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EDITORIAL

Uma Perspetiva Externa aos “Tempos de Incertezas ou Tempos de 
Oportunidades”
An External Perspective to the “Times of Uncertainty or Times of Opportunity”
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.20995

Na passada edição da Revista da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia (RSPA), Mesquita 
e Ferreira1 iniciaram uma discussão sobre o 

futuro da Anestesiologia – em particular, a Anestesiologia 
nacional – numa altura em que o mundo atravessa a 
pandemia do SARS-CoV-2 e o trabalho desempenhado 
pelos anestesiologistas passou subitamente para um lugar 
de destaque.
O editorial gerou várias ondas de correspondências, em 
parte já publicadas na edição anterior.2,3 Esta edição da RSPA 
publica três novas Cartas ao Editor4-6 com comentários ao 
Editorial acima, o que espelha a importância do tema para 
a comunidade de Anestesiologia portuguesa. 
Exercendo Anestesiologia fora do país há vários anos, sigo 
com interesse o debate que se gerou e agradeço o convite 
para comentar e contrastar, numa perspetiva também de 
educacionista, as necessidades levantadas por toda esta 
correspondência. 

Seguindo a estrutura inicialmente proposta por Mesquita 
e Ferreira,1 a seguinte discussão explanar-se-á em cinco segmentos:

1. Que Serviços de Anestesiologia pretendemos que acolham as gerações futuras?
Compreende-se que parte desta discussão se centre no desenvolvimento das carreiras médicas e em melhorias 
remuneratórias, em serviços que atualmente estão no limite das suas capacidades e com os seus profissionais em 
burnout. Sair desta situação não é simples, e passa por propostas apresentadas nas várias cartas ao editor.2 Na 
realidade, o que todos precisamos é de mais tempo: tempo livre de atividade assistencial, tempo para dedicar aos 
internos, tempo para desenvolvimento profissional, tempo para desenvolvimento pessoal, tempo para descansar, 
para dormir, etc. Estratégias para ganhar esse “tempo” que nos pertence são visíveis um pouco por toda Europa, 
com a introdução de turnos, trabalho em tempo parcial, mais tempo de formação, etc. Outras estratégias são 
discutidas abaixo.
Compreendo que esta não seja atualmente a realidade portuguesa, mas a busca de mais tempo para si é talvez uma 
das principais razões pelas quais os profissionais abandonam o Serviço Nacional de Saúde (SNS), perpetuando 
um ciclo vicioso de serviços onde o “tempo” para o ensino escasseia. 

2. Precisamos de um internato de cinco anos?
O modelo de internato de cinco anos tem inúmeras vantagens3 e encontra-se alinhado com o modelo europeu 
do Internato de Anestesiologia. O aumento para cinco anos, espelhando também um aumento da exposição à 
Medicina Intensiva, provou ser uma decisão acertada em tempos de pandemia e vai de acordo com a decisão da 
Sociedade Europeia de Anestesiologia de incluir “Cuidados Intensivos” na sua designação, já a partir do próximo 
mês. 

Autor Correspondente/Corresponding Author:
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3. Justifica-se o atual modelo de Exame Final de Especialidade?
O modelo atual de Exame Final de Especialidade, do ponto de vista educacional, poderá rapidamente ficar 
obsoleto. Uma máxima em educação médica é que “a avaliação promove a aprendizagem”. São as avaliações (em 
todas as suas formas) que moldam o currículo médico e que são a força motivadora de aprendizagem.
Existem vários tipos de exames, que testam diferentes categorias de aprendizagem. Enquanto que, tradicionalmente, 
os alunos/internos são submetidos a provas (escritas ou orais) que testam o seu conhecimento factual, há 
claramente uma necessidade de introduzir provas em que os internos possam demonstrar o seu desempenho 
clínico, estratificado por ano de internato.
Os exames clínicos, particularmente os OSCEs (objective structured clinical examinations), onde os internos 
podem demonstrar proficiência em exame objetivo orientado para uma situação clínica, são atualmente utilizados 
pela Royal College of Anaesthetists (RCoA) na formação dos seus internos.7 A aprovação nestas “estações” é 
necessária para a progressão no internato. 
Outras ferramentas importantes são as avaliações baseadas no local de trabalho (Workplace-based assessments, 
WBA), fundamentais no internato em Anestesiologia de muitos países europeus.
O WBA inclui vários instrumentos que são usados durante as sessões clínicas e cujas avaliações são baseadas no 
desempenho observado das competências, atitudes e comportamentos do interno.
Todas estas ferramentas implicam um feedback formativo para aprendizagem autodirigida em áreas onde há 
deficiências de desempenho. Adicionalmente, fazem parte de um conceito de avaliação e feedback contínuo, 
podendo estender-se também à avaliação de especialistas.
A utilização de vários esquemas de avaliação frequentes ao longo do internato, ao invés de um único exame final, 
parece ser atualmente a tendência para a avaliação formativa na Europa. 

4. Estamos a esquecer-nos da formação dos nossos especialistas?
De acordo com a correspondência supracitada, a resposta é “sim”. Utilizando o formato de avaliação e feedback 
contínuo, surgem para os especialistas novas necessidades de aprendizagem.
O desenvolvimento profissional contínuo (CPD), introduzido desde 2012 no Reino Unido, é um programa 
de desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos em todas as áreas da prática 
profissional do anestesiologista.
Exemplos de CPD incluem congressos, programas de ensino organizados localmente e estudo pessoal. Cada 
atividade tem um determinado número de pontos e a RCoA recomenda que os médicos concluam um mínimo 
de 50 horas de CPD por ano, oferecendo acesso gratuito a certas revistas científicas (com acesso a avaliação de 
conhecimentos de artigos lidos), aprendizagem online com e-Learning Anesthesia (e-LA) e Webcasts. No Reino 
Unido, os CPDs são necessários para a revalidação da licença para exercício da profissão.8

5. Devem os Serviços de Anestesiologia incluir enfermeiros no seu quadro?
Compreendendo todo o debate que rodeia este assunto, chega a atura de partilhar a minha experiência pessoal. 
Trabalho num Serviço com cerca de 140 profissionais de saúde, entre os quais anestesiologistas, enfermeiros, 
secretárias, uma escritora médica e um estatístico.
Os enfermeiros dominam muitas das competências tradicionalmente atribuídas aos anestesiologistas, incluindo 
a intubação orotraqueal, e para isso são submetidos a um programa de formação intenso durante 6 semestres e 
CPD ao longo da sua carreira.
O papel do especialista em Anestesiologia é de liderar, supervisionar, gerir, ensinar...e resolver os problemas que 
os internos e os enfermeiros não conseguem.
A presença de enfermeiros no Serviço deixa mais tempo para as atividades clínicas para as quais fomos treinados. 
Também reduz o trabalho assistencial, permitindo que os profissionais que assim o desejem, tenham mais tempo 
para a investigação. Não é um modelo perfeito, mas parece-me demonstrar um salto qualitativo na minha 
prestação como anestesiologista.
Não me vou pronunciar relativamente às questões pessoais/institucionais/políticas que impedem a implementação 
destes modelos em Portugal, que compreendo e respeito.

6. Liderança e teamwork: está o papel do Anestesiologista a ser esquecido?
Os anestesiologistas estão particularmente bem posicionados na sua relação com outras especialidades para 
serem considerados líderes no contexto hospitalar.
Adicionalmente, são das poucas especialidades em que o treino de competências não-técnicas (“Non-technical 
skills”) e fatores humanos é mais significativo e frequente.9 Julgo que papel do anestesiologista enquanto líder não 
está esquecido dentro dos limites na especialidade.
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Nos tempos atuais, até foi “relembrado” por outras especialidades, incluindo a especialidade de Medicina 
Intensiva.

O desafio agora é evitar o esquecimento. 

( Joana Berger-Estilita, Oberärztin em Anestesiologia e Cuidados Intensivos)
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"Pretendem os autores promover reflexão, discussão, debate de ideias e que a Revista seja o 
catalisador - excelente ideia, eventualmente com o recurso às novas tecnologia que tão bem foram 
aproveitadas por diversas especialidades durante esta pandemia, mas que se adivinha que caiam 
no esquecimento."

I - Que Serviços de Anestesia pretendemos que acolham as gerações futuras? 
Esta primeira questão pode e deve ser desconstruída em todas as outras que são colocadas: 
Que serviço queremos futuramente - esta questão tem de encontrar resposta, em primeiro lugar, numa outra - que carreira 
médica pretendemos e em que pilares deve estar assente? Apenas na actividade assistencial, ou também no ensino e na 
investigação?
Partindo do princípio que todos eles são imprescindíveis, de que modo deveria poderá um serviço gerir a divisão de actividades 
(carga horária) dos anestesiologistas nestes 3 domínios, sem que se crie o inevitável mal-estar entre os pares, por quem dedique 
40% ou 50% do seu tempo a um deles em prejuízo dos outros dois?
Quem mostra uma maior afinidade pelo ensino ou pela investigação, é e será sempre visto duma maneira diferente, não só 
pelos próprios colegas que entendem que esses serão aqueles que menos contribuem para a produtividade dum serviço) como 
também as próprias administrações, as quais deviam ser as primeiras a reconhecer a importância de terem nos seus quadros 
colaboradores que se possam dedicar a estas áreas. Esse um modelo de carreira médica a seguir e a promover, que permite a 
condução pelo próprio, valorizando-se e ao seu Serviço permitindo-lhe aproveitar em pleno as suas competências.
Em segundo lugar, à mesma pergunta sobre que serviço queremos, temos de recuar e interrogarmo-nos sobre como pretende 
a tutela atrair profissionais usando como mais valia e em oposição aos privados a possibilidade de progressão numa 
carreira? Mas temos uma certeza: não será a actual proposta abstrata de carreira o fruto apetecível e desejado pelas gerações 
vindouras.
A confiança na mudança do paradigma de carreira existirá na possibilidade de cada um poder construir o seu percurso, 
equacionar onde e em que Serviço se adequaria mais o seu perfil. E agora sim, respondendo à pergunta, o Serviço que 
queremos será seguramente aquele que saiba reestruturar-se com projectos inovadores, lançar desafios estimulantes, traçar 
linhas condutoras de actuação, enfim, capaz de criar um verdadeiro perfil de Serviço. Poderá então almejar a tal motivação que 
nós não conseguimos identificar nas gerações actuais.
O que se deve oferecer em primeiro lugar, projecto ou remuneração? Exclusividade ou modelo de carga horária compatível 
com remuneração entendida como justa?
Estarão que os Serviços privados a oferecer essas motivações – um projecto, remuneração, carga horária equilibrados? 
Deixem esta geração responder a estas questões; não tentemos justificar o nosso fracasso  com explicações possíveis  mas que 
ainda não foram amplamente discutidas e apresentadas.
Preocupemo-nos com a mudança do status quo e o resto há-de aparecer.
Estaremos então em condições de avançar para a pergunta seguinte - Temos carreira, temos serviço, temos motivações, então 
quem pode ou deve dirigir um serviço para que surja a motivação suficiente?
O que procuramos? Alguém com experiência, antiguidade, aptidão para a liderança capaz de congregar pessoas à volta de uma 
ideia, unindo as pessoas e criando um espirito de serviço; capacidade de delegar; alguém com visão para apostar no ensino e 
investigação como mais-valias intrínsecas e promotoras de desenvolvimento e eficiência.
Os serviços que queremos, têm que ter ensino, porque sem ele não existe o motor para a evolução - sem ensino, sem nos 
interrogarmos sobre a nossa prática não progredimos na investigação e na melhoria, e consequentemente o serviço perde a 
identificação com uma linha de pensamento e de prática clínica.

E em seguida caímos inexoravelmente na questão  II - Estamos a esquecer a formação dos nossos Especialistas?
Mais uma vez temos de reclamar a responsabilidade a toda a estrutura organizacional e legisladora - a educação/formação 
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contínua ao longo da vida tem de passar a ser um requisito imperativo de modo a que possam surgir naturamente actividades 
de ensino, de investigação, de organização que façam parte da progressão na carreira; mas essas oportunidades têm de ser 
criadas e com algum carácter obrigatório para que, quem deseje propôr-se a um nível superior da carreira, tenha a noção do 
que deve cumprir- isto poderia ir desde a validação de actualização de conhecimentos (através de exames periódicos, em modo 
e-learning p.ex.) , até frequência de actividades de liderança em  cargos do seu hospital....

E assim retomamos a questão seguinte 
Liderança e teamwork está o papel do anestesista a ser desvalorizado e esquecido?
Não há dúvida que este papel de liderança nos foi reconhecido neste tempo de COVID-19 quer tenha sido efectivamente pelas 
características que reivindicamos à nossa especialidade, quer pela incapacidade de outros, o que é certo é que estivémos na 
linha da frente, produzimos novos modos de actuação, alguns dos quais não deveriam ser de todo abandonados...
Mas  seremos nós normalmente chamados para os grupos que interessam na orgânica dum hospital, nomeadamente :
1 - Gestão de risco ?
2 - Segurança
3 - Recursos de equipamentos
4 - Medicamento /Farmácia
5 - Simulação, onde somos referência inultrapassável?

Somos realmente transversais a todos estes domínios? Ou apenas quando se pretende uma acreditação pela Joint Commission, 
e aí sim, o modelo americano conta com a competência desses profissionais anestesiologistas?
Por tudo isto, pensar um Serviço é pensar na Especialidade - em quem nos representa, que Colégio de especialidade nos 
reflete?
Por isso também se torna natural que a reflexão sobre se precisamos de um internato de 5 anos esteja estagnada e inacabada.
Refugiados em números (tempo ou casuística) a atingir, continuamos a ter 3 meses de algumas subespecialidades cuja utilidade 
não voltou a ter reflexão, nem das sobreposições que encontramos entre elas, para que pudéssemos ensinar as especificidades 
de cada uma mas de um modo mais abrangente. Se possível, já com alguma autonomia, decidir a que nível de especialização 
queremos chegar nos diferentes campos da medicina, dependendo do que tipo de instituição formativa nos inserimos ou a que 
no futuro gostaríamos de pertencer. 
Voltamos fatalmente ao princípio da discussão - que carreira desenhamos para nós?
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Que Colégio a especialidade precisa nestes tempos de mudança?
A coesão da especialidade como um todo, a interacção das várias áreas em que os anestesiologistas são peritos/têm competência, 
bem como as perspectivas do seu desenvolvimento (contrariando a tendência geral de confinar o anestesiologista aos Blocos 
operatórios) são assuntos importantes para discussão. Cabe ao Colégio compilar e agregar os resultados dessa discussão e 
definir uma estratégia nacional, agregar os serviços e seus responsáveis, pressionar os poderes instituídos…

Que Serviços de Anestesia pretendemos que acolham as gerações futuras?
O modelo remuneratório actual foi de vistas curtas mas desenhado com a colaboração de sindicatos médicos, onde dominam 
os médicos não hospitalares. Retomar as carreiras com as suas visões diferentes e centrá-las no objectivo único que é o doente 
seria parte da solução. Um modelo remuneratório justo e condições de trabalho atractivas que incentivem à vivência de 
Serviço como bem colectivo são o pilar da sustentabilidade destes. 

Precisamos de um Internato de 5 anos?
Conhecimento e saber nunca ocuparam espaço. O que não faz sentido é um serviço investir numa área desconexa dos seus 
planos (isto é investir o seu maior bem sem um objectivo pensado no futuro). Apenas fará sentido na perspectiva do individuo 
que quer saber mais mas com vista poder ir para outro serviço em vez de melhorar o seu.
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Que Serviços de Anestesia pretendemos que acolham as gerações futuras? 
Essa é talvez também a meu ver a  grande QUESTÃO. Hoje em dia dificilmente existem Serviços como aqueles que nos 
habituamos a conhecer. Uma parte cada vez mais substancial dos anestesistas em cada serviço (...) gasta a maior parte do seu 
horário no serviço de urgência, o que acrescido das compensações de horário pelos turnos de trabalho prolongados e pela 
vontade, de uma boa parte dos colegas em concentrar horários, os leva a estarem presentes no hospital 2 vezes por semana (ou 
menos quando urgência é o fim de semana). Assim não há Serviços que resistam enquanto tal, não há troca de experiência, 
não há saber acumulado, não há discussão clínica.
A concorrência da actividade privada tem motivado a indisponibilidade e falta de vontade em manter estruturas de serviços 
onde os seus membros estejam efectivamente presentes dando o seu contributo pessoal, privilegiando antes, a “passagem” 
no cumprimento estrito de horários e tarefas. Verdade seja dita é a própria tutela que o estimula e até obriga quando, por 
exemplo, estipula um mínimo de 18 horas de urgência e 144 num período de 8 semanas para permitir o pagamento de horas 
extraordinárias.
A vida que muitos dos jovens anestesistas abraçam logo após o terminar a especialidade poderá ser no presente monetariamente 
compensadora, mas levará a curto prazo a uma perda de sua autonomia enquanto especialistas. Rapidamente irão ficar à mercê 
do “mercado”, com pouca margem de manobra para além de cumprirem aquilo que lhes é exigido sem necessariamente terem 
condições para uma prática clínica segundo a legis artis. A necessidade de dar resposta às solicitações diárias vai deixar muito 
pouco tempo para estudo e actualização pelo que não prevejo um futuro risonho para quem opta por essa forma de estar.
 
Estamos a esquecer a formação dos nossos Especialistas? 
É confrangedor aquilo que se vai vendo numa boa (excessiva) parte dos CV dos colegas que se apresentam a prestar provas para 
o grau de Consultor. Um número cada vez maior de colegas parece ter perdido a inspiração e a capacidade de produzir “ciência” 
desde que acabaram a especialidade. O Colégio, enquanto representante da comunidade de anestesiologistas deveria tentar 
impor um maior rigor nestas provas, não permitindo a subida de grau a quem não tenha actividade clínica, de organização dos 
serviços, e científica relevante após o final do internato.
Mas mais do que isso, deveria a meu ver, ter a iniciativa ade propor formas de reavaliação/recertificação de competências, 
assegurando pelo menos uma adequada actualização de conhecimentos . Esta é uma especialidade onde claramente, fazer as 
coisas bem ou mal, pode ter consequências graves para os doentes. A exigência da demonstração de competências seria da 
nossa parte uma prova de que a segurança não é uma palavra vã.

Precisamos de um Internato de 5 anos?
Não tenho a certeza se a questão são os 5 anos de internato será ou não muito relevante, mas tenho a certeza que precisamos 
de dar mais autonomia aos nossos internos. Longe vão os tempos em que ao fim de algumas semanas éramos deixados muitas 
vezes sozinhos enquanto o especialista dava uma “fugida” à privada ali ao lado. Esse modelo não é hoje obviamente aceitável, 
mas recém especialistas com CV diversificados, com variadíssimos cursos com avaliação realizados,  comunicações e artigos 
publicados, têm muitas vezes dificuldades na gestão clinica de situações clínicas do dia a dia, que penso que não víamos com 
tanta frequência há 2 décadas. Isto tem muito a ver, em minha opinião,  com uma postura excessivamente paternalista da nossa 
parte que deixa pouco espaço aos internos para a tomada de decisões e responsabilidade pelas respectivas escolhas clínicas.
 
Justifica-se um Exame Final de Especialidade?
Na minha opinião sim, temos uma muito portuguesa dificuldade em fazer avaliações objectivas. Os nossos internos são 
sempre, e salvo rara excepções, muito bons aos nossos olhos (mais uma vez algum excesso de paternalismo) , portanto sem um 
exame final com notas exclusivamente baseados na avaliação continua seriam objecto de grandes desvios e tentações. Quanto 
aos moldes haverá sempre espaço para alterações e melhorias. Relativamente à parte teórica penso que não há necessidade 
de inventar muito – nem fazer um teste (seria necessário ciar uma grande base de dados de perguntas e isso já está feito no 
âmbito da European Society of Anaesthesiology - ESA) nem uma prova teórica oral que sofre de uma dependência exagerada 
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dos conhecimentos dos próprios examinadores. Porque não adoptarmos em definitivo o exame europeu e deixar apenas uma 
prova curricular como exame nacional? 
 
Liderença e teamwork
Esta seria uma forma da afirmação e de trabalho de equipa inequívoca da anestesiologia.
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ABSTRACT
Introduction: The coronavirus disease (COVID-19) pandemic has posed 
strain on the entire healthcare system. Portuguese anaesthesiologists 
played a major role, being relocated to newly created intensive care units 
and performing risky procedures such as endotracheal intubation. We 
aimed to evaluate how the COVID-19 pandemic affected the mental health 
of Portuguese Anaesthesiologists working for the National Health Service.
Material and Methods: Transversal observational descriptive and 
analytical study directed to residents and specialists in Anaesthesiology 
working in public hospitals in Portugal during the COVID-19 pandemic. We 
used the 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12). Mann-Whitney 
and ANOVA or Kruskal-Wallis tests were used to compare the GHQ-12 
score between groups and paired sample t-test to compare the GHQ-12 
score before and during the pandemic. The statistical significance was 
considered for p-value < 0.05.
Results: One-hundred eighty-four physicians answered the questionnaire. 
The majority of the respondents were women (75%) and most participants 
were aged between 31 and 40 years old (31%). Participants were mainly 
from the Northern Region (55.4%). Female participants presented a 
statistically significant higher GHQ-12 score (p-value 0.024). Nearly 80% of 
the participants exhibited psychological distress during the pandemic. The 
main adversities faced were fear of infecting the family and lack of hospital 
organization. 
Discussion and Conclusion: Participants reported experiencing a higher 
psychological burden during the COVID-19 pandemic, especially women. 
Therefore, it is important to recognize this problem and take measures 
to improve the mental health of anaesthesiologists and other healthcare 
workers to avoid potential short and long-term consequences.

