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INFORMAÇÕES COMPATÍVEIS COM O RCM  -  Nome do Medicamento e Forma Farmacêutica Bridion® 100 mg/ml solução injetável Composição Qualitativa e Quantitativa Cada ml de solução contém 100 mg de sugamadex 
Indicações terapêuticas Reversão do bloqueio neuromuscular induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio em adultos. População pediátrica e adolescentes (entre 2 e 17 anos): reversão de rotina do bloqueio induzido pelo rocurónio Posologia e 
modo de administração Adultos Reversão de rotina: 4 mg/kg se a recuperação atingiu, pelo menos, 1-2 contagens pós-tetânica (PTC) após o bloqueio induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio. 2 mg/kg se a recuperação espontânea ocorreu até, 
pelo menos, ao reaparecimento de T2 após o bloqueio induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio. Reversão imediata após bloqueio induzido pelo rocurónio 16 mg/kg de sugamadex. Não há dados que permitam recomendar sugamadex na reversão 
imediata após bloqueio induzido pelo vecurónio. Consultar RCM completo para uso em pediatria, idosos, obesos, compromisso renal e hepático Contraindicações Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes Advertên-
cias e precauções especiais de utilização Após o bloqueio neuromuscular é recomendado monitorizar o doente no período pós-operatório imediato relativamente a acontecimentos indesejáveis, incluindo recorrência de bloqueio neuromuscu-
lar. Monitorização da função respiratória durante a recuperação: Mesmo que esteja completa a recuperação do bloqueio neuromuscular outros fármacos usados no período peri e pós-operatório poderão deprimir a função respiratória É obrigatório 
manter o doente sob ventilação assistida até que recupere a respiração espontânea. Recorrência de bloqueio: deverão ser usadas as doses recomendadas para reversão de rotina e reversão imediata. Readministração de rocurónio ou vecurónio após 
reversão de rotina (até 4 mg/kg de sugamadex) Tempo de espera de 5 minutos se usado rocurónio 1,2 mg kg , ou 4 horas para rocurónio 0,6 mg/kg ou vecurónio 0,1mg/ kg. Recomendado tempo de espera de 24 h até nova administração de agentes 
bloqueadores neuromusculares após reversão com sugamadex 16 mg/kg e em doentes com compromisso renal ligeiro a moderado; nestes doentes, caso necessário um bloqueio neuromuscular antes, usar rocurónio 1,2 mg/kg. Não é recomendado 
uso de sugamadex em doentes com compromisso renal grave ou que necessitem de diálise. Efeito na hemostase: sugamadex prolongou ligeiramente tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e tempo de protrombina (PT)[INR]. Não houve 
efeito clinicamente relevante quando isolado ou em associação com anticoagulantes na incidência de complicações hemorrágicas peri ou pós-operatórias. Precaução quando se considera o uso de sugamadex em doentes que recebem tratamento 
anticoagulante para co-morbilidade ou condição pré-existente. Em doentes com dé�ces hereditários de factores de coagulação dependentes da vitamina K; coagulopatias pré-existentes; a receber derivados cumarínicos e com INR acima de 3,5; que 
tomam anticoagulantes e que recebem dose de sugamadex de 16 mg/kg, para a administração de sugamadex o anestesiologista tem que decidir se o benefício é superior ao possível risco de complicações hemorrágicas, considerando antecedentes 
de episódios hemorrágicos e tipo de cirurgia programada. Recomenda-se a monitorização da hemostase e dos parâmetros da coagulação. Bradicardia acentuada: Em casos raros, foi observada bradicardia acentuada alguns minutos após a 
administração de sugamadex para reversão do bloqueio neuromuscular, com risco ocasional de paragem cardíaca. Os doentes devem ser cuidadosamente monitorizados relativamente a alterações hemodinâmicas durante e após a reversão do 
bloqueio neuromuscular. O tratamento com agentes anticolinérgicos, tais como a atropina, deve ser administrado se se observar bradicardia clinicamente signi�cativa. Compromisso hepático: Doentes com compromisso hepático grave devem ser 
tratados com bastante precaução. Se acompanhado de coagulopatia ver a informação referente ao efeito na hemóstase. Uso na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI): Sugamadex não foi estudado em doentes a receber rocurónio ou vecurónio na 
UCI. Uso para reversão de bloqueadores neuromusculares para além do rocurónio ou do vecurónio: Sugamadex não deverá ser usado na reversão do bloqueio induzido por agentes bloqueadores não esteroides, como a succinilcolina ou as 
benzilisoquinolinas, e agentes bloqueadores esteroides que não sejam o rocurónio ou o vecurónio. Dados disponíveis para a reversão do bloqueio induzido pelo pancurónio são muito reduzidos, pelo que não se aconselha o uso de sugamadex nesta 
situação Interações medicamentosas e outras formas de interação Interações devidas ao prolongamento do efeito de rocurónio ou vecurónio: Quando são administrados no período pós-operatório fármacos que potenciam o bloqueio 
neuromuscular, ter em especial atenção a possibilidade de recorrência de bloqueio. (consultar RCM de rocurónio ou vecurónio para lista de fármacos especí�cos). No caso de ser observada recorrência de bloqueio, o doente pode necessitar de 
ventilação mecânica e re-administração de sugamadex. Interações por deslocamento: toremifeno e ácido fusídico. Nas situações em que as potenciais interações por deslocamento podem ser antecipadas, os doentes deverão ser cuidadosamente 
monitorizados em relação aos sinais de recorrência de bloqueio neuromuscular (aproximadamente até 15 minutos) após a administração parentérica de outro fármaco num período de 7,5 horas após a administração de sugamadex. Interações por 
captura: contracetivos hormonais. Considerar a readministração do medicamento, a administração de um equivalente terapêutico (preferencialmente de uma classe química diferente) e/ou recorrer a intervenções não farmacológicas, conforme 
apropriado. Interferência com testes laboratoriais: doseamento da progesterona sérica e de alguns parâmetros da coagulação (aPTT, PT, INR) Efeitos indesejáveis Complicações anestésicas e nas vias aéreas (tosse, espasmos musculares, reacção 
de despertar durante a anestesia, respiração espontânea durante o procedimento anestésico, esgares, sugar do tubo endotraqueal, movimento durante o procedimento anestésico), hipotensão ou complicação da intervenção (taquicardia, bradicardia, 
aumento da frequência cardíaca). As reacções de hipersensibilidade ao fármaco (reacções cutâneas isoladas a reacções sistémicas graves, ana�laxia, choque ana�lático) foram noti�cadas como pouco frequentes nos estudos clínicos e em 
noti�cações pós-comercialização a frequência é desconhecida. Na pós-comercialização foram observados casos isolados de bradicardia acentuada e bradicardia com paragem cardíaca alguns minutos após a administração de sugamadex. 
Noti�cados alguns casos de recuperação da consciência com relação com sugamadex incerta. Recorrência do bloqueio: Praticamente todos os casos provêm dos estudos de determinação da dose em que foram administradas doses sub-ótimas 
(menos de 2 mg/kg). Em dados pós comercialização e num ensaio clínico em doentes com história de complicações pulmonares, o broncospasmo foi noti�cado como possível efeito adverso. Titular de Autorização de Introdução no Mercado 
(AIM): Merck Sharp & Dohme B.V. Data da Revisão do texto: 04/2020. Medicamento sujeito a receita médica restrita de utilização reservada a certos meios especializados. Uso exclusivo hospitalar. Para mais informações deverá contactar 
o Titular de AIM ou o seu representante local, Merck Sharp & Dohme, Lda.
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NOME DO MEDICAMENTO Benelyte solução para perfusão COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada ml de Benelyte solução para perfusão contém: Cloreto de sódio 6,429 mg; Cloreto de potássio 0,298 mg; 
Cloreto de cálcio di-hidratado 0,147 mg; Cloreto de magnésio hexa-hidratado 0,203 mg; Acetato de sódio tri-hidratado 4,082 mg; Glucose mono-hidratada 11,0 mg (equivalente a Glucose 10,0 mg); equivalente a: Na+ 140 mmol/l; 
K+ 4 mmol/l; Ca2+ 1 mmol/l; Mg2+ 1 mmol/l; Cl– 118 mmol/l; Iões acetato 30 mmol/l; Glucose 55,5 mmol/l. O teor total em catiões/aniões é 148 mval/l cada, glucose 10 mg/ml. Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 do RCM. 
FORMA FARMACÊUTICA Solução para perfusão. Solução aquosa límpida, incolor a ligeiramente amarelada. pH: 5,3–5,7 Osmolaridade teórica: 351 mOsmol/l Acidez titulada: para pH 7,4 ≤ 5 mmol/l Teor em energia: 168 kJ/l 
(40 kcal/l) Teor em hidratos de carbono: 10 g/l INFORMAÇÕES CLÍNICAS Indicações terapêuticas Benelyte é indicado para doentes pediátricos tais como recém-nascidos (0 a ≤28 dias), bebés (28 dias a ≤2 anos), crianças (2 
a ≤12 anos), e adolescentes (12 a ≤14 anos) nas seguintes situações: – Fluido plasma-isotónico e substituição de eletrólitos no peri-operatório com preenchimento parcial das necessidades de hidratos de carbono, – Substituição 
de curta-duração do volume intravascular, – Tratamento da desidratação isotónica,  – Utilizado como solução-veículo para concentrados de eletrólitos compatíveis e medicamentos. Posologia e modo de administração Posologia 
População pediátrica A dosagem na terapêutica de perfusão intravenosa no peri-operatório depende das necessidades de fluidos, eletrólitos e de glucose: Durante a primeira hora, por ex. 10-20 ml/kg/hora, e posteriormente 
deve regular-se a taxa de perfusão de acordo com as necessidades básicas e de correção com monitorização dos parâmetros cardiovasculares e laboratoriais relevantes. Para as necessidades de fluidos, aplicam-se os valores de 
referência seguintes: Recém-nascidos (0 a ≤28 dias), bebés (28 dias a ≤1 ano): 100 – 140 ml/kg de peso corporal e por dia. Bebés com 1 a ≤2 anos: 80 – 120 ml/kg de peso corporal e por dia. Crianças com 2 a ≤5 anos: 80 – 100 ml/
kg de peso corporal e por dia. Crianças com 5 a ≤10 anos: 60 – 80 ml/kg de peso corporal e por dia. Crianças com 10 a ≤12 anos e adolescentes com 12 a ≤14 anos: 50 – 70 ml/kg de peso corporal e por dia. Para o tratamento de 
desidratação isotónica na população pediátrica, a taxa de perfusão e a dose diária devem ser determinadas individualmente de acordo com a natureza e gravidade do desequilíbrio eletrolítico e hídrico através da monitorização 
dos parâmetros cardiovasculares e laboratoriais relevantes. Para a substituição de curta duração de volume intravascular, a dosagem deverá ser determinada individualmente de acordo com as necessidades de fluidos. Se Benelyte 
for usado em combinação com outras soluções para perfusão, as guidelines atuais sobre o aporte total de fluidos para o grupo etário relevante devem ser consideradas no cálculo da dosagem. As necessidades individuais de água, 
eletrólitos e hidratos de carbono devem ser calculadas e repostas adequadamente; particularmente nos recém-nascidos pré-termo e com baixo peso, mas também em todas as outras condições terapêuticas excecionais. O equilíbrio 
das necessidades tem de ser tão mais exato quanto mais pré-termo, jovem e abaixo do peso o doente for. Modo de administração Para utilização intravenosa. Duração da administração A duração da administração depende das 
necessidades de fluidos e de eletrólitos do doente. Contraindicações - Hipersensibilidade à(s) substância(s) ativa(s) ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1 do RCM. - Estado de hiper-hidratação. Advertências 
e precauções especiais de utilização É necessária a monitorização do estado eletrolítico e de fluidos assim como do equilíbrio ácido-base. É necessária uma avaliação particularmente cuidadosa do risco-benefício quando este 
medicamento é usado em doentes com hiperglicemia e alcalose metabólica pré-existentes, porque o uso deste medicamento pode deteriorar estas condições. Nesse caso, é preferível usar soluções semelhantes contendo eletrólitos 
sem glucose e/ou acetato, se possível. Adicionalmente, neste grupo de doentes é necessária uma monitorização rigorosa, particularmente do nível de glucose sanguínea e do equilíbrio ácido-base assim como do equilíbrio eletrolítico 
de modo a detetar os riscos resultantes numa fase inicial. É necessária precaução, especificamente em recém-nascidos e bebés porque o risco de desenvolverem acidose láctica não pode ser excluído, quando se utiliza acetato, como 
o contido neste medicamento, em condições muito raras do metabolismo do acetato. Estas condições muito raras do metabolismo do acetato poderão aparecer pela primeira vez quando se administra este medicamento. Benelyte 
só deve ser usado em doentes pediátricos com perturbação congénita da utilização do lactato apenas após uma cuidadosa avaliação risco-benefício. São necessários controlos dos níveis de glucose sanguínea no pós-operatório, no 
pós-trauma e noutras perturbações da tolerância à glucose (hiperglicemia). É necessária precaução no caso de hipernatremia, hipercaliemia, e hipercloremia. Interações medicamentosas e outras formas de interação Não foram 
realizados estudos de interação com outros medicamentos. Efeitos indesejáveis Como com todos os medicamentos para utilização intravenosa, as reações no local de administração associadas com o método de administração 
não podem ser excluídas. A frequência destas reações é desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis). As reações no local de administração incluem resposta febril, infeções no local de injeção, trombose 
venosa, flebite e extravasamento prolongando-se a partir do local de injeção. Notificação de suspeitas de reações adversas A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através de: INFARMED, I.P. Direção de Gestão 
do Risco de Medicamentos Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 1749-004 Lisboa Tel.: +351 21 798 73 73 Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) Fax: + 351 21 798 73 97 Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.
seram.frontoffice.seramhomepage E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda. Zona Industrial do Lagedo,  3465-157 Santiago de 
Besteiros, Portugal Tel.: +351 214 241 280 Fax: +351 214 241 290 e-mail: fkportugal@fresenius-kabi.com DATA DA REVISÃO DO TEXTO 03-04-2017 Medicamento sujeito a receita médica restrita.

Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda. 
Zona Industrial do Lagedo
3465-157 Santiago de Besteiros, Portugal
NIF: 504293753 
Telefone: +351 214 241 280 | Fax: +351 214 241 290
fkportugal@fresenius-kabi.com | www.fresenius-kabi.pt
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Qualidade, inovação e escolha

Interaja connosco

        
www.intersurgical.co.uk

A primeira 
escolha para 
o controle da 
infeção

A nossa gama de produtos 
respiratórios oferece um número de 
opções que podem ser usadas na 
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EDITORIAL

Os Anestesiologistas Sabem Responder a Desafios
Anesthesiologists Know How to Respond to Challenges
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.24182

Estimados Colegas,

Os anestesiologistas sabem responder a desafios.

Os anestesiologistas sempre souberam responder aos desafios. 
Esta é uma característica que faz parte dos nossos genes, é 
algo de que sempre nos orgulhámos. No último ano assistimos 
a mais um exemplo. Com resiliência, competências técnicas, 
polivalência e capacidade de liderança fomos fundamentais na 
resposta à Pandemia COVID-19.
 
A imprensa internacional escreveu “Os Anestesiologistas são 
vitais na luta contra o COVID-19”, afirmando “se antes eram 
aqueles que punham doentes a dormir, agora, a palavra que 
designa os Anestesiologistas é Heróis. Foram chamados para a 
linha da frente na guerra contra o COVID-19, com um papel tão 
vital quanto arriscado”. 

O anestesiologista caracteriza-se por manter a calma perante 
situações dif íceis, utilizando os seus conhecimentos, integrando a informação disponível, sendo criativo, atuando 
e resolvendo em tempo útil e de forma eficaz situações novas ou críticas. Com grande sentido de responsabilidade, 
humanismo, generosidade e espirito de missão, especialistas e internos de Anestesiologia, estiveram na linha de 
fogo na abordagem do doente critico COVID-19 integrando e/ ou liderando equipes multidisciplinares.

