologists 
would prefer to evaluate the state of consciousness every 10 
seconds and would instruct the nurse to administrate propofol 
and stop only when patient loses consciousness. When asked 
which method they would use to assess loss of consciousness 
during induction of propofol, most anesthesiologists (53.4%) 
would assess loss of consciousness by evaluating loss of eyelid 
reflex. Twenty-three participants (19.5%) would assess LOC 
by relying on the BIS value, and 14 (11.9%) would observe 
the absence of eye opening or movement in response to call. 
Twelve anesthesiologists (10.2%)  would consider the absence 
of any movement when hitting the forehead or shaking the 
patient’s shoulder as the most important method to evaluating 
LOC, and only three (2.5%) would ask the patient to count 
(up to ten or twenty, for example), and would consider that 
LOC occurs when the patient stops counting or stops having a 
reaction (no movement) in response to a pinch in the shoulder. 
The participants could write their responses in an empty 
box in the event they would use other approach than the 
one selected in the previous question. Eight (8) participants 
(n=8) would also rely on the BIS value, 3 on the loss of eyelid 
reflex and 5 or on the absence of movement to evaluate loss of 
consciousness during induction with propofol. Regarding the 
question: “Which is the value below which you can tell when 
a patient loses consciousness, on average, when monitoring 
with BIS?”, the majority of the anesthesiologists (38.2%) would 
consider a value of 60 in BIS for LOC. When asked about the 
use of propofol TCI of propofol with the Schnider’s model,6 
24.6% would use it only on TCI-View mode and 39% would use 
pre-determined TCI mode. About thirty-six per cent (36.4%) 
of the participants never used TCI systems. Considering the 
scenario presented, the dosage and the rate of administration 
selected in the previous answers, anesthesiologists were asked 
about the estimated magnitude of the overshoot when propofol 
administration was stopped, and, most participants (n=87) 
referred to 20% to 60%. For a patient with the characteristics 
described in the scenario presented, question 9 asked: “How 
long after the end of the bolus of propofol will the patient 
achieve its maximum brain concentration (when performing 
the induction with 3µg/kg of fentanyl and a propofol bolus of 
100 mg administered over 30 seconds)?”. Most anesthesiologists 
referred 60 seconds (39%) or 30 seconds (28.8%). Regarding the 
last question, participants were asked how often they would 
measure the blood pressure (using a non-invasive method) 
during the anesthetic procedure. Most anesthesiologists 
(47.5%) would measure blood pressure every 5 minutes, 34.7% 
would measure it every 3 minutes, 14.4% every 2.5 minutes, 
and 43.4% would continuously measure it. We considered  9 

different variables, corresponding to the last 9 questions of 
the questionnaire, which can be measured accordingly to 
different types such as: scale, ordinal or nominal - experience 
as anesthesiologist (nominal), dose (scale), velocity (ordinal), 
procedure (nominal), LOC assessment (nominal), BIS value at 
LOC (ordinal), TCI (nominal), overshoot (nominal), time to 
maximum brain concentration (ordinal) and time measuring 
blood pressure (nominal). According to the Spearman 
rank correlation coefficient analysis, our results showed 
a significant association between the velocity of propofol 
chosen by the participants for administering propofol and 
the method they used to determine LOC. We also found 
a significant correlation between time measuring blood 
pressure and the experience as anesthesiologist. Table 2 shows 
the results for the Pearson Chi-Square test considering the 
categorical (nominal and ordinal) variables. The following 
variables have a statistically significant relationship: infusion 
velocity and LOC assessment (p=0.018); infusion velocity 
and BIS value at LOC (p=0.033); infusion velocity and time 
to maximum brain concentration (p=0.016);BIS value at LOC 
and time to maximum brain concentration (p=0.034); and, 
time to maximum brain concentration and time measuring 
blood pressure (p=0.020). The results of the Kruskal-Wallis 
1-way ANOVA test show no relations between the dose (scale 
variable) and the other variables (p>0.05).

DISCUSSION
This study reports on the results from a survey developed to 
assess the usual practice of anesthesiologists in Portugal, 
concerning the administration of propofol, intravenously, for 
induction of general anesthesia. Participation in this study 
was not what would be desirable in terms of number of 
responses: only 8% of the Portuguese anesthesiologists 
responded. It was not clear whether the low adherence to the 
study was the result of demotivating professionals or the 
inefficiency of the medium chosen for dissemination of 
questionnaires; for example, some emails not active, 
incorrect, directly sent to spam or colleagues did not have an 
available email. The anesthetic induction dose of propofol in 
adult varies from 2.0 to 2.5 mg/kg with recommended 
maintenance infusion rates ranging from 0.05 to 0.2 mg/kg/
min, depending on the depth of anesthesia that is required.7 
This means that, in the induction phase of the scenario 
presented in the questionnaire, in which a male patient 
weights 60 kg, the recommended dose of propofol should be 
between 120 and 150 mg. In clinical practice and according 
to results of our survey, most anesthesiologists would 
administer a dose that ranged between 100 and 150 mg. 
Apparently, our anesthesiologists are following the 
recommendations. When asked about the infusion rate for 
administering the dose of propofol in induction, only slightly 
above 50% of the anesthesiologists would choose 1200 mL/h 
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or more. An infusion of about 120 mg takes up to 40 seconds 
to be completed, which means that the infusion rate needed 
to be performed at, at least, 1000 mL/h. The determination of 
an adequate infusion rate and a proper dose of propofol 
proved already to restrict the overshoot during induction. 
Studies have shown that the expected doses for anesthesia 
onset are affected by changes in the injection rate.8,9 Another 
study showed that the propofol dose is reduced by using 
slower infusion rates, while rapid infusion rates have resulted 
in greater decreases in heart rate and higher incidence of 
apnea.10 A slow infusion rate results in a longer duration of 
induction but requires a lower dose of propofol, which 
decreases blood pressure and incidence of apnea.11 As 
demonstrated by our group in a previous study,12 the amount 
of propofol required to produce unconscious varies widely 
from patient to patient and was independent of age, gender, 
weight or height. It has been shown that there is no way to 
predict how much propofol an individual patient will need. 
We suggest that anesthesiologists replace the recommendation 
of administering a specific amount of propofol based on 
patient weight and age with a technique that enables 
individualization of a patient’s needs, i.e. administering 
propofol slowly at induction. Regarding the monitoring of the 
patient during induction, approximately 50% of the 
participants would administer a dose of propofol that seems 
appropriate to the patient and evaluate if the patients have lost 
consciousness, administering an additional dosage if the 
patient remains conscious. In this matter, only 16% of the 
anesthesiologists would evaluate the state of consciousness 
every 10 seconds and would administer propofol until the 
patient loses consciousness, stopping the administration of 
propofol at this time. When asked which method the 
anesthesiologists would use to determine if the patient was 
unconscious during the administration of propofol, the 
responses vary widely: some anesthesiologists would rely on 
loss of eyelid reflex, others on BIS value, others on the 

observation of the absence of eye opening or movement in 
response to call, absence of any movement when hitting the 
forehead or shaking the patient’s shoulder and some 
anesthesiologists would ask the patient to count. This shows 
the uncertainty regarding the method that should be used to 
ensure a correct assessment of the dose of propofol during 
induction of general anesthesia. We suggest that, in addition 
to slowly infusing propofol during induction, anesthesiologists 
should monitor the response of the patient to a stimulus, 
every 10 seconds, to precisely assess the moment of loss of 
consciousness, thus identifying the amount of propofol each 
patient needs. And then use that information to guide the 
infusion rate of propofol required to maintain an adequate 
level of anesthesia. The question now is on which method 
would be better for monitoring patient’s responses every 10 
seconds. To avoid complications, such as awareness3,13 or 
excessive anesthesia, the anesthesiologists should be aware of 
situations that cause false BIS readings In our study, most 
anesthesiologists had the perception that the magnitude of 
the overshooting, in the scenario presented, was from 20% to 
60%. According to the t-test for paired samples, there was a 
correlation between the velocity chosen in the administration 
of propofol and the magnitude of the overshooting. This 
means that the anesthesiologists were sensitive to the 
occurrence of this phenomenon at a pharmacodynamic level. 
The familiarity of this behavior is important since overdosing 
is associated with the increase of morbidity and mortality in 1 
to 2 years of postoperative.14 When this occurrence is 
combined with low brain activity (low BIS), the risk of 
mortality can increase.15 This questionnaire suggests that 
Portuguese anesthesiologists are aware of overshooting risks, 
however, not applied to preventing measures to avoid it, 
because there is no developed objective method that permits 
the precise identification of the moment of loss of 
consciousness yet. The introduction of TCI systems has 
enabled relatively accurate dosing by continuous infusion, 
based on the pharmacokinetic models to titrate propofol 

Table 2. P-values for the Pearson Chi-Square test relating the different questions of the survey

Questions about Infusion 
Velocity Procedure LOC 

assessment
BIS 

value 
at LOC

TCI Overshoot
Time to 

max. brain 
concentration

Time 
measuring 

blood pressure
Experience as 

anesthesiologist

Infusion Velocity - 0.099 0.018* 0.033* 0.421 0.149 0.016* 0.123 0.195

Procedure 0.009 - 0.382 0.678 0.445 0.304 0.897 0.691 0.549

LOC assessment 0.018* 0.382 - 0.030 0.935 0.427 0.395 0.081 0.361

BIS value at LOC 0.033* 0.678 0.030 - 0.080 0.615 0.034* 0.368 0.677

TCI 0.421 0.445 0.935 0.08 - 0.684 0.432 0.362 0.085

Overshoot 0.149 0.304 0.427 0.615 0.684 - 0.634 0.710 0.496

Time to maximum brain 
concentration 0.016* 0.897 0.395 0.034* 0.432 0.634 - 0.020* 0.539