RESUMO
Introdução: A pandemia COVID-19 sobrecarregou todo o sistema de 
saúde. Os anestesiologistas portugueses desempenharam um papel 
crucial, tendo sido realocados para unidades de cuidados intensivos 
recém-criadas e realizado procedimentos de risco como a intubação 
endotraqueal. Nós pretendemos avaliar como a pandemia afectou a 
saúde mental dos anestesiologistas portugueses do Serviço Nacional 
de Saúde.
Material e Métodos: Estudo observacional transversal descritivo 
e analítico dirigido a internos e especialistas em Anestesiologia a 
trabalhar em hospitais públicos de Portugal durante a pandemia 
COVID-19. Foi utilizado o 12-item General Health Questionnaire (GHQ-
12). Os testes Mann-Whitney e ANOVA ou Kruskal-Wallis foram usados 
para comparar a pontuação do GHQ-12 entre os grupos e o teste T de 
amostras emparelhadas para comparar a pontuação antes e durante 
a pandemia. A significância estatística foi considerada para valor de 
p<0,05.
Resultados: Cento e oitenta e quatro médicos responderam ao 
questionário. A maioria dos participantes era do sexo feminino (75%), 
tinha entre 31 e 40 anos (31%) e pertencia á Administração Regional 
de Saúde do Norte. Os participantes do sexo feminino apresentaram 
uma pontuação no GHQ-12 estatisticamente superior (valor de p 
0,024). Quase 80% dos participantes experienciaram stress psicológico 
durante a pandemia. As principais adversidades enfrentadas foram o 
medo de infectar a família e a falta de organização hospitalar.
Discussão e Conclusão: Os participantes experienciaram maior 
stress psicológico durante a pandemia COVID-19, principalmente as 
mulheres. Assim, é importante reconhecer este problema e tomar 
medidas para melhorar a saúde mental dos anestesiologistas e de 
outros profissionais de saúde para evitar consequências a curto e 
longo prazo.
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INTRODUCTION
The novel coronavirus disease, COVID-19, is a highly 
contagious infectious disease which has been declared to be 
a pandemic and a worldwide public health emergency by the 
World Health Organization.1

The impact of the 2003 severe acute respiratory syndrome 
(SARS) outbreak on the mental health of healthcare workers 
has been previously documented.2-5 Studies reported that 
healthcare professionals feared  contagion of their family 
and friends,2 felt uncertainty and stigmatization,3,4 were 
reluctant to work or contemplating resignation,3 and reported 
experiencing high levels of stress, anxiety, and depression 
symptoms.4 Similarly, recently conducted studies report that 
healthcare workers on the front line of COVID-19 have high 
rates of symptoms of depression, anxiety, insomnia, and 
distress.6,7 
This pandemic has posed strain on the Portuguese 
healthcare system and presented unprecedented difficulties. 
The inadequacy and unavailability of essential medical 
supplies, the changes in workplace dynamics, and the 
general sense of fear and anxiety amongst the public have 
generated enormous pressure for medical personnel.8 In 
addition, healthcare workers restructured their personal 
lives and mobilized all their resources to support emergency 
services and intensive care units, which will have expectedly 
contributed to increased stress levels. Throughout the 
COVID-19 pandemic, Portuguese anaesthesiologists 
played a major role in the care of COVID-19 patients, 
being relocated to newly created intensive care units and 
performing risky procedures such as endotracheal intubation. 
Anaesthesiology is a highly demanding medical specialty 
due to the inherent responsibilities and stressful situations, 
such as the management of life-threatening scenarios; 
hence, the relatively high prevalence of burnout syndrome 
among anaesthesiologists is not surprising.9,10 Therefore, 
this outbreak might have further contributed to the anxiety 
and psychologic distress of Portuguese anaesthesiologists 
working in the National Health Service. 
Up until now, the literature has mainly focused on 
the prevention and treatment of  COVID-19. In our 
understanding, not enough attention has been directed 
towards the psychological well-being of healthcare workers.8 

The aim of our study is to evaluate how the COVID-19 
pandemic affected the mental health and psychological 
adjustment of Portuguese anaesthesiologists working for the 
National Health Service and to determine whether there were 
any contributing factors for increased psychological distress.

MATERIAL AND METHODS
Study design
Transversal observational descriptive and analytical study 
directed at residents and specialists in Anaesthesiology 

working in public hospitals in Portugal during the COVID-19 
pandemic. This study was approved by Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia/Espinho Ethics Committee. Completion 
and submission of the questionnaire required the participants’ 
consent. 

Data collection
The questionnaire was implemented using a free Google 
Forms© software. This questionnaire was sent out 
by the investigators to the department directors and/
or the secretariat of the Anaesthesiology Service; each 
department subsequently forwarded the questionnaire to 
its anaesthesiologists by e-mail. The questionnaire link 
was available for 8 weeks, from May to June 2020. It was 
anonymous and was used for research purposes only. 

Participant inclusion and exclusion criteria
Residents and specialists in Anaesthesiology working in 
public hospitals in Portugal during the COVID-19 pandemic 
were included in this study. Anaesthesiologists on a 
medical/ parental leave and those who did not complete the 
questionnaire from May to June 2020 were excluded.

Primary and secondary outcomes
Our end point was to evaluate the impact of the COVID-19 
pandemic on the psychological well-being of Portuguese 
anaesthesiologists. Additionally, we intended to identify 
which sociodemographic factors were associated with 
increased psychological distress and the main adversities 
faced during the pandemic.

Measurements
The questionnaire comprised 3 sections. The first section 
included a set of sociodemographic questions such as, 
age, gender, marital status, children, cohabitants older 
than 65 years old, alternative residence, Regional Health 
Administration, professional category and workplace. 
In the second section we presented the 12-item General 
Health Questionnaire (GHQ-12), comprising 12 questions 
about psychological well-being, that was validated for the 
Portuguese population by Carlos Laranjeira in 2008.11 

Participants were asked to answer the GHQ-12 twice: one 
referring to the present situation and one referring to before 
the beginning of COVID-19 pandemic. The answers were 
scored using Likert scoring and we used a threshold of 12 
points to identify positive cases of psychological distress. We 
used the GHQ because it focuses on the appearance of new 
and distressing phenomena and therefore it is sensitive to 
short-term psychological disorders.12 Furthermore, we used 
the 12 item version because it only takes about 2 minutes to 
complete which could increase the adherence rate. In the 
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Table 1. Sociodemographic data and GHQ-12 score

n=184 GHQ-12 score p-value

Age (years) – n(%)

25-30 51(27.7) 17.33±6.76

0.219

31-40 57(31) 17.77±6.39

41-50 38(20.7) 16.92±4.58

51-60 28(15.2) 15.86±4.70

>60 10(5.4) 13.50±4.35

Gender – n(%)

Female 137(74.5) 16(8)
0.024

Male 47(25.5) 14(6)

Marital status – n(%)

Single 75(40.8) 17.87±6.61

0.279
Married 91(49.5) 16.53±5.35

Divorced 16(8.7) 15.13±4.73

Widowed 2(1) 16.50±6.36

Children – n(%)

Yes 91(49.5) 15(7)
0.200

No 93(50.5) 16(10)

Cohabitants >65 years – n(%)

Yes 20(10.9) 20(11)
0.086

No 164(89.1) 15(7)

Alternative residence – n(%)

Yes 32(17.4) 17(10)
0.164

No 152(82.6) 15(7)

Regional Health Administration – n(%)

Norte 102(55.4) 15(7)

0.228

Centro 30(16.3) 18.5(8.5)

Lisboa e Vale do Tejo 37(20.1) 18(11.5)

Alentejo 0(0)

Algarve 6(3.3) 14(3.75)

Madeira 4(2.2) 13(3.75)

Açores 5(2.7) 15(6.50)

Professional category

Resident 67(36.4) 16(10)

0.481
Assistant 53(28.8) 16(10)

Graduate Assistant 52(28.3) 15(6.75)

Senior Graduate Assistant 12 (6.5) 15.50(8.50)

Workplace

COVID Unit 72 (39.1) 16(7.25)
0.257

Other Units 112(60.9) 15(7)

Table 2. GHQ-12 scores before and during the COVID-19 
pandemic

GHQ-12 score 
>12 – n(%) GHQ-12 score p-value

Before COVID-19
pandemic 127(69.0) 16.58±6.78

0.301
During COVID-19

pandemic 145(78.8) 16.95±5.88

last section, we asked the participants what were the main 
adversities faced during the COVID-19 pandemic.

Sample size calculation
We aimed to collect at least 165 responses which represent 
approximately 10% of the Portuguese residents and specialists 
in Anaesthesiology based on the 2017 Census.13

Statistical analyses
The answers were collected and organized in the Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS 25.0®) software for 
subsequent analysis. Categorical variables are presented as 
frequencies and percentages, and continuous variables as 
mean and standard deviations or medians and interquartile 
ranges for variables with skewed distributions. Normal 
distribution was checked using skewness and kurtosis. Mann-
Whitney and ANOVA or Kruskal-Wallis tests were used to 
compare the general health questionnaire score among age 
groups, gender, marital status, children, elderly cohabitants, 
alternative residence, regional health administration, 
professional category, and workplace. Paired sample t-test 
was used to compare the general health questionnaire scores 
before and during the COVID-19 pandemic. The statistical 
significance was considered for p-value < 0.05.

RESULTS
One-hundred eighty-four physicians answered the 
questionnaire. The participants’ sociodemographic data and 
general health questionnaire score during the COVID-19 
pandemic are presented in Table 1. The majority of the 
respondents were women (75%) and most participants were 
aged between 31 and 40 years old (31%). Participants were 
mainly from the Northern Region (55.4%).
Female participants presented a statistically significant 
higher GHQ-12 score (p-value 0.024).
Higher GHQ-12 scores were observed in participants aged 31 
to 40, with no children, with elderly cohabitants, living in an 
alternative residence during the COVID-19 pandemic, from 
the Centre Region, and those who worked at a COVID unit. 
However, there was no statistically significant difference 
between these groups.
Table 2 shows GHQ-12 scores before and during COVID-19 
pandemic. Nearly 80% of the 184 participants exhibited 
psychological distress during the pandemic. However, even 
before COVID-19 pandemic, about 70% already exhibited 
psychological distress. Although GHQ-12 scores during 
COVID-19 pandemic were slightly higher there was no 
significant statistical difference (p-value 0.301).
Finally, we asked the participants what were the main 
adversities faced throughout COVID-19 pandemic and the 
majority answered fear of infecting the family and lack of 
hospital organization. Other answers are presented in Fig. 1.



DISCUSSION
The COVID-19 pandemic is not the first health crisis we 
have faced; as such, the psychological impact in healthcare 
professionals has been investigated during previous 
epidemics.2-4,8,14,15 Previous studies conducted during the 
influenza A/H1N1 pandemic and the Middle East respiratory 
syndrome (MERS)  outbreak have already shown that 
healthcare providers, especially front-line workers, present a 
particularly high risk of psychological distress.14,15

Anaesthesiologists played a major role during the COVID-19 
pandemic due to their skills in several areas, such as 
Emergency Medicine, Intensive Care Medicine, and Airway 
Management. According to a study conducted among 
Portuguese anaesthesiologists, 47.4% of anaesthesiologists 
provided healthcare to COVID-19 patients and 64.7% 
were engaged in the development of contingency plans.16 
Furthermore, 41.4% of Post-anaesthesia Care Units (PACU) 
were converted into Intensive Care Units (ICU).16

In our study, almost 80% of anaesthesiologists presented 
increased levels of psychological distress during the 
COVID-19 pandemic. Additionally, women had significantly 
higher levels of psychological distress. These findings are in 
agreement with previous literature: Lai et al6 reported a 71.5% 
prevalence of distress and more severe degrees of depression, 
anxiety, insomnia and distress among women and frontline 
healthcare workers during this pandemic. Another study 
regarding the mental health of medical and nursing staff in 
Wuhan during the COVID-19 outbreak reported that 63% of 
the staff showed mild to severe mental health disturbances 
and this burden was particularly heavy on young women.17 
Nevertheless, it has also been showed that women have more 
strategies for coping with stress.18

However, it might be interesting to realize that even before 
the pandemic, Portuguese anaesthesiologists reported 
increased levels of psychological distress as well. The most 
likely explanation is a memory bias since the participants 
were asked to answer the questionnaire regarding their 
psychological well-being before the pandemic. Nonetheless, 
Anaesthesiology is a very demanding and stressful specialty, 
which might justify the high psychological distress 
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Figure 1. Main adversities faced during the COVID-19 pandemic

reported before the pandemic. As a matter of fact, studies 
carried out before this health crisis had already shown that 
anaesthesiologists manifested high levels of psychological 
distress and burnout: a study reported that 39.4% of Dutch 
anaesthesiologists presented psychological distress, as 
evaluated by the GHQ questionnaire.19 

The COVID-19 has posed strain on the entire healthcare 
system and the improvement of the mental health of 
anaesthesiologists and other healthcare workers should 
be our priority, to avoid potential short and long-term 
consequences.8 Therefore, it is important to recognize this 
problem and take measures into account. Firstly, we should 
ensure that hospitals have organized plans and provide enough 
supplies of the appropriate personal protective equipment. 
We should also adjust work shifts, enhance education and 
training, ensure proper rest, and provide each medical team 
with a psychologist. Even though most physicians are getting 
back to their routines, we cannot disregard the possibility of 
a second wave of infections; the only way to effectively fight 
a second wave is to assure the mental health of all healthcare 
workers.
The possible memory bias was the major limitation of our 
study. Furthermore, we would need a larger sample in order 
to identify significant differences and relationships from the 
data collected. However, this was the first study in Portugal 
to evaluate the psychological impact of COVID-19 pandemic 
in anaesthesiologists who proved to be key elements in the 
fight of this worldwide health crisis. In future research, we 
suggest to evaluate how mental health promotion measures 
improve coping and ameliorate the psychological well-being 
of anaesthesiologists and other healthcare workers of the 
National Health Service. 

CONCLUSION
In this survey of anaesthesiologists working in the National 
Health Service, participants reported experiencing a higher 
psychological burden during the COVID-19 pandemic, 
especially women.
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RESUMO
Introdução: A hipotermia pós-operatória é uma complicação 
prevenível com consequências na morbilidade e bem-estar dos 
doentes, em particular nos idosos. O presente estudo teve como 
objetivo determinar a incidência de hipotermia pós-operatória, bem 
o seu impacto no período pós-operatório, nos doentes idosos.
Metodologia: Foi realizado um estudo prospetivo observacional após 
a aprovação pela comissão de ética institucional. Foram incluídos 
doentes com idade superior a 60 anos, submetidos a cirurgia eletiva 
e admitidos em Unidade Cuidados Pós Anestésicos (UCPA). No 
período pré-operatório, a escala Clinical Frailty foi usada para avaliar 
a vulnerabilidade, sendo a fragilidade definida para pontuação ≥ 5 e 
a World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS) 
avaliou a incapacidade. De acordo com os dados recolhidos do 
intraoperatório, foi aplicada a escala de risco Physiological and 

Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and Morbidity 
(POSSUM). À admissão na UCPA, foram considerados hipotérmicos 
(HP) os doentes cuja temperatura auricular foi <35ºC e a Escala de 
Sedação e Agitação de Richmond (RASS) foi aplicada à admissão (T0) 
e aos 15 minutos (T15). A qualidade de recobro foi avaliada usando a 
escala Quality of Recovery-15 (QoR-15), 24 horas após a cirurgia (D1).
Resultados e Discussão: De um total de 235 doentes, 26% estavam HP 
à admissão na UCPA. Estes apresentaram pontuações RASS inferiores 
em T0 (p=0,044), não havendo diferença entre os grupos em T15. Não 
houve relação entre a incidência de hipotermia e o tipo de anestesia, 
no entanto, os doentes HP foram submetidos a um tempo de 
anestesia superior (141 vs125 minutos, p=0,030). Estes doentes eram 
menos frágeis (13% vs 26%, p= 0,048) e tiveram resultados globais do 
WHODAS inferiores (mediana 8,3 vs 14,6, p=0,018). De acordo com 
o POSSUM, os doentes HP tiveram maior risco de mortalidade (11% 
vs 10%, p=0,023) e morbilidade (43% vs 36%, p=0,016), sendo que 

desenvolveram, mais frequentemente, eventos cardíacos (5% vs 0%, 
p=0,003). No D1 as medianas totais para o QoR-15 foram semelhantes 
em ambos os grupos.
Conclusão: A incidência de hipotermia foi consideravelmente alta 
e menos frequente nos doentes frágeis ou com problemas físicos 
funcionais e da qualidade de vida. Os doentes com hipotermia 
tiveram maior risco de mortalidade e morbilidade, nomeadamente 

mais eventos cardíacos, mas a sua qualidade de recobro foi similar. 

ABSTRACT
Introduction: Early postoperative hypothermia is a preventable 
complication with adverse consequences on morbidity and patient 
well-being, particularly in elderly. Our study aimed to determine 
the incidence of postoperative hypothermia and its related clinical 
outcome in elderly patients.
Material and Methods: We conducted an observational prospective 
study after approval by the Institutional ethics committee. Patients 
aged>60 years, submitted to elective surgery and admitted to Post 
Anaesthetic Care Unit (PACU) were included. In the preoperative 
period, Clinical Frailty Scale was used to evaluate vulnerability, so 
frailty was defined as a score ≥5 and The World Health Organization 
Disability Assessment Schedule (WHODAS) assessed disability. 
According to intraoperative data, the severity score Physiological 
and Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and 
Morbidity (POSSUM) was calculated. At PACU admission, patients with 
an auricular temperature <35ºC were considered to be hypothermic 
(HPP) and Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) was used at 
PACU admission (T0) and 15 minutes later (T15). Quality of Recovery 
was evaluated using Quality of Recovery-15 (QoR-15) 24 hours (T24) 
after surgery.
Results and Discussion: Of a total of 235 patients, 26% were HPP at 
PACU admission. HPP had lower scores of RASS at T0 (p=0.044) but at 
T15 these scores were similar. Hypothermia incidence was not related 
to type of anesthesia and HPP had a median longer time of anesthesia 
(141 vs125 minutes, p=0.030). These patients were less frequently frail 
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(13% vs 26%, p= 0.048) and had lower median global WHODAS scores 
(8.3 vs 14.6, p=0.018). According to POSSUM, HPP had higher risk of 
morbidity (43% vs 36%, p=0.016) and higher risk of mortality (11% 
vs 10%, p=0.023). These patients developed more frequently cardiac 
events (5% vs 0%, p=0.003). At T24 HPP median total scores for QoR-
15 were similar. 
Conclusion: The incidence of hypothermia was considerably high and 
was less frequent among frailty patients and in patients with problems in 
physical functioning and quality of life. Patients with hypothermia were 
at higher risk of mortality and morbidity and had more frequently cardiac 
events but their quality of recovery was similar.

INTRODUÇÃO
A hipotermia é definida como uma temperatura corporal 
inferior a 35ºC e pode ser classificada em ligeira (32°C – 
35°C), moderada (28°C – 32°C) ou severa (<28°C).1

Alterações inadvertidas na temperatura corporal no 
período perioperatório são relativamente frequentes, sendo 
a hipotermia o distúrbio térmico mais frequente neste 
período.2 A hipotermia intraoperatória resulta de uma 
alteração na distribuição, mais do que de um desequilíbrio 
entre produção e perda de calor corporal, pelo que esta surge 
quando as técnicas de aquecimento são insuficientes para 
contrariar a redistribuição térmica resultante da ablação dos 
mecanismos termorreguladores, muitas vezes associados 
com a anestesia.3,4 Apesar dos seus efeitos adversos e de se 
tratar de uma complicação pós-operatória prevenível, a 
monitorização da temperatura no perioperatório continua 
a ser seriamente negligenciada, bem como a sua correção/ 
prevenção.2

A população geriátrica submetida a cirurgia tem aumentado 
consideravelmente nos últimos anos.5 Contudo, os métodos 
preditores de eventos adversos nesta população são ainda 
limitados, pelo que se torna importante analisar quais as 
especificidades deste grupo etário e de que forma influenciam 
a sua recuperação pós-operatória. 
As flutuações térmicas apresentam efeitos fisiológicos 
lesivos o que se repercute negativamente no prognóstico dos 
doentes, com aumento consequente da morbimortalidade 
perioperatória.2,6 Os idosos, em particular, são mais suscetíveis 
ao desenvolvimento de hipotermia perioperatória, estando, 
por isso, o risco de consequências adversas aumentado.7 
O presente estudo tem como objetivo determinar a incidência 
de hipotermia pós-operatória e os seus principais efeitos 
clínicos adversos no doente idoso no período pós-operatório 
imediato durante a permanência na UCPA, bem como a sua 
interferência na qualidade de vida.