 Pela sua vocação humanista, inspirada numa ética assumida, e por todo o capital de conhecimentos técnicos, 
versatilidade e capacidade comunicacional, a Anestesiologia desdobra-se na medicina peri-operatória, nas 
equipas de emergência médica interna, nas áreas dos exames complementares mais invasivos, dolorosos ou 
perturbadores permitindo procedimentos de grande precisão e acuidade. Sempre e onde quer que seja há 
um apelo, a Anestesiologia responde - presente. As solicitações são tantas e fundamentais que por vezes a 
Anestesiologia se vê na necessidade de reduzir a sua participação em áreas que ajudou a fundar e onde tem 
capacidades únicas como é o caso da Medicina Intensiva, disciplina que há alguns anos em Portugal, pretendeu 
fazer o caminho sozinha. Durante a pandemia a Anestesiologia reforçou a sua mestria nesta sua área mostrando 
ser imprescindível na Medicina Intensiva.

Num esforço heroico, todos nos desdobramos entre tratamento dos doentes com SARS-CoV-2, nas unidades de 
medicina intensiva, nos blocos operatórios e salas de  imagiologia,  assegurando a anestesia eletiva e de urgência 
do doente não COVID,  continuando a anestesia para manutenção da atividade cirúrgica de base, recuperação 
das listas de espera, consulta de dor, atividade na emergência e urgência, incluindo obstetrícia, unidades de 
queimados, etc. Temos sido, de fato heróis pese embora o facto de não termos tido a visibilidade que merecemos 
nas atividades que não são Medicina Intensiva. 

SPA e Pandemia
A Sociedade, através da sua direção, seções e grupos de trabalho elaborou várias recomendações para abordagem 
do doente COVID-19 e priorização e reforço da segurança na retoma da atividade não COVID. Deu pareceres 
sempre que solicitada, criou linhas telefónicas de apoio aos Anestesiologistas. Realizou também vários inquéritos 
para caraterizar e otimizar a resposta dos Anestesiologistas às inúmeras solicitações. Esperamos que o grande 
manancial de experiência organizacional, científica e clínica acumulada neste riquíssimo ano se consubstancie 
em reflexão e investigação consolidada e sólida, aprendizagem e melhoria da prática organizacional e clínica.

Dra. Rosário Órfão
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Em tempos de pandemia a SPA continuou a crescer com três novas seções - Via Aérea, Anestesia Locorregional 
e Ultrassonografia Clínica. Criou o grupo de trabalho dedicado às questões de Saúde Ocupacional – Wellbeing 
pois, é fundamental permanecermos saudáveis para exercer Anestesiologia.
Mantivemos o projeto Academia SPA adaptando-o à nova realidade da pandemia. Em 2020 organizamos cursos 
práticos de Via Aérea Dif ícil, de Emergências Pediátricas e webinars que tiveram grande qualidade e participação. 
Em 2021 tivemos já mais 9 webinars que ultrapassaram as expetativas em adesão.

Congresso SPA 2021 – Anestesiologia é Medicina Centrada no Doente
O Congresso SPA 2021 será um congresso diferente, hibrido, virtual e presencial. A segurança de todos é 
uma prioridade e muitos de nós terão que manter a sua atividade assistencial. Assim, alguns poderão assistir 
presencialmente e todos poderão participar em formato virtual. 

Com tema central - Anestesiologia é Medicina Centrada no doente, haverá palestras sobre: Cuidados Pós Anestésicos 
– Unidade Invisível,  Estratificação da Rota Perioperatória, Determinantes de Outcome, Anestesiologista -  
Guardião da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI),  Comunicação Consciente e Representação do Doente em 
UCI,  Follow-up da UCI: Visão do Médico e Perspetiva do Doente, Formação e Simulação em Anestesiologia 
e Medicina Intensiva e COVID-19, Abordagem do Doente COVID-19 na Fase Aguda e Meses Depois, Como 
Implementar um Programa de Anestesia Locorregional de Sucesso, Otimização da Anestesia de Ambulatório, 
Anestesiologista: Vitima ou Herói, Novos Desafios para a Medicina  e Anestesiologia, Resiliência, Fadiga e 
Burnout, pois sem anestesiologistas saudáveis os cuidados prestados não têm qualidade, Aspetos Legais da Prática 
Anestesiológica,  sessões interativas de Casos Clínicos de Patient Blood Management, Hemorragia e Catástrofe. 

Constituirá uma oportunidade para nos atualizarmos, rever velhos amigos, conhecer as novas gerações de colegas, 
enfim matar saudades de conviver. Será um Congresso com 13 créditos CME, acreditado pela ESAIC (European 
Society of Anesthesia and Intensive Care) e Ordem dos Médicos portuguesa.
Esperamos que este Congresso da SPA 2020/21 seja para todos nós algo que mantenha vivo e verdadeiro o sentido 
da Medicina Centrada no Doente na prática da Anestesiologia.

A Sociedade irá também dar as boas vindas aos internos de formação específica do 1ºano de 2020 e de 2021 com 
o 10º Curso de Introdução à Anestesiologia este ano intitulado - Game of Drugs.
Os cursos de Via Aérea Dif ícil também associados ao Congresso mas sobretudo uma imagem de marca do 
Grupo/Secção de Via Aérea da SPA, em parceria com a CEEA/ESAIC, com 15 créditos CME, decorrerão em 
maio, outubro e novembro, para responder à elevada procura.

65ª Aniversário da SPA e Homenagem aos Anestesiologistas 
A SPA completou em 2020 o sexagésimo quinto aniversário pelo que, decidimos homenagear alguns 
anestesiologistas que, pelo seu percurso humano e profissional, deram grandes contributos para o desenvolvimento 
da Anestesiologia portuguesa. Foram anestesiologistas que abriram caminhos tornando possíveis cirurgias 
extraordinárias de complexidade e agressividade em Neuroanestesiologia - Cristina da Câmara em Lisboa e 
Graça Rocha Reis no Porto; Cirurgia Cardíaca (Isabel Fragata); Vascular e Transplantação  - Arminda Rodrigues, 
uma das anestesistas envolvida no primeiro transplante renal em Portugal; mas também na Medicina Intensiva 
com a criação de Unidades de Medicina Intensiva, Cristina da Câmara no Hospital de São José, Mário Lopes no 
Hospital de Santo António no Porto com a Unidade 2; Graça Rocha com a Unidade de Neurocríticos no Hospital 
de São João no Porto  ou na Medicina da Dor iniciando a Analgesia de trabalho de Parto em Coimbra  - Maria de 
Deus Pimenta. A Qualidade e Segurança bem como a importância da acreditação são outro aspeto fundamental 
da Anestesiologia. Clara Sarmento, fundadora/diretora do Departamento de Anestesiologia, Cuidados Intensivos 
e Qualidade do Instituto Português de Oncologia do Porto, é outra das homenageadas. 

A importância dada ao método associado ao ensino e à inovação enquanto inspiradores da liderança foram 
testemunho passado por Cristina da Câmara aos que com ela aprenderam. Será o tema da Lição Magistral com o 
seu nome que será proferida por uma das suas discípulas, Isabel Fragata.
Além dos caminhos que abriram à Medicina Portuguesa Centrada no Ser Humano e não numa doença ou Cirurgia, 
foram verdadeiros Mestres que marcaram aqueles que com eles tiveram o privilégio de privar e aprender. Como 
dizia Fernando Pessoa A história de um homem mede-se pelo seu contributo para as gerações futuras.

Os Anestesiologistas Sabem Responder a Desafios
Anesthesiologists Know How to Respond to Challenges
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Quando lemos a biografia dos colegas homenageados publicada neste número e seguinte da RSPA e vemos os 
testemunhos de quem privou com os homenageados, encontramos em todos importantes traços comuns. Todos se 
entregaram à paixão pela Anestesiologia e transformaram as dificuldades em oportunidades, sabendo responder 
aos desafios, sendo capazes de com elevado sentido de responsabilidade criar soluções e circuitos, organizar e 
liderar equipes que, no Serviço de saúde português público e privado conseguiram assegurar Anestesiologia de 
ponta para os grandes desafios do século XX e primeiras décadas do século XXI.

Em todos se realça a preocupação em ensinar, Mário Lopes é descrito como um excelente professor com sólidos 
conhecimentos de Farmacologia e uma capacidade especial de comunicação com os alunos.
António Damásio, dotado de um humor extraordinário, era o elo de ligação entre todos os internos, o apaziguador, 
o conciliador, simples, discreto, com uma capacidade de trabalho imensa que construía relações humanas ímpares, 
entregando-se de alma de coração aos doentes, aos colegas e ao serviço.
Quando recordamos e homenageamos colegas que, pelo seu trajeto de vida prestigiaram a Anestesiologia 
portuguesa é esta que sai engrandecida, somos todos nós.

A SPA convida os Anestesiologistas portugueses a associar-se na homenagem a estes oito colegas que se 
distinguiram e marcaram a diferença nos locais onde exerceram e no país: Cristina da Câmara, Clara Sarmento, 
Isabel Fragata, Maria Arminda Rodrigues, Maria de Deus Pimenta, Graça Rocha Reis, Mário Lopes e António 
Damásio.

Todos certamente inspiradores, com endurance success – o sucesso que inclui a sensação de felicidade com o que 
conseguimos alcançar e conquistar ao longo das nossas vidas, o quanto conseguimos influenciar e mudar a vida 
de outras pessoas, o legado, ou seja, o caminho que deixamos aberto para os outros.

Atualmente, vivemos tempos dif íceis em que, seguindo o exemplo dos colegas que hoje homenageamos soubemos 
estar à altura do desafio respondendo solidários, com humanismo, resiliência, polivalência e competência técnica. 
Fomos e somos imprescindíveis na resposta à pandemia sentindo certamente grande endurance success.

Como Presidente da SPA, expresso a todos os Anestesiologistas portugueses o meu ORGULHO, RESPEITO 
e GRATIDÃO, convidando todos a participar no Congresso de 30 de abril e 1 de maio e a associarem-se às 
homenagens a oito dos nossos mestres.

(Rosário Órfão, Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)
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Notas biográficas para recordar o médico anestesista, 
que ajudou a construir a especialidade de anestesiologia 
abrangente que conhecemos agora:

O que é um jardineiro? 
Uma pessoa cujo pensamento está cheio de jardins. 
O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. 
Aprendemos quando conseguimos pensar o jardim!
(metáforas das teorias da educação...)

Mário Augusto Azevedo Ferreira Lopes, nasceu em 
1948, cresceu numa quinta em Guidões (concelho da 
Trofa) e fez a formação escolar na Póvoa de Varzim. 

Duas referências da sua infância marcaram para sempre o 
jovem Mário: o seu avô materno, médico de clinica geral, com 
perfil de “João Semana”, admirado pelas gentes da terra pela sua 
generosidade; o pai que foi um agricultor, apegado também à 
terra, que o fez regressar à quinta depois dos estudos e dinamizar 
os cultivos, a organização dos agricultores em cooperativa 
agrícola.Circunstancias pessoais, uma tuberculose grave, ainda 

muito pequeno nos primeiros anos de vida, também marcou a sua vida. Acabou por se salvar com a estreptomicina 
e desenvolveu, ainda na infancia, a idéia de ser médico “para curar os pequeninos”.  Acabou tendo uma ligação 
importante à casa de familia e às suas gentes, também no apego à horta e jardim. Com toda a certeza, o seu modo 
de ser observador, sereno, seguro e companheiro vieram desta vivencia de “médico-jardineiro”, ponderada, que o 
acompanhou como “cultivador de projetos”. Na sua juventude, vem para o Porto para os estudos universitários, na 
Faculdade de Medicina do Porto. O convivio estudantil, numa Republica de Estudantes na rua Duque de Palmela, 
contribuiu para alargar horizontes. Ficou-lhe na memória uma noite onde o Zeca Afonso esteve com eles, houve 
música, conversa e despiste da PIDE (estávamos nos anos 69-70). 
Licenciou-se em Medicina em 1972, nessa altura nos últimos anos do curso havia o estatuto de “Aluno de Prática 
Clinica”.

Vida Profissional
Fez a sua prática clínica em 1972/73 no Hospital de São João, nesta fase buscava-se em estágios voluntários, 
oportunidades de diferenciação para futuro. Contudo é no Hospital de Santo António,  fora do seu horário 
normal, que vem aprender e trabalhar no Serviço de Reanimação Respiratória do Hospital de Santo António  
(junto com o um colega mais tarde cardiologista, Ovídeo Costa). Entusiasma-se com essa forma diferente, de 
vanguarda da medicina da altura e virá para este Hospital posteriormente fazer o Internato Policlínico mantendo 
esta ligação aos doentes graves.
Foi também neste contexto de entusiasmo e juventude, no Serviço de Reanimação, que conheceu uma jovem 
enfermeira espanhola. Ela vinha de Madrid do Hospital La Conception, esteve um mes no Porto, num intercambio 
de enfermagem com o Hospital de Madrid, onde a enfermeira chefe do serviço do Santo Antonio tinha ido 
aprender aquilo que se delineava como enfermagem de cuidados intensivos. Nasceu assim a relação de casal, 
cúmplice e duradoura entre o Mário Lopes e a Maribel que assistimos até ao fim.
Em Janeiro de 1974 começa o Internato Policlínico no Hospital de Santo Antonio, ano de grandes mudanças 
políticas e sociais em Portugal. Em Julho de 1975 é criado o “Serviço Médico à Periferia”, concebido para resposta 
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à carência de cuidados médicos da população fora dos grandes centros urbanos, com mobilização dos médicos 
mais novos. Bragança estava fora do mapa de vagas para esse fim, por ser remoto e não haver candidatos.
No entanto 7 médicos, alguns recém-chegados do estrangeiro (dos EUA e da Suiça) para onde tinham ido em 
busca de diferenciação e novas oportunidades de carreira; outros do Internato Policlínico do Hospital de Santo 
António - propuseram-se ir voluntariamente para Bragança. Neste grupo estavam -  Mário Lopes, Nelson Rocha, 
Lopes Lima, Manuel Teixeira, Vitor Ribeiro entre outros. Pessoas que acabaram por ter um papel relevante no 
Hospital Santo António nos anos vindouros (na Anestesia, Medicina Interna, Neurologia e Cirurgia).
Assim começou o Serviço Médico à Periferia em Bragança de Agosto de 1975 a Março de 1976. 
Tempo de controvérsias, que foi encarado por muitos deles como fazer a diferença social, no contexto de combater 
a desigualdade, com militancia ideológica. Fizeram uma medicina de clinica geral que incluia atendimentos 
urgentes, cobrindo uma área rural significativa e aldeias nunca antes visitadas por médicos, para além dos 
concelhos urbanos de Bragança. Muitas horas de trabalho diárias e grande diversidade de situações. Como diria 
um autarca no final, “se não fossem “comunistas” eram perfeitos”!

Em Setembro de 1976 começou a especialidade de Anestesiologia no Hospital de Santo António que concluiu 
brilhantemente em 1980. Manteve em paralelo ao longo dos anos a colaboração regular empenhada com o  Serviço 
de Cuidados Intensivos (SCI), nova designação do antigo Serviço de Reanimação Respiratória. Juntou-se a uma 
equipa notável da altura, nomeio apenas alguns nomes que lhe serviram  e “mestres” Armando Pinheiro, Sérgio 
Alexandrino e Silva Araújo entre outros. Anos depois o Dr. Sérgio Alexandrino salientaria sobre a contribuição 
que o ele deu ao Serviço: “ o SCI muito deve à atividade de médico intensivista do Dr. Mário Lopes que é de 
considerar de excepcional qualidade técnica e humana”.
Fez a sua carreira como anestesista neste hospital, como Especialista e como Chefe de Serviço sempre empenhado, 
com uma postura modesta, tecnicamente relevante, nos vários desafios que se ofereciam à anestesia.
Desenvolveu em paralelo atividade no ensino médico, no Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar, desde 
1978/79. Chegou a professor auxiliar da Disciplina de Terapêutica Médica, cujo regente era o Dr. Silva Araújo. 
Os seus conhecimentos profundos de Farmacologia, a sua forma comunicação com os alunos, fizeram dele um 
excelente professor.