Time measuring blood 
pressure 0.123 0.691 0.081 0.368 0.362 0.71 0.020* - 0.147

Experience as anesthesiologist 0.195 0.549 0.361 0.677 0.085 0.496 0.539 0.147 -

*p<0.05
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administration to achieve specific plasma or effect-site drug 
concentrations in an average patient.16 Various plasma 
administration and effect-site targeting TCI systems are 
commercially available to administer hypnotics and opioids. 
Currently, TCI systems are approved and available in more 
than 90 countries.17 More than 60 000 units have been sold 
and are being used to provide TCI propofol-based intravenous 
sedation and anesthesia for millions of patients around the 
world every year.17 Although TCI is a part of established 
practice around the world, TCI devices have not yet received 
regulatory approval in the United States.17 Results from our 
study showed that 36% of the Portuguese anesthesiologists 
never used TCI. This may be to the lack of knowledge on how 
to use these systems. The fact that most anesthesiologists that 
used TCI system had chosen the TCI view mode (the learning 
mode of the TCI that uses a constant infusion only with a 
theoretical reference) may be because they are not actually 
using the system to its purpose, which is to set a determined 
concentration of propofol and to maintain it during 
maintenance. In this manner, because anesthesiology is a 
pioneering specialty in the development and use of simulation 
tools, with positive results that impact clinical practice, an 
educational intervention should be adopted aiming at 
preparing not only students or residents of anesthesia but also 
specialized physicians. For example, to benefit from the 
usefulness of TCI systems, workshops could be provided by 
the brands, training sessions at anesthesiology service 
meetings could be given, specialized physicians could be 
updated by other experts with more experience, and, maybe 
anesthesiology services could be sensitized to the importance 
of these systems and contribute for the acquisition of such 
tools. As the main conclusion of this study, there appears to 
be a diversity in the amount and in the way propofol is used by 
the Portuguese anesthesiologists to induce general anesthesia. 
Our results showed that there are a wide variety of methods 
for evaluating the loss of consciousness, a diversity in handling 
propofol in induction, a lack of experience in using target-
controlled infusion systems, and in assessing the relationship 
between dose, velocity, and concentration of propofol. There 
were also some recommendations in this study for 
anesthesiologists to consider implementing them in their 
clinical practices. We intend to forward the questionnaire to 
40 international experts in the future to compare our results 
with other countries’ results.
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ABSTRACT
Introduction: Pediatric scoliosis surgery aims at stopping the 
progression of the disease and improving quality of life, however it is 
associated with a severely painful postoperative period.
In 2016, we implemented a clinical protocol with postoperative 
continuous epidural analgesia, by one or two epidural catheters 
placed by the surgeon at the end of surgery. The aim of our study was 
to evaluate the analgesic effectiveness of the epidural protocol up to 
72 hours after surgery, the incidence of adverse events and the length 
of Intensive Care Unit (ICU) stay.
Methods: A retrospective analysis was performed by consulting the 
patients’ clinical files, comparing two groups: Alfentanil group (AG) 
- 25 patients with systemic opioid analgesia through an alfentanil 
intravenous infusion - and Epidural group (EG) - 21 patients with 
epidural ropivacaine and morphine infusion. Data were analyzed 
using SPSS® , using Nonparametric Mann-Whitney test, Fisher’s exact 
test and Spearman’s correlation coefficient. A level of significance 
α=0.05 was considered.
Results: The mean pain scores (0-10 numeric rating scale) of the EG 
were statistically lower at immediate postoperative (-3), 24 hours (-5) 
and 48 hours (- 4) after surgery (p<0.001), as were the needs for rescue 
analgesia (p<0.001). There were fewer adverse events in the EG, not 
reaching statistical significance. ICU length of stay was statistically 
shorter with epidural analgesia (p<0.001).
Conclusion: Epidural analgesia is an effective alternative to 
systemic opioid analgesia for pediatric scoliosis surgery. Prospective 
randomized studies are needed to confirm these results.

RESUMO
Introdução: A cirurgia de escoliose pediátrica, que visa interromper a 
progressão da doença e melhorar a qualidade de vida, está associada 
a dor pós-operatória intensa. Em 2016, implementámos a analgesia 
epidural no período pós-operatório, através de um ou dois cateteres 
epidurais, colocados pelo cirurgião no final da cirurgia. Os objetivos 
deste estudo foram avaliar a eficácia analgésica até 72 horas após a 
cirurgia, a incidência de eventos adversos e o tempo de permanência 
na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).
Material e Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva 
comparando dois grupos: Grupo Alfentanil (AG) - 25 doentes com 
analgesia sistémica por perfusão endovenosa de alfentanil - e Grupo 
Epidural (EG) - 21 doentes com perfusão de ropivacaína e morfina 
via epidural. Os dados foram analisados através do SPSS®, utilizando 
o teste não paramétrico de Mann-Whitney, o teste exato de Fisher 
e o coeficiente de correlação de Spearman (nível de significância 
considerado α = 0,05).
Resultados: Os scores de dor (escala numérica 0-10) foram inferiores 
no EG, no pós-operatório imediato (-3), 24 horas (-5) e 48 horas (-4) 
após a cirurgia (p<0,001). As necessidades de analgesia de resgate 
foram inferiores no EG (p<0,001). Houve menor incidência de eventos 
adversos no EG, não atingindo significância estatística. O tempo de 
internamento na UCI foi inferior no EG (p<0,001).
Resultados: A analgesia epidural é uma alternativa eficaz na cirurgia 
de escoliose pediátrica. São necessários estudos prospectivos 
randomizados para confirmar estes resultados.
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INTRODUCTION
Scoliosis is a disease characterized by a change in the normal 
curvature of the spine, causing a deformity. The most 
common etiology of scoliosis in pediatric age is idiopathic, 
accounting for 70% - 80% of all cases. In a smaller number of 
patients, scoliosis may have other causes, namely congenital, 
neurological or musculoskeletal diseases.1,2 
Pediatric scoliosis surgery aims at stopping the progression 
of the disease, preventing cardiorespiratory complications 
and improving quality of life and physical appearance.3-5 

Scoliosis correction surgery assumes posterior spinal 
instrumentation through a large midline incision, and in 
some cases thoracotomies to correct rib deformities. This 
highly invasive orthopedic surgery is associated with a 
severely painful postoperative period, with high pain scores 
up to 72 hours after surgery.6 

Postoperative epidural analgesia by the placement of two 
epidural catheters at the end of surgery by the surgeon 
demonstrated good pain control with fewer side effects 
and greater patient satisfaction when compared with an 
intravenous opioid.7,29

Up to 2015 the patients who underwent scoliosis surgery at 
our hospital had postoperative analgesia by a multimodal 
intravenous analgesic regimen based on systemic opioid 
infusion with alfentanil, associated with adjuvant drugs, as 
per the ICU protocol: alfentanil infusion (2-4 mcg/kg/h), 
acetaminophen 15 mg/kg (max. 1 g) every 6h, dipyrone 40 
mg/kg (max. 2 g) every 8 hours and ketorolac 1 mg/kg (max. 
30 mg) PRN every 8 hours for 48 hours.
In January 2016, guided by a need to improve the subjectively 
insufficient postoperative analgesia for scoliosis surgery, we 
implemented a multidisciplinary protocol with postoperative 
epidural infusion of local anesthetic and opioid through one 
or two epidural catheters placed by the surgeon at the end of 
surgery. We describe our protocol below:
All patients (both before and after implementation of the 
scoliosis epidural protocol) were orally pre-medicated as per 
our institution’s protocol: for children weighing 10 kg to 40 
kg, 0.2-0.3 mL/kg (max. 6 mL) of a mixture of midazolam 
and droperidol syrup (at a concentration of midazolam 1.5 
mg/mL and droperidol 0.125 mg/mL); for children over 40 
kg, midazolam 0.25 mg/kg (7.5 mg/15 mg midazolam tablet), 
forty minutes before arriving at the operating room. 

Scoliosis epidural protocol:
Standard ASA monitoring plus BIS® and peripheral venous 
access was obtained. 
The anesthesia induction was performed with remifentanil 
and propofol plus a single intubation dose of rocuronium 0,6 
mg/kg for endotracheal intubation. 
Single, double or triple prophylaxis for post-operative nausea 
and vomiting was given, depending on child risk factors  

(dexamethasone 0.15 mg/kg (max. 4 mg) at the induction, 
ondansetron 0.1 mg/kg (max. 4 mg) and droperidol 0.015 mg/kg 
(max. 1.25 mg) 30 minutes before the end of surgery. 
Prophylactic antibiotic was administered with cefazolin 40 mg/
kg (max. 2 g). 
After induction, an arterial line, a central line and a 
urinary catheter were placed. Anesthesia was maintained 
with remifentanil and propofol infusions, neuromuscular 
block was monitored and reversed as needed, to allow for 
intraoperative somatosensory and motor evoked potentials to 
be monitored with minimal interference. The surgical team 
was the same and no major changes in surgical strategy were 
introduced during the study period. Surgery was performed 
with a posterior only approach, involving bilateral pedicle 
screw insertion on each vertebral level of the fusion area. 
At the end of the scoliosis correction, before wound closure, 
two epidural catheters were inserted by the surgeon, under 
direct vision, at the middle level of the surgical wound (usually 
T9-T11): one cephalad and one caudal, advancing 5 cm into 
the epidural space. If the instrumented area was less than 6 
dermatomes, only one cephalad catheter was inserted, at the 
middle level of the incision. The scrub nurse aspirated both 
catheters, confirming that neither blood nor cerebrospinal 
fluid was present in either of them. An initial epidural bolus 
of ropivacaine 0.2% (0.1% for patients weighing less than 10 
kg) plus morphine was administered (half of the total volume 
in each catheter, if two catheters were inserted), immediately 
after their placement, to make time for the blockade to settle 
before the child is awakened and extubated.
The initial bolus was calculated based on the following 
formulas:
•  ropivacaine 0.2% (0.1% if < 10 kg), in milliliters:

< 15 years: (age (in years) + 2) / 10 , multiplied by the 
number of instrumented dermatomes;
> 15 years (and > 50 kg): 1 mL per thoracic dermatome plus 
2 mL per lumbar dermatome;

• morphine 40 mcg/kg of a 1 mg/mL preparation, added to 
the ropivacaine.

Intraoperative intravenous analgesia also included: 
acetaminophen 20 mg/kg during surgery (maximum 1 g); 
ketorolac 0.5 mg/kg (maximum 30 mg) and pethidine 1 mg/
kg at wound closure. 
At the end of the procedure the patient was extubated and 
taken into the Intensive Care Unit (ICU). 
A postoperative multimodal analgesia regimen was 
prescribed with: acetaminophen 20 mg/kg (max. 1 g) every 
8 hours, ketorolac 0.5 mg/kg (max. 30 mg) every 8 hours, 
dipyrone 20 mg/kg (max. 1 g) every 8 hours PRN and a 
continuous infusion of ropivacaine 0.2% (0.1% if < 10 kg) with 
morphine 40 mcg/kg/day. For the infusion rate, the total 
volume (in milliliters) of hourly infusion was calculated with 
the formula: 0.2 – 0.4 mg/kg/h. 



Smirnow test was used to test normality of distribution. 
Continuous variables were reported using mean, minimal 
and maximal values and analyzed using Student’s t-test, 
Mann Whitney U test and Spearmań s correlation coefficient, 
as appropriate. Categorical variables were expressed in 
frequencies and tested for significance using the x² test or the 
Fisher's exact test.

RESULTS
The cohort included 46 patients: 25 patients in the AG and 21 
patients in the EG. 
The patients were aged 5 to 17 years and weighted 14 to 89 
kg. There was a predominance of the male gender in both 
groups. Four scoliosis etiologies were considered: idiopathic 
(n=17), neuromuscular (n=8), syndromic (n=6) and other 
etiologies (n=2, tumor and infectious). The etiology of 
scoliosis is presented in Table 1.

No significant differences were found in age, weight and 
etiology of scoliosis between groups.
The EG included 17 patients in whom two epidural catheters 
were placed and 4 in whom only one epidural catheter was 
placed, as the number of instrumented levels was inferior to 
six.
The mean pain scores after the procedure were significantly 
lower in the EG comparing to the AG both in the immediate 
postoperative period (EG 0 vs AG 3, p<0.001) as at 24 hours 
(EG 0 vs AG 5, p<0.001) and 48 hours after surgery (EG 0 vs 
AG 4, p<0.001). Fig. 2.
Unfortunately the data we could gather for 72 hours after 
surgery was inconsistent and for that reason we decided not 
to analyze the data.

The volume of hourly infusion was equally divided in both 
catheters. The epidural analgesia was maintained for 72 
hours. 
PONV prophylaxis with ondansetron 0.1 mg/kg (max. 4 mg) 
every 8 hours and droperidol 0.015 mg/kg (max. 0.625 mg) 
PRN every 8 hours for PONV treatment were prescribed for 
the duration of the epidural analgesia.
The aims of our retrospective study were to evaluate the 
protocol’s analgesic effectiveness in decreasing pain scores 
up to 72 hours after surgery, and to quantify the incidence 
of side effects (bradypnea, excessive sedation, postoperative 
nausea and vomiting (PONV), pruritus and the occurrence of 
paresthesia or motor weakness) and length of Intensive Care 
Unit (ICU) stay both before and after the implementation of 
the scoliosis epidural protocol. 
 