METODOLOGIA
Após aprovação pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar 

e Universitário de São João (CHUSJ), foi realizado um estudo 
prospetivo observacional, de acordo com o fluxograma 
descrito na Fig. 1. 
Foram incluídos no estudo os doentes com mais de 60 anos 
de idade, submetidos a cirurgia eletiva entre 1 de maio e 31 
de julho de 2017, admitidos na Unidade de Cuidados Pós 
Anestésica (UCPA) no período pós-operatório imediato. 
Foram excluídos doentes com ≤ 60 anos, submetidos a cirurgia 
urgente ou emergente e com recobro imediato realizado em 
Unidades de Cuidados Intensivos ou Intermédios, bem como 
doentes incapazes de fornecer consentimento informado. 
No período pré operatório, após obtenção do consentimento 
informado, foram recolhidos dados demográficos, como 
sexo, idade, peso, altura, índice de massa corporal (IMC), 
comorbilidades, medicação habitual e estado físico de acordo 
com o American Society of Anesthesiologists Physical Status 
(ASA-PS).8 Foram igualmente aplicadas diversas escalas: o 
Índice de Comorbilidades de Charlson (ICC), desenvolvido 
e validado para prever o risco de mortalidade a um ano de 
acordo com a patologia base do doente9; o Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA), adaptado para a população portuguesa 
e útil na deteção precoce da disfunção cognitiva ligeira10; a 
Clinical Frailty Scale (CFS) para avaliar de forma subjetiva 
a vulnerabilidade dos doentes,11 em que os doentes foram 
definidos como frágeis quando apresentavam uma pontuação 
≥ 5; e a World Health Organization Disability Assessment 

Figura 1. Fluxograma descritivo da metodologia (CFS Clinical 
Frailty Scale; ICC Índice de Comorbilidades de Charlson; MoCA Montreal 
Cognitive Assessment; POSSUM Physiological and Operative Severity Score for the 
Enumeration of Mortality and Morbidity; QoR-15 Quality of Recovery-15; RASS 
Richmond Agitation Sedation Scale; WHODAS World Health Organization Disability 
Assessment Schedule)
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Schedule (WHODAS 2.0), para avaliar a incapacidade 
percecionada pelo doente associada à sua condição de 
saúde nos 30 dias precedentes, abrangendo 6 domínios 
de funcionamento: cognição, mobilidade, autocuidados, 
atividades diárias, participação social e interação com 
outros.12

Foram obtidos dados do período intraoperatório, 
incluindo tipo e duração da anestesia, fármacos e fluidos 
administrados, temperatura e tipo de aquecimento utilizado. 
O risco de morbilidade e mortalidade foi calculado através 
do Physiological and Operative Severity Score for the 
Enumeration of Mortality and Morbidity (POSSUM).13

No momento da admissão na UCPA, a temperatura corporal 
foi duplamente avaliada e validada utilizando um termómetro 
da membrana timpânica por infravermelhos (Thermos 
Scan® Type 6014 Pro 3000, Welch Allyn,). O instrumento foi 
mantido e calibrado de acordo com as normas do produtor. 
Foram considerados os valores da média das duas medições 
realizadas e os doentes com uma temperatura corporal <35ºC 
foram considerados hipotérmicos (HP). Os doentes divididos 
em dois grupos: HP e grupo controlo não HP à admissão 
na UCPA. A Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) foi 
também avaliada à admissão na UCPA (T0) e 15 minutos 
depois (T15).14

No período pós-operatório imediato, foram registadas as 
principais complicações decorridas na UCPA e a escala 
Quality of Recovery-15 (QoR-15) foi utilizada na avaliação da 
qualidade de recobro às 24 horas (T24).15

Aos 30 dias (30D) e aos 3 meses (3M) após a cirurgia, 
a mortalidade e taxa de reoperação foram avaliadas, 
reaplicando via telefónica o WHODAS e a CFS.11,12

A análise estatística dos dados foi realizada através do 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 25.0. A 
análise descritiva das variáveis foi utilizada para sumariar 
os dados. Os dados ordinais e contínuos não seguiram 
uma distribuição normal, baseado no teste de Kolmogorov-
Smirnov para a normalidade da população em estudo. O teste 
de Mann-Whitney, Qui-quadrado e teste exato de Fisher 
foram utilizados para comparação. As diferenças foram 
consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 

RESULTADOS
Dos doentes submetidos a cirurgia eletiva entre maio e julho 
de 2017 no CHUSJ, 235 foram incluídos no estudo. Destes, 
40% foram submetidos a cirurgia geral, 23% a cirurgia 
urológica, 14% a cirurgia ortopédica, 9% a cirurgia vascular, 
6% cirurgia plástica e reconstrutiva, 7% cirurgia ginecológica 
e 3% cirurgia maxilo-facial. Todos os doentes se encontravam 
normotérmicos à admissão ao bloco operatório.
À admissão na UCPA (T0), 26% (n=60) dos doentes estavam 
HP. A temperatura corporal mediana foi 35,6ºC, sendo 
as temperaturas mínima e máximas 34,2ºC e 36,0ºC, 

respetivamente.
Não houve diferença relativamente ao género (p=0,492), 
idade (p=0,388), altura (p=0,529), peso (p=0,844) e estado 
físico ASA (p=0,711) entre os grupos de doentes HP e não-
HP (Tabela 1).

De acordo com a CFS pré-operatória, os doentes HP eram 
menos frágeis (13% vs 26%, p=0,048). Não se verificaram 
diferenças no índice de Charlson (p=0,134) (Tabela 2) e na 
incidência de diferentes comorbilidades, nomeadamente 
doença cardíaca isquémica (8% vs 8%, p=0,935), doença 
renal crónica (33% vs 34%, p=0,553), diabetes mellitus (22% 
vs 27%, p=0,426) ou doença pulmonar obstrutiva crónica 
(2% vs 6%, p=0,305) (Tabela 1). Os doentes HP revelaram 
menor incapacidade, com resultados medianos globais do 
WHODAS mais baixos (8,3 vs 14,6, p=0,018) (Tabela 2). Não 
se verificaram diferenças nos valores medianos obtidos pela 
aplicação do MoCA (p=0,598). 
Relativamente ao tipo de anestesia, os resultados foram 
semelhantes nos dois grupos quando os doentes foram 
submetidos a anestesia geral ou regional (p=0,381 e p=0,206, 

Tabela 1. Caracterização dos doentes

Variável HP (n=60) Não HP 
(n=175) Valor de p

Género, % (n)

Feminino 55 (33) 54 (94)
0,492

Masculino 45 (27) 41 (81)

Idade, mediana ± DP (anos) 71,5±7,6 70,8±7,7 0,388

Peso, mediana ± DP (kg) 73,0±13,9 72,6±14,9 0,844

Altura, mediana ± DP (cm) 165±0,9 163±0,74 0,529

IMC >35, %(n) 20 (12) 17 (30)  

ASA, %(n)

I 5 (3) 4(7)

0,711
II 59 (35) 52 (91)

III 32 (19) 39 (68)

IV 3 (2) 5 (9)

Comorbilidades, %(n)

Doença renal crónica 33 (22) 34 (59) 0,553

Insuficiência cardíaca 5 (3) 8,5(15) 0,574

Doença cardíaca isquémica 8 (5) 8 (15) 0,935

Fibrilhação auricular 8 (5) 9 (16) 0,850

Hipertensão arterial 55 (33) 67 (117) 0,099

Patologia tiroideia 17 (10) 9 (15) 0,079

Diabetes mellitus 22 (13) 27 (47) 0,426

SAOS 0 (0) 6 (10) 0,068

DPOC 2 (1) 6 (11) 0,305

História de AVC 5 (3) 7 (12) 0,766

DVP 10 (6) 18 (31) 0,157

Patologia psiquiátrica 10 (6) 15 (27) 0,390

Neoplasia 33 (20) 34 (59) 0,979

AVC, acidente vascular cerebral; DP, desvio padrão; DPOC, doença pulmonar obstru-
tiva crónica; DVP, doença vascular periférica; IMC, índice de massa corporal; SAOS, 
síndrome da apneia obstrutiva do sono; 
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respetivamente). Por outro lado, quando submetidos 
a anestesia combinada a incidência de hipotermia foi 
menor à admissão na UCPA (41% vs 59%, p=0,033). Os 
doentes submetidos a sedação/analgesia ficaram menos 
frequentemente hipotérmicos (p=0,047). Os doentes HP 
estiveram sujeitos a maior tempo de anestesia (141 vs 125 
minutos, p=0,030). Dos doentes HP à admissão na UCPA, 
11% apresentaram uma temperatura corporal intraoperatória 

<35ºC e apenas 22% foram aquecidos ativamente durante a 
cirurgia, utilizando o sistema de ar forçado. 
De acordo com o POSSUM, os doentes HP tiveram maior 
risco de morbilidade (43% vs 36%, p=0,016) e mortalidade 
(11% vs 10%, p=0,023).
Na UCPA, os doentes HP apresentaram menor RASS em 
T0 (p=0,044), mas resultados semelhantes em T15. Durante 
a permanência na unidade, estes doentes, desenvolveram 
mais frequentemente eventos cardíacos (5% vs 0%, p=0,003), 
nomeadamente síndrome coronária aguda (n=2) e fibrilação 
auricular de novo (n=1). Não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas na incidência de eventos 
respiratórios entre os grupos (12% vs 5%, p=0.181).  
Na avaliação efetuada 24 horas após a cirurgia, as medianas 
totais para o QoR-15 foram semelhantes nos dois grupos 
(116 vs 110, p=0,487). Não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas no tempo de internamento e 
mortalidade intra-hospitalar. A mortalidade aos 3M e taxa de 
re-intervenção cirúrgica aos 30D e 3M após a cirurgia foram 
similares (Tabela 4), bem como o nível de incapacidade e 
fragilidade dos doentes avaliados.

DISCUSSÃO
A incidência de hipotermia pós-operatória precoce em 
doentes idosos no presente estudo foi de 26%. Embora estejam 
descritas na literatura incidências de hipotermia ligeiramente 
superiores, estes estudos não incluem apenas doentes idosos 
e apresentam diferentes valores diagnósticos de hipotermia, 
o que pode justificar a menor incidência encontrada neste 
estudo em particular.16,17 No entanto, apesar de um valor 
absoluto menor ao que se encontra descrito, consideramos 
este valor elevado e que deve ser tido em consideração face 
ao potencial agravamento dos resultados clínicos nestes 
doentes.
O sexo, peso corporal, idade avançada, estado físico 
ASA superior ou história de neuropatia diabética têm 
sido associados, na literatura, a uma maior incidência de 

Tabela 2. Comparação de scores de estado de saúde

Variável HP (n=60) Não HP 
(n=175) Valor de p

ICC, mediana (T0) 5 6 0,134

MoCA, mediana (T0) 21 22 0,598

Fragilidade, % (n) - CFS

T0 13 (8) 26(45) 0,048

3M 22 (13) 33 (58) 0,095

WHODAS, mediana    

T0 8,3 14,6 0,018

30D 22,9 20,3 0,635

3M 14,6 16,7 0,354

RASS, mediana

T0 -1 0 0,044

T15 0 0 0,195

QoR-15, mediana

T0 134 128 0,035

24h 116 110 0,487

POSSUM, %

Morbilidade 43 36 0,016

Mortalidade 11 10 0,023

CFS, Clinical Frailty Scale; HP, hipotérmicos; ICC, Índice Comorbilidades de Charlson; 
MoCA, MontReal Cognitive Assessment, POSSUM, Physiological and Operative Severity 
Score for the Enumeration of Mortality and Morbidity; QoR-15, Quality of Recovery-15; 
RASS, Richmond Agitation Sedation Scale; WHODAS, World Health Organization 
Disability Assessment Schedule. 

Tabela 3. Comparação de variáveis intraoperatórias

Variável HP (n=60) Não HP 
(n=175) Valor de p

Temperatura intraoperatória, %(n)

<35ºC 11 (6) 1 (2)
0,003

35ºC-37ºC 89 (47) 99 (173)

Tipo de anestesia, %(n)

Anestesia geral 27 (37) 73 (102) 0,381

      Anestesia combinada 41 (13) 59 (19) 0,033

      Anestesia regional 40 (17) 60 (25) 0,206

      Sedação analgesia 0 (0) 100 (6) 0,047

Aquecimento ativo 
intraoperatório, %(n) 22 (13) 26 (45) 0,096

Transfusão de 
hemoderivados, %(n) 5 (3) 3 (5) 0,419

Tempo de anestesia,
média (minutos) 141 125 0,030

Aquecimento ativo
UCPA, %(n) 28 (17) 6 (10) <0,001

HP, hipotérmicos; UCPA, Unidade de Cuidados Pós Anestésicos 

Tabela 4. Comparação de variáveis pós-operatórias

Variável HP (n=60) Não HP 
(n=175) Valor de p

Eventos adversos UCPA, %(n)

Cardíacos 5 (3) 0 (0) 0,003

Respiratórios 12 (7) 5 (12) 0,181

Mortalidade
intrahospitalar, %(n) 0 (0) 3 (6) 0,342

Taxa de reoperação, %(n)    

D30 3 (2) 7 (13) 0,430

3M 5 (3) 13 (22) 0,111

Mortalidade 3M, %(n) 0 (0) 5 (9) 0,116

30D, 30 dias; 3M, 3 meses; HP, hipotérmicos; UCPA Unidade de Cuidados Pós 
Anestésicos.
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hipotermia no período pós-operatório imediato.16,17 Contudo, 
neste estudo em particular, não verificaram diferenças 
demográficas relativamente ao sexo, IMC, estado físico ASA 
ou comorbilidades associadas. Na verdade, a hipotermia foi 
surpreendentemente menos frequente nos doentes idosos 
mais frágeis e em doentes com limitações físicas e com 
menor qualidade de vida pré-operatória. Este resultado 
pode ser explicado por um acréscimo de cuidados pelo 
anestesiologista face a um doente visivelmente mais frágil 
ou pelo facto dos doentes idosos, por si só, apresentarem um 
risco elevado independentemente da sua condição de saúde 
prévia. 
A hipotermia pode ter vários efeitos adversos a nível 
fisiológico e pode relacionar-se com alterações a nível da 
farmacocinética e farmacodinâmica, sendo estes efeitos 
mais marcados nos idosos.6 Após a indução de anestesia 
geral, a diminuição da temperatura corporal ocorre em 
três fases. A ação vasodilatadora global, em combinação 
com a interferência na termorregulação central, impede 
respostas adaptativas à diminuição da temperatura, como 
a vasoconstrição e contração muscular, o que faz com que 
haja uma redistribuição do calor corporal dos tecidos do 
core para a periferia.3 Os idosos, em particular, apresentam 
um risco maior de desenvolvimento de hipotermia no 
período perioperatório pois a capacidade termorreguladora 
diminui com a idade.5 Neste estudo não se verificaram 
diferenças estatisticamente significativas relativamente à 
incidência de hipotermia e o tipo de anestesia. Este resultado 
é concordante com a literatura em que, comparativamente à 
anestesia geral, está descrito que a anestesia regional produz 
padrões semelhantes de perda de calor com incidências de 
hipotermia equiparáveis, sendo esta, aliás, muito frequente 
após anestesia espinhal e epidural.18 De acordo com alguns 
estudos, a anestesia combinada representa uma situação de 
maior risco de hipotermia peroperatória, na medida em que 
altera o controlo da termorregulação central e periférica. A 
anestesia regional diminui o limiar de vasoconstrição que, 
quando sobreposta à anestesia geral, apresenta um efeito 
aditivo. A vasoconstrição é desencadeada mais tardiamente 
e para uma menor temperatura. Para além disso, a anestesia 
geral inibe os tremores que poderiam aumentar a produção 
interna de calor durante a anestesia regional.16 Neste 
estudo em particular, e de forma contraditória ao esperado, 
verificou-se uma menor prevalência de hipotermia nos 
doentes submetidos a anestesia combinada (p=0,033). O 
facto de não terem sido colhidos dados sobre as mediadas de 
aquecimento usadas no intraoperatório, bem como o tipo e 
opção de abordagem cirúrgica a que o doente foi submetido, 
constituem limitações ao nosso trabalho que poderiam ver 
justificadas estas diferenças encontradas face ao descrito na 
literatura.  
Verificou-se uma relação linear entre o tempo de anestesia e 

a hipotermia, isto é, doentes sujeitos a um tempo de anestesia 
mais prolongado apresentaram mais frequentemente 
hipotermia no pós-operatório. 
Vários outros fatores têm sido associados com o 
desenvolvimento ou não de hipotermia perioperatória, 
tais como o aquecimento pré-operatório, a temperatura 
ambiente da sala operatória ou grau de exposição de uma área 
cirúrgica.17 Estes fatores não foram alvo de avaliação no nosso 
estudo e constituem, portanto, uma limitação. A literatura é 
concordante relativamente à influência do pré-aquecimento 
dos doentes. Este deve iniciar-se cerca de uma hora antes 
da indução anestésica. A desinfeção do local cirúrgicos com 
antissépticos frios, a ausência de roupas ou a inalação de 
gases anestésicos frios também contribuem para as variações 
térmicas dos doentes. 
A baixa taxa de uso de aquecimento ativo intraoperatório 
dos doentes idosos submetidos a cirurgia (31,2%) e a escassa 
utilização de fluidos aquecidos, atualmente recomendados 
na manutenção da normotermia intraoperatória, sugere 
a pouca sensibilização dos profissionais de saúde face à 
prevenção dos efeitos adversos da hipotermia. Estudos 
prévios demonstraram que a temperatura corporal do adulto 
diminui cerca de 0,25ºC por cada litro de fluido perfundido à 
temperatura ambiente ou transfusão de hemoderivados após 
refrigeração a 4ºC.19 

A hipotermia no perioperatório relaciona-se com um maior 
risco de eventos adversos no pós-operatório, nomeadamente 
o aumento da hemorragia por alterações enzimáticas 
da coagulação, aumento da necessidade de transfusões 
sanguíneas, infeção da ferida cirúrgica, prolongamento da 
duração dos efeitos dos fármacos anestésicos com potencial 
atraso do recobro pós-anestésico, aumento da mortalidade 
em idosos com história de sépsis, shivring e desconforto do 
doente.19 Neste estudo em particular, não se verificaram 
diferenças estatisticamente significativas na taxa de 
transfusão de hemoderivados no período intraoperatório 
(p=0,419). Dados relativamente a eventuais complicações do 
pós-operatório, como infeções, não foram alvos de análise 
por este estudo. 
A hipotermia no pós-operatório relaciona-se com uma maior 
incidência de eventos cardíacos, especialmente em doentes de 
alto risco como os idosos. De facto, neste estudo, os doentes 
idosos HP tiveram mais frequentemente eventos como 
síndrome coronário agudo e fibrilhação auricular de novo. 
Em resposta à hipotermia, com o intuito de gerar e preservar o 
calor, verifica-se uma ativação do sistema nervoso simpático, 
com aumento dos níveis de catecolaminas circulantes o que 
pode resultar em taquicardia, hipertensão e vasoconstrição 
sistémica, que no doente idoso pode ser mal tolerado. Para 
além disso, o aumento da irritabilidade cardíaca altera os 
triggers dos parâmetros eletrocardiográficos, podendo estar 
associado a prolongamento dos intervalos PR, QRS e QT e 
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promovendo o desenvolvimento de arritmias.3 O aumento 
das necessidades energéticas sistémicas e cardíacas, com 
aumento do consumo de oxigénio e aumento do trabalho 
cardíaco, levam a isquemia miocárdica.3,17 

A hipotermia associa-se a um prolongamento do efeito dos 
fármacos anestésicos utilizados, com potencial aumento 
do tempo de recuperação e recobro pós-operatório.20 Neste 
estudo, à admissão na UCPA, os doentes idosos hipotérmicos 
apresentaram níveis de sedação mais elevados, com RASS 
mais negativos. Isto sugere que a hipotermia pode atrasar o 
tempo de emergência e recuperação da anestesia geral, por 
diminuição do metabolismo dos fármacos intravenosos e 
relaxantes musculares e/ou aumento da solubilidade dos 
anestésicos voláteis. A hipotermia relaciona-se também com 
uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, resultando em 
depressão do sistema nervoso, com respostas e processos 
cognitivos mais lentos e atraso da coordenação. Quinze 
minutos após a admissão, os resultados foram semelhantes 
entre os dois grupos. 
Apesar de se ter verificado uma maior evidência de eventos 
cardíacos adversos nos doentes HP durante o internamento 
na UCPA e maior nível de sedação à admissão, a qualidade 
de recobro às 24 horas após a cirurgia e o tempo total de 
internamento foram similares. De facto, e de acordo com 
estudos prévios, a hipotermia no período pós-operatório 
precoce em doentes submetidos a cirurgia não cardíaca 
eletiva associa-se a efeitos adversas francas a curto prazo, 
no entanto não se correlaciona independentemente com 
aumento do tempo de internamento ou mortalidade.20 
Neste estudo, apesar de se verificar um aumento dos valores 
medianos globais da incapacidade e fragilidade aos 30 dias e 3 
meses de avaliação, as diferenças não foram estatisticamente 
significativas. As taxas de mortalidade e de reintervenção 
cirúrgica em 30D e 3M foram semelhantes nos doentes HT 
e não-HT. 
De acordo com o score de risco POSSUM, os doentes HP 
apresentaram um risco de morbimortalidade superior, tal 
como já demonstrado na literatura.20

No presente estudo a medição da temperatura corporal foi feita 
através de termómetros timpânicos devidamente calibrados 
e iguais em todos os doentes. Apesar dos termómetros 
timpânicos serem um método fidedigno de monitorização da 
temperatura corporal, uma vez que a membrana timpânica e 
o hipotálamo partilham o fornecimento arterial sanguíneo 
pela artéria carótida, sabe-se que este pode sobrestimar 
a hipotermia, podendo chegar a medir menos 0,1%-0,4% 
relativamente a um termístor no cateter da artéria pulmonar. 
A leitura depende do local de inserção, tamanho das orelhas, 
presença de fluidos ou exsudados. Pode ainda dar valores 1 
a 2ºC abaixo dos valores calculados por termómetros retais 
ou orais.21 

Para além disso, reconhecemos outras limitações ao nosso 

estudo, relacionadas com tamanho da amostra e a ausência 
de recolha e analise de dados que poderiam ter sido 
interessantes no estudo em questão. Para isto, um melhor 
desenho do estudo com cálculo do tamanho amostral 
aumentaria o poder dos nossos resultados. Acreditamos 
ser importante a validação dos nossos resultados através de 
estudos multicêntricos e com períodos de seguimentos mais 
alargados, sendo a sensibilização dos profissionais de saúde 
fulcral para melhores resultados com benefício do doente. 
Para além disso, torna-se pertinente realçar a importância 
da continuidade da medicação da temperatura nos diversos 
períodos peroperatórios, bem como da adoção de estratégias 
na sua conservação.