Foi membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do Hospital desde 1982, mantendo colaboração 
ao longo dos anos. O seu contributo foi muito relevante, associando os conhecimentos já referidos, com a 
competência clínica diversificada.  
Desenvolveu especial interesse na área da Toxicologia e realiza em 1983 estágio no Service de Réanimation 
Médicale etToxicologique - Hospital Fernand Widal, em Paris, dirigido pela Prof. Chantal Bismuth figura cimeira 
muldial na disciplina. Tinha sido criado pela mesma equipa, o primeiro “Centro Anti-Venenos de Paris” com 
consulta telefónica aberta.
Assume a Coordenação do Grupo de Toxicologia do HSA (Órgão acessor da CFT) e promove a edição do “Manual 
de Antídotos” para uso hospitalar, que mais tarde numa 2ª edição foi patrocinado também pela ARS-Norte. O 
grupo foi assumindo um papel de consultoria na zona Norte e desenvolveu reuniões anuais de discussão de 
casos clínicos. Na Anestesia emergiu nesta altura uma área nova, a transplantação de órgãos. O Mário Lopes 
foi Coordenador da Equipa de Anestesia para colheita e transplantação de órgãos do HGSA em 1987, tendo um 
papel fundamental na definição de regras e parâmetros que presidiram à colheita de órgãos e estabelecimento 
dos protocolos anestésicos.
Esteve envolvido como elemento perito do Colégio de Anestesia na Comissão da Ordem do Médicos para redação 
do “Guia da Morte Cerebral”, que fez a revisão dos conhecimentos e criou regras para a colheita e dádiva de 
orgãos em Portugal.  
Em 1988 foi promovido no âmbito do Serviço de Anestesia, com ajuda dos internos dos últimos anos, um 
levantamento sobre as necessidades assistenciais do tratamento do doente crítico, no Serviço de Urgência. Havia 
falta de camas de intensivos, existiam doentes ventilados no antigo “OBS” sem equipamento e acompanhamento 
profisionalizado capaz. 
A sala de emergência era um ambiente não sistematizado: cada médico desempenhava um papel o anestesista 
entubava, o internista acompanhava se fosse um doente “médico” e não precisasse de um ventilador, o cirurgião 
levava o doente ao bloco se fosse “cirúrgico” no fim o doente muitas vezes não era de ninguém!
Surge daí a “Comissão de Cuidados Intensivos - multidisiciplinar”, coordenada pelo Dr. Silva Araújo, que encarrega 
o Mário Lopes (pela Anestesia) e o Nelson Rocha (pela Medicina Interna) de construir um projeto, que virá a ser 
a criação sequencial dum circuito do doente crítico intra-hospitalar – conceito que hoje conhecemos como algo 
adquirido – mas que teve início neste contexto em Portugal.
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Nessa perspectiva foi criada a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) em 1991, em instalações 
provisórias, e num conceito interdepartamental (entre a Anestesia e a Medicina), no sentido de responder às 
necessidades assistenciais aos doentes críticos que eram admitidos pelo Serviço de Urgência. Foi entregue ao 
Mário Lopes a responsabilidade da direção da nova unidade, tendo como assistentes o Antonio Carneiro (da 
Medicina Interna) e a Irene Aragão (Interna Graduada da Anestesia).
A equipa médica dessa unidade assumiu desde o início a continuidade da assistencia clínica aos doentes atendidos 
na “Sala de Ressucitação” e das 12 camas da UCIP, tendo 2 anos mais tarde criado a emergência médica intra-
hospitalar.
O período de 1991 a 1997 foi dedicado na maioria do seu tempo à Medicina Intensiva, mas manteve atividade 
na anestesia. Pertenceu ao Colégio de Especialidade de Anestesia da Ordem dos Médicos, entre 1994 e 1997, 
contribuindo ativamente para a definição do currículo de formação de anestesia. 
Foi nomeado Diretor do Departamento de Urgência em  1997 reunindo apoio como figura com competencias 
humanas e técnicas consensuais. Apresentou um plano de atividades baseado num documento sobre “Organização 
e funcionamento futuro do Serviço de Urgencia do HGSA”, que propunha, genericamente, uma estrutura baseada 
em áreas dominantes: Emergência (Sala de Emergência e  Pré-Hospitalar), Triagem, Sala de Observações 
Intermédia. Este projeto sofreu entraves de implementação na plenitude, as equipas dedicadas não aconteceram. 
Pede para deixar estas funções em 1999. 
Regressa à Anestesia em tempo total, com o seu saber estar habitual, conhecedor e tranquilo consigo próprio.
Acaba por vir a aceitar uma proposta, que surge da medicina privada, com um novo modelo.
Sai do HGSA em 2000 para os Hospitais Privados de Portugal – (hoje Grupo Lusíadas). Desenvolve um projecto 
inovador para a anestesia na medicina privada, a criação duma equipa de  anestesia própria, a trabalhar num 
“molde hospitalar”. Participou no processo de acreditação daquele hospital, organizou uma resposta 24 horas 
de anestesia e emergencia, que acompanhou uma urgência aberta 24 horas, à qual se foram somando outras 
especialidades como a medicina interna e obstetrícia 24 horas. 

Muitos anestesistas hoje podem testemunhar a contribuição que o Mário Lopes teve, na sua formação e percurso 
profissional, quer no ambito da anestesia e quer no ambito da medicina intensiva. Muitos de nós tem histórias 
para contar do “chefe” que conosco partilhava os momentos mais críticos, transmitindo confiança, permitindo 
desenvolver competencias num clima de respeito e solidariedade. 
Motivos de saúde o obrigaram a a deixar a atividade profissional mais cedo do que o previsível. 
Esta etapa da vida fez o “jardineiro” voltar ao seu “jardim pessoal”, com o foco na família e nos netos. Neste 
Janeiro de 2021 no contexto de pandemia COVID-19 o Mário Lopes faleceu, aos 72 anos de idade, deixando 
entre os colegas que trabalharam com ele, pessoas que aprenderam o valor dos pensamentos para construir um 
qualquer jardim que existirá sempre.
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HOMENAGEM PÓSTUMA

Faleceu aos noventa anos em sua casa a Dra. Maria Cristina da Câmara, figura destacada da Medicina Portuguesa, 
pioneira e Mestre na Anestesiologia. Natural da Madeira, licenciou-se em 1959 na Faculdade de Medicina de 
Lisboa e ingressou nos Hospitais Civis de Lisboa onde decorreu toda a sua carreira médica.

Casa-se na década de 60 com João de Castro, um dos fundadores da anestesiologia em Portugal, director do Serviço 
de Anestesiologia do Hospital D. Estefânia e que foi o seu companheiro de toda a vida. Uma vida longa, multifacetada, 
e que com enorme humildade nos propomos resumir.

Assistente Hospitalar do quadro permanente dos Hospitais Civis de Lisboa (HCL) num período inicial da Anestesiologia, 
ainda sem serviços hospitalares independentes, vocaciona-se primeiro para anestesia em cirurgia cardíaca. Com 
Machado Macedo frequenta vários serviços europeus na busca permanente dos mais recentes avanços médicos, no 
tempo de um Portugal pobre e isolado, em que os livros tarde chegavam as livrarias e as revistas da especialidade são 
inexistentes. Mantém com este ilustre médico uma amizade profunda e acompanha-o sempre até ao seu falecimento.

Com Vasconcelos Marques, e apoio da Fundação Gulbenkian, transforma o pavilhão de Traumatizados Crânio 
Encefálicos numa verdadeira Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) dedicada ao tratamento destes doentes bem como 
ao pós-operatório de neurocirurgia, revolucionando assim, positiva e radicalmente, o prognóstico da sua evolução 
clínica.

Com este eminente neurocirurgião trata, no hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, uma figura importante da política 
portuguesa, o Dr. Oliveira Salazar, aquando da sua queda no Forte de Sto. António do Estoril. É agraciada na altura 
com a Comenda da Ordem de Cristo.
A Reanimação do Serviço 10, como foi nomeada mais tarde, foi um marco importante na formação de muitas gerações 
de anestesistas, e também de enfermeiros com quem a Dra. Cristina se relacionava com a maior atenção e particular 
carinho e orgulho na sua alta diferenciação técnica.

Foi aliada firme e importante de João Rodrigues Pena na luta para iniciar em Portugal a atividade de Transplantação de 
Órgãos na década de 80. Teve particular relevância na consolidação do conceito de morte cerebral na comunidade médica 
nacional, o que foi fundamental para a colheita de órgãos para transplantação, contribuindo assim definitivamente 
para o arranque e organização desta atividade em Portugal, tendo sido a primeira diretora do Gabinete de Colheita 
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de Órgãos e transplantação dos HCL. Chefia a equipa anestésica que realiza o primeiro transplante renal em 1980 no 
Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa e a partir de 1989 no Hospital Curry Cabral.

Ainda com João Rodrigues Pena e após estágio em Pittsburgh com toda a sua equipa anestésica, lidera a realização 
no Hospital Curry Cabral do primeiro Transplante Hepático em 1992, assegurando a cobertura destas atividades até 
á sua aposentação, com o orgulho poder garantir que nunca deixou de se transplantar por falta de anestesiologista.

Em 1990 integra a equipa pluridisciplinar do Hospital de São José que juntamente com o INEM e a SUCH desloca para 
Cabo Verde toda a logística e pessoal necessário a garantir a cobertura sanitária à visita de S.S. o Papa João Paulo II a 
este arquipélago.

Diretora do Serviço de Anestesiologia do Hospital de São José em 1983, vocaciona o seu serviço para uma medicina 
segura e moderna, garantindo a todos os blocos operatórios e UCI’s sobre a sua supervisão os equipamentos e meios 
necessários para este fim.

A preocupação com o ensino sempre foi preponderante na sua vida constituindo-se numa referência para muitas 
gerações de internos e enfermeiros que tiveram a sorte de com ela aprender o que se refletiu numa vasta equipa de 
discípulos na qual se revia com o maior orgulho e que perpetuam ainda hoje os seus ensinamentos e metodologia por 
muitos blocos operatórios da nosso País.

Agraciada pela Ordem dos Médicos com a Medalha de Mérito, recebeu também a Medalha de Ouro do Ministério da 
Saúde.

Exigente, mas terna, Sábia e Mestre, de finíssimo trato e uma enorme cultura geral, amante de pintura e cinema, a 
todos deixa uma memória forte que nos continuará a acompanhar para sempre.

Obrigada e até sempre Dra. Cristina.
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OJosé António Damásio, ou o Damásio, como o conhecemos, nasceu em 23 de Julho de 1960. Fez o curso 
de Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa e, findo o internato geral, ingressou na especialidade de 
Anestesiologia integrando a nossa equipa de urgência do Serviço de Anestesia do Hospital de Santa Maria, 

chefiada pela Dr.ª Madalena Prata.

Dotado de um humor extraordinário, era o elo de ligação entre todos os internos, o apaziguador, o conciliador.
Era simples, discreto, com uma capacidade de trabalho imensa e construía relações humanas ímpares.

O Damásio, após o internato, optou pelo Hospital do Barreiro por este se localizar mais próximo da área de residência. 
Mas nunca se afastou da equipa...

Quando em 2006 fomos convidados para o projeto do novo Hospital da Luz, o Damásio também foi e voltámos a 
partilhar o quotidiano. Foram tempos únicos, muito exigentes, em que nos empenhámos na criação pioneira de um 
verdadeiro serviço de Anestesiologia num hospital privado. 
Mais uma vez aqui, o Damásio onde estava difundia magia.. São inúmeras as expressões que nos ecoam na memória 
cada vez que pensamos no Damásio:

“Eu sou o José Damásio, um criado ao seu dispor”
“ Calçamos os ténis, dormimos a correr e amanhã estaremos de novo aqui para continuar”

Entregava-se de “alma e coração” aos doentes, aos colegas, ao serviço, aos pares e, como não poderia deixar de ser, à 
sua mulher e namorada de décadas, a Ana.

Referia-se a nós com “petit nons”: a Tininha, o Grande Chefe e o Laringoscópio mais rápido do Oeste... atribuía 
alcunhas assertivas mas tão carinhosas e com tanto humor, que rapidamente estes nomes alternativos substituíam os 
nomes que cada um tinha no bilhete de identidade.

Os internos adoravam o Damásio e, quando não conseguiam uma epidural, chamavam-no pois não havia “costas” 
resistentes às suas mãos quando abordava o neuroeixo.

Sorria sempre. Quando a pandemia começou dizia a brincar “este vírus não pode atingir-nos” e cumpria regras e 
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protegia-se... dizendo “Tininha és enorme e cá estou eu protegido e cumprindo as regras como tu gostas” mas o vírus 
foi mais forte do que todas as proteções .

Mesmo na UCI, no papel de doente, o Damásio cativou aqueles que dele trataram. 
Guardou a tranquilidade que o norteava até ao fim.

Na tarde que antecedeu a madrugada em que foi intubado, acenou-nos em jeito de despedida.
Foi com os olhos húmidos que, na manhã seguinte, soubemos que o mundo tinha deixado de ser suficiente para o 
Damásio.
Ficarão sempre as memórias...  e são tantas as que deixou àqueles que tiveram o privilégio de, nalgum momento das 
suas vidas, se cruzarem com ele.

Afinal Damásio, “a vida é uma doença crónica com 100% de mortalidade e sexualmente transmitida” como dizíamos 
nas nossas tertúlias extra-assistenciais”

A despedida do dia 20 de Janeiro foi só um “até já”.
Ósculos e amplexos, como querirozianamente, nos despedíamos,

José Bismarck ("O grande Chefe")
Cristina Pestana ("Tininha")
Pedro Assis ("O laringoscópio mais rápido")
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RESUMO
Introdução: A ansiedade peri-operatória pode estar associada 
a aumento da morbi-mortalidade, dor e outras complicações. É 
assim de extrema importância identificar e prevenir os seus fatores 
em candidatos a cirurgia e anestesia. O objetivo deste trabalho foi 
identificar os principais medos e mitos relacionados com a anestesia e 
a cirurgia na nossa população.
Material e Métodos: Auditoria prospetiva, em que foram questionados 
doentes e acompanhantes, de forma aleatória, com idade ≥ 18 anos, 
nas salas de espera da consulta externa de um hospital terciário. A 
recolha de dados decorreu entre dezembro de 2017 e fevereiro de 
2018. Foi elaborado um questionário constituído por 32 questões.
Resultados/Discussão: Foram recolhidos 400 inquéritos, dos quais 350 
foram considerados válidos. A idade média dos participantes foi de 46,6 
anos, 58% do sexo feminino, 8% desempregados, 85,7% da população 
já tinha sido submetida a pelo menos um procedimento anestésico 
(n=300). As principais responsabilidades do Anestesiologista foram 
consideradas “assegurar que o doente não acorda durante a cirurgia” 
e “acordar o doente após a cirurgia”.  As quatro maiores preocupações 
da população com a anestesia relacionaram-se com a possibilidade de 
“não acordar após a cirurgia”, “ficar paralisado após a anestesia”, “infeção 
após a cirurgia” e “acordar durante a cirurgia”.
Conclusão: Existe ainda um grande desconhecimento acerca da área 
da Anestesiologia e o papel do Anestesiologista, que será importante 

esclarecer por forma a reduzir a ansiedade dos doentes no peri-
operatório. A consulta pré-anestésica poderá ser um momento de 
interesse para esse objetivo, bem como iniciativas dos serviços de 
Anestesiologia, sociedades e organizações representativas.

ABSTRACT
Introduction: Peri-operative anxiety can be associated with an 
increased morbi-mortality, pain, and other complications. Then, is 
extremely important to identify and prevent its factors in candidates 

to surgery and anesthesia. The goal of this work was to identify 

the main myths and fears related to anesthesia and surgery in our 
population.
Methods: Prospective audit, in which patients and companions 

were questioned, randomly, aged ≥18 years old, in the medical 

appointments’ waiting rooms of a tertiary hospital. Data were 

collected between December 2017 and February 2018. A 32 questions 

questionnaire was applied.
Results/Discussion: Four hundred inquiries were collected, of which 

350 were considered valid. Average participants age 46.6 years old, 

58% females, 8% unemployed, 85.7% of the respondents have already 
been submitted to an anesthetic procedure previously (n=300). 