METHODS
After approval by our Institution's Ethics Committee, a 
total of 79 clinical files of patients of pediatric age (under 
18 years) undergoing elective scoliosis correction surgery 
with instrumentation of at least 4 levels were consulted: 37 
patients who received epidural analgesia, as per the scoliosis 
epidural protocol, during the year 2016 (“epidural group” - 
EG); and 42 patients who received systemic opioid analgesia 
with alfentanil infusion, as per the ICU protocol, during the 
years 2012 to 2014 (“Alfentanil group”- AG ).
In both groups, intraoperative Anesthesia charts and nurse 
records and ICU clinical diaries and nurse records were 
consulted. 
The resting pain scores using the numerical rating scale (0 = 
no pain, 10 = worst pain) were evaluated and registered by the 
ICU nurses at immediate postoperative, 24 hours, 48 hours 
and 72 hours after surgery. Clinical files were also consulted 
regarding the need for rescue analgesia administration 
and the occurrence of side effects, such as: bradypnea, 
excessive sedation, postoperative nausea and vomiting 
(PONV), pruritus and the occurrence of paresthesia or 
motor weakness. These side effects were assumed to have 
occurred when registered as such by the ICU, Orthopedic or 
Anesthesia staff.
The ICU length of stay (in days) was also recorded.
Exclusion criteria from the study were: analgesia protocol 
other than the ICU alfentanil protocol or the implemented 
scoliosis epidural protocol; patients who remained ventilated 
in the postoperative period and were thus unable to set a pain 
score; reintervention procedures and charts with insufficient 
data. Excluded patients are shown in Fig. 1.

Statistical Analysis
IBM SPSS Statistics version 22.0.0.1 (IBM Corp., Armonk, 
NY) was used for statistical analysis and a significance value 
of 0.05 was considered in all statistic tests. Kolmogorow-
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Table 1. Patients characteristics. AG- Alfentanil Group; EG- 
Epidural Group

AG (n= 25) EG (n= 21) p-value

Age median - years (min.-max.) 15 (6-17) 14 (5-17) 0,367

Gender M/F 22/3 17/4 0,686

Etiology

Idiopathic 13 17

0,211
Neuromuscular 6 2

Syndromic 4 2

Other (infection and tumor) 2 -

Figure 1. Flow diagram of excluded patients



The administration of rescue analgesia in the epidural group 
was also significantly less needed at immediate postoperative, 
24 hours and 48 hours after surgery (p<0.05).  Fig. 3 and Table 
2. The average time of epidural analgesia was approximately 
4 days.
When it comes to the side effects, postoperative nausea and 
vomiting was more frequent in the alfentanil group (28% vs 
9.5%), although it was not statistically significant. Pruritus 
was more frequent in the epidural group (14.3% vs 4.0%) 
but also with no statistical difference. There was one case 
of paraesthesia in the epidural group, which resolved with 
epidural infusion rate reduction. In the alfentanil group there 
were four cases of excessive sedation and two of bradypnea 
(versus 0 in the epidural group). Table 3 summarizes the 
postoperative side effects in both groups.

ICU length of stay in the AG was 3 days and it was significantly 
shorter in the epidural group with 2 days (p<0.001) – Fig. 4.
All patients having epidural analgesia were able to perform 
a basic neurologic assessment by the orthopedic team on 
awakening. There were no immediate or late complications 
of the epidural technique, up to 3 years follow up, namely 
inadvertent intravenous or intra-tecal administration of local 
anesthetic/morphine, surgical site infection, epidural abscess 
or epidural hematoma. 

DISCUSSION
Spinal instrumentation surgery for scoliosis correction is 
associated with high levels of postoperative pain, being 
performed especially at pediatric age. Several analgesic 
techniques have been described over the last few years aiming 
to achieve an ideal method that provides effective pain control 
with minimal side effects. Classically, in the postoperative 
period of our Intensive Care Unit an intravenous alfentanil 
perfusion was given, as it is the most widely handled drug in 
the Unit and the one they are most comfortable with. The 
perception that patients had unsatisfactory analgesia made us 
review the literature for a more effective analgesic regimen.
Klatt et al8 undertook a randomized prospective trial 
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Table 2. Number of administrations of rescue analgesia per 
group at each time period

Number of rescue analgesia administrations

0 1 2

Immediate
Postoperative Period

AG 12 10 3

EG 20 1 0

24 hours after surgery
AG 5 5 15

EG 14 7 0

48 hours after surgery
AG 4 15 6

EG 19 2 0

Table 3. Postoperative side effects

Side effects
AG EG

p-value
n % n %

Bradypnea 2 8% 0 0% 0,493

Excessive sedation 4 16% 0 0% 0,114

PONV 7 28% 2 9,5% 0,151

Pruritus 1 4% 3 14,3% 0,318

Paresthesia 0 0% 1 4,8% 0,457

AG- Alfentanil group; EG- Epidural Group;
PONV- Postoperative nausea and vomiting;
AG- Alfentanil Group; EG- Epidural Group.

Figure 2. Mean resting pain scores in the immediate 
postoperative period, 24 hours and 48 hours after surgery. AG- 
Alfentanil Group; EG- Epidural Group.

Figure 4. Intensive Care Unit (ICU) length of stay was significantly 
shorter in EG. AG- Alfentanil Group; EG- Epidural Group.

Figure 3. Rescue analgesia administered (number of 
administrations) was recorded at immediate postoperative, 
24 hours and 48 hours after surgery. AG- Alfentanil Group, EG- 
Epidural Group.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 1 - 202016

comparing 3 techniques of postoperative pain management 
after posterior spinal instrumentation and fusion: intravenous 
patient controlled analgesia, single and dual continuous 
epidural analgesia. Sixty six patients were randomized 
into those 3 groups. Pain intensity was most effectively 
controlled with a double continuous epidural analgesia when 
compared with patient controlled analgesia (p<0.05) and 
a single continuous epidural analgesia (p<0.05). One of the 
disadvantages of analgesia with only one epidural catheter 
is the difficulty in covering the entire posterior surgical 
incision area, and higher levels of pain in the cephalic and 
caudal extremities have been documented.9 This would 
be overcomed by placing two catheters, one cephalad and 
one caudal, allowing for a greater extent of analgesia with 
reduced doses and analgesic concentrations. This has 
supported the elaboration of our institutional protocol with 
epidural analgesia through two catheters, one cephalad 
and one caudal, both placed at the middle level of the 
surgical incision. The choice of using ropivacaine as a local 
anesthetic was based on the existing literature with excellent 
analgesic results and low incidence of side effects.7,9,10 The 
concentration of 2 mg/mL (0.2% ropivacaine) was intended 
to have less toxicity and less motor blockade, since the latter 
may be a surgical complication that should be investigated 
early on. Although some literature states fewer side effects 
with epidural analgesia with local anesthetic alone,11-13 we 
decided to associate morphine to the epidural perfusion 
because it improves blockade quality and spread, as it is a 
hydrophilic drug.
As Borgeat et al9 documented, comparing to the group 
receiving continuous intravenous opioid, the epidural group 
had significantly lower pain scores at all evaluation times 
(immediate postoperative, 24 hours and 48 hours after 
surgery) and thus, required less rescue analgesia.
Although the alfentanil group had more side effects than the 
epidural group, we did not find statistical significance and 
this may be due to the small sample.
Regarding the length of stay in the Intensive Care Unit, this 
was significantly shorter in the epidural group. Despite the 
existence of other factors that can influence this and that we 
could not control, it can be likely related to better pain control, 
the possibility of earlier child / adolescent collaboration and, 
consequently, faster functional recovery.
In accordance with our results, a recent Cochrane systematic 
review comparing postoperative epidural analgesia versus 
systemic analgesia for thoracolumbar spine surgery in 
children concludes that there may be an additional reduction 
in pain up to 72 hours after surgery with epidural analgesia 
compared to systemic analgesia. Additionally, children were 
more satisfied with epidural analgesia than with systemic 
analgesia. Although our institution’s results up to this day 
lead us to believe that the epidural analgesia in spinal surgery 

in children is a safe alternative to systemic opioid analgesia, 
they conclude that due to the very low quality of evidence 
available it is still uncertain whether this technique is safe for 
children undergoing spine surgery.14

Since although very rare the neuraxial approach to analgesia 
may be associated with very serious complications,14 different 
analgesia protocols other than epidural analgesia, have been 
studied and pointed out in the literature for pediatric scoliosis 
surgery. We highlight the use of intrathecal morphine6,15,16 

and the administration of adjuvants such as gabapentin,17,18 

ketamine,19 dexmedetomidine and also the subcutaneous 
bupivacaine pump.20 Although there is insufficient data to 
support the use of these alternatives/adjuvants in pediatric 
spine surgery, these are areas worth studying and could be 
promising for the future.
The retrospective nature of our study poses some limitations. 
First of all, data collection is limited to the records made on 
intraoperative anesthesia charts and in the ICU medical 
and nursing records, allowing us to compare fewer variables 
that those we would like, namely: pain in motion, early 
mobilization, bowel recovery and health professionals, 
children / adolescents and parents satisfaction. 
We believe that another limitation may be the time difference 
between the alfentanil group and the epidural group. Despite 
being the same surgical team throughout the four years, 
the experience acquired in this period and the technical 
evolution is inevitable.
The fact that the patient sample is small makes it difficult to 
extrapolate the results for the general population. 
Finally, another of the limitations we point out is that the 
assessment of pediatric pain is always difficult, although 
our sample mainly includes children of verbal age and 
adolescents, and therefore more collaborative.

CONCLUSION
In summary, the protocol implemented with dual epidural 
catheter analgesia was effective in reducing the pain scores in 
the first 48 hours of postoperative period, without increased 
adverse events or side effects, comparing to alfentanil 
analgesia. Moreover, the implementation of the protocol 
made it possible to reduce ICU length of stay significantly. 
The use of institutional protocols allows the standardization 
of approaches and improves care, minimizing errors. Further 
prospective studies with larger samples and longer follow up 
times are needed to confirm our results.
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RESUMO
Os estudos de custo-efectividade e custo-utilidade correspondem a 
tipos de avaliação económica completa, pelo que procuram informar 
simultaneamente acerca dos custos e consequências das alternativas 
em estudo. Nos estudos de custo-efectividade, as consequências são 
expressas sob a forma de unidades naturais de efectividade (e.g., anos 
de vida ganhos). Nestes estudos, a comparação de alternativas tem 
por base a determinação de razões de custo-efectividade incremental 
(ICER) (razão entre a diferença de custos médios/estimados e a 
diferença de efectividades médias/estimadas) – uma alternativa é 
considerada custo-efectiva quando o seu ICER é inferior ao limiar 
de aceitabilidade definido. Ou seja, quando se considera que a 
alternativa acarreta ganhos de efectividade a custos pelos quais a 
sociedade está disposta a pagar. Por sua vez, nos estudos de custo-
utilidade, as consequências são expressas sob a forma de unidades 
de efectividade ajustadas para as preferências dos indivíduos ou 
da sociedade. Os quality-adjusted life years (QALYs) constituem um 
exemplo de tais medidas, incorporando simultaneamente informação 
relativa à sobrevida média e à qualidade de vida subjacente ao estado 
de saúde resultante. Nos estudos de custo-utilidade, a comparação 
de alternativas tem por base a determinação de razões de custo-
utilidade incremental, cujo método de cálculo e interpretação são 
similares aos dos ICER.