CONCLUSÃO
A incidência de hipotermia foi consideravelmente elevada 
e, surpreendentemente, menos frequente nos doentes mais 
frágeis e em doentes com problemas no funcionamento 
físico e qualidade de vida. Os doentes sujeitos a um 
tempo de anestesia mais prolongado apresentaram mais 
frequentemente hipotermia no pós-operatório, com maior 
risco de morbilidade e mortalidade. Estes doentes sofreram 
mais frequentemente eventos cardíacos adversos durante a 
permanência na UCPA, no entanto, a qualidade de recobro, o 
tempo de internamento e a taxa de re-intervenção cirúrgica 
foram similares aos doentes não hipotérmicos.
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RESUMO
Introdução: Cerca de 30%-40% dos casos de epilepsia são refratários 
à terapêutica médica, sendo a cirurgia uma possibilidade de 
controlo sintomático, redução ou descontinuação da medicação 
anticonvulsivante e melhoria da qualidade de vida. A descrição 
da abordagem anestésica na literatura científica é rara embora 
apresente inúmeros desafios relativos ao doente, cirurgia, e cuidados 
perioperatórios. O objetivo deste estudo é a análise retrospetiva da 
abordagem anestésica para cirurgia de epilepsia durante 4 anos no 
centro de referência do Hospital de Egas Moniz.
Material e Métodos: Revisão de registos médicos dos doentes 
submetidos a cirurgia de epilepsia, entre janeiro de 2014 e dezembro 
de 2017. Foi colhida e analisada informação relativa a dados 
demográficos, avaliação e evolução perioperatória, seguimento e 
sucesso terapêutico.
Resultados: Foram submetidos a cirurgia de epilepsia 68 doentes, 
com idade média de 37,7 anos, classificados ASA II (77,9%) e ASA 
III (22,1%). As técnicas escolhidas foram anestesia geral (95,6%) 
e sedação consciente (4,4%). Ocorreram como complicações 
intraoperatórias hemorragia significativa (4,4%), convulsões (2,9%) 
e bradicardia (2,9%). A permanência em Unidade de Cuidados 
Intensivos (63,2%) durou, em média, 1,6 dias, incluídos em 7,8 dias 
de internamento hospitalar. No seguimento em ambulatório, houve 
redução de 90% das convulsões e da medicação anticonvulsivante.
Discussão: O conhecimento e experiência na abordagem anestésica 

em cirurgia de epilepsia são cruciais para tornar estes complexos 
procedimentos eficazes e seguros, diminuindo as complicações e 
melhorando a qualidade de vida.
Conclusão: A abordagem peri-operatória tailor-made a cada doente/
cirurgia parece ser a chave do sucesso terapêutico e prognóstico.

ABSTRACT
Introduction: About 30%-40% of epilepsy cases are refractory 
to medical therapy, with surgery being a possibility to improve 
symptomatic control, reduce or discontinue anticonvulsant 
medication and improve quality of life. Descriptions of the anesthetic 
approach in scientific literature are rare, despite the numerous 
challenges it presents related to the patient, surgery, and perioperative 
care. The aim of this study is to retrospectively analyze the anesthetic 
approach for epilepsy surgery over the course of 4 years in the referral 
center of Egas Moniz Hospital.
Material and Methods: Review of medical records of patients 
undergoing epilepsy surgery between January 2014 and December 
2017. Information on demographic data, perioperative care, follow-
up, and therapeutic success was collected and analyzed.
Results: 68 patients underwent epilepsy surgery, with a mean age 
of 37.7 years, classified ASA II (77.9%) and ASA III (22.1%). Techniques 
chosen were general anesthesia (95.6%) and conscious sedation 
(4,4%). Intraoperative complications were significant bleeding (4.4%), 
seizures (2.9%) and bradycardia (2.9%). 
Stay in Intensive Care Unit (63.2%) last a mean of 1.6 days, included 
on 7.8 days of hospital stay. At outpatient follow-up, there was a 
reduction of about 90% in seizures and anticonvulsant therapy. 
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INTRODUÇÃO
A epilepsia caracteriza-se pela ocorrência de atividade elétrica 
cerebral anormal.1-3 É a terceira patologia neurológica mais 
frequente, afetando entre 0,8% a 5% da população mundial.2-6

A hipóxia e/ou trauma cranioencefálico decorrentes das 
crises convulsivas comprometem o desenvolvimento 
cerebral, aprendizagem, linguagem e qualidade de vida.6 O 
objetivo da medicação anticonvulsivante é o controlo das 
crises, mas afeta a qualidade de vida pelos frequentes efeitos 
adversos associados.2,6 A dieta cetogénica é utilizada como 
complemento para aumentar o limiar convulsivo.6 
Cerca de 30%-40% dos doentes com epilepsia apresenta 
doença refratária à medicação e a intervenção cirúrgica 
poderia ser benéfica em 10%-20% destes casos.2-5 No entanto, 
apenas 1% é elegível para cirurgia de epilepsia.4

Os principais objetivos da intervenção cirúrgica são a 
melhoria do controlo sintomático, redução ou descontinuação 
da medicação anticonvulsivante e melhoria da qualidade de 
vida.4,6 O avanço dos procedimentos anestésico-cirúrgicos 
tornou esta solução cada vez mais segura e eficaz em 
doentes selecionados.7 A descrição na literatura científica 
da abordagem anestésica em cirurgia de epilepsia é rara.4 
O período perioperatório apresenta inúmeros desafios 
relacionados com o doente (síndromes, doença atual, 
comorbilidades, polimedicação), procedimento cirúrgico 
(espetro variado de intervenções e invasibilidade), abordagem 
anestésica (hemodinâmica intracraniana, proteção cerebral, 
monitorização e rápida recuperação neurológica) e cuidados 
pós-operatórios em ambiente de cuidados intermédios 
ou intensivos (vigilância neurológica e de complicações 
anestésico-cirúrgicas, ajuste da terapêutica farmacológica).4,8,9

Para reflexão e partilha da experiência baseada na atualidade 
científica e prática clínica durante 4 anos como centro de 
referência para o tratamento da epilepsia no Hospital de 
Egas Moniz, efetuamos a análise retrospetiva da abordagem 
anestésica peri-operatória de doentes submetidos a cirurgia 
de epilepsia, com os seguintes objetivos:
• Descrição da amostra de doentes, técnica anestésica e  

procedimentos cirúrgicos realizados;
• Descrição da experiência como centro de referência do 

percurso multidisciplinar, fundamentado no conhecimento 
atual, dando ênfase à abordagem anestésica pré, intra e 
pós-operatória;

• Identificação e avaliação da existência de complicações e a 
taxa do sucesso terapêutico da abordagem multidisciplinar 
no controlo da doença.

MATERIAL E MÉTODOS
Analisámos retrospetivamente os dados dos doentes 
submetidos à abordagem anestésica para cirurgia de epilepsia 
de janeiro de 2014 a dezembro de 2017. O estudo obedeceu 
aos padrões éticos do comité de pesquisa em humanos 
institucional e a Declaração de Helsinki de 1975, revista em 
2000.
Para comparação entre grupos e apresentação e divulgação da 
nossa prática clínica, dividimos os procedimentos realizados 
de acordo com a complexidade anestésico-cirúrgica:
•  Grupo I – Implantação/substituição/remoção de 

estimulador do nervo vago;
• Grupo II – Implantação de elétrodos de corticografia;
• Grupo III – Craniotomia e exérese de lesão cerebral focal;
• Grupo IV – Craniotomia e amígdalo-hipocampectomia 

com ou sem polectomia ou lobectomia temporal;
• Grupo V – Craniotomia e corpocalosotomia parcial 

anterior;
• Grupo VI – Craniotomia e hemisferectomia.
Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico 
IBM SPSS Statistics versão 24.

Discussion: Knowledge and experience of anesthetic approach 
in epilepsy surgery are crucial to make these complex procedures 
effective and safe, decreasing the rate of complications and improving 
quality of life.
Conclusion: Tailor-made perioperative approach to each patient/
surgery seems to be the key to therapeutic success and prognosis.

Tabela 1. Descrição da amostra de doentes submetidos à 
abordagem anestésica para cirurgia de epilepsia

Período pré-operatório Percentagem (n de doentes)

Idade (anos) 37,7 ± 14,2 (mínimo 7, máximo 70)

Sexo

Masculino 57,4% (39)

Feminino 42,6 % (29)

Estado Físico

ASA I 0% (0)

ASA II 77,9% (53)

ASA III 22,1% (15)

ASA IV 0% (0)

ASA V 0% (0)

Diagnóstico

Pós-encefalite 8,8% (6)

Lesão cerebral focal 19,1% (13)

Epilepsia refratária à medicação 66,2% (45)

Síndrome de Rasmunssen 2,9% (2)

Epilepsia em estudo 2,9% (2)

Medicação anticonvulsivante (n de fármacos)

1 7,4% (5)

2 33,8% (23)

3 29,4% (20)

4 19,1% (13)

>5 10,3% (7)

ASA - American Society of Anesthesiologists; N – número.



no pré-operatório, com o cut-off de 3 ou mais fármacos 
(p=0,046). Não se verificaram diferenças estatisticamente 
significativas na classificação do estado físico segundo a 
American Society of Anesthesiologists.
Relativamente à técnica anestésica, verificou-se que a 
anestesia geral balanceada foi a técnica escolhida para 
a maioria dos doentes submetidos a procedimentos dos 
Grupos I, II e IV (p≤0,001). Já a anestesia geral endovenosa foi 
a eleita para todos os doentes submetidos a procedimentos 
dos Grupos V e VI (p≤0,001).
No Grupo III, 37,5% dos doentes foram submetidos ao 
procedimento sob sedação consciente (p≤0,001), sem 
necessidade de conversão para anestesia geral e apenas um dos 
três doentes apresentou um evento adverso por bradicardia, 
rapidamente revertida farmacologicamente, sem repercussão 
hemodinâmica. Salienta-se que 73,5% dos procedimentos 
cirúrgicos duraram mais de 4 horas, concordante com o 

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 3 - 2020158

Abordagem Anestésica para Cirurgia de Epilepsia: 4 Anos de Experiência do Centro de Referência no Hospital de Egas Moniz
Anesthetic Approach for Epilepsy Surgery: A 4–Year Experience at the Referral Center of the Egas Moniz Hospital

Tabela 2. Descrição da monitorização, medidas terapêuticas, 
duração e complicações no período intraoperatório em doentes 
submetidos à abordagem anestésica para cirurgia de epilepsia

Período intraoperatório Percentagem (n de doentes)

Neuromonitorização

Índice bispectral 88,2% (60)

Electrocorticografia 4,4% (3)

Neuropsicologia 2,9% (2)

Cateterização vascular

Pressão arterial invasiva 67,6% (46)

Cateter venoso central 70,6% (48)

Medidas preventivas/terapêuticas

Medicação anticonvulsivante 66,2% (42)

Corticóide 52,9% (36)

Medidas de relaxamento cerebral 48,5% (33)

Profilaxia náuseas e vómitos

- Única 50% (34)

- Dupla 42,6% (29)

- Não administrado 7,4% (5)

Perdas hemáticas (mL)

<300 48,5% (33)

300-600 19,1% (13)

600-900 2,9% (2)

Sem informação 29,4% (20)

Complicações intraoperatórias

Hemorragia 4,4% (3)

Convulsão 2,9% (2)

Bradicardia 2,9% (2)

Complicações intraoperatórias

30min a 2h 1,5% (1)

2h a 4h 25% (17)

4h a 8h 69,1% (47)

>8h 4,4% (3)

h – horas; mL – mililitros; min – minutos; N – número.

A análise descritiva inclui, para as variáveis quantitativas, os 
valores médio, desvio padrão e amplitude [mínimo-máximo], 
assim como as frequências absoluta (n) e relativa (%), para as 
variáveis qualitativas. A distribuição das variáveis numéricas 
foi analisada com recurso ao teste Shapiro-Wilk. 
Para comparação entre os grupos, recorreu-se à análise 
da variância (ANOVA) quando as variáveis numéricas 
apresentavam uma distribuição normal, e ao teste de 
Kruskal-Wallis quando a distribuição se revelou não normal. 
Para comparação de variáveis qualitativas recorreu-se ao 
teste do qui-quadrado e ao teste de Fisher-Freeman-Halton, 
quando mais de 20% das células apresentaram uma contagem 
esperada inferior a 5. 
Todos os testes estatísticos foram considerados 
estatisticamente significativos para um valor de p < 0,05. 

RESULTADOS
De janeiro de 2014 a dezembro de 2017 foram submetidos 
a cirurgia de epilepsia 68 doentes, com características 
demográficas e clínicas apresentadas na Tabela 1. A maioria 
é jovem (idade 37,7± 14,2 anos) e com patologia associada 
controlada (ASA II - 77,9%). Os motivos de intervenção 
cirúrgica mais frequentes foram a refratariedade à medicação 
(66,2%) e lesão cerebral focal (19,1%). A maioria dos doentes 
encontravam-se polimedicados com anticonvulsivantes 
(92,6%).
Os dados referentes ao período intraoperatório são descritos 
na Tabela 2. A neuromonitorização mais frequente utilizada 
foi a eletroencefalografia processada por índice bispectral 
(BIS) (88,2%), seguindo-se a electrocorticografia (4,4%) e a 
neuropsicologia (2,9%).
Os períodos pós-operatório e de seguimento encontram-se 
descritos na Tabela 3. Cerca de 63,2% (Grupos III a VI) dos 
doentes necessitaram de vigilância pós-operatória em UCI, 
tendo 36,8% (Grupos I e II) efetuado recobro prolongado 
na Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos e posterior 
transferência para a enfermaria ou Cuidados Intermédios 
Neurocirúrgicos. Em 75% dos casos a analgesia foi obtida 
sem recurso a opióides. Não houve registo de défices 
neurológicos, embora falte referência à presença/ausência dos 
mesmos em 29,4% dos doentes. O internamento em Cuidados 
Intensivos durou em média 1,6 dias, enquadrado no tempo de 
internamento hospitalar que durou em média 7,8 dias.
Os procedimentos cirúrgicos foram agrupados em 6 grupos, 
cuja distribuição se demonstra na Tabela 4.
Entre os grupos de procedimentos cirúrgicos, verificaram-
se diferenças estatisticamente significativas na idade 
(p=0,003) e género (p=0,020) sendo que os doentes 
submetidos a craniotomia com exérese de lesão (Grupo III) e 
corpocalosotomia (Grupo V) eram mais jovens - Tabela 5.
Também se verificaram diferenças estatisticamente 
significativas no número de anticonvulsivantes utilizados 



grau de complexidade técnica (Grupos III e IV inferiores aos 
Grupos V e VI, p≤0,001). 
As complicações intraoperatórias ocorreram em 10,2% 
dos casos, incluindo hemorragia significativa, convulsões 
e a bradicardia, rapidamente controladas. Apesar de não 
ter havido diferenças estatisticamente significativas entre 
grupos, as perdas hemáticas contabilizadas foram superiores 
no Grupo IV. Não existiram casos de hipertensão craniana/
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Tabela 3. Descrição da analgesia, grau de cuidados, complicações 
e duração do período pós-operatório e descrição do sucesso 
terapêutico no controlo da doença

Tabela 4. Distribuição por grupos consoante a complexidade 
dos procedimentos realizados para cirurgia de epilepsia

Período pós-operatório
e sucesso terapêutico

Percentagem
(n de doentes)

Analgesia

Opióide 25% (17)

Sem opióide 75% (51)

Recobro

Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos 36,8% (25)

Unidade de Cuidados Intensivos 63,2% (43)

Complicações pós-operatórias

Convulsão 2,9% (2)

Hemorragia 1,5% (1)

Infeção local cirúrgico 1,5% (1)

Sem informação 29,4% (20)

Duração internamento (dias)

Unidade de Cuidados Intensivos 1,6 ± 1,4

Hospitalar 7,8 ± 4,6

Redução de convulsões

Sim 89,7% (61)

Não registado/ Não aplicável 10,3% (7)

Redução da medicação anticonvulsivante

Sim 86,8% (59)

Não registado/ Não aplicável 13,3% (9)

N – número.

Procedimentos cirúrgicos Percentagem
(n de doentes)

Grupo I

Implantação/substituição estimulador do nervo vago 20,6 % (14)

Grupo II

Implantação elétrodos de corticografia 16,2% (11)

Grupo III

Craniotomia e exérese de lesão focal 11,8% (8)

Grupo IV

Craniotomia e amigdalo-hipocampectomia com ou 
sem polectomia ou lobectomia temporal 47,1% (32)

Grupo V

Corpocalosotomia 1,4% (1)

Grupo VI

Hemisferectomia 2,9% (2)

N – número.

edema cerebral e 48,5% realizaram profilaticamente medidas 
de relaxamento cerebral.
Os doentes dos Grupos I e II apresentaram menor 
necessidade de cuidados diferenciados e os dos Grupos II e 
VI permaneceram menos tempo em UCI (p<0,001). Também 
a duração do internamento hospitalar foi estatisticamente 
diferente entre os grupos (p<0,001), com os doentes do Grupo 
I a apresentar menor duração que os restantes (2,4±0,5 dias). 
Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 
em relação às complicações no pós-operatório entre os 
diferentes grupos.
Por fim, também a redução das convulsões (p<0,003) e da 
medicação anticonvulsivante (p=0,048), se revelou diferente. 
Apenas 50% dos doentes Grupo VI apresentou redução dos 
episódios convulsivos embora tenha sido possível reduzir a 
medicação em todos os doentes deste grupo. Por outro lado, 
todos os doentes do Grupo II apresentaram redução dos 
episódios convulsivos embora apenas em 63,6% tenha sido 
possível reduzir a medicação anticonvulsivante.

Grupo I 
Nos 14 doentes submetidos a esta intervenção, a técnica 
anestésica escolhida foi a anestesia geral: 64,3% balanceada 
e 35,7% endovenosa. Em 21,4% ocorreram complicações 
intraoperatórias, nomeadamente convulsões (14,3%) e 
bradicardia reflexa à estimulação do nervo vago (7,1%).

Grupo II 
Todos os procedimentos foram realizados sob anestesia 
geral balanceada, sem complicações, sendo o registo focal 
posteriormente realizado na Unidade de Cuidados Intensivos.

Grupo III e IV
Dos 40 doentes intervencionados, 92,5% foi submetida a 
anestesia geral (60% balanceadas e 32,5% endovenosas) e 7,5% 
a sedação consciente. Nenhum dos doentes foi submetido a 
mapeamento cortical com despertar intraoperatório. Não 
houve nenhuma conversão para anestesia geral e apenas um 
dos três doentes submetidos a craniotomia com o doente 
acordado apresentou um evento adverso por bradicardia.

Grupo V e VI
A técnica anestésica realizada foi anestesia geral endovenosa, 
sem complicações peri-operatórias. Um doente do Grupo 
VI apresentou infeção do local cirúrgico o que prolongou o 
internamento em regime de cuidados intensivos e hospitalar.

DISCUSSÃO
Não existem recomendações para a abordagem peri-operatória 
em cirurgia de epilepsia. No entanto, a nossa aprendizagem 
e experiência clínica levou à criação e desenvolvimento do 
centro de referência. Tendo em conta que até à data não há 
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nenhuma publicação que apresente a abordagem e resultados 
obtidos neste âmbito, o presente artigo tem como objetivo a 
apresentação e divulgação do relato descritivo da experiência 
anestésica do centro de referência para cirurgia de epilepsia 
do Hospital de Egas Moniz. 