Main responsibilities attributed to the anesthesiologist were “assure 

the patient doesn’t wake up during the surgery” and “wake up the 

patient after surgery”.  The four major population concerns related to 

anesthesia were the chance to “not waking up after surgery”, “become 
paralyzed after anesthesia”, “infection after surgery” and “waking up 

during surgery”.

Conclusion: There is still a substantial unfamiliarity about 
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INTRODUÇÃO
Estudos mostram que doentes que irão ser submetidos 
a procedimentos cirúrgicos e anestésicos sofrem algum 
tipo de ansiedade.1-7 A ansiedade define-se como um 
estado de agitação, preocupação ou angústia, sendo uma 
reação exagerada a uma situação que é apenas vista como 
subjetivamente ameaçadora.8 Este estado de ansiedade 
começa assim que o procedimento cirúrgico é planeado, e vai 
aumentando até à entrada no Bloco Operatório.1,3 Segundo 
um estudo publicado em 2013, nos procedimentos cirúrgicos 
de baixo risco, a principal fonte de ansiedade são medos e 
preocupações relativamente à anestesia (62%), em detrimento 
da cirurgia (15%).7 Apesar da existência destes receios, 
grande parte da população não sabe a quem pertencem as 
responsabilidades do peri-operatório, e quais as funções do 
Anestesiologista, tanto no Bloco Operatório, como fora do 
Bloco Operatório.9 Vários fatores parecem contribuir para 
o aparecimento de medos no pré-operatório: idade, sexo, 
estado civil, habilitações literárias, capacidade de perceção 
do doente em relação aos eventos do peri-operatório, grau de 
conhecimento sobre a situação clínica, experiência anestésica 
prévia, separação familiar, dor no pós-operatório, medo de 
morrer e medo de causa desconhecida.4-7

A ansiedade no peri-operatório pode estar associada a aumento 
da morbilidade e mortalidade,4,6 aumento de dor,1,4,6,7,10 e 
outras complicações no pós-operatório, nomeadamente: 
eventos cardíacos major (descritos como enfarte agudo 
do miocárdio, insuficiência cardíaca e edema pulmonar),4 
aumento da resposta simpática com taquicardia, arritmias e 
hipertensão arterial,5-7 internamento prolongado,1,4,6,7,10 maior 
incidência de náuseas e vómitos,6,7 e ainda diminuição da 
satisfação global do doente.4,10

Verifica-se uma diminuição do stress nos doentes em que 
as suas dúvidas são esclarecidas.1,3 É por isso de extrema 
importância identificar e prevenir os fatores causadores de 
stress em candidatos a Cirurgia e Anestesia. 
O objetivo deste trabalho foi compreender os principais 
medos e mitos relacionados com o procedimento cirúrgico 
e anestésico, e procurar fatores demográficos que os 
influenciem. Como objetivo secundário, foi também 
avaliado o conhecimento da população em relação à área 
da Anestesiologia, nomeadamente qual a formação do 
Anestesiologista, quais as suas responsabilidades e as suas 
áreas de atuação.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma auditoria prospetiva, após aprovação 
pelo Departamento de Qualidade, Risco, Higiene, Saúde 
e Segurança de um Hospital terciário, em que foram 
questionados doentes e acompanhantes, de forma aleatória, 
com idade igual ou superior a 18 anos, nas salas de espera da 
consulta externa de várias especialidades médicas, médico-
cirúrgicas e cirúrgicas. A recolha de dados decorreu entre 
dezembro de 2017 e fevereiro de 2018.

Instrumento
O questionário aplicado foi adaptado de um estudo 
realizado por Gottschalk et al, em 2013.9  Este questionário 
foi traduzido, tendo sido já utilizado previamente para a 
população portuguesa por Ribeiro et al, em 2015.2 Foram 
feitas algumas adaptações, relativamente à sua versão 
traduzida, tendo sido acrescentadas questões essencialmente 
demográficas. Estas adaptações tiveram em conta a análise 
de outro estudo semelhante aplicado à população portuguesa 
por Pereira et al, em 2018.6 Este questionário é constituído por 
32 questões, divididas em 3 categorias: dados demográficos, 
conhecimento sobre a área da Anestesiologia e preocupações 
do doente. (Anexo 1) Na categoria dos dados demográficos, 
foram recolhidos dados relativos à idade, sexo, profissão, 
naturalidade, área de residência, nível de escolaridade e 
número de procedimentos anestésicos a que foi submetido 
previamente. 
Na categoria dos conhecimentos sobre a Anestesiologia, 
as perguntas visaram o conhecimento acerca da formação 
e treino do Anestesiologista, as responsabilidades do 
Anestesiologista e Cirurgião relativamente a alguns cuidados 
do peri-operatório. Foi ainda avaliado o conhecimento da 
população sobre as áreas de atuação do Anestesiologista. O 
nível de responsabilidade e atuação do Anestesiologista foi 
classificado em 5 graus, segundo a escala de Likert (variando 
de 1- “nenhuma responsabilidade/nada envolvido”, a 5- “muita 
responsabilidade/muito envolvido”.
O item número 6 correspondeu à inexistência de opinião 
sobre a questão).
Por último, foram questionados os medos e preocupações 
em relação a procedimentos cirúrgico-anestésicos, através de 
uma lista de 9 possíveis receios. O nível de preocupação foi 
classificado em 5 graus, segundo a escala de Likert (variando 
de 1-“nenhuma preocupação”, até 5- “muita preocupação”. O 
item número 6 correspondeu à inexistência de opinião sobre 
a questão). 
Para o cálculo da amostra foi decidido incluir 10 inquiridos 
por cada questão incluída no questionário, assumindo o rácio 
de 10:1 para cada variável independente (Hair et al, 2014), 
de forma a garantir a robustez da análise estatística. Assim, 
estimou-se uma amostra de 320 questionários válidos.
Considerando uma perda estimada de 25%, foi decidida 

anesthesiology and anesthesiologist role, that would be important 
to clarify, in order to reduce patient’s peri-operative anxiety. Pre-
anesthetic appointment could be an interesting moment to fulfill that 
goal, as well as initiatives from Anesthesiology Departments, societies, 
and representative organizations.
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a recolha de 400 questionários. Foi feita uma análise 
estatística descritiva das respostas dos inquiridos, sendo os 
dados apresentados como média ± desvio padrão ou n (%). 
A análise de variância (ANOVA, seguida de análise Pos-
Hoc com o teste de Scheffe dada a disparidade no tamanho 
dos grupos) foi utilizada para determinar a existência de 
diferenças na idade dos inquiridos nas respostas às diferentes 
questões relacionadas com a anestesia (e.g. risco de morte, 
preocupações, papel do Anestesiologista e especialidade 
médica).
Com o mesmo objetivo, o teste Qui-quadrado foi utilizado 
para as variáveis categóricas (sexo, profissão e anestesia 
prévia). 
O software IBM SPSS Statistics (versão 25.0) foi utilizado na 
análise dos dados. Um valor de p<0,05 foi assumido para a 
definição de resultado estatisticamente significativo.

RESULTADOS
Foram recolhidos 400 inquéritos, 50 dos quais foram excluídos 
por falha no preenchimento completo do questionário, tendo 
sido validadas 350 respostas.  Os dados demográficos estão 
apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Dados demográficos da população

Idade (média ± DP; anos) 46,6 ± 16,24

Sexo (F/M) (n, %) 203/147 (58%/42%)

Nível de Escolaridade (n, %)

Sem escolaridade 2 (0,6%)

Ensino primário 61 (17,4%)

Ensino básico 80 (22,9%)

Ensino secundário 103 (29,4%)

Ensino superior 80 (22,9%)

Pós-graduação 24 (6,8%)

Profissão (n, %)

Área da saúde 23 (6,6%)

Ensino 22 (6,3%)

Estudante 31 (8,9%)

Desempregado 28 (8,0%)

Reformado 60 (17,1%)

Outros 185 (52,8%)

Sem resposta 1 (0,3%)

Anestesia previa (n, %)

Nenhuma 50 (14,3%)

Uma 88 (25,1%)

Mais do que uma 212 (60,6%)

Motivo da ida ao Hospital (n, %) - consulta

Especialidade cirúrgica 95 (27,2%)

Especialidade médica 132 (37,8%)

Especialidade médico-cirúrgica 105 (30,1%

Acompanhante 17 (4,9%)

Tipo de anestesia:
Quando questionados sobre qual o tipo de anestesia que 
escolheriam para um procedimento, 59,5% dos indivíduos 
responderam preferir ser submetidos a anestesia geral, 
enquanto que 40,5% prefeririam ser submetidos a anestesia 
loco-regional.

Medos em relação à anestesia:
Vinte e nove porcento da população considerou haver risco 
de morte associado à anestesia, sendo que 9,4% (n=33) 
dos indivíduos quantificaram esse risco como “alto” ou 
“muito alto”. Esta perceção de risco de morte associada à 
anestesia aumenta com a idade, sendo que pessoas mais 
idosas consideram que o risco é mais alto (p=0,004). O 
sexo (p=0,902), escolaridade (p=0,546), profissão (p=0,680) 
ou anestesias prévias (p=0,211), não parecem ter relação 
estatisticamente significativa com este receio. 
Os maiores graus de preocupação da população estudada (5= 
“muita preocupação”) relacionaram-se com a possibilidade 
de “não acordar após a cirurgia” (39,4%; n=138) e “ficar 
paralisado após a anestesia” (37,7%; n=132). A “colocação 
de cateter intravenoso” foi a menor preocupação (43,4% 
dos inquiridos a responder “nenhuma preocupação” para 
este item). Procurando relação entre as características 
demográficas (idade, sexo e história anestésica prévia) e 
as principais preocupações relacionadas com a anestesia, 
verificamos que a idade das pessoas inquiridas influenciou a 
resposta à preocupação “acordar durante a cirurgia” (ANOVA 
p=0,046), os testes Pos-Hoc indicam que a diferença poderá 
estar entre o grupo de pessoas que respondeu “Nenhuma” e 
as pessoas que responderam “Preocupado”, embora nenhum 
seja significativo. Não se verificou uma diferença na idade face 
às respostas em relação às restantes preocupações (Tabela 3).
Em relação à questão “ficar paralisado após a anestesia” 
as mulheres apresentaram um nível de preocupação 
significativamente superior aos homens (teste qui quadrado, 
p=0,007). Não se verificou impacto do sexo em relação às 
restantes preocupações (Tabela 3).
O fator ter sido ou não submetido a anestesia previamente 
não influenciou significativamente de modo preferencial o 
nível de preocupação face as questões colocadas (Tabela 3).

O papel do Anestesiologista:
Em relação ao conhecimento sobre a área da Anestesiologia, 
a maioria das pessoas inquiridas demonstrou saber que um 
Anestesiologista é um médico especialista (62%, n=217). 
Apesar disso, apenas 8% (n=28) da população respondeu de 
forma correta relativamente ao tempo de formação após a 
conclusão do 12º ano de escolaridade (Tabela 4).
A Tabela 5 descreve as respostas obtidas relativamente 
às responsabilidades do Anestesiologista e do Cirurgião. 
O Anestesiologista foi considerado o principal elemento 
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significativamente a resposta a ambas as questões (Tabela 6). 
Em relação ao papel do Anestesiologista em “assegurar que 
o doente não acorda durante a cirurgia” o teste Pos-HOC 
de Scheffe confirmou que a diferença está entre o grupo 
de pessoas que respondeu “Nenhuma” (idade superior) e as 
pessoas que deram outros graus de responsabilidade.
Já quanto à responsabilidade do Anestesiologista em “acordar 
o doente após a cirurgia” o teste Pos-HOC de Scheffe confirma 
que a diferença está entre o grupo de pessoas que respondeu 
“Pouca” e as pessoas que responderam “Muito Responsável” 
(p=0,020), sendo a média de idades maior neste último grupo.  
Foi também avaliado o conhecimento sobre quais as áreas 
em que o Anestesiologista está envolvido, para além da 
atuação no Bloco Operatório, cujos resultados se apresentam 
na Tabela 7. A população em estudo considerou a atuação 
dos Anestesiologistas muito importante a nível do ensino 
a estudantes de Medicina (36,9%; n=129). Com menor 
proporção, 16,6% da população considerou o Anestesiologista 
muito importante a nível da ressuscitação cardiorrespiratória, 
e 14,9% em Unidades de Cuidados Intensivos. Cerca de 
um quarto da população (24%, n=84) considerou que o 
Anestesiologista não desempenha nenhuma função na área 
da Dor Crónica.
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responsável (maior número de respostas “muito responsável”) 
por “assegurar que o doente não acorda durante a cirurgia” 
(63,7%; n=223) e por “acordar o doente após a cirurgia” 
(39,1%; n=137).  Os participantes consideraram o Cirurgião 
como o principal envolvido (“muito responsável”) em “efetuar 
transfusões sanguíneas durante a cirurgia, se necessário” 
(40,3%; n=141) e na “administração de antibióticos, durante 
a cirurgia” (36%; n=126) (Tabela 5). Procurando a influência 
acerca dos fatores demográficos (idade, sexo e anestesia prévia) 
sobre o conhecimento acerca do papel do Anestesiologista, 
nem o sexo nem o antecedente de anestesia prévia parecem 
influenciar significativamente a resposta às duas questões em 
que foi atribuída maior responsabilidade ao Anestesiologista 
(“assegurar que o doente não acorda durante a cirurgia” e 
“acordar o doente após a cirurgia”). Já a idade influenciou 

Tabela 2. Preocupações relativamente ao peri-operatório

Nenhuma Pouca Alguma Preocupado Muito preocupado Não sabe

Colocação de cateter intravenoso 152 (43,4%) 51 (14,6%) 54 (15,4%) 37 (10,6% 32 (9,1%) 24 (6,9%)

Acordar durante cirurgia 83 (23,7%) 49 (14,0%) 41 (11,7%) 57 (16,3%) 101 (28,9% 19 (5,4%)

Dor imediatamente após cirurgia 48 (13,7%) 46 (13,1%) 82 (23,4%) 74 (21,1%) 75 (21,4%) 25 (7,1%)

Não acordar após cirurgia 55 (15,7%) 42 (12,0%) 38 (10,9%) 50 (14,3%) 138 (39,4%) 27 (7,7%)

Problemas tensão arterial e outros durante a cirurgia 70 (20,0%) 64 (18,3%) 69 (19,7%) 57 (16,3%) 66 (18,9%) 24 (6,9%)

Náuseas e vómitos 74 (21,1%) 73 (20,9%) 78 (22,3%) 57 (16,3%) 48 (13,7%) 20 (5,7%)

Diminuição capacidade mental após cirurgia 74 (21,1%) 66 (18,9%) 43 (12,3%) 53 (15,1%) 86 (24,6%) 28 (8,0%)

Infeção após a cirurgia 44 (12,6%) 35 (10,0%) 58 (16,6%) 67 (19,1%) 120 (34,3%) 26 (7,4%)

Ficar paralisado após a anestesia 59 (16,9%) 54 (15,4%) 34 (9,7%) 37 (10,6%) 132 (37,7%) 34 (9,7%)

Tabela 3. Relação entre as características demográficas e as 
principais preocupações com a Anestesia encontradas

Tabela 5. Responsabilidades do Anestesiologista versus 
Cirurgião: número de respostas como “Muito Responsável"

Tabela 4. Conhecimento sobre a área de Anestesiologia

Preocupação Idade* Sexo** Anestesia 
prévia**

“Não acordar após a cirurgia” p=0,489 p=0,007 p=0,154

“Ficar paralisado após a anestesia” p=0,222 p=0,900 p=0.906

“Infeção após a cirurgia” p=0,479 p=0,677 p=0,706

“Acordar durante a cirurgia” p=0,046 p=0,671 p=0,08

LEGENDA: 
*Teste ANOVA, **teste qui-quadrado

Anestesiologista Cirugião

Assegurar doente não acorda durante 
cirurgia 223 (63,7%) -

Gerir dor imediatamente após cirurgia 102 (29,1%) 101 (28,9%)

Acordar doente após a cirurgia 137 (39,1%) 67 (19,1%)

Prevenir náuseas e vómitos após a 
cirurgia 73 (20,9%) 54 (15,4%)

Tratar elevação tensão arterial ou 
glicemia durante a cirurgia 94 (26,9%) 79 (22,6%)

Administrar antibióticos durante a 
cirurgia 60 (17,1%) 126 (36,0%)

Efetuar transfusão sanguínea se 
necessário durante cirurgia 71 (20,3%) 141 (40,3%)

Estar presente durante toda a cirurgia 192 (54,9%) 235 (67,1%)

Cuidar do paciente no recobro 86 (24,6%) 85 (24,3%)

Grau de “muita confiança” no papel de 
um anestesiologista 203 (58,0%) -

“O que é um Anestesiologista?”