ABSTRACT
Cost-effectiveness and cost-utility analyses are types of full economic 
evaluations, simultaneously informing on costs and outcomes of 
different alternatives. In cost-effectiveness analyses, health outcomes 
are expressed in natural effectiveness units (e.g., life years gained). In 
these studies, comparison of two or more alternatives is based on 
incremental cost-effectiveness ratios (ICER) (ratio of the (i) difference 
between average/expected costs for each alternative, and the (ii) 
difference between the average/expected effectiveness of each 
alternative) – an alternative is considered to be cost-effective when 
its ICER is lower than the defined willingness-to-pay threshold. On the 
other hand, in cost-utility analyses, health outcomes are expressed 
in effectiveness units adjusted for individual or societal preferences. 
Therefore, in these studies, outcomes are frequently expressed as 
quality-adjusted life years (QALYs). In fact, QALYs simultaneously 
incorporate information on the average/expected life expectancy 
and quality of life following an intervention. In cost-utility analyses, 
comparison of different alternatives is based on incremental cost-
utility ratios, with calculation and interpretation similar to those of 
ICER.

INTRODUÇÃO
Este é o segundo artigo de uma série que tem por objectivo 
discutir a avaliação crítica de estudos de avaliação 
económica. Na publicação anterior,1 foram apresentadas as 
principais tipologias dos estudos de avaliação económica, 
as quais podem ser enquadradas em dois grandes grupos – 
(i) os estudos de avaliação económica parcial/incompleta, e 
(ii) os estudos de avaliação económica completa. Enquanto 
os primeiros apenas consideram custos, os últimos têm em 
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conta os custos e consequências das alternativas em estudo. 
Os estudos de avaliação económica completa incluem os 
estudos de custo-benefício, custo-efectividade, e custo-
utilidade, os quais diferem entre si no modo como são 
expressas as consequências das alternativas em comparação. 
De facto, nos estudos de custo-benefício (já discutidos na 
publicação anterior), as consequências são expressas sob 
a forma de unidades monetárias.1 Tal poderá facilitar a 
interpretação destes estudos por parte dos decisores, mas 
implica o exercício – nem sempre fácil – de converter ganhos 
em tempo e qualidade de vida (e.g., anos de vida ganhos) em 
unidades monetárias. Esta limitação ou dificuldade não se 
verifica nos estudos de custo-efectividade e custo-utilidade, 
uma vez que, nestas tipologias de avaliação económica 
completa, as consequências são expressas em unidades 
naturais de efectividade (e.g., anos de vida ganhos, redução 
de internamentos, diminuição dos níveis de colesterol LDL, 
etc.), eventualmente ajustadas para a qualidade de vida. 
Neste artigo, proceder-se-á à discussão dos estudos de custo-
efectividade e custo-utilidade. De referir apenas que – tal 
como se verifica para os estudos de custo-benefício – as 
guidelines CHEERS constituem as linhas de orientação mais 
comummente aceites para análise e redacção dos subtipos de 
avaliação económica em apreço.2

ESTUDOS DE CUSTO-EFECTIVIDADE
Tal como previamente discutido, os estudos de custo-
efectividade correspondem a avaliações económicas 
completas em que as consequências são expressas através de 
unidades naturais de efectividade (e.g.: anos de vida ganhos, 
frequência de hospitalizações, desenvolvimento de eventos 
cardiovasculares major, níveis de colesterol LDL, etc.) sem que 
haja uma tradução das mesmas para unidades monetárias.3 
Nesse sentido, uma forma intuitiva de relacionar custos 
e consequências de cada alternativa poderia passar pela 
determinação dos custos médios por unidade de efectividade 
(e.g., quais os custos médios por ano de vida ganho). A tal 
relação dá-se o nome de razão de custo-efectividade marginal 
(ACER do inglês average cost-effectiveness ratio)4:

A título de exemplo, considere-se uma alternativa que, em 
média e por paciente, custasse 20 000€ e proporcionasse 
5 anos de vida adicionais. O ACER desta alternativa seria 
de 4000€/ano de vida ganho. Para comparar diferentes 
alternativas, poderia pensar-se que bastaria comparar os 
ACER das mesmas e optar por aquela que tivesse um menor 
ACER, pois corresponderia à alternativa com menores custos 
médios por unidade de efectividade. Todavia, tal constitui 
uma abordagem incorrecta.4 Na verdade, o facto de uma 

alternativa ser custo-efectiva não significa necessariamente 
que esta curse com custos inferiores, mas sim que a 
alternativa acarreta ganhos de efectividade a custos pelos 
quais a sociedade está disposta a pagar. A título de exemplo, 
uma intervenção A pode cursar com um ACER de 20 000€/
ano de vida ganho mas apenas condicionar em média dois 
anos de vida adicionais, enquanto uma outra alternativa B 
pode apresentar um ACER de 40 000€/ano de vida ganho 
mas condicionar em média seis anos de vida adicionais. De 
facto, embora a alternativa B curse com um ACER superior, 
esta também proporciona, em média, um maior número de 
anos de vida. Deste modo, revela-se fundamental determinar 
qual a diferença de custos por unidade de efectividade 
adicional entre as alternativas que estão a ser comparadas 
(e.g., “implementando a alternativa B, quanto seria pago por 
unidade de sobrevivência adicional?”). Para isso, procede-se 
à determinação da razão de custo-efectividade incremental 
(ICER do inglês incremental cost-effectivevess ratio)3,5:

No exemplo anterior, o ICER da alternativa B – por 
comparação com a alternativa A – seria de 5000€/ano 
adicional de vida; ou seja, mudar da intervenção A para a 
alternativa B implicaria pagar (em média) mais 5000€ por 
cada ano adicional de vida ganho. Neste tipo de situações 
impõe-se um dilema – verifica-se que a alternativa mais 
efectiva é também a mais cara –, pelo que se torna necessário 
saber quanto é que a sociedade está disposta a pagar por 
unidade de efectividade adicional. 
Neste contexto, surge o conceito de limiar de aceitabilidade 
da razão de custo-efectividade – este limiar corresponde 
a um valor em relação ao qual os ICER obtidos podem ser 
comparados.5 Caso o valor do ICER se encontre abaixo do 
limiar de aceitabilidade definido, considera-se que, para 
aquele valor de limiar, a intervenção em estudo é custo-
efectiva em relação à alternativa com a qual foi comparada. 
Por oposição, caso o valor do ICER seja superior ao limiar 
de aceitabilidade, constata-se que a intervenção em estudo 
não é custo-efectiva em relação à alternativa com que foi 
comparada. Importa relembrar que as comparações com o 
limiar de aceitabilidade não devem ser o único factor a pesar 
na eventual implementação de uma dada alternativa.3 Caso 
uma alternativa evidencie um ICER superior ao limiar de 
aceitabilidade, esta pode ser implementada caso a sociedade 
entenda que está disposta a pagar mais pela efectividade 
adicional que será obtida.



Não existe um limiar de aceitabilidade único – o limiar 
de aceitabilidade deve ser definido para cada contexto, 
consequência (de facto, não faz sentido pensar que a sociedade 
se dispõe a pagar o mesmo por um ano de vida ganho ou pela 
redução de um mmHg de pressão arterial!) e até por país. Em 
Portugal, não existem limiares de aceitabilidade definidos – 
quando a consequência diz respeito a anos de vida ganhos, 
utiliza-se frequentemente o limiar de $50 000 americanos/
ano de vida ganho (uma convenção com origem nos Estados 
Unidos da América).
Uma outra opção – preconizada pela Organização Mundial 
de Saúde – passa pelo cálculo do limiar de aceitabilidade 
em 1-3 vezes o produto interno bruto per capita nacional5 
(em Portugal, actualmente, a aplicação deste critério coloca 
o nosso limiar entre cerca de 20 000€/ano e 60 000€/
ano de vida adicional). Utilizando um exemplo na área da 
anestesiologia, Aderibigbe et al procederam a um estudo de 
custo-efectividade com o objectivo de avaliar se seria custo-
efectivo armazenar dantroleno em centros de cirurgia de 
ambulatório para tratamento de hipertermia maligna.6 No 
que respeita à diferença nacional de custos entre alternativas, 
os autores concluíram que o armazenamento de dantroleno 
se associaria a mais $6 458 940 por comparação com o 
não armazenamento. Por outro lado, os autores também 
estimaram que o armazenamento de dantroleno se associaria 
a um saldo de 32,9 vidas adicionais salvas por ano. Nesse 
sentido, o ICER seria de $6 458 940/32,9 vidas = $196 320 por 
vida salva adicionalmente. Uma vez que os autores utilizaram 
limiares de aceitabilidade na ordem dos 4-10 milhões de 
dólares por vida salva (de acordo com os values of statistical 
life estimados por agências regulatórias norte-americanas), o 
armazenamento de dantroleno foi considerado como custo-
efectivo.   

ESTUDOS DE CUSTO-UTILIDADE
Os estudos de custo-utilidade podem ser entendidos como 
uma variante das análises de custo-efectividade, mas em 
que as unidades de efectividade encontram-se ajustadas para 
as preferências dos indivíduos ou da população. De facto, a 
sociedade não valoriza apenas a quantidade, mas também 
a qualidade de vida.5 Nesse sentido, entre duas alternativas 
que se associem a uma efectividade semelhante, é de assumir 
que a sociedade optará por aquela que resulte numa maior 
qualidade de vida. Desse modo, o desafio prende-se com a 
obtenção de medidas que incorporem simultaneamente 
informação relativa à efectividade das alternativas e às 
preferências da sociedade.7

As utilidades são medidas que obedecem a um conjunto de 
critérios e axiomas que as tornam formalmente uma medida 
e que constituem formas de procurar medir essas mesmas 
preferências dos indivíduos e sociedade. As utilidades 
podem assumir qualquer valor num intervalo de 0 a 1, 

Avaliação Crítica de um Estudo de Avaliação Económica (Parte II): Estudos de Custo-Efectividade e Custo-Utilidade
Critical Appraisal of Economic Evaluation Studies (Part II): Cost-Effectiveness and Cost-Utility

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 1 - 202020

sendo que, quanto maior o seu valor, maior a preferência da 
sociedade por determinado estado de saúde.7 Nesse sentido, 
convencionou-se que a morte cursa com uma utilidade de 
“0”, enquanto um estado de saúde perfeito associa-se a uma 
utilidade de “1”,7 servindo estes valores de âncoras da escala 
de medição. As utilidades podem ser medidas directamente 
– através de técnicas como o standard gamble e o time 
trade-off, nas quais são utilizados cenários experimentais 
de escolha que incluem “jogos” onde os indivíduos são 
confrontados com diferentes cenários associados a incerteza 
–, ou indirectamente – em que a dedução ou eliciação das 
utilidades associadas a cada estado de saúde é feita tendo por 
base o uso de instrumentos de medição de qualidade de vida 
(sistemas multi-atributo de classificação de estados de saúde) 
que em muitos casos não foram propositadamente criados 
para determinação de utilidades,5,7 mas que podem servir 
de base para o desenvolvimento de medidas indirectas das 
mesmas (e.g., EQ5D, SF6D, Health Utility Index, etc.).
Tendo conhecimento da utilidade associada aos estados de 
saúde resultantes de uma determinada alternativa, é possível 
proceder a um ajuste da sua efectividade em função dessa 
mesma utilidade – tal possibilita o cálculo de unidades 
de efectividade ajustadas para as preferências (as quais 
constituem a forma de medição das consequências nos 
estudos de custo-utilidade!). Dessas medidas, os QALYs 
(quality-adjusted life years; anos de vida ajustados para 
a qualidade) são as mais utilizadas. Os QALYs calculam-
se multiplicando-se a sobrevivência média pela utilidade 
associada a uma dada alternativa5,7:

Isto significa que, em termos de número de QALYs, viver um 
ano num estado de saúde perfeita (1×1 = 1 QALY) equivale a 
viver dois anos num estado de saúde com uma utilidade de 
0,5 (2×0,5 = 1 QALY). Como expectável, esta assunção não é 
isenta de controvérsia. Tal como se verifica para os estudos de 
custo-efectividade, também nas análises de custo-utilidade 
é possível proceder ao cálculo das razões incrementais – 
embora estas passem a ser designadas por razões de custo-
utilidade incrementais (ICUR do inglês incremental cost-
utility ratio), a designação “ICER” é frequentemente aplicada 
de modo indiscriminado aos estudos de custo-utilidade:

Como expectável, o ICUR corresponde à diferença de custos 
por unidade de utilidade adicional entre as alternativas 
que estão em estudo, procedendo-se à comparação entre 
o ICUR e o limiar de aceitabilidade definido. É frequente 
serem aplicados os mesmos limiares nos estudos de custo-
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efectividade e nos estudos de custo-utilidade – a título de 
exemplo, o limiar de $50 000 é frequentemente aplicado tanto 
por ano de sobrevivência adicional como por QALY adicional. 
Apresentando um exemplo da área da emergência médica, 
Bharmal et al procederam a um estudo de custo-utilidade 
no sentido de avaliar a ressuscitação cardio-pulmonar extra-
corporal (RCPEC) em pacientes com paragem cardíaca.8 Os 
autores identificaram que, em média, a RCPEC associava-
se a custos adicionais de $156 263, e a 3,5 QALY adicionais 
(note-se que, em média, nos sobreviventes, as utilidades 
reportadas foram de 0,44). Nesse sentido, verificou-se um 
ICUR de $56 156/QALY adicional. Uma vez que os autores 
definiram o limiar de aceitabilidade de custo-utilidade como 
correspondendo a $150 000/QALY adicional, a RCPEC foi 
considerada custo-efectiva ou, mais adequadamente neste 
caso, foi considerada custo-útil.