Período pré-operatório
No nosso centro, o doente proposto para cirurgia de epilepsia 
é sujeito a avaliação multidisciplinar para averiguar a 
indicação e benefício clínico.
Esta inclui avaliações pela Neurologia, Neurocirurgia, 
Anestesiologia, Neuropsicologia, Neurofisiologia, focando-se 
no estado geral, na capacidade psicológica e função cognitiva 
global e focal, complementadas com exames diagnósticos e 
funcionais. 
A análise de vários fatores (idade de início, progressão, tipo 
e frequência das crises, défices cognitivos acompanhantes, 
síndromes que incluam epilepsia como manifestação, 
localização do foco epilético, fatores desencadeantes, 
terapêutica medicamentosa e dieta cetogénica) permite 
compreender a evolução de cada doente e delinear uma 
abordagem peri-operatória individualizada.6,8 
A terapêutica habitual deve ser verificada pela possível 
interação com os fármacos anestésicos.8 O doseamento 
plasmático de anticonvulsivantes está indicado caso haja 

alteração recente do regime terapêutico ou intercorrência 
clínica.6,8

A medicação anticonvulsivante deve ser mantida na manhã 
da cirurgia, exceto em caso de electrocorticografia intra-
operatória.5,8 Neste caso, as benzodiazepinas também devem 
ser evitadas.8

Finalmente, o perfil psicológico e a avaliação da via aérea são 
dois fatores decisivos em doentes propostos para cirurgia 
com o doente acordado.5,8,10

Período intraoperatório
A escolha da técnica anestésica depende do procedimento 
proposto e neuromonitorização funcional necessária para 
definição de margens de exérese cirúrgica.4,7

Os fármacos anestésicos podem apresentar ação excitatória 
ou inibitória da atividade neuronal, inclusive convulsiva, 
pelo que a sua seleção e dosagem devem ser adaptadas.3,8,11 
A neuromonitorização possibilita a titulação dos fármacos 
anestésicos, evitando a interferência na atividade epilética e 
criando condições para a realização de exame neurológico 
durante o procedimento.10

Ao longo de 4 anos como centro de referência, realizaram-se 
68 cirurgias de epilepsia:
• 58,9% com intuito curativo, predominando as craniotomias 

para amigdalo-hipocampectomia com ou sem polectomia 

Tabela 5. Análise descritiva e comparativa de variáveis peri-operatórias da abordagem anestésica entre grupos consoante a 
complexidade dos procedimentos realizados para cirurgia de epilepsia

Caracterização Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI p value

Período pré-operatório

Idade 37,9±9,9 38,8±15,9 27,6±18,2 42,0±11,5 22,0 37,7±14,2 0,003+

Feminino 57,1% (8) 9,1% (1) 62,5% (5) 37,5% (12) 100% (1) 100% (2) 0,020#

ASA III 35,7% (5) 9,1% (1) 0% (0) 28,1% (9) 0% (0) 0% (0) 0,314#

≥3 fármacos anticonvulsivantes 87,5% (12) 72,7% (8) 25% (2) 56,9% (15) 100% (1) 100% (2) 0,046#

Período intraoperatório

Técnica Anestésica

Anestesia geral balanceada 64,3% (9) 100% (11) 37,5% (3) 65,6% (21) 0% (0) 0% (0) <0,001#

Anestesia geral endovenosa 35,7% (5) 0% (0) 25% (2) 34,4% (11) 100% (1) 100% (2) <0,001#

Sedação consciente 0% (0) 0% (0) 37,5% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) <0,001#

Complicações intraoperatórias 21,4% (3) 0% (0) 12,5% (1) 9,4% (3) 0% (0) 0% (0) <0,239#

Cirurgia prolongada (>4h) 14,3% (2) 45,5% (5) 100% (8) 100% (32) 100% (1) 100% (2) <0,001#

Período pós-operatório

Recobro UCI 0% (0) 18,2% (2) 100% (8) 93,8% (30) 100% (1) 100% (2) <0,001#

Complicações pós-operatórias 0% (0) 0% (0) 25% (2) 3,1% (1) 0% (0) 50% (1) 0,119#

Tempo de internamento

UCI 0 0,7±1,6 2,3±0,7 2,3±1,0 3,0 1,6±1,4 <0,001*

Hospitalar 2,4±0,5 10,4±4,9 7,3±3,3 8,8±3,8 13,5 6,4±4,6 <0,001*

Redução de convulsões 100% (14) 100% (7) 100% (7) 96,9% (1) 100% (1) 50% (2) <0,003#

Redução de medicação anticonvulsivante 92,9% (13) 63,6% (7) 87,5% (7) 90,6% (29) 100% (1) 100% (2) 0,048#

ASA - American Society of Anesthesiologists; mL – mililitros; h – horas; N – número; UCI – Unidade de Cuidados Intensivos.
+ - ANOVA;
* teste de Kruskal-Wallis;
# teste de Fisher-Freeman-Halton
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ou lobectomia temporal (47,1%), seguindo-se as 
craniotomias para exérese de lesão focal (11,8%);

• 24,9% com intuito paliativo, predominando a implantação 
ou substituição estimulador do nervo vago (20,6%), 
seguindo-se as hemisferectomias (2,9%) e por fim a 
corpocalosotomia (1,4%);

• 16,2% com intuito diagnóstico, com a implantação de 
elétrodos de corticografia.

Grupo I 
A implantação de estimulador do nervo vago está indicada 
na epilepsia refractária, como tratamento paliativo, quando 
a localização e excisão do foco epileptogénico não é 
exequível.4,6,7,12,13 

Apesar de raras, existem complicações que o anestesiologista 
deve ter em consideração, como convulsões, bradicardia 
reflexa à estimulação do nervo vago, rouquidão, hematoma 
cervical, obstrução da via aérea e parésia facial.4,6,8,12,13

Grupo II
Apesar dos avanços da Neurorradiologia, a 
electrocorticografia é ainda amplamente utilizada para 
deteção do foco epilético através da deteção de atividades 
epileptiformes interictais espontâneas.4,7,14 Outra alternativa 
consiste na provocação de atividade elétrica, cuja precisão 
é controversa, não sendo praticada no nosso centro.4,14 
Para a implantação de grelha/elétrodos de corticografia 
intracranianos, a craniotomia com doente acordado é 
descrita como a técnica preferencial, ao evitar o impacto dos 
anestésicos no exame.14 No entanto, ao longo destes 4 anos, 
todos os procedimentos foram realizados sob anestesia geral, 
sem intercorrências.

Grupo III e IV
Ambos os grupos representam cirurgias com intuito curativo, 
quando a localização e excisão do foco epileptogénico é 
exequível, evitando o quanto possível, sequelas neurológicas.7

Apesar da preocupação com a utilização de anestésicos 
voláteis em doentes com epilepsia, na nossa prática anestésica 
utilizamos MAC inferiores a 1, guiadas pela monitorização 
contínua da adequada profundidade anestésica, obviando 
assim o impacto na atividade epilética.3,5,8,10,11 Em relação à 
técnica endovenosa, utilizamos fármacos de curta duração 
de ação e de fácil titulação, como o propofol e o remifentanil 
preferencialmente em regime de target-controlled infusion 
ou em alternativa ao último, fentanil, tal como defendido 
na literatura científica atual.3,5,8,10,11 O propofol apresenta 
propriedades anticonvulsivantes e os opióides apenas 
apresentam atividade pró-convulsivante em doses elevadas, 
particularmente o alfentanil.3,5,8,10,11

Nas últimas décadas, a sedação consciente tem sido cada vez 
mais utilizada para diversos procedimentos neurocirúrgicos 

e foi recentemente introduzida e protocolada no nosso 
centro para exérese de lesão cerebral focal junto a áreas 
eloquentes.5,8,10 As vantagens da cirurgia com o doente 
acordado são: maior extensão da resseção, melhor preservação 
de funções cognitivas como a linguagem e função motora, 
menor tempo de internamento e custos associados e redução 
da incidência de complicações anestésicas, nomeadamente 
náuseas e vómitos pós-operatórios.5,8,10

A sedação consciente permite uma transição suave entre 
as diferentes fases do procedimento, sem compromisso 
do conforto e segurança do doente.5,8,10 Como objetivo 
salientam-se a estabilidade cardiorrespiratória e doente 
acordado, confortável e cooperante nos testes neurológicos.10 

Para tal utilizamos dexmedetomidina e/ou remifentanil e 
propofol, em perfusão. A dexmedetomidina é o fármaco 
de eleição: sem interferência no mapeamento cortical, 
baixo potencial de depressão respiratória (e hipercapnia), 
estabilidade hemodinâmica (apesar do risco de hipotensão 
e bradicardia facilmente reversíveis), analgesia e 
ansiólise.5,8,10 O remifentanil e propofol, titulados sob 
target-controlled infusion, permitem despertar o doente 
na fase de avaliação funcional e neurocognitiva.3,5,8 A 
depressão respiratória associada aos opióides e consequente 
hipercapnia com aumento da pressão intracraniana deve 
ser considerada.5,8 O propofol em perfusão contínua, ao ser 
descontinuado 15 minutos antes do mapeamento cerebral 
por electrocorticografia, não interfere com os registos para 
localização da atividade epilética.3,5,8,10

As doses sedativas dos fármacos utilizados são ajustadas 
consoante a avaliação clínica de acordo com a Escala de 
Avaliação de Alerta e Sedação dos Observadores e BIS, como 
descrito na literatura científica.5,8,10

Pode ser necessária a conversão para anestesia geral, por 
não cooperação ou raras complicações, tais como: perda 
da patência da via aérea, embolia gasosa, hipoventilação e 
edema cerebral, instabilidade hemodinâmica, hemorragia, 
convulsão intra-operatória ou náuseas e vómitos.5,10

Grupo V
A corpocalosotomia está indicada como tratamento paliativo 
na presença de epilepsia refratária com excisão de foco 
específico inexequível.4,6,7,10 Devido à maior invasibilidade, 
duração prolongada e risco hemorrágico associado ao 
procedimento cirúrgico, está protocolada a colocação de 
monitorização da pressão arterial invasiva e cateterização 
venosa central, apesar desta última não ser obrigatória.6 Esta 
cirurgia é um procedimento raro, tendo sido realizada apenas 
uma vez em 4 anos, com tendência ao longo da última década 
a ser substituído por alternativas menos invasivas como a 
colocação de um neuroestimulador do nervo vago.4,6,13 Devem 
ser tidas em conta complicações peri-operatórias particulares 
desta intervenção: embolia gasosa, trombose venosa e 
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hemorragia com necessidade reposição com hemoderivados 
e síndrome de desconexão aguda.4,6,13

Grupo VI
É a mais invasiva de todas as cirurgias, estando reservada 
para os casos de epilepsia refratária secundária a doença 
hemisférica difusa, com intuito paliativo.4,6,7 Por apresentar 
importantes riscos, está protocolada o mesmo tipo de 
monitorização hemodinâmica descrita para o Grupo V. 
Este procedimento foi realizado apenas duas vezes em 4 
anos no nosso centro, em doentes de idade pediátrica com 
síndrome de Rasmussen.4,6 Além das possíveis complicações 
como no Grupo V, apresenta elevado risco de hemorragia 
massiva associado à resseção alargada, o que preconiza a 
adoção de estratégias poupadoras de sangue e de reserva pré-
operatória de hemoderivados.4,6

Contrariamente aos procedimentos anteriormente referidos, 
está indicada extubação diferida, devido à agressividade e 
longa duração do procedimento, eventuais perdas hemáticas 
significativas e fluidoterapia vigorosa.6

Período pós-operatório
Cuidados pós-operatórios
O acompanhamento pós-operatório é multidisciplinar, 
maioritariamente em Unidade de Cuidados Intensivos 
(UCI) pelo risco convulsivo acrescido causado pelo 
stress cirúrgico e ajustes medicamentosos, justificando 
assim maior monitorização. Constituem igualmente 
indicação para cuidados diferenciados: cirurgia de longa 
duração, complicações intraoperatórias, perdas hemáticas 
significativas, alteração pré-operatória do nível de 
consciência, despertar prolongado, dúvidas na patência da via 
aérea, disfunção respiratória, entre outras. 
No nosso centro, são utilizados os seguintes tipo de 
monitorização em UCI:
• Sistémica (saturação periférica de oxigénio; capnografia 

e gasimetria arterial em doentes ventilados; 
eletrocardiograma contínuo; pressão arterial não invasiva/
invasiva; temperatura periférica);

• Metabólica (glicémia; estado cetogénico em doentes 
selecionados);

• Neurológica (escala de coma de Glasgow; pupilas; sinais 
focais ou convulsões; eletroencefalograma contínuo em 
doentes selecionados);

A decisão do momento e modo de retoma da medicação 
anticonvulsivante deve ser ponderada entre o intensivista 
e o neurologista. A vigilância clínica é complementada 
com a realização urgente de tomografia computorizada 
cranioencefálica em caso de depressão da consciência; 
alterações na simetria, diâmetro e reatividade pupilar e/ou 
sinais focais de novo. 

Como cuidados gerais, preconizamos a elevação da cabeceira, 
início precoce da alimentação entérica (com particularidades 
no doente sob dieta cetogénica e transição para medicação 
por via oral) e analgesia (infiltração do escalpe e paracetamol) 
com ponderação de risco/benefício do uso de anti-
inflamatórios não esteróides, metamizol ou opióides. 
São igualmente importantes a profilaxia das náuseas e 
vómitos pós-operatórios (100% de eficácia no nosso estudo), 
profilaxia da úlcera de stress e a profilaxia de fenómenos 
tromboembólicos (profilaxia mecânica e/ou farmacológica).
A maioria das complicações reportadas após cirurgia de 
epilepsia são consideradas minor, e temporárias.9

Seguimento e sucesso terapêutico
Estão descritas diversas taxas de sucesso no controlo de crises 
convulsivas após tratamento cirúrgico, dependendo da causa 
e tipo de procedimento.4 Os doentes submetidos a exérese de 
lesão focal apresentam melhores resultados em comparação 
com doentes com epilepsia de causa difusa ou sem foco.4 No 
nosso centro verificou-se uma elevada taxa de sucesso com 
redução de aproximadamente 90% nos eventos convulsivos e 
na medicação anticonvulsivante. 
A mortalidade após cirurgia de epilepsia é rara e é maior 
na idade pediátrica.6,9 Ressalva-se que todos os doentes se 
encontram vivos à data de publicação deste artigo.
Como limitações deste estudo salientam-se a sua natureza 
retrospetiva, a amostra reduzida pela raridade da indicação 
cirúrgica, a grande diversidade de cirurgias e inexistência de 
abordagem anestésica peri-operatória protocolada no nosso 
centro até recentemente. 

CONCLUSÃO
Na cirurgia de epilepsia a cooperação e diferenciação das 
várias especialidades na realização destes procedimentos é 
crucial para torná-los eficazes, seguros e assim diminuir a 
taxa de complicações associadas, melhorando a qualidade de 
vida dos doentes.
Não existe uma abordagem anestésica ideal, sendo a 
abordagem tailor-made a que melhor se adequa a um 
doente submetido a cirurgia complexa. A base do sucesso 
terapêutico e prognóstico favorável nesta população parece 
residir num conjunto de fatores, nomeadamente otimização 
clínica e terapêutica pré-operatória, técnica anestésica, 
neuromonitorização intraoperatória e vigilância pós-
operatória diferenciada associada a prevenção de possíveis 
complicações.
Este trabalho, baseado na mais atual literatura científica, 
pretende partilhar o sucesso terapêutico e a abordagem 
anestésico-cirúrgica que se efetua no nosso centro de 
referência, de modo a ser utilizada noutras instituições. 
Futuramente, partilharemos os resultados e eventuais 
alterações à prática anestésica resultantes da uniformização 
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da mesma após implementação dos novos protocolos criados 
no seguimento deste estudo, com o intuito de delinear 
condutas e sugerir recomendações aos anestesiologistas que 
lidam um tema tão complexo como cirurgia de epilepsia.
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INTRODUÇÃO
Devo dizer que quando recebi o convite não fiquei convencido 
que aquela manhã de sábado fosse ser tão interessante ou útil: 
uma visita guiada aos pauis da Ilha Terceira. Em primeiro 
lugar porque já lá passara várias vezes e não vi senão charcos 
de água com rãs e alguns pássaros, muitos juncos e outra 
vegetação variada. A minha cultura ornitológica é escassa. 
Em segundo lugar porque estão perto das zonas de banho, 
o dia anunciava-se solarengo e eu ia estar permanentemente 
dividido entre o respeito pela guia e a vontade de me juntar 
aos banhistas. As dúvidas dissiparam-se 5 minutos depois 
de ter começado a visita ao primeiro paúl. A simpatia, a 
humildade e sobretudo o conhecimento e entusiasmo com 
que os dois guias apresentaram o nascimento, a preservação 
e o significado destes espaços para a vida natural nunca mais 
me deixou  olhar para o mar. 
Paúl ou turfeira é um ecossistema de zona húmida 
caracterizado pela acumulação de turfa com elevado teor 
de matéria orgânica de origem vegetal. Trata-se de um 
ecossistema frágil, onde apesar das emissões de metano, 
há mais síntese do que degradação de matéria orgânica. A 
transição típica do espaço terrestre para o meio aquático 
confere às zonas húmidas características próprias específicas, 
como seja uma grande biodiversidade. A Convenção de 
Ramsar2 sobre zonas húmidas reconhece a importância 
ecológica destas áreas e defende a sua conservação e 
utilização racional como sendo “reservas genéticas, habitats 
privilegiados de fauna e flora e reguladores bioclimáticos 
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locais”. Existem 5 tipos diferentes de zonas húmidas: as 
marinhas, as estuarinas, lacustres, fluviais e palustres. Os 
pauis incluem-se nesta última. No continente português 
existem 6 pauis e nos Açores estão descritos e estudados 
outros 6 embora de características diferentes: um na ilha do 
Pico, 2 na ilha de São Jorge e 3 na Ilha Terceira. Foram estes 3 
últimos pauis que visitei recentemente.3

O Paúl da Pedreira, que resultou da actividade extractiva de 
pedra para o Porto da Praia da Vitória. Após o despedregamento 
verificou-se que a cota do terreno ficou abaixo de alguns 
lençóis freáticos passando a ser ciclicamente inundado, ora 
por água doce, ora por água salgada dependendo das marés e 
das chuvas. Uma zona de ferida ambiental que se tornou em 
fonte de vida diversificada e ponto de descanso para imensas 
espécies de aves migratórias.
Visitei, de seguida, o Paúl de Belo Jardim. Este paúl já foi 
muito grande estado agora reduzido a uma pequena lagoa 
com cerca de 800 metros quadrados. É, no entanto, um 
dos locais mais interessantes para observar aves específicas 
como o borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius 
alexandrinus), pilrito das-praias (Calidris alba), gaivota-
de-patas-amarelas (Larus michahellis atlantis) e o guincho 
(Larus ridibundus). Espantosa riqueza em tão pequeno 
espaço.
O Paúl da Praia da Vitória, que visitei em último lugar, foi o 
culminar da experiência ecológica. É um dos poucos pauis 
urbanos conhecidos, único na Macaronésia e um dos raros 
pauis em ilhas oceânicas. Encontra-se dentro de perímetro 
urbano da, agora, cidade da Praia da Vitória. Há 60 anos 
era um enorme sapal onde a pressão urbana provocou 
profundos danos ambientais com construções pelos militares 
americanos e despejos de lixo e animais mortos. Não 
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tardaram os mosquitos e as moscas e a resposta humana foi… 
o “carro-da-mosca”. Tratava-se duma carrinha que circulava 
diariamente pelas ruas da Praia da Vitória e nas margens do 
paúl pulverizando o ar com insecticida recorrendo à ajuda 
de 2 possantes ventoinhas que dispersavam o agente químico 
no ar. Inacreditavelmente, era motivo de alegria e diversão 
para as crianças que propositadamente se expunham à forte 
corrente de ar produzida pelas ventoinhas. Corrente de ar 
carregado de veneno…
O que mais interessa neste paúl é que ele foi destruído pela 
mão humana, produziu doença e mal-estar na urbe, tendo 
sido objecto duma petição para o seu completo aterro, 
mas que, in extremis, mercê do esforço e da visão de muito 
poucos, foi reabilitado. Feita a limpeza e a reconstrução 
arquitectónica da paisagem natural, o toque final no seu 
equilíbrio foi a introdução de tainhas que passaram a 
alimentar-se dos ovos e das larvas dos insectos. E o milagre 
aconteceu… As moscas e os mosquitos desapareceram e o 
paúl transformou-se num local aprazível onde é possível 
passear ou fazer um piquenique sem dar palmadas na própria 
cara. O que não deixa de ter algum simbolismo, já agora. No 
fundo, eram palmadas merecidas. Além das aves migratórias, 
hoje em dia recebe as enguias na sua viagem do Mar dos 
Sargaços, enguias que chegam a atingir 1 m de comprimento 
e que circulam livremente e à vista dos visitantes nos canais 
do paúl até à sua viagem de regresso para a desova.