Enfermeiro especializado 26 (7,4%)

Médico especialista 217 (62,0%)

Técnico especializado 58 (16,6%)

Cirurgião especialista 12 (3,4%)

Não sabe 37 (10,6%)

“Quanto tempo, depois de completo o 12º ano de escolaridade, é 
necessário de educação e treino para se ser um anestesiologista?

3 anos 26 (7,4%)

5 anos 80 (22,9%)

9 anos 85 (24,3%)

12 anos 28 (8,0%)

15 anos 6 (1,7%)

Não sabe 125 (35,7%)
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DISCUSSÃO
Este trabalho permitiu identificar vários conceitos da 
população relacionados com a Anestesiologia que não 
correspondem à realidade e que os autores pretendem alertar, 
para que possam ser desmistificados, reduzindo assim a 
ansiedade peri-operatória dos doentes.
Começando pela análise da perceção sobre o Anestesiologista, 
é evidente a falta de conhecimento na população estudada. 
Apenas 62,0% da amostra populacional o considerou como 
médico especialista, e 27,4% considerou que esta profissão 
seria desempenhada por um técnico, enfermeiro ou cirurgião 
especializado. De acordo com a literatura, a percentagem 
da população que considera o Anestesiologista um médico 
especialista varia entre 58% a 90%,2,9,11-13 pelo que os nossos 
resultados se enquadram neste panorama. De entre os fatores 
demográficos analisados, nenhum parece influenciar esta 
resposta.
Relativamente à formação do Anestesiologista, apenas 
8,0% (n=28) da amostra populacional mostrou saber qual 
é o tempo mínimo de formação, enquanto que 90,3% 
(n=316) não sabia qual era, ou subestimou a formação do 
Anestesiologista. Nestes parâmetros avaliados, a profissão 
(p=0,001) e a escolaridade (p<0,001) foram as únicas variáveis 
a condicionar diferença estatisticamente significativa.
Relativamente à distribuição de tarefas no período peri-
operatório, o Cirurgião acaba por ter o papel mais importante 
para o doente. A população em estudo apenas considerou, 
com maior diferença significativa, como principais 
responsabilidades do Anestesiologista: “assegurar que o 
doente não acorda durante a cirurgia” e “acordar o doente 
após a cirurgia”. Resultados semelhantes foram obtidos 
por Gottschalk et al, em 2013.9  Em relação a estas tarefas, 
o sexo e a anestesia prévia não influenciaram as respostas 
da população. Contudo, verificou-se uma diferença entre a 
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Tabela 7. Áreas de atuação do Anestesiologista, fora do Bloco Operatório

Nada Pouco Algo Envolvido Muito envolvido Não sabe

Dor Crónica 84 (24,0%) 28 (8,0%) 44 (12,6%) 50 (14,3%) 45 (12,9%) 99 (28,3%)

Ressuscitação Cardiorrespiratória 62 (17,7%) 33 (9,4%) 42 (12,0) 50 (14,3%) 58 (16,6%) 105 (30,0%)

Unidades de Cuidados Intensivos 65 (18,6%) 32 (9,1%) 42 (12,0%) 66 (18,9%) 52 (14,9%) 93 (26,6%)

Ensinar Estudantes de Medicina 26 (7,4%) 12 (3,4%) 26 (7,4%) 77 (22,0%) 129 (36,9%) 80 (22,9%)

Comissões Hospitalares e das Faculdades de 
Medicina 24 (6,9%) 17 (4,9%) 33 (9,4%) 78 (22,3%) 87 (24,9%) 111 (31,7%)

Tabela 6. Relação entre os fatores demográficos e as respostas 
sobre o papel do Anestesiologista

Papel do Anestesiologista Idade* Sexo** Anestesia 
prévia***

“Assegurar que o doente não acorda 
durante a cirurgia” p=0,007 p=0,814 p=0,964

“Acordar o doente após a cirurgia” p=0,003 p=0,968 p=0,564

LEGENDA: 
* teste ANOVA, ** teste qui-quadrado, *** teste de Kuskal Wallis

média das idades e a resposta “assegurar que o doente não 
acorda durante a cirurgia” (p=0,007), sendo que o grupo de 
inquiridos que respondeu “Nenhuma responsabilidade” foi 
composto por indivíduos com maior idade. Para além disso, 
também se verificou uma diferença entre a média das idades 
das pessoas e a resposta “acordar o doente após a cirurgia” 
(p=0.003). O teste Pos-HOC de Scheffe confirma que a 
diferença está entre o grupo de pessoas que responde “Pouca” 
e as pessoas que respondem “Muito Responsável”, sendo a 
média de idades maior neste último grupo. Estes resultados 
demonstram que a população tem pouco conhecimento 
sobre a atividade do Anestesiologista no Bloco Operatório. 
O cirurgião, sendo o médico que o indivíduo conhece 
antecipadamente (por seguimento em consulta externa, 
por exemplo), acaba por ter um papel mais relevante para 
o doente, induzindo a que a maioria das responsabilidades 
do peri-operatório sejam consideradas suas. A consulta 
pré-anestésica pode representar um ponto de melhoria de 
informação dos doentes acerca do período peri-operatório, e 
de maior esclarecimento acerca das competências e funções 
do Anestesiologista.
Relativamente à atividade assistencial do Anestesiologista 
fora do Bloco Operatório, os resultados são similares 
aos encontrados na literatura,13 o que demonstra que o 
conhecimento da população é ainda mais escasso no que 
se refere à atividade do Anestesiologista em outras áreas 
hospitalares. Os resultados relativos à participação no ensino 
e nas comissões hospitalares poderão ter sido enviesados 
tendo em conta que o estudo decorreu num Centro 
Hospitalar Universitário. O estudo realizado por Ribeiro et 
al, em 2015 chegou aos mesmos resultados, o que demonstra 
que a perceção das atividades do Anestesiologista mantém-se 
semelhante, decorridos 3 anos. 
No que respeita ao tipo de anestesia, 59,5% respondeu 
preferir ser submetido a anestesia geral (AG) num futuro 
procedimento anestésico, em detrimento de anestesia loco-
regional (ALR), sendo que o facto de ter tido AG prévia 
demonstrou associação com preferência por AG (p=0,004). 
Um estudo realizado na população portuguesa, de Pereira 
et al,6 chegou às mesmas conclusões. Contudo, nesse 
estudo, a população que tinha sido submetida a ALR prévia 
dava preferência a este tipo de anestesia. Para além disso, a 
população alvo desse estudo consistiu em doentes que iriam 
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ser submetidos a anestesia em breve, o que pode explicar 
a diferença dos resultados obtidos. No que concerne aos 
medos em relação à anestesia, 29% considerou haver risco 
de morte associado à anestesia. Esta perceção do risco de 
morte aumenta com a idade, mas não está relacionada com 
o sexo, escolaridade, profissão ou anestesias prévias. As duas 
maiores preocupações da população estudada relacionaram-
se com a possibilidade de “não acordar após a cirurgia” e “ficar 
paralisado após a anestesia”, o que reflete o desconhecimento 
da população em relação aos principais riscos relacionados 
com a anestesia. Em um outro estudo realizado em Portugal,6 
estes foram também os dois principais medos encontrados 
na população. Em um outro estudo realizado em Portugal 
em 2015,2 os principais medos encontrados foram “não 
acordar após a cirurgia” e “infeção após cirurgia”, resultados 
partilhados pelo estudo de Gottschalk et al, de 2013,9 que 
incluiu doentes dos Estados Unidos da América, Austrália e 
Alemanha. Pelo contrário, no nosso estudo, o risco de infeção 
veio em terceiro lugar, estando subvalorizado relativamente a 
“ficar paralisado após a cirurgia”. O risco de “acordar durante 
a cirurgia” surge como o 4º maior medo da nossa população, o 
que difere de outros estudos, em que o awareness representou 
o principal medo da população.14,15 Num estudo realizado na 
Grécia, o principal medo da população foi a dor no período 
pós-operatório.7

Relativamente às quatro preocupações mais prevalentes da 
amostra populacional (“não acordar após a cirurgia”; “ficar 
paralisado após a anestesia”; “infeção após a cirurgia” e 
“acordar durante a cirurgia”), verificou-se uma associação 
entre o sexo e a idade em algumas dessas respostas. As 
mulheres mostraram um maior nível de preocupação 
comparativamente aos homens, relativamente a “não acordar 
após a cirurgia” (p=0,007). Verificou-se também uma 
diferença entre a média das idades das pessoas e a resposta 
“acordar durante a cirurgia” (p=0,046).

LIMITAÇÕES
Uma das nossas limitações foi o tamanho da amostra, que 
poderá não representar a população portuguesa em geral. Os 
questionários foram distribuídos aos indivíduos presentes 
na sala de espera de consultas, tanto a doentes que iriam ter 
consulta (médica, cirúrgica ou médico-cirúrgica), como aos 
seus acompanhantes, tentando deste modo uniformizar a 
população.  Apesar de a proporção de indivíduos inquiridos 
entre as várias consultas ter sido semelhante (consulta médica 
37,8%, consulta cirúrgica 27,2% e consulta médico-cirúrgica 
30,1%), apenas 4,9% eram acompanhantes, o que pode criar 
algum enviesamento de seleção, ao termos maioritariamente 
pessoas com mais experiência cirúrgica, relativamente à 
população em geral. Um dos pontos que devemos levar em 
consideração é o fato de o questionário não ter o cálculo de 
um score (geral e por dimensão) de preocupação associado, 

o que permitiria uma análise mais pormenorizada do 
impacto de diferentes fatores e a utilização de metodologias 
de estatística multivariada que poderiam identificar 
variáveis confundidoras. Também seria uma vantagem face 
ao self-reporting, permitindo diminuir o enviesamento, 
na impossibilidade de o questionário ser feito por um 
profissional. A complexidade e o tamanho do questionário, 
associados à escala de Likert, podem ter contribuído para o 
cansaço dos indivíduos ao responder às questões, originando 
uma maior percentagem de dados missing. Como vantagem 
este trabalho apresenta a diversidade da amostra, tendo em 
conta que integra uma população hospitalar de doentes e 
acompanhantes, não apenas de consultas cirúrgicas nem 
propostos para procedimentos, permitindo deste modo 
uma ideia mais global acerca dos conhecimentos e receios 
da população geral acerca da Anestesiologia e período peri-
operatório.

CONCLUSÃO
Este estudo teve como objetivo identificar os maiores receios 
em relação à Anestesiologia e ao período peri-operatório, os 
quais podem ser fonte de ansiedade, acabando por influenciar 
o outcome peri-operatório. Existem ainda várias crenças 
motivadoras de ansiedade, com elevadas percentagens de 
inquiridos a demonstrar muita preocupação nos parâmetros 
"Não acordar após a cirurgia" e "Ficar paralisado após cirurgia". 
É notório que a visão que os doentes têm da Anestesiologia é 
subvalorizada, havendo um desconhecimento relativamente 
às suas áreas de atuação. 
Desta forma, conclui-se que existe uma necessidade de 
melhorar o conhecimento dos nossos doentes acerca da 
Anestesiologia e do papel do Anestesiologista. O combate 
a este aspeto poderia passar por criar um acesso mais 
alargado à consulta externa de Anestesiologia no âmbito da 
avaliação pré-operatória. Um estudo realizado em 2000, por 
Klopfenstein et al,3 demonstrou que os níveis de ansiedade 
são inferiores nos doentes com consulta pré-anestésica, 
comparativamente com doentes em que o primeiro contacto 
com o Anestesiologista ocorreu no dia anterior da cirurgia. 
Outra estratégia que poderia contribuir para o maior 
esclarecimento dos doentes, passaria por tornar a informação 
sobre a especialidade mais acessível, nomeadamente acerca 
da qualidade e a segurança da mesma, através de sessões de 
esclarecimento, e sob a forma de panfletos. Para além disso, 
os próprios Serviços de Anestesiologia poderão encontrar 
outras formas de informação aos doentes, nomeadamente 
através de páginas na Internet, vídeos ou redes sociais que 
aumentem o alcance da informação, e do mesmo modo a 
satisfação dos doentes para com os cuidados prestados pela 
Anestesiologia no nosso país.
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RESUMO
Introdução: Casos graves de COVID-19 necessitam de ventilação 

mecânica. Foi avaliado o desempenho e segurança de um protótipo 

de ventilador mecânico para situação emergencial de pandemia da 

COVID-19.

Métodos: Protocolo experimental in vivo, dois animais foram 

admitidos em dois equipamentos de ventilação pulmonar mecânica 

(VPM), programados de forma igual e monitorizados os indicadores 

respiratórios e hemodinâmicos a cada 30 minutos durante 2 horas. 

A análise estatística baseou-se em testes de hipótese para comparar 

médias (ANOVA e Welch), com nível de significância de 5%, e TOST 

para estimar equivalência entre amostras, com índice de equivalência 

de 10%.

Resultados: Admitindo-se variações de ±10% para volume 

corrente (VC), ±2 cmH2O para PEEP, ±2 cmH2O para pressão de 

plateau (PLATO), ±3cmH2O para driving pressure, ±0,4 L/min para 

volume minuto (VMIN), obtém-se, para cada variável, intervalos de 

equivalência totalmente contidos dentro do limite admitido, o que 

indica a equivalência entre os VPM. As variáveis pressão de pico, VC, 

VMIN, PEEP, pico de fluxo inspiratório, complacência dinâmica, PLATO, 

SpO2, PH, PaO2, PaCO2, HCO3 e pressão arterial sistólica, apresentaram 

comportamento semelhante entre os VPM, independentemente do 

animal ventilado.

Conclusão: Houve semelhança no desempenho do protótipo de 

VPM. Há equivalência na medida de mecânica ventilatória do volume 
minuto, da complacência dinâmica, pressão de platô e driving 
pressure. Conformidade entre a SpO2 e paridade na gasometria 
arterial (Ph, PaO2, PaCO2 e HCO3). Não houve nenhuma instabilidade 
hemodinâmica.