CONCLUSÃO
Os estudos de custo-efectividade e custo-utilidade constituem 
tipos de avaliações económicas completas que procuram 
simultaneamente informar os decisores relativamente aos 
custos e efectividade das diferentes alternativas. Assim, estes 
estudos não têm por objectivo indicar a alternativa mais 
barata, mas sim estimar os custos adicionais associados aos 
ganhos de efectividade de cada alternativa. Permitem, desta 
forma, decidir pela alternativa que em cada cenário maximiza 
a eficiência, isto é, que permite aplicar da forma mais 
adequada os recursos económicos limitados tendo em conta 
a disponibilidade para pagar da sociedade. A efectividade de 
cada alternativa é passível de ser conhecida através de estudos 
experimentais e observacionais (ou de revisões sistemáticas 
dos mesmos). Já as metodologias relativas à quantificação de 
custos serão alvo de discussão no próximo artigo desta série 
da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia.
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INTRODUÇÃO
“Desculpe, o senhor é médico nos cuidados intensivos, não é?! 
Queria mesmo falar consigo sobre a minha irmã… Porque é 
que o seu colega a levou para a UCIP?”
O taxista tinha a irmã internada na UCIP e reconheceu o 
passageiro. A terra é pequena, as pessoas conhecem-se e as 
notícias viajam céleres.
O passageiro ficou mudo, por instantes. Aquela inesperada 
interpelação, dentro dum táxi, feita por alguém completamente 
anónimo e longe da arte médica, desta forma tão clara, 
simples e objectiva, mas que, afinal, apesar da conversa já ter 
terminado há mais de um mês e a doente ter falecido pouco 
depois, na enfermaria, acompanhada dos seus familiares e 
amigos, continua a ressoar, à procura de respostas(*). Porque 
internamos na UCIP doentes em fase terminal, sem nenhum 
benefício marginal no horizonte? Porque é tão óbvio para 
uns e tão difícil para outros, profissionais de saúde incluídos? 
Onde podemos encontrar as referências que nos guiem e nos 
suportem? 
A doente tinha 62 anos e um passado recente de cirurgia 
por neoplasia. Após a cirurgia, e por razões médicas de 
circunstância, não foi feita quimioterapia, sendo que ainda 
viveu 4 anos com qualidade de vida que se foi perdendo nos 
últimos 6 meses, começando a ficar cada vez mais dependente 
e em caquexia. No último internamento, por uma infecção 
respiratória o quadro agravou-se e, não havendo, na altura, 
toda a informação disponível, ditaram as circunstâncias 
que a doente fosse admitida na UCIP com um quadro de 
insuficiência respiratória a esclarecer.
O peso da pergunta define o irmão como família, não pelos 

A Família do Doente: Puzzle ou Peça?
Patient Family: Puzzle or Piece?

João Pina1,2* ID

Afiliação
1 Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios Polivalente, Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, Portugal.
2  Instituto de Bioética, Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal.

Palavras-chave
Cuidados Críticos; Família; Tomada de Decisões; Unidades de Cuidados Intensivos
Keywords
Critical Care; Decision Making; Family; Intensive Care Units

laços de sangue, mas pela preocupação bem consolidada na 
forma e no momento em que coloca a pergunta, aproveitando 
a oportunidade que lhe dá o lugar, para o fazer: proximidade, 
serviço e confinamento.
O termo família deve ser usado de forma inclusiva tal como o 
define a Society of Critical Care Medicine1:

Family is defined by the patient or, in the case of minors or 
those without decision-making capacity, by their surrogates. 
In this context, the family may be related or unrelated to the 
patient. They are individuals who provide support and with 
whom the patient has a significant relationship.

Família deriva da forma feminina famula, do latim famulus, 
servo ou criado, e que, no seu uso primordial designava o 
nome dado ao agregado que vivia debaixo do mesmo tecto 
incluindo os empregados e as pessoas com laços genéticos, 
casadas ou adoptadas. Num sentido lato, família começou 
por significar “grupo de pessoas que serve um indivíduo”, o 
que se enquadra no sentido médico e ético do termo e que 
importa recuperar. 
Outro aspecto importante deste episódio é a ansiedade e a 
urgência que transparece na questão. Não houve conversa de 

Figura 1. A figueira e as civilizações
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circunstância. Diversos estudos observacionais demonstram 
uma clara associação entre a qualidade da comunicação 
médica percebida e o estado psicológico das famílias incluindo 
ansiedade, depressão e post-traumatic stress (PTSD).2 Daqui 
a ênfase que se coloca na comunicação com a família para as 
envolver no suporte e nas decisões sobre o doente. Usando 
esta lógica na prática diária seria de esperar uma melhoria 
nos resultados o que estudos iniciais não conseguiram 
demonstrar3 provavelmente porque só abordaram de forma 
superficial um sintoma que faz parte dum quadro muito mais 
complexo e abrangente que pode ser definido como FICUS 
ou family intensive care unit syndrome.4 O FICUS surge como 
uma falha na resposta lógica e racional à confrontação com o 
sofrimento, com as sequelas ou morte prováveis do seu ente 
querido durante a estadia na UCI. De acordo com Netzer, 
a constelação de sinais e sintomas inclui maladaptative 
reasoning por sensação de desamparo e de marginalização 
na tomada de decisão, high intensity emotions por sobrecarga 
de processamento cognitivo e conflito iminente ou real 
com os valores do doente na tomada de decisões, sleep 
deprivation associada à depressão, deterioração da qualidade 
de vida diária e ao embotamento cognitivo, personal and 
family conflicts por sensação de responsabilidade assumida, 
arrependimentos e diferentes interpretações dos desejos do 
doente para a tomada de decisões de fim de vida, cognitive bias 
com base, por exemplo, em excesso de optimismo e perda de 
referências e anticipatory grief levando a maior dificuldade na 
resolução de problemas, perda de objectividade, desinteresse 
terapêutico e depressão.
A metáfora do acrónimo é tentadora com a alusão à espécie 
Ficus, a figueira, árvore que atravessa a história do Homem 
e da sua relação com o transcendente, plena de significado 
ligada ao sofrimento, ao arrependimento, à depressão. Judas, 
depois da traição a Jesus, enforcou-se numa figueira, Adão e 
Eva tentaram, em vão, esconder as partes íntimas com folhas 
de figueira, Buda inspirou-se debaixo duma figueira, Ficus 
religiosa, donde o Imperador Akosha colheu um ramo que 
plantou num vaso de ouro, os faraós levavam figos secos às 
suas tumbas para alimentar as suas almas durante a viagem 
para a outra vida. Além disso, acreditavam que a deusa 
Hathor surgiria de uma figueira mítica para dar as boas-
vindas ao paraíso.
O rei Nabucodonosor II plantou várias Ficus carica nos 
jardins suspensos da Babilônia. O rei Salomão, de Israel, 
homenageou-as com músicas. Os gregos e romanos antigos 
diziam que os figos eram um presente dos céus. 
A figueira também está associada ao respeito pela 
individualidade na família. A Indonésia, no seu brasão de 
armas, usa a figueira de raízes aéreas, Ficus benghalensis ou 
baniano, cujas raízes adventícias se transformam em troncos 
e novas árvores em contacto com o solo, para simbolizar 
o terceiro princípio do povo indonésio: a unidade dentro 

da diversidade, aludindo à nação única constituída por 
numerosas e diferentes ilhas. O lema que aparece no listel 
confirma o terceiro princípio: "Bhinneka Tunggal lka" que 
significa, exactamente, unidade na diversidade.
Talvez a analogia mais interessante resida no facto de que 
as figueiras não apenas ajudaram civilizações a crescer, mas 
também testemunharam o seu declínio e até ajudaram a 
ocultar de forma agressiva, com as raízes, as suas ruínas.
As grandes cidades da civilização do Vale do Indo 
multiplicaram-se entre 3300 e 1500 a.C. e estavam 
desaparecidas até 1827, quando um desertor da Companhia 
das Índias Orientais chamado Charles Masson, as encontrou.
Na época, árvores estranguladoras gigantescas dominavam 
a paisagem e as ruínas emergiam de misteriosos montes 
delas. O colapso dessa civilização ocorre na sequência de 
uma prolongada seca, o mesmo que aconteceu nas pirâmides 
maias de Tikal, na Guatemala.
Reconhecer apenas que a FICUS envolve e define muito do que 
acontece no sofrimento, na ruína e na morte não é suficiente 
nem é justo. Ela está também ligada à vida e ao renascimento, 
ao estabelecimento de relações fortes e duradouras entre as 
pessoas. Voltando à Indonésia, na ilha de Krakatoa, a vida 
extinguiu-se em 1883, logo após a erupção do vulcão. Já no 
século XX, as figueiras e os figos foram usados como suporte 
para estimular a formação de áreas arborizadas e atrair toda 
a espécie de animais desde insectos até aves e mamíferos 
criando um novo ecossistema.5

Outro aspecto apelativo desta metáfora, ligada à espécie 
Ficus, assenta no facto destas árvores ajudarem a fazer pontes 
que podem ser usadas nos maus momentos. No noroeste da 
Índia, as pessoas estimulam as raízes a cruzarem os rios, 
formando pontes naturais, pontes vivas, para serem usadas 
nas temporadas de chuvas, que frequentemente deixam 
vários mortos. 
A FICUS é um conceito emergente que importa explorar. O 
sofrimento das famílias é conhecido, mas também é sabido 
que a sua participação no tratamento e acompanhamento do 
doente não só mitiga a sua dor e ansiedade, mas contribui 
em vários aspectos para uma evolução favorável. Rukstele6 e 
Lai7 demonstram que o envolvimento das famílias aumenta 
a mobilização precoce reduzindo o tempo de ventilação 
mecânica e de estadia na UCI. Outros autores mostram uma 
redução na incidência de delírio na UCI,8 uma melhoria na 
transferência de informação com a família na passagem de 
turno,9 redução no nível de ansiedade,10 redução nos sintomas 
do PTSD do doente com a manutenção dum diário11e 
também se demonstrou que as famílias são mais eficazes 
a detectar erros e eventos adversos do que os sistemas de 
segurança hospitalar.12 