O PAÚL, A MEDICINA E OS 
ECOSSISTEMAS
O aspecto mais saliente dos pauis que visitei, é o seu 
equilíbrio precário para a saúde das espécies que o habitam 
em permanência o que contrasta com a harmonia e singeleza 
com que recebem as aves migratórias vindas de paragens tão 
distantes como o norte da costa leste americana, espécies 
neoárticas, ou as chamadas espécies paleoárticas, das quais 
a tarambola-dourada-siberiana é o melhor exemplo, e que 
ali param para se alimentar e procriar. Estas aves encontram 
abrigo e comida nos pauis controlando espécies nativas, como 
peixes, moluscos e insectos, que consomem como alimento e 
cuja proliferação os poderia transformar em pragas. Ou seja, 
ajudam à saúde física de todos os membros do paúl. Além 
desta dádiva, as aves pela sua beleza e pelo espaço que cruzam 
são a face visível do paúl e isso tem chamado a atenção dos 
observadores da natureza e dos agentes económicos para a 
necessidade de preservar as comunidades sapais. Afinal, a ave 
migratória, no seu trajecto de vida, seguindo o caminho do 
instinto, não sabendo onde vai pousar nem o que vai encontrar, 
está para o ecossistema do paúl como o médico está para a 
comunidade. O médico para cuidar integra-se na comunidade, 
e contribui para o equilíbrio do ecossistema como agente da 
saúde realizando-se como médico, consolidando-se como 
pessoa na alteridade, através da relação com os outros. Está 

de passagem, pertence transitoriamente, ajuda no controlo 
da praga e parte procurando deixar a menor marca possível, 
um sistema inalterado, mas livre dum potencial perigo para 
a sua saúde. É a face visível do sistema de saúde. O fascínio 
que senti fez-me desejar que a Medicina fosse assim: seguir 
a vocação, o chamamento, acreditando que encontro o lugar 
onde posso ser útil, onde posso curar, onde atinjo o Ser, sem 
causar perturbação. Tal como a ave que chega ao paúl, o 
médico acredita, responde e ao dar, recebe. O autor de Peter 
Pan, JM Barrie, escreve em The Little White Bird,

The reason birds can fly and we can’t is simply because they 
have perfect faith, for to have faith is to have wings

Não é a dimensão nem a origem que define a importância 
do ecossistema num paúl, mas o seu equilíbrio. Assim como 
também não há doenças nem doentes menores nem lugar 
a discriminação pela sua origem, aspecto, status, tamanho, 
força ou outra qualquer faceta.
Num ecossistema, a doença, o desequilíbrio, a falha 
temporária é o que importa reparar, suportar, compensar 
até que o sistema se cure. O médico não é o centro, mas o 
doente também não. O drama foca o doente, mas o palco é 
o ecossistema em que tudo conta e onde todos contribuem: 
família, amigos, instituições, circunstâncias, ambiente. O 
médico desenvolve os seus esforços no doente, mas com 
os olhos postos em tudo o que o rodeia. Procura respeitar 
valores e preferências dessa sociedade, desse grupo, dessa 
família, mas nunca abdicando dos valores do doente e 
dos seus próprios valores. O esforço por uma pegada ética 
reduzida é uma prioridade para não perturbar o equilíbrio. A 
missão do médico não é mudar, mas restaurar. 
O médico que “pousa” num cenário de desequilíbrio, 
trabalha e sofre pela recuperação da harmonia desse 
ecossistema. Não é o que traz consigo que é importante. 
Não é o conhecimento que carrega da faculdade. Não foi a 
capacidade de “voar” tão longa distância. O voo apenas lhe 
deu acesso às circunstâncias, ao palco da intervenção. É a 
sua experiência e a sabedoria, precedidos pelos seus valores 
morais enquadrados num ecossistema, que por si já simboliza 
a vida como um equilíbrio: um equilíbrio local entre o sopro 
criador do nascimento e a subtileza renovadora da morte, 
dois momentos de justificado orgulho para a Natureza num 
tão pequeno e limitado espaço. De tão impressionante, 
comove. A imposição de regras, comportamentos, técnicas 
ou terapêuticas que não se enquadram nos valores dessa 
sociedade criam a oportunidade de mais desequilíbrios e 
fragilidades.
Alguém perguntou um dia a um matemático árabe como 
definia a ética e qual era o seu valor relativo na vida prática. 
O sábio pediu para a pessoa atribuir o valor de 1 à ética. 
“Então vale pouco”, observou o curioso. O sábio continuou: 
“Agora junta um 0 à direita para o dinheiro”. “Certo”, disse o 
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outro, “agora já percebo. A vida já vale 10 com o dinheiro”. O 
matemático disse: “Agora junta mais um zero para o poder”. 
“Muito bem”, disse a pessoa, “a vida tem mais valor com 
dinheiro e poder. Que mais?” Perguntou. O sábio continuou: 
“Junta mais um zero para o conhecimento e outro para a 
sabedoria e outro ainda para a saúde. Quanto ficou a valer a 
vida?” perguntou. “Feitas as contas vale 100 000”, respondeu a 
pessoa. “Na tua opinião”, perguntou o sábio, “qual o algarismo 
que deu mais valor à vida?” “O zero da saúde”, respondeu a 
pessoa, “multiplicou tudo por 10!” O sábio retorquiu: “Então 
tira-lhe o 1. Com quanto ficaste?”

A VISÃO CONSTRUTIVISTA DA 
MEDICINA E A DO ECOSSISTEMA
O médico como parte dum ecossistema não é a visão da 
biomedicina tradicional que refere o médico como um 
“observador destacado” e o doente como beneficiário único e 
agradecido pela sua intervenção.
McWhinney afirma4: “Patients suffer from diseases which can 
be categorised in the same way as other natural phenomena. 
A disease can be viewed independently from the person who 
is suffering from it and from his or her social context. Mental 
and physical diseases can be considered separately. Each 
disease has a specific causal agent, and it is a major objective 
of research to discover them. Given a certain level of host 
resistance, the occurrence of disease can be explained as 
a result of exposure to a pathogenic agent. The physician’s 
main task is to diagnose the patient’s disease and to describe 
a specific remedy aimed at removing the cause or relieving 
the symptoms. He, or she, uses the clinical method known 
as differential diagnosis. Diseases follow a defined clinical 
course, subject to medical interventions. The physician is 
usually a detached neutral observer, whose effectiveness is 
independent of gender or beliefs. The patient is a passive and 
grateful recipient of care”.
Esta visão enferma de diversas limitações. Saliento três: (a) 
Se a doença pode ser vista separadamente do doente então 
significa que sem a intervenção biológica do médico a doença 
seguirá sempre o mesmo curso independentemente do 
contexto ou das crenças do doente. Não é o que a ciência nos 
diz. O estilo de vida, a crença religiosa, a atitude e a família do 
próprio doente condicionam frequentemente a evolução e o 
desfecho de diversas doenças; (b) Existe uma lógica simplista 
de causa-efeito, inerente, nesta visão de McWhinney em 
que se presume que se a substância A actua no substracto B 
então causa o efeito C. Isto vale para o laboratório em ensaios 
com todas as variáveis controladas e em que C só incorpora 
um resultado, aquele que se procura, sem danos colaterais. 
Está longe do ser humano doente e do ambiente em que a 
vida se desenrola e interage. Se assim fosse, o “carro-mosca” 
teria sido a solução certa no Paúl da Praia da Vitória; (c) Na 
linha do médico como cientista natural, fica implícito que o 
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médico-observador não deve interferir com a “experiência de 
cura” pois isso não altera o desfecho. No princípio do século 
passado, esta postura era tida como a correcta, o médico 
deveria comportar-se como um “detached observer”. Um 
dos mais influentes médicos dessa época, Sir William Osler, 
conhecido pelas suas conferências inspiradoras insistia nesta 
visão5:  
“No quality ranks with imperturbability . . . Cultivate then, 
gentlemen, such a judicious measure of obtuseness as will 
enable you to meet the exigencies of practice with firmness 
and courage . . . ” 

Isto ensinava-se nos anos 70 nas escolas médicas, muito 
embora nunca tenham sido conhecidos os fundamentos, o 
valor ou a consistência lógica desta posição. 
Recentemente, um homem de 63 anos foi transportado ao 
Serviço de Urgência com um AVC isquémico. Apresentava-se 
afásico e hemiplégico. Poucas horas após a fibrinólise o doente 
tinha recuperado o discurso e quase toda a motricidade 
apresentando apenas ligeira parésia numa mão. Quando 
tem alta ao fim de 4 dias o doente tinha uma reclamação: 
“Nunca fui tão maltratado em toda a minha vida!” A médica 
estranhou a atitude e perguntou: “Mas porquê? O senhor 
recuperou quase totalmente a sua força muscular e consegue 
falar de novo…!” “Eu sei, mas a Sr.ª Dr.ª nunca me visitou 
nestes 4 dias de internamento!”

CARACTERIZAÇÃO DO 
ECOSSISTEMA
Muitas das características das zonas palustres que garantem 
a sua sobrevivência e saúde inspiram uma dimensão ética que 
se aplica à actividade médica.
Talvez a mais óbvia é o respeito pela diversidade. Num 
ecossistema, sustentável, por definição, nenhum membro 
é menos importante ou mais importante do que os outros. 
Não significa isto que todos tenham a mesma visibilidade. 
Durante a recente pandemia a SARS-CoV-2 a visibilidade 
dos agentes políticos, económicos e mediáticos saltou 
para a ribalta relegando os médicos, em particular, os 
epidemiologistas, para segundo plano sugerindo que os 
profissionais da Medicina não tiveram a agência médica. 
Foram técnicos de ventilação e pouco mais. Ora, isto pode 
ser uma revelação de algo que se encontrava latente e agora, 
por força das circunstâncias, tornou-se público e evidente ou 
pode ser apenas uma distorção temporária, hipertrofiante 
e assimétrica, dum ecossistema sanitário vítima de uma 
ameaça brutal e súbita para a qual não estava preparado. O 
resultado desta intervenção assimétrica e anómala é evidente: 
uma disrupção elevadíssima em que um dos aspectos mais 
chocantes é a mortalidade em excesso devida a doenças 
não-COVID-19 de acordo com o observatório europeu 
Euromomo.6 Esta tendência, que vem de trás, mostra que 
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Agosto de 2020 não foi excepção. De acordo com o sistema de 
vigilância da mortalidade, gerido pela Direção-Geral de Saúde 
(DGS) e que reporta os óbitos em tempo real, morreram no 
mês de agosto 8.866 pessoas, o que representa um acréscimo 
de 506 face à média de agosto nos cinco anos anteriores 
(entre 2015 e 2019). Ora, durante este mês, de acordo com 
a DGS, morreram por covid 89 pessoas, o equivalente a 18% 
do acréscimo de óbitos verificado.7 Ou seja, em cada cinco 
mortes em excesso, apenas uma ocorreu em pessoas que 
haviam sido infetadas por COVID-19 sendo que as outras são 
mortes por neoplasias e doenças cardiovasculares, sobretudo.
Num ecossistema sanitário o mutualismo, tal como num 
paúl, surge claro: o médico cura o doente, o doente curado 
reabilita a família e a sociedade, e então, a sociedade, a família 
e o doente identificam o médico na sua essência como o 
agente restaurador da saúde do ecossistema, do latim medeor, 
o que cura, e este reconhecimento como “curador” cria um 
espaço no sistema que o médico aceita ocupar, realizando-se 
e consolidando a sua identidade como membro mutualista de 
pleno direito no ecossistema, ou seja, na sociedade.
Interessante é que qualquer ecossistema, tal como um paúl, 
contém em si o paradigma da saúde: quando um órgão fica 
doente tem capacidade para perturbar toda a cadeia e a partir 
daí todo o organismo. Do mesmo modo, também a pessoa 
doente afecta o sistema familiar e, em última análise, toda 
a sociedade. Portanto, ecossistema vivo e viável é sinónimo 
de saúde. 
A responsabilidade pela sobrevivência e bem-estar duma 
comunidade, outra característica, liga todos os membros. 
O motivo pelo qual a pessoa adoece pode constituir 
uma ameaça não só para a pessoa mas também para a 
família e para a sociedade. Se for de relação imediata, uma 
epidemia, por exemplo, é fácil de reconhecer, mas se for 
latente ou insidioso, por exemplo os excessos alimentares 
ou comportamentos de risco, os membros do sistema 
podem acomodar-se, adoptar e até incentivar à sua prática, 
dependendo dos benefícios que possam ter para alguém ou 
para uma minoria. É responsabilidade do médico ponderar, 
valorizar e denunciar os perigos para o indivíduo ou para 
a sociedade, imediatos ou latentes. É responsabilidade 
do médico, como agente competente, e na medida certa 
dos outros membros da sociedade, não aceitar que outros 
agentes, legitimados “apenas” para o poder mas que libertam 
discursos epistemológicos e ditam praxis inexplicáveis, 
possam aproveitar riscos iminentes para a saúde da sociedade 
ou do indivíduo, para obter visibilidade e proventos próprios, 
disfarçados de “estratégias de protecção da saúde”. A 
responsabilidade da vigilância cabe a todos os membros dum 
ecossistema.
O medo é uma presença constante, latente e subtil no 
ecossistema. Não o medo como pânico ou pavor, não o medo 
de perder ou abdicar dum qualquer bem material ou um 

prazer, agora, no presente.

"Se a felicidade estivesse nos prazeres do corpo, diríamos 
felizes os bois, quando encontram ervilhas para comer". Os 
bois vivem o momento, para eles não existe um passado nem 
um futuro, pois para ter passado e futuro é preciso haver um 
sentido...
Heráclito de Éfeso, 540 - 470 a.C.

Refiro-me ao medo que guarda o equilíbrio da vida, que 
promove a atenção, que vigia, que exige o exercício da 
alteridade e do respeito mútuo, enfim é aquele sentimento 
que conduz à preocupação com os detalhes, omnipresentes, 
que garantem a direcção e a permanência da actividade e a 
leitura da liberdade entre balizas vitais, custo elevado mas 
que paga o bem maior da vida e do bem-estar. O medo está 
associado à vida, ou à iminência de a perder. Medo deriva 
de metus relacionado com o verbo metuere, ou ter medo. 
Este medo, para os antigos, associava-se ao temor religioso 
e ao entusiasmo poético. Em ambos os casos, um temor, 
um receio de entrar em contacto com algo formidável, 
transcendente, que levava ao êxtase. Não se tratava de 
covardia ou de natural apreensão diante do perigo, mas de um 
sentimento em que se misturavam perplexidade, inquietação, 
admiração, euforia perante algo grandioso, sobre o qual não 
se tem controlo. Num certo sentido “ter medo” precede “o 
cuidar”. A palavra meticuloso deriva de metus. O que não 
deixa de ser interessante pois a sua aparente disparidade 
esbate-se quando se percebe que o meticuloso é cuidadoso, 
presta atenção aos detalhes. O dramaturgo romano Plauto, 
século III a.c., usava o termo meticulosus alternadamente 
com metuculosus querendo significar tímido ou medroso. 
O medo como incentivo ao cuidar e a preocupação com os 
detalhes fazem parte da estratégia de sustentabilidade dum 
qualquer ecossistema, incluindo o da saúde.
Os detalhes, pequenos pormenores ou intervenções, podem 
fazer a grande diferença entre o equilíbrio e o caos, entre a 
saúde do paúl e a sua transformação num foco de doença. A 
introdução da taínha no Paúl da Praia da Vitória foi o detalhe 
que fez toda a diferença. 
No entanto, a leitura que se pode fazer no lado de dentro 
dum tal ecossistema, em que todos os pormenores e detalhes 
têm relevância para a sobrevivência de cada membro e para 
a coesão do próprio ecossistema, está sujeita à descoberta de 
uma infinidade de cambiantes que tecnicamente podem ser 
difíceis de distinguir. E isto aplica-se a todos os ecossistemas 
e estruturas que por si garantem a sua autonomia e a sua 
sobrevivência, incluindo a própria Medicina enquanto ciência 
e arte de vocação humanista e a relação que mantém com o 
ambiente e com os personagens em que se move. No romance 
de ficção, A Filha do General, de Nelson DeMille, que explora 
a subcultura militar americana com todos os seus méritos e 
vicissitudes, reconhece-se um ecossistema que procura viver 
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sem o transformar. A ética do médico incentiva e sustenta 
a interacção entre os indivíduos, mas cada um possui o seu 
próprio ambiente e “micro-sistema”, de grupos ou famílias, 
com os seus próprios valores e preferências, ferramentas 
do viver e do morrer. Respeitar mutuamente estes valores 
contribui, por isso, para minimizar o sofrimento e aumentar 
a felicidade. Não há ecossistemas, ou seja, sistemas 
equilibrados e saudáveis, com indivíduos infelizes. O médico 
é chamado a contribuir para a felicidade do seu semelhante 
no ambiente que ambos partilham. A ética é o motor e o 
suporte da relação médico-doente, mas esta intervenção seria 
contraproducente se os valores morais e as preferências do 
indivíduo forem negligenciados, relativizados, ou substituídos 
pelos do médico. O respeito pelos valores morais é condição 
higiénica, basilar, para o bom sucesso da intervenção. Para o 
médico, não os respeitar é deixar uma marca ambiental, a sua 
pegada ética, tanto mais perturbadora para o equilíbrio do 
ecossistema, quanto maior ela for.
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dentro de outro ecossistema, a própria sociedade americana. 
No contexto da narrativa, DeMille procura acentuar a 
importância dos detalhes e leva o protagonista, que investiga 
um crime, a afirmar8:

The human eye can distinguish fifteen or sixteen shades of 
gray. A computer image processor, analyzing a fingerprint, 
can distinguish two hundred fifty-six shades of gray, which 
is impressive. More impressive, however, is the human heart, 
mind, and soul, which can distinguish an infinite number 
of emotional, psychological, and moral shadings, from the 
blackest of black to the whitest of white. I’ve never seen either 
end of that spectrum, but I’ve seen a lot in between.

CONCLUSÃO
Dois pontos decorrem desta reflexão sobre o exercício da 
Medicina como parte integrante da sustentabilidade dum 
ecossistema.
Em primeiro lugar torna-se mais evidente que sendo todos 
os membros do sistema igualmente importantes, seres 
vivos e ambiente, também a saúde assenta numa malha de 
relações onde os agentes, incluindo o médico, se deslocam 
e interagem garantindo a eficácia de cada um na proteção 
mútua e na sobrevida harmoniosa do sistema permitindo 
antever um futuro para as espécies e para os seus membros, 
assegurado que fique o respeito pelo espaço e função de 
cada um. Ou seja, um crescimento excessivo ou carências 
acentuadas da política, da economia ou dos mass media no 
ecossistema da saúde interferirá fatalmente com o equilíbrio 
deste e, finalmente, com a saúde dos seus membros. No caso 
particular da Medicina, dimensão vital do ecossistema, existe 
também o risco de “Medicina em excesso”, ou seja, pensar 
“Quanto mais medicina melhor”. Na realidade, com esse 
argumento, surge o risco de, por exemplo, investimentos, 
em infra-estruturas ou equipamentos, desproporcionados 
aos benefícios ou, então, ensaios clínicos sem sentido para as 
pessoas, intencionalmente com outros objectivos ou apenas 
por “êxtase narcísico” dos próprios membros, ou ainda, e 
sobretudo na medicina privada, satisfazer os “consumidores 
de saúde” que exigem exames, análises, biópsias ou 
terapêuticas desnecessárias ou até perigosas para que não se 
perca esse “cliente”. Este trofismo anómalo, transformando 
uma espécie cooperante numa praga, deve ser considerado 
patológico pois traz desequilíbrio ao sistema.
A segunda preocupação, suscitada por esta metáfora 
ecológica, é a pegada ética do médico. Valores e preferências 
morais de cada médico, mesmo sendo o médico, não podem 
ser impostos a outro indivíduo ou espécie do ecossistema. 
Corresponderia a um tipo de “hipertrofismo” ético. Tal como 
o sal melhora o sabor da comida sem mudar a sua natureza, 
também num ecossistema em que o ser humano se inclui, a 
intervenção da ética deve contribuir para a harmonia daquele 
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INTRODUÇÃO
Sempre tive um fascínio pela emergência médica pré-
hospitalar e desde cedo me dediquei à área com a realização 
de cursos e atividade clínica pré-hospitalar, tendo, portanto, 
decidido realizar um estágio opcional, com duração de um 
mês, na Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), 
região de Lombardia, Itália.
A AREU é uma instituição pública com autonomia 
organizacional e financeira, com a responsabilidade de 
coordenação e monitorização das atividades de emergência e 
urgência pré-hospitalar, que incluem: a logística da atividade 
de colheita, transplante de órgãos e tecidos; operacionalidade 
do serviço do número único de emergência (112) na região da 
Lombardia e a promoção do envolvimento da sociedade civil 
na formação, educação e resposta situações de emergência.
Esta organização encontra-se implementada na comunidade 
com 12 Articolazioni Aziendali Territorial (AAT) que 
coordenam e monitorizam a emergência pré-hospitalar 
em áreas provinciais, quatro Sale Operative Regionali 
dell’Emergenza Urgenza (SOREU), correspondentes às 
quatro áreas da região (Fig. 1) que recebem as chamadas de 
emergência médica e orientam os meios disponíveis para a 
ocorrência e hospital de destino, um Dipartimento Regionale 
Interaziendale Emergenza Urgenza (DRIEU) que articula a 
atividade inter-estruturas. 
Durante este estágio, acompanhei o socorro a vítimas de 
doença súbita e trauma na Automedica (o equivalente à 
viatura médica de emergência e reanimação em Portugal) da 
AAT em Varese com uma média anual de 2700 ocorrências, 
distribuídas pelas prioridades vermelha (60,4%), amarela 
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(39,0%) e verde (0,6%), observando-se um grande volume de 
vítimas críticas, segundo o sistema de triagem traffic light de 
3 níveis. 
A SOREU dei Laghi, é a central de referência para os 
territórios de Como, Varese, Lecco e Legnano, com uma 
população aproximada de 1 900 000 habitantes, onde 
desempenhei as funções de médico coordenador da SOREU, 
colaborando e supervisionando a atividade dos técnicos e 
enfermeiros no atendimento de chamadas, aconselhamento 
e recomendações a leigos, ativação dos meios de socorro 
terrestres e aéreos, e orientação dos mesmos às instituições 
de saúde. De salientar, a capacidade de georreferenciação 
automática e da identificação do contactante através do 
GPS integrado e cartão SIM do telemóvel, a geolocalização 
de todos os meios de socorro, e a aplicação GECO (Gestione 
Eventi Centrale Operativa) com capacidade descritiva, 
em tempo real, do número de doentes a aguardar triagem 
hospitalar, doentes triados e a capacidade efetiva de todos 
os serviços de urgência da região, e ainda, a descrição do 
número de vagas de cuidados intensivos gerais, pediátricos e 

Figura 1. Áreas de abrangência das SOREU / SOREU’s areas
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de queimados disponíveis no norte de Itália.
Tive também a oportunidade de coordenar a assistência 
médica e socorro do 4º GranFondo Tre Valli Varesine 2019 
(Fig. 2), uma corrida de ciclismo com cerca de 400 (Gran 
Fondo) e 1500 participantes (Medio Fondo), respetivamente, 
e 4000 espectadores, que decorreu na região de Varese e 
províncias adjacentes, integrando o posto de comando com 
oficiais de ligação das forças de segurança, emergência 
médica e bombeiros.