ABSTRACT
Introduction: Serious cases of COVID-19 require mechanical ventilation. 
The performance and safety of a Mechanical Ventilator prototype for the 
pandemic emergency situation of COVID-19 was evaluated.
Methods: In vivo experimental protocol, two animals were admitted to two 
Mechanical Pulmonary Ventilation (MPV) equipment, programmed equally 
and the respiratory and hemodynamic indicators were monitored every 30 
minutes for 2 hours. The statistical analysis was based on hypothesis tests 
to compare means (ANOVA and Welch), with a significance level of 5%, 
and TOST to estimate equivalence between samples, with an equivalence 
index of 10%.
Results: Admitting variations of ± 10% for tidal volume (VC), ± 2cmH2O 
for PEEP, ± 2cmH2O for plateau pressure (PLATO), ± 3cmH2O for driving 
pressure, ± 0.4L / min for minute volume (VMIN), it is obtained, for each 
variable, equivalence intervals totally contained within the allowed limit, 
which indicates the equivalence between the MPV. The variables peak 
pressure, VC, VMIN, PEEP, peak inspiratory flow, dynamic compliance, 
PLATO, SpO2, PH, PaO2, PaCO2, HCO3 and systolic blood pressure, showed 
similar behavior between MPV, regardless of the ventilated animal. 
Conclusions: There was a similarity in the performance of the VPM 
prototype. There is equivalence in the measurement of ventilatory 
mechanics of minute volume, dynamic compliance, plateau pressure and 
driving pressure. Conformity between SpO2 and parity in arterial blood 
gases (Ph, PaO2, PaCO2 and HCO3). There was no hemodynamic instability.
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INTRODUÇÃO
A pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, denominada 
coronavirus disease 2019 (COVID-19), impactou de 
forma inesperada grande parte do mundo. As pessoas 
diagnosticadas com o vírus manifestam níveis diferentes 
de sintomas respiratórios, que vão de leve a graves, e podem 
precisar de suporte de ventilação mecânica.1 É neste cenário 
pandêmico que a quantidade de ventiladores pulmonares 
mecânicos (VPM) se tornou insuficiente.1,2 
A ideia de construir um VPM precisa de uma metodologia 
rigorosa. A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT)3 destaca que, por mais nobre e altruísta que sejam os 
objetivos para desenvolver um VPM, é necessário considerar 
que este é um dispositivo complexo, que possui diversos 
sistemas de controle, proteção e que exige a necessidade de 
testar o desempenho e segurança do equipamento.
Neste sentido, surgiram algumas iniciativas de construção 
de VPM alternativos, dentre as quais se pode citar o 
projeto PNEUMA/UFG, desenvolvido de acordo com as 
características funcionais obrigatórias exigidas por Normas 
Técnicas3-5 cuja principal relevância consiste na proposta de 
uma alternativa capaz de reduzir os impactos da escassez 
de equipamentos de ventilação pulmunar em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI’s) .
Este estudo tem como objetivo avaliar o desempenho e a 
segurança do VPM alternativo denominado PNEUMA/UFG. 
Para isso, criou-se um protocolo de ensaio pré-clínico com 
o objetivo de analisar comparativamente o desempenho do 
equipamento proposto frente a um modelo comercial bem 
estabelecido no mercado, o Leistung PR4-g Touch.

MATERIAL E MÉTODOS
Protocolo experimental in vivo:
Numa etapa anterior à apresentada neste estudo, foram 
executados dois testes em peças anatómicas de pulmões de 
suínos obtidos de frigorífico conforme parecer da Comissão 
de Ética no Uso de Animais (CEUA - MB 035/20). 
Todavia, nesse modelo não foi possível avaliar as 
repercussões de mecânica respiratória, hemodinâmicas e 
de gases sanguíneos, exequível apenas no modelo in vivo. 
Após aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), sob o 
número: 049/20, 02 suínos (75,6 e 80,0 kg) foram anestesiados, 
instrumentados e ventilados mecanicamente no Centro 
Cirúrgico do Hospital Veterinário da UFG.
O protocolo anestésico foi cetamina 10%, dose 10 mg/kg, 
via de administração intramuscular, medicação de ação pré-
anestésica. Propofol 1%, dose 4,0 mg/kg, via de administração 
intravenosa, para indução anestésica. Propofol 1%, dose 
0,3 mg/kg/min, via de administração intravenosa, para 
manutenção anestésica durante todo o período de ventilação 
mecânica.

Após intubação orotraqueal, o animal manteve-se, durante 
toda a experiência, sem drive respiratório e em decúbito 
dorsal. Os animais permaneceram anestesiados e ventilados 
durante 40 minutos na estação de anestesia Fabius® 
Plus (Dräger Medical, São Paulo, Brasil), para garantir 
estabilização hemodinâmica e respiratória.  Em seguida foi 
realizada a aspiração de via aérea para equiparar os grupos, 
em relação à resistência da via aérea. 
O animal foi posicionado em decúbito dorsal com a cabeceira 
elevada a 30º, a aspiração se deu pelo sistema de aspiração 
aberto, com o vácuo em -40 cmH2O de pressão. O suíno 
permaneceu nesta posição e angulação durante todo o 
período da intervenção.
Logo após a randomização por envelope não transparente, 
o primeiro animal foi conectado no ventilador pulmonar 
PR4-G Touch e permaneceu em ventilação pulmonar por 2 
horas.
A monitorização aconteceu em cinco momentos diferentes, 
T0 (tempo zero), T30, T60, T90 e T120 minutos após início da 
ventilação pulmonar. Depois de 2 horas aconteceu à transição 
para o protótipo de ventilação pulmonar PNEUMA/UFG. 
Os suínos receberam assistência ventilatória nos dois 
ventiladores pulmonares.

Configurações dos ventiladores:
As configurações dos ventiladores foram iguais: modo 
assistido/controlado VCV (ventilação controlada por volume), 
volume corrente de 6 mL/kg, fluxo inspiratório de 45 L/min, 
tipo de onda quadrada, PEEP fixada em 8 cmH2O, frequência 
respiratória 16 rpm, relação I:E 1:3 e sensibilidade inspiratória 
de 3 cmH2O. 

Indicadores clínicos e funcionais:
Para medir os indicadores clínicos e funcionais do sistema 
respiratório e hemodinâmico, foi traçada uma linha temporal 
de duas horas de VPM para cada equipamento. T0 representa 
a linha temporal basal, T30, T60, T90 e T120 minutos o 
intervalo de cada mensuração dos indicadores. No final de 
2 horas o animal foi conectado no protótipo de ventilação 
pulmonar PNEUMA/UFG. 
Foram considerados indicadores respiratórios: pressão pico, 
volume corrente, volume minuto, PEEP medido, tempo 
inspiratório e expiratório, I:E, frequência respiratória, pico de 
fluxo inspiratório, complacência dinâmica e estática, pressão 
de platô, driving pressure, EtCO2, SpO2 e gasometria arterial. 
Como indicadores hemodinâmicos, a pressão arterial 
sistólica e diastólica não invasiva, pressão arterial média, 
frequência cardíaca e incluiu-se também a monitorização da 
temperatura corporal. A Fig. 1 demonstra o fluxograma do 
experimento.
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RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para o ensaio pré-
clínico do Animal 1, enquanto os resultados do Animal 2 são 
representados na Tabela 2.
As células marcadas com asterisco (*) indicam as variáveis 
caracterizadas pela ausência de variação nos dados das 
amostras (variância e desvio padrão iguais a zero), condição 
necessária para a execução dos testes ANOVA e Welch.
Analisando-se a Tabela 1, observa-se que os resultados 
indicam igualdade entre as médias para as variáveis PIP, 
PFI, C_DYN, SpO2, PH, PaO2, PaCO2, HCO3, BE, FC e T, 
enquanto para as variáveis C_ST, PLATO, DP, EtCO2, PAS, 
PAD e PAM, rejeita-se a hipótese de igualdade entre médias.
Já para a Tabela 2, observa-se que os resultados indicam 
igualdade entre as médias para as variáveis PIP, PFI, C_DYN, 
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MÉTODOS ESTATÍSTICOS
A análise estatística baseou-se em testes de hipótese para 
comparar médias e admitiu-se que cada amostra segue uma 
distribuição normal.
O teste de Levene foi utilizado para identificar 
homocedasticidade entre as variáveis pareadas. 
As variáveis classificadas como homocedásticas foram 
submetidas ao teste t pareado e ANOVA, já aquelas 
classificadas como heterocedásticas foram submetidas ao 
teste de Welch. Em ambos os testes citados considerou-se um 
nível de significância de 5%.
A partir de uma análise baseada em indicações de faixas de 
variação, previstas em normas internacionais,6-10 as variáveis 
associadas à pressão nas vias aéreas e volume corrente foram 
submetidas ao teste de equivalência two-one-sided t test 
(TOST) com nível de significância α = 0,1.
Por fim, o teste TOST também foi aplicado às variáveis 
hemodinâmicas que apresentaram nos testes ANOVA e 
Welch, p-valor insuficiente para aceitar a hipótese nula de 
igualdade entre médias, permitindo-se avaliar a semelhança 
dos ventiladores também para faixas de variações admitidas.

Figura 1. Fluxograma do ensaio pré-clínico

Tabela 1. Indicadores de mecânica respiratória e hemodinâmica 
do Animal 1 obtidos por meio de testes para igualdade entre 
médias com α = 0,05

Estatística Descritiva
Média (DP)

Testes de hipótese 
para igualdade entre 

médias

Variável PR4-g PNEUMA
Teste 

Levene's
ANOVA Welch

PIP [cmH2O] 24,2 (1,10) 25,6 (0,89) 0,26 0,06 -

VC [mL] 480 (0,00) 467,4 (1,52) * * *

VMIN [l/min] 7,7 (0,0) 7,46 (0,05) * * *

PEEP [cmH2O] 8,0 (0,0) 9,2 (0,45) * * *

T_INS [s] 0,9 (0,0) 0,8 (0,0) * * *

T_EXP [s] 3,0 (0,0) 3,0 (0,0) * * *

I:E [1:__] 3,0 (0,0) 3,8 (0,0) * * *

FR [RPM] 16 (0,0) 16 (0,0) * * *

PFI [L/min] 34 (1,41) 35,6 (0,55) 0,01 0,05 0,06

C_DYN [mL/cmH2O] 27,4 (0,89) 28,4 (1,34) 0,79 0,73 -

C_ST [mL/cmH2O] 53 (1,73) 45,2 (1,79) 0,83 0,02 0,02

PLATO [cmH2O] 20,6 (0,55) 19,4 (0,55) 1,00 0,01 0,01

DP [cmH2O] 12,6 (0,55) 10,6 (0,89) 0,22 0,00 *

SpO2 [%] 97,6 (0,89) 97,4 (1,14) 0,62 0,77 -

PH 7,43 (0,04) 7,37 (0,04) 0,80 0,07 -

PaO2 [mmHg] 325,8 (53,16) 321,2 (101,13) 0,11 0,93 -

PaCO2 [mmHg] 52,92 (5,76) 57,98 (5,09) 0,89 0,18 -

HCO3 [mmol/L] 34,26 (0,17) 33,38 (1,62) 0,00 - 0,29

BE 8,2 (1,03) 6,24 (1,69) 0,14 0,06 -

EtCO2 [mmHg] 44,4 (0,55) 61,4 (4,51) 0,04 0,00 0,00

PAS [mmHg] 113,8 (8,11) 124,4 (3,97) 0,24 0,03 *

PAD [mmHg] 54,8 (7,26) 80,6 (14,47) 0,07 0,01 *

PAM [mmHg] 78,8 (13,9) 99,2 (10,73) 0,76 0,03 *

FC [BPM] 77,6 (2,07) 79,2 (8,41) 0,12 0,69 -

T [°C] 38,6 (0,21) 38,62 (0,11) 0,19 0,86 -

LEGENDA: 
PIP: pressão inspiratória de pico, VC: volume corrente, VMIN: volume minuto, PEEP: 
pressão positiva expiratória final, T_INS, T_EXP: tempo expiratório, I:E: relação inspi-
ração/expiração, FR: frequência respiratória, PFI: pico de fluxo inspiratório, C_DYN: 
complacência dinâmica, C_ST: complacência estática, PLATO:, DP: driving pressure, 
SpO2: saturação periférica de oxigênio, PH: potencial de hidrogénio, PaO2: pressão 
parcial de oxigénio, PaCO2: pressão parcial de gás carbónico, HCO3: bicarbonato, BE: 
excesso de base, EtCO2: medida do gás carbónico no final de expiração, PAS: pressão 
arterial, PAD: pressão arterial diastólica, PAM: pressão arterial média, FC: frequência 
cardíaca, T: temperatura. 



± 2 mmol/L para BE, ±10% para EtCO2, ±20 mmHg para PAS, 
PAD, e PAM, ± 10 BPM para FC e ±2ºC para T. As células 
nas quais o intervalo de equivalência obtido está totalmente 
contido dentro do limite admitido foram destacadas em 
cor verde, enquanto aquelas cujo intervalo de equivalência 
ultrapassam os limites do range admitido foram destacadas 
em vermelho.
Assim, é possível afirmar estatisticamente que as variáveis 
PIP, VC, VMIN, PEEP, PFI, C_DYN, PLATO, SPO2, PH, 
PaO2, PaCO2, HCO3, PAS e T, apresentaram comportamento 
semelhante entre os VPM, independentemente do animal 
ventilado.
Para as variáveis BE e FC, observou-se semelhança estatística 
somente para a condição de ventilação do Animal 1. Já para 
as variáveis DP, PAD e PAM, observou-se semelhança apenas 
para a condição de ventilação do Animal 2.
Por outro lado, não é possível afirmar semelhança estatística 
entre os equipamentos investigados para as variáveis C_ST 
e EtCO2.

DISCUSSÃO
O protótipo de ventilação mecânica PNEUMA/UFG, não 
pretende substituir a demanda de VPM comercial, trata-se 
de um projeto científico com intenções de contribuir para 
o momento de pandemia da COVID-19. Para elaboração do 
protótipo seguiram-se as recomendações do documento de 
especificação “Rapidly Manufactured Ventilator System”, 
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PLATO, PH, PaO2, PaCO2, PAS, PAD e PAM, enquanto para 
as variáveis DP, SpO2, HCO3 e BE, C_ST, EtCO2, FC e T, 
rejeita-se a hipótese de igualdade entre médias.
Finalmente, as variáveis associadas à pressão nas vias aéreas e 
volume corrente (VC, VMIN, PEEP, C_ST, PLATO e DP), bem 
como as variáveis hemodinâmicas sobre as quais rejeitaram-
se as hipóteses de igualdade entre médias (EtCO2, PAD e 
PAM, para o Animal 1; SpO2, HCO3, BE, EtCO2, FC e T para 
o Animal 2) foram submetidas ao teste de equivalência TOST 
com um nível de significância α = 0,1.
A Tabela 3 apresenta os resultados do teste de equivalência 
aplicado às variáveis mencionadas, admitindo-se faixas de 
±10% para VC, ±0,4 L/min para VMIN, ±2 cmH2O para 
PEEP, ±5 mL/cmH2O para C_ST, ±2 cmH2O para PLATO, 
±3 cmH2O para DP, ±5% para SpO2, ± 5 mmol/L para HCO3, 

Tabela 2. Indicadores de mecânica respiratória e hemodinâmica 
do Animal 2 obtidos por meio de testes para igualdade entre 
médias com α = 0,05

Estatística Descritiva
Média (DP)

p-valor para
Homocedasticidade

p-valor para
Médias iguais

Variável PR4-g PNEUMA
Teste 

Levene's
ANOVA Welch

PIP [cmH2O] 22,6 (0,55) 23,6 (1,14) 0,26 0,06 -

VC [mL] 450 (0,00) 420,8 (1,30) * * *

VMIN Ll/min] 7,2 (0,0) 6,7 (0,05) * * *

PEEP [cmH2O] 8,0 (0,0) 9,0 (0,45) * * *

T_INS [s] 0,8 (0,0) 0,8 (0,0) * * *

T_EXP [s] 3,0 (0,0) 3,1 (0,0) * * *

I:E [1:__] 3,0 (0,0) 3,8 (0,0) * * *

FR [RPM] 16 (0,0) 16 (0,0) * * *

PFI [L/min] 35,8 (1,10) 35,8 (0,84) 0,01 0,05 0,06

C_DYN [mL/cmH2O] 27,6 (0,89) 28,96 (2,35) 0,79 0,73 -

C_ST [mL/cmH2O] 49,8 (1,92) 50,14 (3,11) 0,83 0,02 0,02

PLATO [cmH2O] 17,4 (0,55) 17,4 (0,55) 1,00 0,01 0,01

DP [cmH2O] 9,4 (0,55) 8,4 (0,89) 0,22 0,00 *

SpO2 [%] 97,0 (1,00) 95,0 (1,58) 0,62 0,77 -

PH 7,38 (0,02) 7,32 (0,07) 0,80 0,07 -

PaO2 [mmHg] 346,3 (66,05) 304,4 (90,10) 0,11 0,93 -

PaCO2 [mmHg] 52,52 (1,16) 56,10 (8,45) 0,89 0,18 -

HCO3 [mmol/l] 34,74 (1,65) 28,34 (1,54) 0,00 - 0,29

BE 4,36 (1,73) 1,80 (1,40) 0,14 0,06 -

EtCO2 [mmHg] 50,00 (1,22) 65,8 (8,61) 0,04 0,00 0,00

PAS [mmHg] 122,2 (6,10) 121,4 (7,57) 0,24 0,03 *

PAD [mmHg] 60,0 (6,24) 55,4 (8,32) 0,07 0,01 *

PAM [mmHg] 85,6 (8,26) 77,8 (7,12) 0,76 0,03 *

FC [BPM] 125,2 (7,05) 94,8 (16,77) 0,12 0,69 -

T [°C] 38,96 (0,15) 38,26 (0,40) 0,19 0,86 -

LEGENDA: 
PIP: pressão inspiratória de pico, VC: volume corrente, VMIN: volume minuto, PEEP: 
pressão positiva expiratória final, T_INS, T_EXP: tempo expiratório, I:E: relação inspi-
ração/expiração, FR: frequência respiratória, PFI: pico de fluxo inspiratório, C_DYN: 
complacência dinâmica, C_ST: complacência estática, PLATO:, DP: driving pressure, 
SpO2: saturação periférica de oxigênio, PH: potencial de hidrogénio, PaO2: pressão 
parcial de oxigénio, PaCO2: pressão parcial de gás carbónico, HCO3: bicarbonato, BE: 
excesso de base, EtCO2: medida do gás carbónico no final de expiração, PAS: pressão 
arterial, PAD: pressão arterial diastólica, PAM: pressão arterial média, FC: frequência 
cardíaca, T: temperatura.