Como previu Iwashyna13 o grande desafio para a Medicina, em 
geral, mas em particular para as UCI do século XXI, vão ser 
os sobreviventes: pelas sequelas e pelo prolongamento duma 

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 1 - 2020 23



A Família do Doente: Puzzle ou Peça?
Patient Family: Puzzle or Piece?

vida já previamente limitada por co-morbilidades. Todos nós 
conhecemos ou temos como vizinhos, sobreviventes da UCI. 
Muitos deles necessitam de apoio familiar ou domiciliar. Esta 
mais uma razão para estimarmos e cuidarmos das famílias 
quando elas visitam o seu doente numa instituição de agudos. 
É necessário re-investir nas famílias pois elas têm, ou melhor, 
elas são o argumento principal para cuidar bem dos seus.
Olhando para os profissionais das UCI, com toda a energia 
e motivação que lhes é reconhecida, também é verdade que 
o burnout se tornou uma realidade demolidora e silenciosa.14 

Os conflitos com as famílias aumentam o risco de burnout. 
Bienvenu15 salienta que as estratégias baseadas numa 
comunicação dirigida à família também reduzem o risco e a 
intensidade de burnout nos profissionais da UCI.
A longa história de 80 milhões de anos das figueiras é uma 
lembrança de que somos os últimos a povoar a Terra. E 
de que, sem dúvidas, o nosso futuro estará mais seguro se 
incluirmos essas árvores e as relações que elas nos sugerem 
nos nossos planos.
Este taxista reformou-se, entretanto, mas antes, ainda foi 
visitar a UCIP e agradecer a atenção de que a sua irmã tinha 
sido alvo. Deixou como lembrança, do único dia que a irmã 
esteve na UCIP, um saboroso bolo. A corrida de táxi e a visita 
à UCIP foram momentos breves e o tema não era novo. Mas 
a sua intervenção inesperada foi importante e refrescante. 
Breve, mas interpeladora. Aquele momento no táxi, ambos 
sentados ao mesmo nível, sem adereços, debaixo do mesmo 
tecto, partilhando um problema comum, em serviço mútuo, 
confinamento e proximidade, quase que era família, a 
cumplicidade brotou espontaneamente e a resposta afigurou-
se clara para o médico. Na minha opinião, e numa perspectiva 
ética, “vi o bolo, na bandeja, servido com chá” dizendo “Nós 
também nos preocupamos, de verdade, e estamos aqui para 
ouvir e ser ouvidos!” Se a tarefa dos médicos e dos enfermeiros 
é aliviar o sofrimento dos doentes, a família tem de ser olhada 
como parte da solução e não como mais um problema. Seguro 
é que não é fácil e traz sérios desafios aos profissionais de 
saúde e aos responsáveis pelas instituições, mas… é uma peça 
que faz falta sem a qual o quadro não é perceptível e em que 
cada peça ajuda a segurar as outras que a rodeiam.

O valor das coisas não está no tempo que duram, mas na 
intensidade com que acontecem. 
Fernando Pessoa

(*)Nota: A história apresentada, embora ficcionada é baseada em 
factos reais.
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Há certas questões consistentemente repetidas, mas que 
parecem sempre carecer de uma resposta verdadeiramente 
satisfatória. Porque quiseste ser Médico? Porquê 
Anestesiologia? O que te levou ao Doutoramento? A génese e 
motivação destas escolhas podem parecer díspares, todavia, 
no meu caminho percorrido, não o são. 
Existem razões óbvias como o desafio intelectual, a 
curiosidade científica, a oportunidade de aprofundar um 
conhecimento tanto pessoal como clinicamente interessante; 
mas também uma motivação circunstancial: surgiu a 
oportunidade e não tive dúvida que era algo a que me queria 
dedicar. 
O meu percurso pela medicina começou em 2007 na 
Faculdade de Ciências Medicas de Lisboa. Iniciei o meu 
trajeto na especialidade de Anestesiologia em 2015, no 
Centro Hospitalar Universitário de São João.  
Ao longo do internato, foi-me possibilitado participar em 
estudos de investigação científica, sob a orientação do 
Professor Doutor Fernando Abelha, o que me permitiu 
crescer do ponto de vista científico. Estes projectos deram-
me uma visão holística do doente, sempre com o objectivo de 
prestar os melhores cuidados ao mesmo. Percebi que não seria 
suficiente guiar-me só pelas recomendações estabelecidas e 
pelo o que os outros que estiveram antes de mim descobriram. 
Eu próprio tinha de contribuir para a descoberta do melhor 
cuidado possível para o meu doente. 
Assim, no terceiro ano do internato de anestesiologia, 
ingressei no programa doutoral em ciências cardiovasculares 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto – 
estando a desenvolver a minha tese sobre “Hipotensão 
intra-operatória e outcomes adversos no pós-operatório”. A 
motivação que levou à escolha deste tema baseou-se no meu 
interesse crescente pela área cardiovascular. É indiscutível a 
importância que a patologia cardiovascular e a monitorização 
hemodinâmica têm em qualquer uma das fases da medicina 

peri-operatória. Para além de os antecedentes de patologia 
cardiovascular condicionarem um risco anestésico e 
estarem associados a complicações no pós-operatório, as 
intercorrências do âmbito hemodinâmico durante o intra-
operatório vão condicionar também eventos adversos no 
pós-operatório. 
Decidi escolher como variável de interesse a pressão arterial 
na medida que a sua monitorização é transversal a todos os 
procedimentos e por se tratar de uma variável modificável. 
Perante tal, tomei a iniciativa de realizar um projecto de 
investigação científica, tendo como base a identificação de 
doentes com períodos de hipotensão no intra-operatório, 
determinando os valores para os quais estas hipotensões se 
tornam deletérias e as possíveis complicações a que estes 
ficam sujeitos. 
O primeiro ano do programa doutoral consistiu em dezasseis 
unidades curriculares. Cada unidade curricular tinha o 
seu programa, com aulas teóricas e práticas em horários 
definidos previamente à minha inscrição. Para tal contatei 
o meu serviço de forma a que o horário de trabalho não 
coincidisse com o horário que estava dedicado à realização 
das várias unidades curriculares. Tive uma resposta muito 
positiva da direcção do serviço que me permitiu realizar 
este primeiro ano, tendo sido encarada a minha iniciativa de 
integrar um programa doutoral como uma mais valia não só 
para mim como também para o serviço de anestesiologia do 
Centro Hospitalar Universitário de São João. 
Nas várias unidades curriculares tive de desenvolver projectos 
de investigação, relatórios, apresentações teóricas e diversas 
avaliações. Nem sempre foi fácil arranjar disponibilidade 
para a concretização destes objectivos.
O facto de desenvolver um programa de doutoramento 
conjuntamente com a formação específica de anestesiologia 
originou uma sobrecarga de trabalho que tornou difícil a 
realização destas duas componentes. Têm sido publicados 
diversos inquéritos sobre a saúde mental de alunos de 
doutoramento que mostram que cerca de um terço dos 
inquiridos referia sintomas relacionados com depressão e 
ansiedade.1 Não me surpreendo com estes resultados, tendo 
em conta a difícil gestão de tempo com me vejo confrontado 
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diariamente. A universidade deve ter um papel activo em 
promover as carreiras não académicas, como é o exemplo 
da carreira médica, de maneira a melhorar a investigação 
científica em Portugal. De forma a atingir os meus objectivos, 
tive prejuízo da minha vida pessoal e do conteúdo curricular 
do meu internato de anestesiologia. 
Mesmo assim é benéfico a realização do programa doutoral 
após a conclusão dos dois primeiros anos do internato 
médico de forma a direccionar a investigação científica para 
as áreas de maior interesse para o interno, numa altura em 
que este já tem capacidade para perceber melhor o impacto 
que os procedimentos anestésico-cirurgicos têm nos nossos 
doentes. 
O objetivo do internato médico será a nossa formação como 
anestesiologistas, não apenas do ponto de vista clínico mas 
também do ponto de vista científico. O programa doutoral dá 
as ferramentas necessárias para o desenvolvimento científico 
do interno e permite-lhe encontrar respostas para a melhor 
prestação de cuidados ao doente. 
Para terminar, respondo às perguntas iniciais: o objectivo 
do médico deverá ser a cura dos doentes e sem investigação 
científica não se encontraria a cura. 
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ABSTRACT
Malignant hyperthermia (MH) is a very rare inherited disorder. The 
incidence of MH is 1: 100 000 although the prevalence of susceptibility 
to MH is estimated at 1:2000 to 1:3000. MH has a mortality rate of 
9.5%. MH is an autosomal dominant disorder and three genes account 
for the genetic basis of 70% of the patients - RYR1, CACNA1S and 
STAC3.  MH is characterized by an increased body metabolism with 
hyperthermia, increased carbon dioxide production, skeletal muscle 
rigidity along with rhabdomyolysis, hyperkalaemia and acidosis with 
hyperlactacidaemia. These occur when a MH-susceptible individual 
is exposed to some known triggers such potent volatile anaesthetics 
and succinylcholine. We present a case report of MH in 22-year-old 
male ASA II, without any personal or familial MH susceptibility known, 
admitted to elective dental extraction who suffered a MH crisis. The 
patient was treated for MH and demonstrated a significant clinical 
improvement with the administration of dantrolene.

RESUMO
A hipertermia maligna (HM) é uma doença genética muito rara. A sua 
incidência é de 1:100000, embora a prevalência de suscetibilidade 
à doença seja estimada em 1:2000 a 1:3000. A HM tem uma taxa 
de mortalidade de 9,5%. Trata-se de um distúrbio autossómico 
dominante e 3 genes são responsáveis por 70% dos casos – RYR1, 
CACNA1S e STAC3. Caracteriza-se por um aumento do metabolismo 
corporal com hipertermia, produção aumentada de dióxido de 
carbono, rigidez músculo-esquelética, rabdomiólise, hipercalémia e 
acidose com hiperlactacidémia.
A crise de HM acontece quando indivíduos suscetíveis são expostos a 
determinados triggers como os anestésicos voláteis e a succinilcolina. 
Apresentamos um caso clínico de um doente de 22 anos, sexo 

masculino, ASA II, sem história pessoal ou familiar de suscetibilidade 
à HM conhecida, admitido para cirurgia eletiva de extração dentária, 
que apresentou uma crise de HM. O doente apresentou melhoria 
clinica significativa após a administração de dantroleno.