Este estágio contribuiu de forma muito positiva para 
a minha formação como anestesiologista pelo contato 
com uma organização e gestão eficiente dos meios pré-
hospitalares, diferente organização e utilização de materiais 
nas abordagens ao doente crítico e distinto ambiente 
sociocultural e linguístico.
A bolsa da SPA facilitou financeiramente a realização deste 
estágio pelo que agradeço todo o suporte da SPA.

INTRODUCTION
I have always been fascinated by pre-hospital medical 
emergencies and since early I have dedicated myself to the 
area with courses and pre-hospital clinical activity. In this 
way, I have decided to do an optional one-month internship 
at Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), Lombardy 
region, Italy.
AREU is a public institution with organizational and financial 
autonomy, which has the responsibility of coordinating and 
monitoring pre-hospital emergency and emergency activities, 
including: the logistics of organ and tissue harvesting and 
transplantation procedures; operationality of the single 
emergency number service (112) in the Lombardy region 
and promoting the involvement of civil society in training, 
education and emergency response.
This organization comprises twelve Articolazioni Aziendali 
Territorial (AAT) who coordinate and monitor the pre-

hospital emergency in provincial areas, four Sale Operative 
Regionali dell'Emergenza Urgenza (SOREU), corresponding 
to the four areas of the region (Fig. 1) which receive the 
medical emergency calls and activate the available emergency 
mobile units for the site and referring to healthcare facilities 
and one Dipartimento Regionale Interaziendale Emergenza 
Urgenza (DRIEU) that articulates the inter-structure activity.
During the internship, I integrated the Automedica pre-
hospital medical emergency team (the equivalent of viatura 
médica de emergência e reanimação in Portugal) that provides 
assistance to the victims of sudden illness and trauma based 
at the Varese AAT. They have an average of 2700 activations 
annually, distributed by the priorities: red (60.4%), yellow 
(39.0%) and green (0.6%), according to the 3-level traffic light 
triage system; and a significant volume of critical patients.
SOREU dei Laghi, is the reference centre for the territories 
of Como, Varese, Lecco and Legnano, with an approximate 
population of 1 900 000 inhabitants. In there, I carried 
out the functions of coordinating physician of SOREU, 
collaborating and supervising the activity of emergency 
technicians and nurses in answering calls, providing 
counselling and recommendations to laypeople, activating 
ground and airborne medical emergency units, and referring 
them to healthcare facilities. Some noteworthy capacities 
were the ability to automatically geolocate and identify 
the contact through the integrated GPS and SIM card on 
the mobile phone, the geolocation of all mobile emergency 
medical units, and the GECO application (Gestione Eventi 
Centrale Operativa) with descriptive capacity, in real time, 
of the patients number awaiting hospital triage and already 
observed, the effective capacity of all hospital emergency 
departments in the region, and also the number of general, 
paediatric and burned intensive care beds available in 
northern Italy.
I also had the opportunity to coordinate the medical 
assistance and emergency rescue of the 4th GranFondo Tre 
Valli Varesine 2019 (Fig. 2), a road cycling race with 400 (Gran 
Fondo) and 1500 participants (Medio Fondo), respectively, 
as well as, 4000 spectators, that took place in the Varese 
region and adjacent provinces. I integrate the command post 
team with liaison officers from the security forces, medical 
emergency and firefighters.
This internship contributed in a very positive way to my 
training as an anaesthesiologist, through contact with 
an efficient and organized management of pre-hospital 
emergency units, different organization and resources in 
critical care management, and different socio-cultural and 
linguistic settings.
The SPA scholarship made financially easier to carry out this 
internship, so I would like to thank SPA for all support.

Figura 2. Percurso e zona de influência do evento 4º GranFondo 
Tre Valli Varesine 2019 / Route and area of influence of the event 
4th GranFondo Tre Valli Varesine 2019
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ABSTRACT
Guillain-Barré syndrome was frequently associated with a viral 
infection. Molecular mimicry is one of the mechanisms through 
which viruses can be involved in the etiology of this inflammatory 
demyelinating neuropathy. We describe a case of a 58-year-old man 
with a diagnosis of SARS-CoV-2 infection who developed clinical 
symptoms which are coincident with Guillain-Barré syndrome. SARS-
CoV-2 could have been the trigger and even though the causative 
connection remains unclear, there is a probable association between 
SARS-CoV-2 and GBS. However, more studies are needed to support 
this cause-effect relationship.

RESUMO
A síndrome de Guillain-Barré é frequentemente associada a uma 
infeção viral. O mimetismo molecular é um dos mecanismos pelos 
quais os vírus podem estar envolvidos na etiologia desta neuropatia 
inflamatória desmielinizante. Descrevemos um caso de um homem de 
58 anos com diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2 que desenvolveu 
sintomas clínicos compatíveis com a síndrome de Guillain-Barré. O 
SARS-CoV-2 pode ter sido o trigger responsável e, embora a relação 
causal permaneça incerta, existe uma provável associação entre o 
SARS-CoV-2 e o GBS. No entanto, mais estudos são necessários para 
apoiar a relação causa-efeito.

INTRODUCTION
The most common symptoms of SARS-CoV-2 infection 
are fever, cough, and shortness of breath and many other 
manifestations/complications can occur.1 We present a case 
report in which a SARS-CoV-2 infected patient developed 
progressive and ascending weakness consistent with 
Guillain-Barré syndrome (GBS). This entity is typically a 
demyelinating neuropathy in which progressive weakness 
begins distally and ascends involving respiratory muscles and 
requiring mechanical ventilation in severe cases.2 Although 
there is a gap of evidence about the type of complications 
associated with COVID-19, GBS has been identified in the 
context of SARS-CoV-2 infection.

CASE REPORT
A 58-year-old man with arterial hypertension, type 2 diabetes 
mellitus and obstructive sleep apnea, with a diagnosis of 
SARS-CoV-2 infection in the previous week presented to the 
emergency department complaining about weakness of the 
lower extremities and numbness of the arms since the day 
before. 
He also complained of diarrhoea and anorexia which had 
started at the same time as respiratory symptoms, without 
fever or other symptoms.
On admission, he had no fever and he was hemodynamically 
stable. He had a normal PaO2/FiO2 ratio and a peripheral 
saturation of 97% on room air. Neurologic examination 
confirmed a flaccid and asymmetric tetraparesia, with absent 
deep tendon reflexes. 
Laboratory findings showed an inflammatory pattern with 
a C-reactive protein of 7.97 mg/dL and an Interleukin 6 of 
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1172 pg/mL; chest X-ray showed an interstitial infiltrate and 
chest computed tomography (CT) with bilateral ground glass 
opacities and peripheral areas of lung consolidation. 
The patient was initially admitted to a general COVID-19 
ward.
Serology test results for Influenza virus, Epstein-Barr virus, 
cytomegalovirus, herpes simplex virus, varicella zoster 
virus, human immunodeficiency virus and hepatitis B and 
C and syphilis were all negative. In addition, the patient had 
negative blood cultures and no Campylobacter bacteria were 
found in his stool.
Lumbar puncture (LP) revealed a mild albumin-cytological 
dissociation. Cerebrospinal fluid (CSF) gram and culture and 
SARS-CoV-2 rtPCR were negative. 
Intravenous immune globulin therapy (0.4 g/kg/day) was 
started and maintained for an 8-day course.
In the first day of hospitalization, the patient developed 
bulbar dysfunction with dyspnea, dysphagia and dysphonia, 
associated with dysautonomia with urinary retention. 
In addition, he developed respiratory failure requiring 
increasing oxygen supplementation. A trial of non-invasive 
ventilation was started with no improvement. 
On the second day of hospitalization, he was transferred to 
our intensive care unit (ICU) and was intubated because 
of his significant neurological and respiratory worsening. 
Intubation was initially complicated due to hypotension in 
the context of dysautonomia, with the need for vasopressor 
support. It was decided not to introduce hydroxychloroquine 
because of its nonnegligible neuromyotoxicity.
Control mode ventilation was started assuring a protective 
lung ventilation, with tidal volumes of 6 mL/kg. Despite trials 
of assisted pressure ventilation, weaning was difficult and he 
underwent surgical tracheostomy 15 days after intubation. 
Through ICU stay, respiratory and physical rehabilitation 
were part of the treatment plan to prevent atelectasis and 
muscle wasting.
Twenty days after hospital admission, the patient was 
discharged to an internal medicine ward with no need for 
supplementary oxygen therapy and progressive neurological 
improvement.

DISCUSSION
A viral infection is frequently identified in the days/weeks 
preceding GBS diagnosis, and molecular mimicry is one of 
the mechanisms through which viruses can be involved in 
the etiology of this inflammatory demyelinating neuropathy. 
In this case, SARS-CoV-2 could have been the trigger, even 
though SARS-COV2 rt-PCR assay in the CSF was negative.3

Critical illness neuropathy and myopathy should also be 
excluded. However, these entities usually appear later in the 
course of critical illness, do not show an upward clinical 
evolution, are not accompanied with dysautonomia and are 

not presented at the admission.2 

Endotracheal intubation in GBS patients is frequently 
complicated due dysautonomia which can cause hypotension 
during airway manipulation as we observed in this patient.4

Although few cases have been reported about the association 
between neurological signs and SARS-CoV-2 infection, we 
should consider potential neurological symptoms as first 
symptoms or a complication of the infection and be aware 
of this possibility.2,5 On the other hand, respiratory failure 
in severe GBS patients often requires prolonged respiratory 
support and ICU care.  Even though the causative connection 
remains unclear, it is likely that there is an association 
between SARS-CoV-2 and GBS. However, more studies are 
needed to understand the cause-effect relationship.1,5

Guillain-Barré Syndrome Underlying SARS-CoV-2 or Just a Confounding Factor?
Síndrome de Guillain-Barré Subjacente ao SARS-CoV2- ou Simplesmente um Fator Confundidor?
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pela ausência de imagiologia pré-intervenção. Se em determinados 
casos tais complicações podem ter uma resolução espontânea, 
outras apresentam evolução crónica com graves complicações 
neurológicas. O facto de os sintomas poderem surgir imediatamente 
ou várias semanas/meses após o procedimento pode dificultar a sua 
associação à raquianestesia. Apresentamos o caso de dois doentes 
de evolução temporal diferente com síndromes neurológicos após 
procedimento de raquianestesia, explorando as características 
imagiológicas, tratamento instituído e evolução clínica. Vários fatores 
parecem contribuir e promover o desenvolvimento de aracnoidite 
adesiva após raquianestesia. A consciência para a possibilidade de tais 
complicações poderá permitir uma deteção e intervenção terapêutica 
apropriadas, permitindo assim minimizar sequelas neurológicas.
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ABSTRACT
Arachnoiditis is an inflammation of the meningeal arachnoid layer. 
When accompanied the accumulation of fibrinous adhesive bands 
leading to reduced blood supply, tethering and encapsulation/
tethering of nerve roots and spinal cord, the term adhesive 
arachnoiditis is employed. Adhesive arachnoiditis resulting from 
procedures involving spinal anaesthesia and presenting with severe 
neurological debilitation is extremely rare but may present in many 
different forms. Such findings may develop anywhere from minutes 
to months after the procedures, and response scenarios can vary from 
spontaneous resolutions to intractable states. We herein present the 
cases of two patients with severe neurological sequalae after neuraxial 
anaesthesia and their respective management. Several distinct, 
probably concomitant and somewhat unpredictable factors may 
lead to or promote the development of adhesive arachnoiditis after 
spinal anaesthesia. Nonetheless, even if not completely avoidable, 
awareness for the condition may allow for an earlier diagnosis and 
intervention, which may reflect in mitigated neurological sequels.

RESUMO
O processo inflamatório da aracnoide – aracnoidite - pode ser 
complicado pela acumulação de bandas fibrosas desencadeando o 
compromisso do fluxo sanguíneo, encapsulamento das raízes nervosas 
e elementos neurais – aracnoidite adesiva.  Aracnoidite adesiva 
encontra-se associada a procedimentos anestésicos (principalmente 
raquianestesia), mas o estabelecimento de causalidade é complicado 

INTRODUCTION
The 3 layers of the meninges (pia, arachnoid, and dura mater) 
provide protective covering to the brain and spinal cord. 
Arachnoiditis is an inflammation of the middle layer arachnoid, 
but may also often involve (or progress to) inflammation of 
the pia and dura mater layers. An inflammatory stage at the 
level of the arachnoid membrane allows for the formation 
of oligocellular, fibrinous exudates which, together with 
the constant cerebrospinal fluid (CSF) circulation, allow for 
the unrestricted accumulation of fibrinous adhesive bands. 
Because magnetic resonance imaging (MRI) findings reveal 
nerve roots clumping and adhesion to the arachnoid layer, 
the term adhesive arachnoiditis (AA) is often employed to 
describe the condition.
The causes of AA have changed over time. Any damage to the 
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arachnoid lining or to the nerve roots may trigger AA, and 
potential causes are currently divided into 4 main groups: 
anatomical disorders of the spine, genetic connective tissue 
conditions, physical traumas and autoimmune perturbations. 
Of particular note, AA has come been associated with 
invasive anaesthesia administration procedures, as epidural 
or spinal anaesthesia.
While the administration of spinal anaesthesia is generally 
considered safe, the involved procedures may lead to AA 
development due to incidental dural puncture, nerve trauma 
roots, haemorrhage and injection of neurotoxic or neuro-
irritant substances into subarachnoid spaces. Incidences for 
neurological complications upon subarachnoid/epidural/
intrathecal blocks have been reported (~1 case per 10,000 
blocks),1,2 but those for AA development are scarce and the 
condition is still considered rare.
The spectrum of clinical findings in AA is large, from the 
common absence of apparent signs to the rare instances of 
severe motor/sensory impairments. Herein, we present two 
rare presentations, in which cases two patients undergoing 
spinal anaesthesia developed severe neurological damage. 

CASE REPORT
CASE 1
A 66-year-old woman with a history of spinal lumbar 
degenerative disease and lumbar hernia at level L4, arterial 
hypertension and past arthroplasty was received in our clinic 
presenting progressive gait impairment due to weakness on 
both legs, numbness on the left leg and back pain irradiating 
down the left side. There were no urinary or gastrointestinal 
complaints. Symptoms had started 6 months after an 
uneventful arthroplasty to the right knee carried out under 
spinal anaesthesia . No records pertaining to the nature and 
dosage of the anaesthetic agent employed were available at 
the time of admission.
The patient reported successful puncture at first attempt 
with no pain or discomfort. Muscle tonus was normal and 
tendon reflexes symmetrically brisk on upper and lower 
limbs. Abdominal reflexes were absent on the left side. An 
extensor plantar response was present on the right. Extensive 
weakness was noticed on both lower limbs. A loss of pinprick 
(at T3/T4) and vibratory/proprioception (on the left foot ) 
sensations were observed. 
A spinal cord lesion was suspected, and thoracic/lumbar 
MRI revealed a syringomyelic cavity from C7-D1 until the 
conus medullaris. Multiple arachnoid cysts with spinal 
cord compression and adhesive lesions in the dorsal region 
together with tethering of the cauda equina were observed 
(Fig. 1). Lumbar puncture revealed mild polymorphonuclear 
pleocytosis (8 cells), increased protein (70 mg/dL) and 
normal glucose levels. Infectious causes, sarcoidosis and 
other autoimmune diseases were excluded. No malignant 

cells were found in the CSF. A diagnosis of AA complicated 
by a giant arachnoid cyst and syringomyelia due to spinal 
anaesthesia was put forward, and a D3 to D7 laminectomy 
with dissection of the meningeal adhesions and cyst 
drainage were undertaken. A shunt was placed in the D3-D4 
subarachnoid cyst. 
Disappearance of the D3-D4 arachnoid cyst and spinal 
compression (together with functional) improvement were 
transiently attained.  However, symptoms chronically 
progressed over the years to loss of ambulation, wheelchair 
dependence, urinary incontinence and radicular pain. 

CASE 2
An 87-year-old woman underwent orthopaedic surgery 
under spinal anaesthesia with levobupivacaine after a femoral 
fracture.
The patient had a history of asymptomatic thoracic 
hernia at T11 level and lumbar canal stenosis below L4 
with no neurologic deficits.  The surgical team involved 
reported the intervention as uneventful and pain-free. No 
other pharmacologic agents were administered into the 
subarachnoid compartment. On the following day, numbness 
and strength loss on the lower limbs together with back 
pain acutely developed. The patient presented diminished 
lower limbs tonus, absent tendon reflexes and flexor plantar 
responses. Upper limb strength was normal, but paraplegia 
was noticed on lower limbs. There was a sensory level at 
T12 and proprioception/vibration senses were absent on the 
lower limbs. 
MRI revealed cauda equina nerve roots clumping/thickening, 
discopathy and moderate L4–L5 spinal stenosis, suggestive 
of AA. Nerve conduction studies revealed absence of sensory 
action potentials on the lower limbs with reduced motor 
action potential on the lower limbs. Sensory and motor 
studies of the upper limbs revealed no abnormalities. 
Treatment with a 3-day course of methylprednisolone 1 g 
daily was started and repeated 1 week later, but no clinical 
improvement was attained. The patient was discharged on a 
wheelchair, with urinary/faecal incontinence and permanent 
urinary catheterization.

Spinal Adhesive Arachnoiditis with Severe Neurological Complications After Neuroaxial Anaesthesia
Aracnoidite Adesiva Medular com Complicações Neurológicas Graves Pós-Raquiqnestesia

Figure 1. Sagital T2 (B) and STIR (A, C) MRI  sequences of dorso-
lumbar spine of Case 1, revealing arachnoid cysts and meningeal 
adhesions at multiple dorsal levels



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 3 - 2020176

Spinal Adhesive Arachnoiditis with Severe Neurological Complications After Neuroaxial Anaesthesia
Aracnoidite Adesiva Medular com Complicações Neurológicas Graves Pós-Raquiqnestesia

DISCUSSION
We have herein presented two patients with a diagnosis of 
AA following spinal anaesthesia administration with a very 
different clinical course, but similar outcome and disability. 
The first patient presented with a spinal cord syndrome due 
to syringomyelic cavities and spinal cord compression by 
the arachnoid cysts. Perturbed CSF circulation might result 
from meningeal inflammation and explain the formation of 
syringomyelic cavity. The second patient presented signs of 
damaged spinal sensitive and motor nerve roots secondary to 
an inflammatory process of the leptomeninges. Nevertheless, 
both patients fulfilled the criteria purposed for the diagnosis 
of AA: presence of back pain, leg pain increasing with activity, 
abnormal neurological exam and MRI findings consistent 
with AA. Such findings have been previously shown to have 
good sensitivity (92%) and excellent specificity (100%) for the 
diagnosis of AA.3 
An inflammatory reaction in the arachnoid or its 
surroundings may result in intrathecal scarring and tethering 
of neural fibers. It is hard to pinpoint exactly what triggers 
this inflammatory response and the trigger might differ 
from case to case. Injected substances are a likely cause, as 
spread of the injected drugs correlates with the size of the 
region in which arachnoiditis is observed.4 Which agent is 
the culprit has not been established and a compounded 
effect cannot be ruled out. While local anaesthetics can 
be neurotoxic at high concentrations, epidural injection of 
lidocaine alone (1%) to monkeys and dogs failed to trigger 
arachnoiditis development.5 In contrast, while injection 
of methylprednisolone acetate injection in dogs and pigs 
revealed evidences of pia, arachnoid and dura mater adhesion 
with nerve roots fibrosis after intrathecal injection, the same 
was not observed in humans.6 In turn, contrast agents such 
as iohexolin and antiseptic agents such as chlorhexidine have 
also been reported as associated with AA and neurological 
deterioration.7 

Even though no bleeding in the subarachnoid space was 
observed in the cases herein described, one should be aware 
that the mere presence of blood in the subarachnoid space 
has been associated with inflammatory reactions against the 
arachnoid layer. Similarly, traumatic lumbar punctures have 
been reported to render the subarachnoid space more prone 
to chronic inflammatory processes, but no solid associations 
have been established or herein observed. 
In what concerns the cases herein discussed, information 
pertaining to the nature and dosage of the anaesthetics 
employed is not complete. However, this is not likely to be 
a limiting factor in establishing causality (or lack thereof), 
as no solid bias towards a specific group of anaesthetics 
(over others) has been reported to date. Given the body of 
conflicting literature available, one is for the time being 
lead to believe that patient-specific factors are more likely 

to contribute to AA development. Nonetheless, it should 
be considered that individuals will present with different 
reactions to distinct drugs, as genetic variability results 
in significant discrepancies regarding drug metabolism 
capacity and immune system reactivity. Hence, considering 
the interplay between both factors (host-specific genetic 
background and nature of the administered anaesthetics) 
may be of value in elucidating the underlying pathophysiology 
of AA in the future.
The resulting neuroinflammation is thought to be caused 
by activation of glial cells in the brain and spinal cord. 
Hence, therapy focus at least partially on reducing glial 
activation and neuroinflammation. The brain and spinal 
cord produce neurohormones capable of suppressing 
neuroinflammation and promoting nerve cell regeneration. 
These include pregnenolone, allopregnanolone, progesterone, 
dehydroepiandrosterone and oestradiol, and have been show 
to dampen neuroinflammation. 
The first attempts to treat (or at least manage the symptoms 
of) AA date back to the 18th century, but AA has nonetheless 
been for the most part considered an untreatable condition 
until more recent years. Patients that develop signs and 
symptoms suggesting that damage occurred or that a strong 
immune reaction is in place soon after a medical procedure 
may benefit from very potent anti-neuroinflammatory agents 
such as ketorolac and methylprednisolone administered 
very early on. Once adhesions are formed, however, strong 
steroid administration is ineffective in arresting neurological 
decline. 
A “first generation” established medical treatment relies 
on i) suppressing neuroinflammation (e.g. ketorolac, 
methylprednisolone), ii) promoting neuroregeneration 
(e.g. pregnenolone, nandrolone) and iii) controlling 
pain (e.g. naltrexone, gabapentin, opioids). In parallel to 
pharmacological regimens, physical therapy is advised in 
order to maximize spinal fluid flow and minimize scarring.8 

In addition, surgical interventions to lyse the adhesions 
have attempted, and drainage of arachnoid cysts and 
decompressive laminectomies have been described.9,10 In the 
patient first described herein, a surgical approach was also 
attempted, but the clinical improvement was temporary 
and clinical deterioration soon followed mirroring clinical 
progressions previously reported.9 The second patient, in 
contrast, was treated with 2 cycles of high dose steroids. 
However, mostly likely because extensive clumping and 
adhesions where already present, clinical improvement was 
not attainable. 
Imaging evaluation after invasive medical procedures 
including injections and spinal taps is the only way of 
detecting a local inflammatory reaction that may lead to the 
development of adhesions. The cost/benefit relationship is, 
however, unlikely to support such studies. As such, slowly 
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progressing cases like the ones herein presented are likely to 
continue to develop until it becomes too late for successful 
reversal of the trauma caused such reactions.