Tabela 3. Resultados estatísticos obtidos por meio do teste TOST 
com α = 0,1

TOST (Animal 1) TOST (Animal 2)

Variável Equivalência Range
admitido Equivalência Range 

admitido

VC [11,23   13,97] +-48 mL [28,11   30,28] +-45 mL

VMIN [0,19   0,29] +-0,4 L/min - -

PEEP [0,83   1,57] +-2 cmH2O - -

C_ST [1,05   5,35] +-5 mL/cmH2O [1,96   7,92] +-5 mL/
cmH2O

PLATO [0,55    1,84] +-2 cmH2O - -

DP [1,13    2,87] +-3 cmH2O [0,36   1,64] +-3 cmH2O

SpO2 - - [0,41   3,58] +-5%

HCO3 - - [0,53   4,27] +-5 mmol/L

BE - - [0,71   4,40] +-2 mmol/L

EtCO2 [13,22   20,77] +-10 mmHg [7,96   23,64] +-10 %

PAS [-18,44    -2,75] +-20 mmHg - -

PAD [-39,87   -11,73] +-20 mmHg - -

PAM [5,79   35,00] +-20 mmHg - -

FC - - [15,27   45,53] +-10 bpm

T - - [0,34   1,05] +-2°C

LEGENDA: 
VC: volume corrente, VMIN: volume minuto, PEEP: pressão positiva expiratória final, 
C_ST: complacência estática, PLATO: pressão de platô, DP: driving pressure, SpO2: sat-
uração periférica de oxigénio, HCO3: bicarbonato, BE: excesso de base, EtCO2: medida 
do gás carbónico no final de expiração, PAS: pressão arterial, PAD: pressão arterial di-
astólica, PAM: pressão arterial média, FC: frequência cardíaca, T: temperatura.
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publicado pela Medicines and Healthcare Regulatory 
Agency10 da Nota Técnica sobre características mínimas 
de aparelhos ventiladores artificiais no suporte ao paciente 
com COVID-19 da AMIB (Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira),5 Nota Técnica da ANVISA, RDC nº349/20204 e 
ABNT3 prática recomendada para elaboração de VPM para 
cuidados críticos.
A escolha do modo VCV se deu porque as evidências 
disponíveis são insuficientes para confirmar superioridade 
do modo PCV sobre o VCV na melhoria dos resultados para 
pessoas com disfunção pulmonar aguda.11

Na análise inicial, notou-se que algumas variáveis do sistema, 
como monitoração de pressão nas vias aéreas e volume 
corrente, possuem indicações de faixas de variação previstas 
em norma. Por exemplo, a ABNT NBR EN ISO 80601-2-12-
20147 indica que “para volumes entregues maiores que 50 
mL, a precisão do equipamento de monitoração de volume 
liberado deve estar dentro de ±(4,0 mL + 15% do volume 
liberado real)” e que “sobre condições de regime permanente, 
a pressão nas vias aéreas indicada deve ser precisa dentro de 
±(2 cmH2O + 4% da leitura real)”. Já a ABNT NBR 10651-
3-20146 indica que “se um dispositivo para medir o volume 
corrente expiratório ou o volume-minuto for fornecido, o 
requisito de precisão de volume corrente deve estar dentro 
de ± 20% da leitura real maior que 100 mL ou 2 L/min” e que 
“os valores de pressão respiratória lidos pelo operador devem 
ter precisão de ± (2% do fundo de escala de leitura + 8% da 
leitura real)”.
A pressão de pico inspiratória investigada em animais 
demonstra que valores superiores a 45 cmH2O são danosos 
aos pulmões, independente do modo ventilatório escolhido. 
A suscetibilidade a lesão pulmonar aumenta quando maior 
for heterogeneidade da distribuição da ventilação pulmonar, 
ou seja, quanto menor o número de áreas pulmonares 
aeradas.12,13

A pressão de pico inspiratória demonstrou igualdade entre 
as médias para os dois animais submetidos aos dois VPM, 
o que permite dizer que durante o experimento não houve 
variações estatisticamente significativas para essa variável. 
O intervalo de ajuste do volume corrente oferecido pelo 
PNEUMA (200 a 1000 ml) está de acordo com o protocolo 
do estudo ARDSNet que definiu o volume corrente inicial em 
6 mL/kg,1,bem como com a nota técnica da AMIB5 e ISO.8 
Em um estudo de coorte14 sustentam que volumes correntes 
mais elevados, por períodos tão curtos como minutos a horas, 
podem ser prejudiciais. Apesar disso, o grupo ARDSnet, não 
detectou uma associação entre a mortalidade hospitalar e 
os volumes correntes recebidos no período inicial de 36 a 
48 horas após o início da SDRA (síndrome do desconforto 
respiratório agudo).
A pressão positiva expiratória final (PEEP) é um dos principais 
recursos para evitar o colapso alveolar na fase expiratória do 
ciclo respiratório, desde que seu valor seja superior à pressão 

crítica de colabamento da via respiratória. É a forma de 
oferecer sustentação e manutenção de abertura da via aérea, 
por meio de uma pressão supra-atmosférica no momento em 
que o indivíduo expira, sendo fundamental no manejo de 
cada ciclo ventilatório mecânico.15

A PEEP comportou-se de forma semelhante, dentro de um 
intervalo de equivalência de ± 2 cmH2O, a manutenção da 
PEEP ratifica sua importância clínica e funcional de manter 
o ponto de repouso da caixa torácica, representado pelo 
equilíbrio da capacidade residual funcional (CRF).15,16

Não existe um consenso sobre o valor da PEEP para pacientes 
com a COVID-19, é provável que varie com os diferentes 
momentos da doença e com a complacência pulmonar e 
outros fatores. Há relatos de variação da PEEP elevada de 13,3 
a 15,3 cmH2O e PEEP baixa de 8,2 a 9 cmH2O nos primeiros 
três dias da doença,1 esses valores são concordantes com o 
equipamento PNEUMA que possui intervalos de ajustes para 
a PEEP de 0 a 15 cmH2O.
Não foi possível concluir a análise das variáveis tempo 
inspiratório (T_INS), tempo expiratório (T_EXP), relação 
inspiração/expiração (I:E) e frequência respiratória (FR) pois 
não apresentaram variações entre os dois equipamentos, para 
nenhum dos dois animais. Vale realçar que a percepção in 
locus dos pesquisadores (médico, fisioterapeuta e engenheiro) 
sustenta que as variáveis supracitadas apresentaram 
pequenas variações em seus valores absolutos, o T_INS de 
0,8 a 0,9 segundos, T_EXP de 3 a 3,1 segundos, a relação 
I:E de 1:3,2 a 1:4,3 e a FR manteve-se constante em 16 
rpm. O impacto do protótipo de ventilação pulmonar está 
associado à alta demanda de ventiladores mecânicos para 
diferentes unidades de saúde em diversas partes do mundo. 
Desde unidades básicas de atenção à saúde que tiveram 
que se readaptar para receber pacientes com a COVID-19 
com diferentes características sintomatológicas, inclusive 
pacientes em franca insuficiência respiratória aguda, 
necessitando de ventilação pulmonar. Impacto nas unidades 
hospitalares públicas e privadas que passam por dificuldades 
por não ter disponível ventilador pulmonares no momento 
da pandemia, o que torna o protótipo de ventilação pulmonar 
uma alternativa para situação de emergência da COVID-19. 
Apesar do nosso estudo não investigar a mortalidade em 
seres humanos, um equipamento de ventilação mecânica 
seguro e com bom desempenho permite salvar vidas em meio 
à crise instalada pela COVID-19.
O alto fluxo inspiratório causa danos aos pulmões por 
mecanismos ainda não totalmente compreendidos. A 
hipótese é que o aumento do fluxo inspiratório eleva o estresse 
pulmonar, a heterogeneidade da ventilação e o pendelluft em 
pacientes com injúria pulmonar sob ventilação mecânica.17,18 

O pico de fluxo inspiratório foi semelhante entre os VPM, 
ressalta-se que o valor mínimo e máximo permitido para 
ajuste do fluxo inspiratório no PNEUMA estava entre 20 e 
55 L/min. O comportamento regular do fluxo inspiratório 
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assegura menor aumento da pressão inspiratória com 
menor risco danoso aos pulmões,17 o que foi observado no 
experimento.
A ventilação pulmonar é particularmente um processo 
dinâmico. Nas últimas duas décadas, houve maior atenção 
para monitorização da mecânica ventilatória, pelo padrão de 
inflação pulmonar poder aumentar ou diminuir o risco do 
VPM provocar VILI.19

Embora a maioria das diretrizes e práticas clínicas, com base 
em modelos experimentais, defenda o potencial risco de dano 
pulmonar causado por ventilação mecânica, é necessário 
destacar que nenhum estudo clínico ainda demonstrou 
diretamente a lesão pulmonar induzida por ventilação 
mecânica de forma isolada, desconsiderando a doença de 
base e comorbidades. Mas é sensato manter-se atento ao 
comportamento da complacência dinâmica, estática, pressão 
de platô e driving pressure, por persistir, até o momento, 
dúvidas sobre como essas forças desenvolvem e causam dano 
pulmonar.19

Para monitorar a vulnerabilidade e segurança, acompanhou-
se o comportamento de variáveis da mecânica ventilatória: 
complacência dinâmica (C_DYN), complacência estática 
(C_ST), pressão de platô (PLATO) e driving pressure (DP), 
recomendadas como indicadores por Marini et al.19

Neste ensaio pré-clinico, acompanhou-se o comportamento 
na linha temporal de 30 em 30 minutos por 2 horas em cada 
VPM utilizado. Apesar da complacência estática não ter 
apresentado equivalência entre os ventiladores, dentro do 
range de 5 mL/cmH2O, percebe-se a equivalência da pressão 
de platô, driving pressure e complacência dinâmica.
Os fatores mudança da pressão intrapulmonar e variação do 
volume provocam estresse ao tecido pulmonar, o resultado 
é tensão mecânica (quantidade de alongamento na direção 
da força aplicada, em relação ao comprimento inicial) nas 
microestruturas dos pulmões, determinante de risco regional 
de VILI.13,19 

Neste estudo não se observaram variações do volume corrente 
acima do apontado em normas técnicas. Esta é uma variável 
envolvida no comportamento da medida de complacência 
dinâmica e estática, capaz de gerar diferentes desfechos de 
Energia no tecido pulmonar.
Diferentes elementos do parênquima pulmonar relutam em se 
expandir. Durante o aumento da pressão de pico inspiratória, 
essas propriedades viscoelásticas dos pulmões sofrem com a 
energia que é aplicada rapidamente,20 a ponto de disparar o 
alarme de alta pressão de pico, fato não observado durante o 
experimento.
São as tensões nas estruturas intersticiais aumentadas 
que provocam variações de complacência dinâmica, 
estática, pressão de platô e driving pressure, com quebra da 
barreira alvéolo capilar. Isso foi identificado em um estudo 
experimental com pulmão de coelhos isolados, ventilados 
e perfundidos, depois de 10 a 30 minutos de ventilação 
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mecânica com frequência respiratória superior a 20 rpm.21 
No ensaio pré-clínico conduzido não houve variação da 
frequência respiratória, nem altas variações de pressão de 
pico inspiratória, pressão de platô e driving pressure.
No que tange a análise dos gases sanguíneos a estratégia 
mais simples para determinar a PaO2, PaCO2 e demais 
componentes da gasometria arterial é medi-los diretamente 
em uma amostra de sangue.22 As taxas de PaO2 e PaCO2 foram 
semelhantes para os dois animais, bem como a SpO2, o que se 
assemelha ao estudo de Hassanloei, et al.22 A opção de fazer 
gasometria venosa foi descartada, pois estudos,22,23 apontam 
que apesar de existir uma boa correlação entre as variáveis do 
Ph, PaO2 e PaCO2, a gasometria venosa não deve substituir a 
gasometria arterial de pacientes ventilados mecanicamente. 
É salutar destacar que, durante todo experimento, o Ph não 
sofreu alterações a ponto de se comportar diferentemente 
entre os animais. Houve pequenas oscilações, não mudando 
a condição de semelhança do Ph entre os animais.
O EtCO2 é um método não invasivo para medir a pressão 
expiratória do CO2 (EtCO2). O estudo de Pishbin et al24 

aponta boa correlação entre o EtCO2 e a PaCO2, presumindo 
ser útil na presença de acidose metabólica, esse desequilíbrio 
acidobásico não aconteceu durante o experimento, o que 
inviabiliza esse raciocínio clínico. O EtCO2 não apresentou 
equivalência, mesmo considerando um limite de ± 10 mmHg. 
Durante a ventilação mecânica, a pressão positiva nos ciclos 
respiratórios é transmitida para artérias, veias, capilares e 
coração, que sofre a influência direta na hemodinâmica.25

Para os indicadores hemodinâmicos houve semelhança 
apenas para a PAS (pressão arterial sistólica), apesar das 
demais variáveis: PAD (pressão arterial diastólica), PAM 
(pressão arterial média) e FC (frequência cardíaca) ter 
apresentado semelhança em animais e dias diferentes.
Não foram identificadas repercussões provocadas pelos 
VPM a ponto de provocar instabilidade hemodinâmica nos 
animais, atribui-se a escolha de estratégia de ventilação 
pulmonar protetora.19

Vale ressaltar que o impacto de custos e demandas da 
ventilação mecânica nas UTI’s do Brasil e Europa ainda 
são desconhecidos. Mas numa revisão sistemática e 
metarregressão26 a ventilação mecânica foi associada a um 
aumento de 25,8% nos custos diários de cuidados na UTI, 
estimado em €1654 e €1580 na França e na Alemanha, 
respectivamente. O que torna a ventilação mecânica uma 
terapia de alto custo diário para UTI, principalmente no 
momento de crise sanitária causada pela COVID-19.
As duas principais limitações do estudo foram: escassez 
de trabalhos com abordagem clínica e comparativa de 
indicadores respiratórios em protótipo de ventilação 
mecânica. A disponibilidade de medicamentos para sedação 
nos animais participantes do estudo, por ser o mesmo 
medicamento utilizado em humanos, muitos hospitais nesse 
momento de pandemia estavam com os estoques no limite. 
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INTRODUÇÃO
Este ano comemoramos o centenário de uma das grandes 
descobertas no mundo da Anestesiologia: a anestesia epidural 
pelo Dr. Fidel Pagés Miravé. 
Em março de 1921, na “Revista Española de Cirugía”, o Dr. 
Fidel Pagés publicou o seu artigo “Anestesia metamérica”, 
divulgado no mês de junho do mesmo ano na “Revista de 
Sanidad Militar”,1 no qual descreveu pela primeira vez o uso 
da técnica da punção epidural lombar com fins cirúrgicos 
e os resultados obtidos. Designou esta técnica de “anestesia 
metamérica ”, “(...) pela possibilidade que proporciona de 
eliminar a sensibilidade de um segmento do corpo, mantendo, 
na mesma, as porções que estão por cima e por baixo do 
segmento medular de onde procedem as raízes bloqueadas”.1

Neste artigo, descreveu como, em novembro de 1920, ao 
praticar uma anestesia subaracnóideia, teve a ideia de deter 
a cânula antes de perfurar a dura-máter, com o objetivo de 
bloquear as raízes fora do espaço meníngeo, após atravessar 
o ligamento amarelo. Esta primeira anestesia epidural foi 
realizada com novocaína entre a 2ª e 3ª vértebras lombares. 
Após a introdução do anestésico local, testou a sensibilidade, 
constatando que, após cinco minutos, se iniciou uma 
hipoestesia na região infra-umbilical, irradiada até à face 

RESUMO
Este artigo destaca o importante legado do Dr. Fidel Pagés, a anestesia 
epidural, no ano em que se comemora o centenário da sua descoberta. 
Nascido em 1886 em Huesca, este comandante médico foi o pioneiro 
da anestesia epidural, que denominaria “anestesia metamérica” no 
seu artigo publicado em março de 1921 na “Revista Española de 
Cirugía”, e posteriormente reproduzido no mês de junho do mesmo 
ano na “Revista de Sanidad Militar”. A sua morte prematura, num 
acidente de viação em 1923, fez com que a sua descoberta passasse 
despercebida. Em 1931, Dogliotti publicou as suas experiências sobre 
a anestesia epidural, trabalho que foi reconhecido rapidamente e que 
lhe outorgou, inadequadamente, a paternidade da técnica epidural. 
Foi o cirurgião argentino Alberto Gutiérrez, Diretor do “Servicio de 
Cirurgia de Mujeres del Hospital Español” de Buenos Aires (Argentina), 
que aplicava a anestesia epidural desde 1929, quem alertou para o 
erro, referindo que o inventor da anestesia epidural tinha sido o Dr. 
Pagés. Neste artigo realizamos uma análise do seu trabalho sobre a 
“anestesia metamérica”, assim como de alguns aspetos acerca da vida 
do pioneiro da anestesia epidural. 