INTRODUCTION
Malignant hyperthermia (MH) is a very rare inherited 
disorder with an autosomal dominant transmission pattern.1 

The overall incidence of MH is 1:100 000 although the 
prevalence of susceptibility to MH is estimated at 1:2000 to 
1:3000.1 Reactions develop more frequently in males than 
females (2:1) with all ethnic groups being affected.2 The 
MH has predominance in children and young people (18.3 
years).2 There are some genes that have been definitely linked 
to MH susceptibility - RYR1, CACNA1S and STAC3.1,3,4 
Pathogenic variants in those genes are present in 70% of 
the patients investigated and the majority is found in the 
RYR1 gene.3 All of these genes are involved in calcium 
metabolism at skeletal muscle (RYR1 encodes the skeletal 
muscle ryanodine receptor type I protein, the CACNA1S 
gene encodes the alfa-1S subunit of the T-tubular voltage-
gated Ca2+ channel and STAC3 is involved in several 
processes, including T-tubule organization and regulation 
of release of sequestered calcium ion into cytosol) so, signs 
and symptoms of MH are related to an uncontrolled release 
of intracellular Ca2+ from skeletal muscle sarcoplasmatic 
reticulum.1,3 MH is characterized by an increased body 
metabolism with hyperthermia (heat production), increased 
oxygen consumption, increased carbon dioxide production, 
skeletal muscle rigidity (activation of muscle contraction) 
along with rhabdomyolysis, hyperkalaemia and acidosis 
with hyperlactacidaemia.1,2,4 The most consistent signs are 
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the elevation of ETCO2 in patients with ETCO2 monitoring 
and muscular rigidity.4 These symptoms occur when a MH-
susceptible individual is exposed to some known triggers 
such potent volatile anaesthetics and to depolarizing muscle 
relaxant, succinylcholine.4 Desflurane and sevoflurane are 
considered to be less potent triggers with a slower onset of 
MH.5  
The diagnosis involves the in vitro contracture test (IVCT) 
on a muscle biopsy and genetic tests.3,6 The IVCT is the gold 
standard for diagnosing MH.3 This condition has a mortality 
rate of 9.5%.2

CASE REPORT
We present a case report of a 22-year-old male, ASA Physical 
Status Classification System II, who was admitted to elective 
dental extraction. Patient had well-controlled asthma, 
without crisis within the last 6 months. Neither the patient 
nor his family had any history of anaesthetic complications or 
neuromuscular disorder. The routine preoperative laboratory 
results were within the normal values. In the intraoperative 
period the ASA standards for basic anaesthetic monitoring 
were used. Anaesthesia was induced with fentanyl (2 µg/kg) 
and propofol (2 mg/kg). Neuromuscular block was obtained 
with rocuronium (0.6 mg/kg). Laryngoscopy wasn’t difficult 
and the patient was intubated without complications. 
Anaesthesia was maintained with 40% of oxygen: 60% of 
air and sevoflurane (age-corrected MAC 1) with boluses of 
rocuronium and fentanyl. At the beginning of the surgery 
there was some difficulty opening the mouth and a bolus 
of rocuronium was given. One hour after intubation the 
heart rate of the patient was increased from 60 to 115 beats 
per minute and we noticed a progressive rising in the end 
tidal of carbon dioxide (ETCO2). Initially minute ventilation 
was adjusted and circuit check and soda lime replacement 
were done, but ETCO2 continued to rise to a maximum of 
98 mmHg. Patient auricular temperature also raised with 
maximum reading of 38.5ºC and muscle rigidity was noted. 
MH was suspected so sevoflurane was stopped, a propofol 
infusion was started and patient was ventilated with 100% 
oxygen. 
An arterial blood gas analysis was obtained, pH: 7.162, PaCO2: 
76.0 mmHg, PaO2: 159 mmHg, lactate: 1.96 mmol/L and the 
base excess: -4.1 mmol/L. Surgeon was asked to finish surgery 
as soon as possible. We administered 60 mg (1 mg/kg) of 
dantrolene, 1g of paracetamol and 8.4% sodium bicarbonate 
100 mL for correcting the acidosis. For decreasing the 
body temperature, active cooling was promptly initiated by 
applying ice packs on the neck, and axillary area. 
We placed a Foley catheter for monitoring the hour urine 
output, a nasogastric tube and oesophageal temperature probe 
for continuous monitoring of patient’s central temperature. 
Arterial cannulation was done to continuously monitor 

the blood pressure and for the arterial blood gas analysis. 
One hour after the implementation of the first therapeutic 
measures the arterial blood gas analysis showed a pH of 
7.406, a PaCO2 of 46.3 mmHg, a PaO2 of 614.4 mmHg and 
a base excess of 3.1 mM/L, lactate 1.11 mM/L. The central 
temperature was 37ºC, blood pressure and heart rate were 
within the normal values. After reversal of neuromuscular 
block with 200 mg of sugammadex the patient was extubated 
and transferred to the post anaesthesia care unit (PACU). 
The patient stayed at PACU for 24 hours. Twelve hours 
after the initial MH crisis a bolus of 60 mg of dantrolene 
was administered. He complained about myalgia in lower 
limbs and masseter. Patient’s temperature, blood pressure, 
heart rate and blood gas analysis were normalized during 
PACU stay. Laboratory data showed an elevation of serum 
myoglobin to a maximum of >12 000 ng/mL and serum 
creatinine kinase to a maximum of 39 772 u/L. The patient 
was discharged from the hospital five days after the onset of 
MH and sent to genetic study which confirm the pathogenic 
variant c.487 C>T on exon 6 from the RYR1 gene.

DISCUSSION
MH was first described in 1960 by Doctor Michael A. 
Denborough who investigated a family with a history of 
deaths related to anaesthesia and presented MH as a familial 
condition.7 Since then we can find some MH case reports 
in literature. The incidence of MH in Portugal is unknown, 
with very few cases reported. We described the first MH case 
report in our hospital. 
The clinical manifestations of MH vary from patient to 
patient, and most patients do not develop all signs of MH.8 
Many early signs of a MH crisis can present in various ways 
and MH may be confused with other medical conditions 
such as an inadequate depth of anaesthesia, thyroid crisis, 
pheochromocytoma, anaphylactic reaction, neuroleptic 
malignant syndrome and serotonin syndrome.4 We know 
that the time of onset of a MH crisis can vary from minutes 
to several hours after induction, in our case it occurred 
nearly one hour after the induction of anaesthesia.1 We used 
propofol, fentanyl, rocuronium bromide and sevoflurane. The 
first two are not triggers for MH and rocuronium bromide, 
which is a non-depolarizing muscle relaxant, is also safe for 
MH.4 There are some reports of MH during sevoflurane 
anaesthesia.5 Desflurane and sevoflurane are considered to 
be less potent triggers with a slower onset of MH as we could 
see in this patient.5

After recognizing the manifestations of MH, the specific 
protocol of our institution was put into practice. Sevoflurane 
was immediately stopped and changed for TIVA with 
propofol, hyperventilation with 100% O2 at high flow and 
dantrolene was administered.
Since the place where the episode occurred (stomatology 
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department) is not located in the main operation room, 
dantrolene was not immediately available. Nonetheless it was 
made available 15 minutes after the incident. This finding is 
extremely relevant since it is known that dantrolene should 
be administered as soon as possible because, although there 
is no defined maximum time interval for its administration, 
the risk of complications resulting from a MH crisis doubles 
at every 30 minutes of delay in its administration.9

We also provide symptomatic treatment, such as surface 
cooling strategies, acidosis treatment with hyperventilation 
and sodium bicarbonate administration. It has been reported 
that dantrolene infusions should be repeated until the cardiac 
and respiratory systems are stabilized and patients should be 
kept under clinical observation and monitored in the ICU or 
in a recovery unit for at least 24 hours.10 In this case, with 
apparent clinical improvement and hemodynamic stability, it 
was decided to extubate the patient and transfer him to the 
PACU (levels 2 and 3 of care available), where he remained 
for 24 hours.
Prompt recognition of an MH crisis with immediate 
implementation of treatment is the key to a safe outcome,4 
therefore we reinforce the importance of the existence of 
an institutional protocol based on guidelines published by 
The European Malignant Hyperthermia Group (EMHG), 
for the detection and handling of an MH crisis. It is also 
important to mention that the Portuguese Society of 
Anaesthesiology recommends the existence, in all operating 
rooms, on a specific location accessible by all professionals, 
of standardized sets for the management of MH with 
performance flowcharts.
According to the EMHG report is of utmost importance 
that once a case of MH is suspected, the patient and their 
relatives should always be referred to a national MH centre 
for further investigation. Also, patients suspected of being 
MH-susceptible should undergo diagnostic testing using 
IVCT at a designated MH-laboratory.10 Our patient was 
submitted to a molecular genetic screening test to detect a 
mutation in the RYR1 gene, according to the indication of 
the genetic consultant. An anaesthesiology appointment was 
schedule for the patient, where he was informed again about 
his condition and warned to always mention it, in order to 
avoid future events. We also registered the occurrence of this 
event on the internet database created by EMHG. In Portugal 
there is no identical database.
The authors conclude that the rarity of this events and the 
scarcity of reported cases are a limitation in the way this 
condition is managed. Early identification and treatment of 
MH are crucial for a better outcome. It is also important 
to develop effective measures promptly available in the 
context of the operating room. These measures could be 
applied at a national level and a notification system should 
be implemented.
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ABSTRACT
Brain tumour incidence during pregnancy is low and type of tumours 

are similar to those seen in nonpregnant women. Pregnancy may 

aggravate the natural history of a brain tumour, unmask a previously 

undiagnosed lesion or remain assymtomatic due to its unspecific 

symptoms. We report a case of a pregnant woman with a large occult 

acoustic neuroma diagnosed after presenting neurological symptoms 

during epidural analgesia for labour. The tumour was causing shift of 

the peripheral structures and compression of the brainstem and 4th 

ventricle. In postpartum period, the tumour was removed without 

complications. Preanesthetic evaluation is essential to rule out 

contraindications to neuroaxial analgesia or potentially neurological 

life-threatening conditions.

RESUMO
A incidência de neoplasias cerebrais durante a gravidez é reduzida e 

o tipo de tumores são semelhantes aos observados em não grávidas. 

A gravidez pode agravar a história natural de um tumor cerebral 

ou até mesmo mascarar um tumor não diagnosticado devido 

aos sintomas inespecíficos. Apresentamos o caso de uma grávida 

com um neurinoma do acústico gigante oculto diagnosticado 

após início de sintomas neurológicos durante analgesia epidural 

no trabalho de parto. A neoplasia causava desvio das estruturas 

periféricas, compressão do tronco encefálico e do quarto ventrículo. 

No período pós-parto, a puérpera foi submetida a resseção tumoral 

INTRODUCTION
Pregnancy may aggravate the natural history of a brain 
tumour and may even unmask a previously undiagnosed 
situation. Immunological tolerance and steroid mediated 
growth may lead to its exacerbation during pregnancy.1 Since 
nausea, vomiting and headache are common complaints both 
in pregnancy and in brain tumours, the later ones though 
rare, may be underdiagnosed or even missed, until other 
neurological signs appear.2

Intracranial tumours during pregnancy impose a unique 
risk to both the foetus and mother which can persist for the 
mother in the postpartum period. Some authors have also 
pointed out that epidural anaesthesia may be dangerous in 
patients with space-occupying lesions not only because of 
the risks associated with accidental dural puncture, but 
also because epidural drug and fluid injection can increase 
intracranial pressure (ICP).1,3 

CASE REPORT
A healthy, 40-year-old woman, primigravida at 40 weeks’ 
gestation was admitted to the delivery room of a local 
obstetric hospital in spontaneous labour. For two years, 
she complained sporadically of right facial numbness and 
hearing loss. Her pregnancy was complicated by numerous 

sem complicações. A avaliação pré-anestésica é essencial para 
excluir contra-indicações à analgesia do neuroeixo ou condições 
neurológicas com potencial risco de vida
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episodes of headaches, vomiting and worsening of facial 
numbness. Since these episodes where self-limited and 
somehow explained by the pregnancy, these complaints were 
devalued by the patient and not mentioned to the physicians. 
During anaesthetic evaluation, physical examination did not 
show any alterations. 
For labour analgesia, an epidural catheter was inserted at 
the first attempt with an 18-gauge Tuohy needle at L3–L4 
interspace, with “loss-of-resistance” technique using sodium 
chloride, performed in sitting position. After injection of 
8ml of ropivacaine 0.2% through the catheter, she developed 
a transient episode of headache and speech disorder that 
reverted spontaneously. This episode was not considered 
clinically relevant due its fast resolution. Two hours later, a 
new bolus of 5ml of ropivacaine 0.2% was administered and 
immediately after, the patient presented slurred speech, right 
facial paresis and diplopia. As in the first episode, it reversed 
spontaneously. Due to these episodes, it was decided not to 
reuse the epidural catheter. Labour proceeded without other 
complications, and the baby was born with APGAR score of 
9/10/10. Both mother and child were discharged from the 
hospital the day after the childbirth without any complaints.
In the postpartum period, the neurological symptoms 
reappeared and worsened, with associated unsteadiness, loss 
of balance and horizontal bilateral nystagmus. On the 21st 
day after childbirth she went to the emergency room, where 
a head computer tomography (CT) scan was performed and 
showed a huge mass in the posterior fossa, hardly delineated 
and compressing the 4th ventricle. She was then referred to 
Neurosurgery for the subsequent study of the lesion. A brain 
magnetic resonance imaging (MRI) confirmed the diagnosis 
and showed a large extra-axial lesion extending from the 
cerebellopontine angle to the end of the inner auditive canal, 
suggesting a schwannoma with dimensions 4x4,1x3,7 cm 
(Fig. 1). The tumour caused shift of the peripheral structures 
and compression of the brainstem and 4th ventricle.
The patient was submitted to resection of the tumour two 
days after the diagnosis (Fig. 2). Surgery was performed under 
total intravenous anaesthesia without complications and she 
was transferred to the Neurocritical Unit given the concern 
to neurologic symptoms. She was discharged 5 days later, 
with a discrete right facial paresis and no other neurological 
symptoms.