CONCLUSION
AA developing or unveiling in association with procedures 
requiring spinal anaesthesia may present in many different 
forms, with a myriad of distinct clinical and radiological 
findings. Such findings may develop anywhere from minutes 
to months after the procedures, and response scenarios can 
vary from spontaneous resolutions to intractable states. An 
inflammatory reaction to the anaesthetic agent injected into 
the subarachnoid space is widely considered as the culprit 
of the resulting arachnoiditis, but lack of imaging studies 
prior to interventions have complicated the establishment 
of a causal relationship. In addition, the role of pre-existing 
(potentially silent) pathologies and risk factors is unknown, 
and risk markers for AA development have not been 
established. Several distinct, probably concomitant and 
somewhat unpredictable factors may lead to or promote 
the development of AA upon central neuraxial anaesthesia. 
Nonetheless, even if not completely avoidable, awareness 
for the condition may allow for an earlier diagnosis and 
intervention, which may reflect in mitigated neurological 
sequelae.
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Hérnia Diafragmática: Do Trauma à Eventração
Diaphragmatic Hernia: From Trauma to Eventration
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INTRODUÇÃO
A hérnia diafragmática pode causar disfunção respiratória 
e hemodinâmica. O tratamento é cirúrgico e pode acarretar 
importantes desafios anestésicos associados às alterações 
funcionais mencionadas.

CASO CLÍNICO
Mulher, 48 anos, antecedentes irrelevantes, com quadro 
de dispneia, enfartamento e dispepsia após traumatismo 
torácico, a quem é diagnosticada hérnia diafragmática 
esquerda, aguardando cirurgia. Após nove meses, apresenta 
dor dorso-lombar esquerda e náuseas, diagnosticando-se 
hérnia diafragmática encarcerada. Chega ao bloco operatório 
com cabeceira a 90º, polipneica, SatO2 94% sob FiO2 31%, com 
com sonda nasogástrica em drenagem passiva. Anestesia 
geral balanceada realizada sob monitorização standard 
ASA, BIS, monitorização neuromuscular e pressão arterial 
direita. Após pré-oxigenação, entubada orotraquealmente 
por videolaringoscopia sob indução de sequência rápida. Foi 
colocado CVC na jugular interna direita e algália. Manteve 
estabilidade hemodinâmica, sob ventilação mecânica 
protetora, sem alterações ventilatórias significativas. Destaca-
se intercorrência cirúrgica de laceração esplénica e perdas 
sanguíneas ~1000 mL, realizando-se reposição volémica 
segundo monitorização hemodinâmica. Pós-operatório 
imediato em Unidade Cuidados Intensivos, onde foi mantida 
sob ventilação mecânica invasiva nas 24 horas seguintes. 
Teve alta para enfermaria após 4 dias, sem intercorrências. 
Evidencia-se nestes doentes a importância de uma correta 
abordagem anestésica no que respeita à indução de sequência 
rápida, ventilação protetora e monitorização com o objetivo 
de estabilidade hemodinâmica.
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Figura 1. Radiografia torácica PA em pé, com o diagnóstico de 
hérnia diafragmática esquerda (01/05/2020)

Figura 2. Radiografia torácica PA em pé, com o diagnóstico de 
hérnia diafragmática esquerda encarcerada (05/05/2020)
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Figura 3. Radiografia torácica PA em pé, após colocação de sonda 
nasogástrica, em hérnia diafragmática esquerda encarcerada 
(05/05/2020)

Figura 4. Radiografia torácica AP no leito, no pós-operatório 
imediato de redução de hérnia diafragmática esquerda 
encarcerada (05/05/2020)

Figura 5. Radiografia torácica PA em pé em D12 de pós-
operatório de redução de hérnia diafragmática esquerda 
encarcerada (17/05/2020)
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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 



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-



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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O polielectrolítico mais
similar ao plasma humano 

1. RCM Plasmalyte 148 (pH 7,4) Viafl o, versão atual aprovada 2. ClinicalFluid Therapy in the Perioperative setting. Second Edition.ed 
Robert G.Hahn. Published by Cambridge University Press. Cambridge University Press 2016. 3. Shaw AD et al. Ann Surg 2012;255:821–829.  
4. Shaw AD et al. Crit Care 2015;19:334. 5. Young JB et al. Ann Surg 2014;259:255-262. 6. Weinberg L et al. Minerva Anestesiol 
2015;81:1288–1297. 7. Shin WJ et al. Acta Anaesthesiol Scand 2011;55:558–564. 8. Smith CA et al. Am J Health-Syst Pharm 2014;71:470-475. 
9. FDA. Guidance for Industry. www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccinesGuidanceCompliance RegulatoryInformation/Guidances/ 
Blood/UCM364593.pdf (accessed September2017). 10. RCM Lactato de Ringer Viafl o, versão atual aprovada.

Baxter, Plasmalyte, Plasma-Lyte e EQUILIBRIA 
são marcas comerciais registadas da Baxter International Inc.
Ref.ª Baxter PT: PT/64/19-0004(1) de Setembro de 2020

Para mais informações contacte: Baxter Médico Farmacêutica, Lda.
Sintra Business Park Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10, 
2710-089 Sintra – PORTUGAL
NIF 503347345
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Devido à sua composição, a utilização 
de Plasma-Lyte pode ajudar a minimizar 
o risco de complicações3,4,5,6,7,8,9 e 10 
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS 

COM O RESUMO DAS CARACTERISTICAS DO MEDICAMENTO 
 
i) NOME DO MEDICAMENTO Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo, Solução para perfusão 
 
ii) COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA : Cloreto de sódio:      5,26 g/l, Cloreto de potássio:      0,37 g/l, Cloreto de 
magnésio hexa-hidratado:     0,30 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado:      3,68 g/l, Acetato de sódio tri-hidratado:      3,68 g/l 
Gluconato de sódio:     5,02 g/l. Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 do RCM. 
 

 Na + K + Mg++ Cl - CH3COO- 
(Acetato) 

C6H11O7- 
(Gluconato) 

mmol/l 140 5.0 1.5 98 27 23 
mEq/l 140 5.0 3.0 98 27 23 

 

 
iii) FORMA FARMACÊUTICA Solução para perfusão. Solução límpida, isenta de partículas visíveis. Osmolaridade: 295 mOsm/l 

(aprox.).  pH: aprox. 7,4 (6,5 a 8,0). 
 
iv) INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 
Substituição de fluidos (i.e., após queimaduras, ferimentos na cabeça, fraturas, infeções e irritação peritoneal), substituição do fluido 
intraoperatório, no choque hemorrágico e todas as condições clínicas que requerem transfusões de sangue rápidas (compatibilidade com 
sangue), na acidose metabólica fraca a moderada, mesmo em casos de diminuição do metabolismo do lactato 

 
v) POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
Adultos, idosos, adolescentes e crianças:  A dosagem e a velocidade de administração dependem da idade, peso, condições clínica e 
biológica do doente e da terapêutica concomitante.  A dosagem recomendada é: Para adultos, idosos e adolescentes: 500 ml a 3 litros/ 24 
h./  Para bebés e crianças: 0-10 kg de peso corporal: 100 ml/kg/24 h, 10-20 kg de peso corporal: 1000 ml + (50 ml/kg até 10 kg)/ 24 h, > 20 
kg de peso corporal : 1500 ml + (20 ml/kg até 20 kg)/ 24 h 
Velocidade de administração:  Habitualmente de 40 ml/kg/24h em adultos, idosos e adolescentes. Quando utilizado para substituição do 
fluído intraoperatório, a velocidade de perfusão normal pode ser mais elevada e é de cerca de 15 ml/kg/h. Em doentes pediátricos, a 
velocidade de perfusão é em média de 5 ml/kg/h, mas o valor varia com a idade: 6-8 ml/kg/h para bebés, 4-6 ml/kg/h para crianças 
pequenas e 2-4 ml/kg/h para crianças. Nota: bebés e crianças pequenas : a idade varia entre os 28 dias e os 23 meses, crianças : a idade 
varia entre os 2 e os 11 anos.A segurança e eficácia de Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) em crianças não foram estabelecidas por ensaios 
clínicos adequados e bem controlados. População geriátrica:Quando se seleciona o tipo de solução de perfusão e o volume/ velocidade de 
perfusão para um doente geriátrico, considere que os doentes geriátricos são geralmente mais propensos a ter doenças cardíacas, 
hepáticas, renais ou terapia farmacológica concomitante.  
Modo de administração: A administração é efetuada por via intravenosa. A solução deve ser administrada com equipamento estéril usando 
uma técnica asséptica. Os equipamentos devem ser preenchidos com a solução, a fim de evitar que o ar entre no sistema.Esta solução 
pode ser administrada antes, durante e após uma transfusão sanguínea. Devido à sua iso-osmolalidade, esta solução pode ser 
administrada através de uma veia periférica.  A solução deve ser visualmente inspecionada quanto a partículas e descoloração antes da 
administração, sempre que a solução e o recipiente o permitam. Não administrar a menos que a solução esteja transparente e o selo 
intacto. Não retire da sobrebolsa até que esteja pronto para uso. O saco interior mantém a esterilidade da solução. Administrar 
imediatamente após a inserção do conjunto de perfusão. Não utilize recipientes de plástico em ligações em série. Tal utilização poderá 
resultar em embolismo gasoso, devido ao ar residual do primeiro saco ser arrastado, antes da administração da solução do segundo saco 
estar concluída. A pressurização de soluções intravenosas contidas em recipientes de plásticos flexíveis, para aumentar as velocidades de 
fluxo, pode resultar em embolismo gasoso, se o ar residual no recipiente não for completamente evacuado antes da administração. 
A utilização de um conjunto para administração intravenosa ventilada com a abertura na posição aberta pode resultar em embolismo 
gasoso. Conjuntos para administração intravenosa ventilados com a abertura na posição aberta, não devem ser utilizados com recipientes 
de plástico flexível.Podem ser introduzidos aditivos antes ou durante a perfusão através do local de injeção 
 
vi) CONTRA-INDICAÇÕES  
 Hipercloremia,  Hipernatremia,  Hipercalemia, Falência renal, Bloqueio cardíaco, Alcalose metabólica ou respiratória Hipocalcemia ou 
hipocloridria, Em utilização concomitante com diuréticos poupadores de potássio (amilorida, canreonato de potássio, espironolactona, 
triantereno), Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer dos excipientes mencionados na secção 6.1 do RCM. 
 
vii) ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO  
ADVERTÊNCIAS 
Equilíbrio eletrolítico Pasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo não é indicado para o tratamento da alcalose hipocalémica e hipoclorémica. 
Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo não é indicado para o tratamento primário da acidose metabólica grave nem para o tratamento de 
hipomagnesemia. Utilização em doentes com ou em risco para e de Hipermagnesemia Os sais parentéricos de magnésio devem ser 
utilizados com precaução em casos menos graves de compromisso renal e em doentes com miastenia grave. Os doentes deverão ser 
monitorizados relativamente a sinais clínicos de excesso de magnésio, particularmente quando estejam a ser tratados para eclampsia. (ver 
também 4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação). Utilização em doentes com Hipocalcemia Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) 
Viaflo não contém cálcio, e um aumento no pH do plasma, devido ao seu efeito alcalinizante pode reduzir a concentração de cálcio 
ionizado (não ligado às proteínas). Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo deve ser administrado com especial cuidado em doentes com 
hipocalcemia.Utilização em doentes com ou em risco para e de Hipercaliemia As soluções contendo sais de potássio devem ser 
administradas com precaução a doentes com doenças cardíacas ou condições predisponentes à hipercaliemia, tais como insuficiência 
renal ou adrenocortical, desidratação aguda ou extensa destruição de tecidos conforme ocorre nas queimaduras graves. O nível de 
potássio no plasma do doente deve ser cuidadosamente monitorizado, particularmente em doentes com risco de hipercaliemia. 
As seguintes associações não são recomendadas, aumentam a concentração de potássio no plasma e podem conduzir a hipercaliemia 
potencialmente fatal, em especial no caso de existir uma falência renal a aumentar os efeitos da hipercalemia:Inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina (IECAs) e, por extrapolação, antagonistas do recetor da angiotensina II: hipercaliemia potencialmente letal; 
Tacrolímus, ciclosporina Utilização em doentes com deficiência de potássio Embora a solução de Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo tenha 
uma concentração de potássio similar à concentração plasmática, é insuficiente para provocar um efeito útil em casos de deficiência grave 
de potássio, não devendo portanto ser utilizada para esse objetivo. 
Equilíbrio de fluidos/função renal Risco de sobrecarga de fluidos e/ou de soluto e distúrbios eletrolíticos O estado clínico e os 
parâmetros laboratoriais do doente (equilíbrio hídrico, eletrólitos sanguíneos e urinários, bem como o equilíbrio ácido-base) devem ser 
monitorizados durante a utilização desta solução.Dependendo do volume e da velocidade de perfusão, a administração intravenosa de 
Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo pode causar sobrecarga de fluido e/ou soluto, resultando em sobre-hidratação/hipervolemia, portanto, a 
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perfusão de grande volume deve ser usada sob monitorização específica em doentes com insuficiência cardíaca, pulmonar ou renal. 
Utilização em doentes com hipervolemia ou sobre-hidratação ou condições que provoquem retenção de sódio e edema Plasma-Lyte 148 
(pH 7,4) Viaflo deve ser administrado com especial cuidado em doentes hipervolémicos ou sobre-hidratados. As soluções contendo cloreto 
de sódio devem ser administradas cuidadosamente aos doentes com hipertensão, insuficiência cardíaca, edema periférico ou pulmonar, 
função renal comprometida, pré-eclampsia, aldosteronismo ou outras condições associadas à retenção de sódio (ver também 4.5 - 
Interações medicamentosas e outras formas de interação). Utilização em doentes com compromisso renal grave Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) 
Viaflo deve ser administrado com especial cuidado em doentes com compromisso renal grave. Nestes doentes a administração de Plasma-
Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo, pode resultar em retenção de sódio e/ou potássio ou de magnésio. 
Equilíbrio ácido-base Utilização em doentes com ou em risco de alcalose Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo deve ser administrado com 
especial cuidado em doentes com alcalose ou em risco de alcalose. A administração em excesso de Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo pode 
resultar em alcalose metabólica, devido à presença de iões de acetato e de gluconato. Outras advertências Reações de 
hipersensibilidade Foram notificadas com Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo reações de hipersensibilidade/perfusão, incluindo reações 
anafilactóides, A perfusão deve ser imediatamente interrompida se houver sinais ou sintomas do desenvolvimento de uma suspeita de 
reação de hipersensibilidade. Contra-medidas terapêuticas adequadas devem ser instituídas como clinicamente indicado. Administração 
A administração no período pós-operatório imediatamente a seguir à recuperação de um bloqueio neuromuscular deverá ser efetuada com 
cuidado, uma vez que os sais de magnésio podem conduzir a um efeito recurarisante. Quando utilizado concomitantemente com nutrição 
parentérica, o fornecimento de eletrólitos deve ser levado em conta e ajustado em conformidade. 
PRECAUÇÕES 
Interferência com testes laboratoriais para as soluções contendo gluconato Foram notificados casos de resultados falsos-positivos com a 
utilização de testes EIA Platelia Aspergillus do Bio-Rad Laboratories, em doentes tratados com soluções de PlasmaLyte contendo 
gluconato, da Baxter. Posteriormente verificou-se que estes doentes não apresentavam infeção por Aspergillus. Deste modo resultados 
positivos para este teste, em doentes tratados com soluções PlasmaLyte com gluconato da Baxter, devem ser interpretados 
cuidadosamente e confirmados através de outros métodos de diagnóstico.Administração A adição de outros medicamentos ou a utilização 
de uma técnica de administração incorreta pode provocar o aparecimento de reações de febre devido à possível introdução de pirogénios. 
No caso de uma reação adversa, a perfusão deve ser imediatamente interrompida. Informação sobre incompatibilidades e preparação do 
medicamento e aditivos, consulte secções 6.2 e 6.6 do RCM. 
 
viii)  INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO 
Interação relacionada com a presença de sódio: Corticoides/esteroides e carbenoxolona, que estão associados à retenção de sódio e de 
água (com edema e hipertensão). Interação relacionada com a presença de potássio: As associações seguintes aumentam a concentração 
de potássio no plasma e podem conduzir a hipercaliemia potencialmente fatal em especial no caso de existir uma falência renal a aumentar 
os efeitos da hipercalemia. Associação contraindicada: Diuréticos poupadores de potássio (amilorida, canreonato de potássio, 
espironolactona, triantereno, isolados ou em associação) (ver 4.3); Associação não recomendada: Inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina (IECAs) e, por extrapolação, antagonistas de recetores da angiotensina II: hipercalemia potencialmente letal (ver 4.4); 
Tacrolímus, ciclosporina, (ver 4.4); A administração de potássio em doentes tratados com tais medicamentos pode produzir hipercalemia 
grave e potencialmente fatal, particularmente em doentes com insuficiência renal grave.  Interação relacionada com presença de magnésio: 
Bloqueadores neuromusculares como a tubocurarina, suxametónio e vecurónio cujos efeitos são potenciados pela presença do magnésio. 
Acetilcolina, cuja libertação e efeitos são reduzidos pelos sais de magnésio, podendo contribuir para o bloqueio 
neuromuscular.Antibacterianos aminoglicosídeos e nifedipina que têm efeitos aditivos com o magnésio parentérico e potenciam o bloqueio 
neuromuscular. Interação relacionada com a presença de acetato e gluconato (que são metabolizados em bicarbonato): Aconselha-se 
precaução ao administrar Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo nos doentes tratados com medicamentos para os quais a eliminação renal está 
dependente do pH. Devido ao seu efeito alcalinizante (formação de bicarbonato), Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo pode interferir com a 
eliminação desses medicamentos. A depuração renal de medicamentos ácidos como os salicilatos, barbitúricos e lítio,  pode estar 
aumentada pela alcalinização da urina pelo bicarbonato, que resulta do metabolismo do acetato e do gluconato. A depuração renal de 
medicamentos alcalinos, tais como simpatomiméticos (por ex., efedrina, pseudoefedrina) e estimulantes (por ex., sulfato de dexanfetamina, 
cloridrato de fenfluramina) pode estar diminuída. 
 
ix) EFEITOS INDESEJÁVEIS 
As seguintes reações adversas foram notificadas na experiência pós-comercialização, indeterminadamente com Plasma-Lyte e com 
Plasma-Lyte e Glucose 5% Viaflo, listados pela Classe de Sistema de Órgãos MedDRA (SOC), seguido dos termos preferenciais por 
ordem de gravidade, sempre que possível. A frequência é definida como muito frequentes (≥ 1/10), frequentes (≥ 1/100 a <1/10), pouco 
frequentes (≥ 1/1000 a <1/100): raros (≥ 1/10 000, <1/1000), muito raros (<1/10 000) e desconhecido (não pode ser calculado a partir dos 
dados disponíveis). 
Doenças do sistema imunitário: Desconhecido: Reação de hipersensibilidade/perfusão (incluindo reação anafilatóide e as seguintes 
manifestações: Taquicardia, Palpitações, Dor no peito, Desconforto no peito, Dispnéia, Aumento da frequência respiratória, Rubor, 
Hiperemia, Astenia, Sensação anormal, Piloereção, Edema periférico, Pirexia, Urticária, Hipotensão, Síbilo, Suor frio, Calafrios (reacções 
adversas destacadas a itálico foram notificadas para outros medicamentos semelhantes; Doenças do metabolismo e da nutrição: 
Desconhecido: Hipercalemia, Hipervolemia; Doenças do sistema nervoso: Desconhecido: Convulsões; Vasculopatias: Desconhecido: 
Tromboflebites, Tromboses venosas; Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Desconhecido: Urticária; Perturbações gerais e 
alterações do local de administração Desconhecido: Reações no local de injeção (p.ex., Sensação de queimadura, Febre, Dor no local de 
injeção, Reação no local de injeção, Flebites no local de injeção, Irritaçao no local de injeção, Infeção no local de injeção, Extravasão); 
Exames complementares de diagnóstico: Desconhecido: Resultados laboratoriais falsos positivos (EIA Platelia Aspergillus do Bio-Rad 
Laboratories) (ver secção 4.4 do RCM) 
 
 

 
 -  MSMR restrita  - 

Alínea a) do Artigo 118º do D.L. 176/2006 
 

 
Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. 

 