DISCUSSION
Brain neoplasm incidence during pregnancy is low and the 
type of tumours are similar to those seen in nonpregnant 
women, namely gliomas and meningiomas. They usually 
present with nonspecific symptoms such as headache, 
nausea, vomiting or focal neurological deficits as visual 
changes, hemiparesis or even seizures, caused by increased 
ICP. These symptoms may be misinterpreted and attributed 

to pregnancy, therefore any pregnant woman with prolonged, 
more severe, worsening, non-remitting symptoms or new 
neurologic deficit should be submitted to a full evaluation by 
a qualified neurologist and consider intracranial imaging.2 

In our clinical case, symptoms worsened during pregnancy, 
but were not valued by the patient or physician, probably due 
to their intermittence and short duration. 
This case refers to an acoustic neurinoma with progressive 
hearing loss that, according to some authors may be 
affected by hormonal changes in pregnancy, such as in 
meningeomas.2,4 Its localization at the cerebellopontine angle 
could also have caused complaints of compression of other 
cranial nerves, such as facial hemiparesis or hypoesthesia. 
Parturients with intracranial lesions are generally assumed 
to have increased ICP and high risk of herniation, commonly 
cited as a contraindication to neuroaxial anaesthesia.3 
Evaluation of risks and benefits of these techniques should 
be included and balanced in a multidisciplinary peripartum 
plan. Leffert et al3 proposes a decision tree which can help 
this evaluation.  If this lesion had been diagnosed before 
or during pregnancy, a multidisciplinary team would have 
been necessary to decide the treatment, allocating on a case-
by-case basis. This decision depends on the site, size, type, 
neurological signs and symptoms, pregnancy trimester and 
patient ś wishes.1,4

During labour, this patient was submitted to epidural 
analgesia without knowledge of the intracranial mass. After 
local anaesthetic epidural injections through the catheter, 
she developed transient new-onset neurological signs which 

Figure 1. Brain magnetic resonance sagittal T2 scan (A) and axial 
T1 scan (B) with gadolinium showing large acoustic neuroma

Figure 2. Postoperative head computer tomography



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 1 - 202032

Large Undiagnosed Acoustic Neuroma in a Pregnant Woman Submitted to Epidural Analgesia: Case Report
Neurinoma do Acústico Gigante Não Diagnosticado numa Grávida Submetida a Analgesia Epidural: Caso Clínico

exacerbated in the postpartum period with cerebellar 
signs. This event suggests that the epidural bolus could 
have increased baseline epidural or intrathecal pressure. 
Drug injection increased volume inside the lumbar epidural 
space which compressed the dural sac, causing a decreased 
compliance of the subarachnoid space and displacement 
of the cerebrospinal fluid (CSF) upward.3 These changes 
may have been the cause for the neurological signs during 
anaesthetic injections. Cranial nerve palsy associated with 
regional analgesia may also be caused by CSF leakage with 
ICP decrease, but the majority of the cases has spontaneous 
resolution within one week.5 In this case, the epidural 
technique report did not mention complications. 
New-onset neurological signs during epidural injection could 
be also attributable to local anaesthetic systemic toxicity. 
During pregnancy, sensitivity to local anaesthetics (LA) is 
enhanced due to reduced plasma concentrations of α-1 acid 
glycoprotein, increased cardiac output and epidural venous 
engorgement: Therefore, reduced doses of central neuroaxial 
LA are recommended.6 In our case, clinical signs were solved 
after stopping LA, making toxicity less probable.
We describe the first case with survival of a pregnant woman 
with an unknown cerebral tumour submitted to epidural 
analgesia and diagnosed in postpartum period. There is one 
single published case in literature of a similar patient with 
an occult brain neoplasm submitted to epidural analgesia 
for labour, who died after an inadvertent lumbar puncture 
followed by transtentorial brain herniation.7 The patient 
described in our report could have had the same outcome 
if an accidental lumbar puncture had occurred, due to the 
tumour size and poor compliance of posterior fossa. 
Our case reminds professionals about patient safety, pregnancy 
may worsen natural history of brain tumour or unmask an 
undiagnosed one, then a careful past medical history and 
physical examination during pregnancy appointments and 
pre-anaesthetic visit are essential. Anaesthesiologist should 
prompt referral to a neurologist when there is a suspicion 
of potentially life-threating conditions or peripheral nerve 
lesion.
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e profissional dos anestesiologistas.
A RSPA publica artigos considerados de interesse nas 
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Audiência
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tratamentos invasivos, Medicina Perioperatória, Medicina 
Intensiva, Medicina de Emergência e Medicina da Dor, 
bem como das Ciências Básicas, Bioética, Ética Médica ou 
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 − RCAAP: Repositório Científico de Acesso Aberto em 
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Patrocínios
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Liberdade Editorial
A RSPA adopta a definição de liberdade editorial do ICMJE 
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revisão e publicação as Recomendações de Política Editorial 
(Editorial Policy Statements) emitidas pelo Conselho de 
Editores Científicos (Council of Science Editors), disponíveis 
em http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=3331, que cobre responsabilidades e direitos dos 
editores das revistas com arbitragem científica.
O rigor e a exatidão dos conteúdos, assim como as opiniões 
expressas são da exclusiva responsabilidade dos Autores.
A RSPA tem instruções e orientações específicas para a 
apresentação de artigos. Por favor, leia e analise com cuidado.
Os artigos que não são apresentados de acordo com as nossas 
instruções e orientações têm maior probabilidade de serem 
rejeitados.
Os artigos propostos não podem ter sido objeto de qualquer 
outro tipo de publicação. As opiniões expressas são da inteira 
responsabilidade dos autores.

Copyright
Quando o artigo é aceite para publicação é obrigatório a 
submissão de um documento digitalizado, assinado por todos 
os Autores, com a partilha dos direitos de autor entre autores 
e a RSPA, conforme minuta publicada em anexo:
A RSPA reserva-se o direito de comercialização do artigo 
enquanto pare integrante da revista (na elaboração de 
separatas, por exemplo). O autor deverá acompanhar a carta 
de submissão com a declaração de cedência de direitos de 
autor para fins comerciais.
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rege-se pelos termos da licença Creative Commons  ( CC BY-
NC-ND 4.0)”.
Após publicação na RSPA, os autores ficam autorizados 
a disponibilizar os seus artigos em repositórios das suas 
instituições de origem, desde que mencionem sempre onde 
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Língua
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Conflito de Interesses
Os Autores devem declarar potenciais conflitos de interesse. 
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Essa informação será mantida confidencial durante a revisão 
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Orientação para Apresentação de 
Estudos
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Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing 
and Publication of Scholarly Work in Medical Journals 
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Os critérios de aceitação para todos os trabalhos são a 
qualidade e originalidade da investigação e seu significado 
para os leitores da RSPA. Excepto onde indicado de outra 
forma, os manuscritos são submetidos a peer review cego por 
dois revisores anónimos. A aceitação ou rejeição final cabe 
ao Editor-Chefe, que se reserva o direito de recusar qualquer 
material para publicação. 
Os manuscritos devem ser escritos em estilo claro, conciso, 
directo, de modo que sejam inteligíveis para o leitor. Quando 
as contribuições são consideradas adequadas para publicação 
com base em conteúdo científico, o Editor-Chefe reserva-se o 
direito de modificar os textos para eliminar a ambiguidade e 
a repetição, e melhorar a comunicação entre o autor e o leitor. 
Se forem necessárias alterações extensivas, o manuscrito será 
devolvido ao autor para revisão.
Os manuscritos que não cumpram as instruções para autores 
podem ser devolvidos para modificação antes de serem 
revistos.

Critérios de Autoria e Formulário de 
Autoria
Como referido nos Requirements ICMJE, a autoria requer 
uma contribuição substancial para o manuscrito,
sendo necessário especificar, em carta de apresentação, o 
contributo de cada autor para o trabalho.
Declaração das contribuições individuais assinada por 
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 
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Os colaboradoresque não cumpram os quatro critérios 
para autoria mas que tenham contribuído para o estudo 
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Agradecimentos, especificando o seu contributo. 
Cada manuscrito deve ter um “Autor Correspondente”. Porém, 
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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.

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 
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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 
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 
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estão limitados a 350 palavras, todos não estruturados;
c. Palavras-chave em português e em inglês (Keywords). Um 

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

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

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

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

Artigo de Revisão Sistemática
A revisão sistemática deve seguir o formato: Introdução 
(inclui a justificação e objetivo do artigo), Métodos, 
Resultados, Discussão e Conclusões. O assunto deve ser 
claramente definido. O objetivo de uma revisão sistemática é 
produzir uma conclusão baseada em evidências. Os métodos 
devem dar uma indicação clara da estratégia de pesquisa 
bibliográfica, a extração de dados, classificação e análise de 
evidências. 

Siga as PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses) guidelines disponíveis em 
http://www.prisma-statement.org/
Não deve exceder 6000 palavras, excluindo referências 
e ilustrações. Não deverá ter mais de 100 referências 
bibliográficas. O uso de tabelas e figuras para sumariar 
pontos críticos é encorajado.
A contagem da palavra: até 6000
Resumo estruturado: Sim e até 400 palavras
Tabelas/Figuras: até 10
Referências: até 100

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

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

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-
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lo como “material suplementar” na área de upload de 
ficheiros no OJS

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

4. fornecer a citação completa na lista de referências

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

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

As citações completas devem ser listadas por ordem numérica 
no final do texto.
As abreviaturas usadas na nomeação das revistas devem ser 
as utilizadas pelo Index Medicus Journal Abbreviations ftp://
nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf

Incluir apenas as referências acessíveis a todos os leitores. Não 
incluir artigos publicados sem revisão por pares, ou material 
que aparece em programas de congressos ou em publicações 
organizacionais.
Manuscritos em preparação ou submetidos para publicação 
nunca são aceitáveis como referências. 
Se citar manuscritos aceites para publicação como referências, 
marcá-los como “in press”
Notas: 
Não indicar mês da publicação. Nas referências com 6 ou 
menos Autores, todos devem ser nomeados. Nas referências 
com 7 ou mais autores, devem ser nomeados os 6 primeiros 
seguidos de “et al”. 

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

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

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

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

Tese/Dissertação Académica
Jones DL. The role of physical activity on the need for revision 
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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 
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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