ABSTRACT
This article highlights Dr. Fidel Pagés' important legacy, in the year 
that celebrates the centenary of his discovery, the epidural anesthesia. 
Born in 1886 in Huesca, this medical commander was the pioneer 
of epidural anesthesia, which he called “metameric anesthesia” 
in his article published in March 1921 in the “Revista Española 
de Cirugía”, and later reproduced in June of the same year in the 
“Revista de Sanidad Militar”. His premature death in a road accident 
in 1923, probably made his discovery unnoticed. In 1931, Dogliotti 

published his experiences on epidural anesthesia, a work that was 
quickly recognized and for which he was inadequately attributed the 
paternity of the epidural technique. It was Alberto Gutiérrez, Director 
of the Surgery Service of Women of the “Hospital Español” in Buenos 
Aires (Argentina), who had used epidural anesthesia since 1929, 
who warned about this error, stating that the discoverer of epidural 
anesthesia was Dr. Pagés. In this article we carry out an analysis of his 
work on “metameric anesthesia”, as well as some aspects of the life of 
the pioneer of epidural anesthesia.



ântero-lateral dos membros inferiores, deixando intacto o 
períneo, escroto e face posterior dos membros inferiores, 
assim como a planta dos pés. Após 20 minutos, decidiram 
que o bloqueio era suficiente para começar a cirurgia, uma 
hernioplastia inguinal do lado direito, que foi realizada 
sem qualquer incómodo para o doente. Este resultado 
encorajou-o a prosseguir com o estudo deste método, ao 
qual chamou de “anestesia metamérica”. Assim, utilizou 
a anestesia epidural para outras intervenções cirúrgicas, 
tais como a apendicectomia, herniorrafia, colecistectomia 
e hemorroidectomia. Em 1903, Cathelin publicou o uso do 
espaço epidural pelo hiato sagrado, mas foi o Dr. Fidel Pagés o 
primeiro a usar o espaço epidural para anestesiar doentes por 
uma abordagem lombar. O Dr. Pagés conhecia os trabalhos de 
Cathelin,3 Sicard,4 Tuffier5 e Reclus,1,2 autores que procuraram 
realizar previamente a anestesia via epidural, mas cujos 
resultados não foram os desejados, já que a administração do 
anestésico era realizada pelo hiato sagrado, não atingindo o 
nível anestésico suficiente para a realização de intervenções 
abdominais.
No seu artigo, o Dr. Fidel Pagés incluiu alguns desenhos 
anatómicos, bem como um diagrama com os diferentes 
metâmeros anestesiados pela injeção de 20 mLde anestésico 
local entre a 1ª e a 2ª vértebras lombares.
Provavelmente, a morte prematura do autor, associada a uma 
divulgação insuficiente dos seus trabalhos de investigação, 
contribuíram para o seu esquecimento. Assim, Dogliotti, 
um médico italiano, apresentou esta técnica como sua, num 
congresso realizado em Espanha em 1932. Nessa altura 
publicou também um artigo em inglês numa revista norte-
americana, conseguindo uma enorme divulgação dos seus 
resultados. Posteriormente, o Dr. Gutiérrez corrigiu, na 
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“Revista de Cirugía Argentina”, o erro cometido. Doglioti 
acabou por reconhecer o plágio.6 Infelizmente, Fidel Pagés 
continuou a ser ignorado pelos biógrafos e historiadores da 
Medicina daquela época.
O artigo de Pagés só viria a ser traduzido para inglês em 
1961.2,7

O legado médico-científico do Dr. Fidel Pagés no campo da 
Anestesiologia foi notável.
Morisot, possivelmente um dos únicos autores que 
confirmou a descoberta do espanhol, afirmou que o trabalho 
investigado e desenvolvido por Pagés foi um dos melhores 
sobre este tema, incluindo, designadamente, informação 
sobre as bases anatómicas, as características da analgesia e 
da parálise motora, a técnica, os sinais, as complicações e as 
contraindicações.2

A técnica descoberta por Pagés foi aplicada posteriormente 
em obstetrícia a partir de 1935.6

No seu artigo, Pagés descreveu, detalhadamente, os limites 
do espaço epidural. Como o próprio autor referiu, “ o espaço 
epidural está limitado por duas superfícies irregularmente 
cilíndricas, que correspondem: a externa, à superfície interna 
do ráquis e a interna, à externa da dura-máter. Entre as 
duas existe um espaço que alcança, na sua parte superior, o 
contorno do buraco occipital, onde a dura-máter, fortemente 
unida ao osso, fecha o passo à cavidade craniana e, por baixo, 
até ao cóccix”. Explicou a técnica da “anestesia metamérica”, 
baseando-se nas 1500 raquianestesias que referiu ter 
realizado, tanto por via mediana como paramediana. 
Afirmou que, tanto por uma via como pela outra, era possível 
a introdução de anestésico local no espaço epidural de 
duas formas: com a realização de uma punção aracnoideia, 
com posterior retirada da agulha até deixar de sair líquido 
cefalorraquidiano e, a mais recomendada, com a detenção 
da agulha de punção imediatamente após ter atravessado 
o ligamento amarelo, e aí injetar o anestésico local. 
Posteriormente, descreveu a extensão e particularidades 

Fidel Pagés: Centenário da Descoberta da Anestesia Epidural
Fidel Pagés: Centennial of the Discovery of Epidural Anesthesia

Figura 1. Dr. Fidel Pagés.  Museo de Sanidad Militar (Madrid)

Figura 2. Imagem utilizada para ilustrar o artigo “Anestesia 
Metamérica”
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da anestesia metamérica, as complicações, as vantagens 
e as desvantagens da técnica, bem como as indicações e 
contraindicações. 
Pagés afirmou que “sempre que a cirurgia seja em áreas 
inervadas por nervos raquidianos, é possível utilizar a 
anestesia metamérica, com vantagens sobre a aracnoideia 
e paravertebral”. As contraindicações apontadas pelo autor 
eram, no entanto, duas: a idade e o estado séptico.1,2

Com o intuito de destacar a obra do injustamente esquecido 
Dr. Pagés, o Dr. Ignacio Velázquez Rivera publicou, em 2011, 
na revista Sanidad Militar, o artigo “Aproximación a la obra 
científica del Comandante médico Fidel Pagés Miravé”, 
onde reuniu muitos dados obtidos de diferentes arquivos, 
assim como da própria família do Dr. Pagés. O seu trabalho 
retratou, de forma fidedigna, a vida deste notável cirurgião, 
do qual previamente não existia nenhuma biografia. 
Fidel Pagés Miravé nasceu em Huesca (Espanha) a 28 de 
Janeiro de 1886 e faleceu por acidente de viação em 1923,2 

deixando viúva e cinco filhos muito pequenos. Licenciado em 
Medicina pela Universidade de Zaragoza em 1908, obteve o 
“Premio Extraordinario de la Licenciatura de Medicina” no 
mesmo ano. Posteriormente, fez o doutoramento em Madrid, 
com a memória “Patogenia de las Bradicardias”.2 Começou a 
sua carreira no “Cuerpo de Sanidad Militar”, sendo o Hospital 
Militar de Carabanchel o seu primeiro destino. Mais tarde, 
foi colocado no Hospital Militar de Melilla, onde começou a 
exercer como ajudante de cirurgia. Após várias mudanças de 
destino, publicou o seu primeiro artigo “La lucha em campaña 
contra las enfermedades infecciosas” na “Revista de Sanidad 
Militar” no ano de 1912, onde salientou a importância das 
medidas profiláticas para evitar a contaminação das doenças 
contagiosas em grandes aglomerações e em períodos de 
guerra.2 Manifestou sempre um grande interesse pela 
anestesia, já que na Revista Española de Cirugía aparecem 
continuamente comentários a outros artigos publicados 
sobre esta temática.2

Sem dúvida, o trabalho mais importante do Dr. Pagés foi o 
iniciado em novembro de 1920 e publicado em Março de 1921, 
na “Revista Española de Cirugía”, “Anestesia Metamérica”.2 O 
artigo foi reproduzido posteriormente na “Revista de Sanidad 
Militar”, sendo considerado a contribuição mais destacável 
da obra do médico. Pagés também se destacou no campo da 
cirurgia de guerra, pela sua vasta experiência nesse contexto, 
como provam os artigos publicados na época.
A técnica epidural que, nas últimas décadas, tem sido 
utilizada não só com o intuito anestésico, objetivo para o 
qual o Dr. Pagés a utilizou, mas também como método de 
analgesia intra e pós-operatória, analgesia de parto, cuidados 
paliativos, e mais recentemente como procedimento 
diagnóstico e tratamento da dor aguda e crónica.
No centenário da sua publicação, lembramos a figura do 
Dr. Pagés, a quem devemos uma das descobertas mais 
importantes no campo da anestesiologia.
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Chirurgicale. 1901; 24.

6. Álvarez-Muñoz G. El Plagio científico. Actual Med. 2018; 103:106-7. 
7. Anestesia Metamérica Classical File. Surv Anesthesiol. 1961; 5:326.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 1 - 2021 29

INTRODUÇÃO
Arthur Schopenhauer1 nasceu em Danzig, actual Gdansk, na 
Polónia, a 22 de Fevereiro de 1788, tendo emigrado cedo com 
os pais para Hamburgo, na Alemanha, em 1793, altura em 
que a sua terra natal passou a ser ocupada pela Prússia. 
Em 1813, doutorou-se pela Universidade de Berlim com a tese 
Sobre a Quádrupla Raiz do Princípio da Razão Suficiente. 
Viajou muito pela Europa, sobretudo pela Itália, teve várias 
ligações amorosas que não conheceram continuidade e a 
partir de 1831 fixou residência em Frankfurt.
Arthur Schopenhauer é reconhecido como o filósofo da 
representação ou filósofo da vontade. A sua obra mais 
importante e mais divulgada, publicada em 1818, O Mundo 
como Vontade e Representação, caracteriza o mundo 
fenomenológico como produto duma vontade cega e 
insaciável, vontade essa a que chama noumenon palavra 
alemã derivada do grego nooumenon, numa referência ao 
conceito kantiano de númeno, ou seja, a coisa tal como é em 
si própria, incognoscível a que só a Razão poderá ter acesso, 
por oposição à coisa que é percebida pelos sentidos através 
dos seus atributos fenomenais, atributos que ajudam os 
nossos sentidos a definir essa coisa.2

Conhecido também como o “Príncipe do pessimismo”, para 
compreender Schopenhauer é preciso conhecer a sua vida 
entre a vontade do pai que queria que ele fosse comerciante 
e a crítica da mãe, que se tornou uma das mais populares 
escritoras de seu tempo, mas muito temperamental e com 
muito mau génio. Esta tivera uma vida infeliz com seu 
prosaico marido e quando ele morreu entregou-se ao amor 
livre e mudou-se para Weimar por ser um ambiente mais 
apropriado para este tipo de vida. Artur Schopenhauer reagiu 
contra isso, como Hamlet contra o segundo casamento de 
sua mãe; e os desentendimentos com a mãe ensinaram-lhe 
uma grande parte daquelas meias verdades sobre as mulheres 
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com as quais iria permear sua filosofia. Uma das cartas 
dela ao filho revela o estado de coisas entre os dois: "Você é 
insuportável e opressivo e muito difícil de se conviver; todas 
suas boas qualidades são obscurecidas pelo seu convencimento 
e tornadas inúteis para o mundo porque você não pode conter 
sua tendência de criticar as outras pessoas”.
A mãe acabou por rejeitar o filho num episódio em que o 
empurra pelas escadas abaixo. A vida profissional de Arthur 
também não foi das mais brilhantes tendo visto rejeitadas 
muitas das suas publicações. O facto de se ter oposto 
frontalmente às ideias de Hegel, seu contemporâneo, acabou 
por o excluir da sociedade da época e por o desacreditar. Foi 
professor de filosofia na Universidade de Berlim, mas por 
pouco tempo. As suas aulas tinham quatro alunos. Um dia, 
deliberadamente, marcou a sua aula para a mesma hora da 
de Hegel, que ocorria na sala ao lado pensando que a sua sala 
iria encher e deixar Hegel humilhado. Desgraçadamente para 
Schopenhauer aconteceu ao contrário, de forma aparatosa. 
Não teve ouvintes e Hegel, teve a sala cheia.
Só muito tarde, em 1851, publica Parerga e Paralipomena, 
obra que continha ensaios sobre o seu principal trabalho, 
a vontade e a representação do mundo. Foi o seu primeiro 
sucesso em parte devido aos imensos e frequentes 
elogios produzidos pelos seus discípulos. Estes discípulos 
encontravam-se sobretudo fora da academia, a Royal Danish 
Society, que nunca reconheceu o valor da sua filosofia 
anunciada na primeira obra publicada em 1818 e mais tarde 
em 1841, O Mundo como Vontade e Representação, obra 
que foi ignorada ou teve críticas negativas. Os seguidores 
de Schopenhauer eram sobretudo advogados que estavam 
interessados em seguir estudos privados de filosofia.
Em 1856 os filósofos académicos começam, finalmente, a 
reparar no seu trabalho e a Universidade de Leipzig patrocina 
um concurso de ensaios sobre a filosofia de Schopenhauer. Daí 
para a frente o reconhecimento foi-se dando não só através da 
divulgação da sua obra e filosofia, mas também pelos retratos 
que dele fizeram e de visitas aos locais por onde tinha passado, 
presentes que lhe foram dando e autógrafos que pediram. 



compaixão. O elemento fundamental é a vontade e o desejo de 
viver, que num desencadeia a procura dos cuidados médicos 
e no outro desperta o sentimento de solidariedade. Pode-se 
perguntar: O que move o médico é o dever ou a compaixão? 
É a compaixão que gera o dever ou é o dever que suscita a 
compaixão?
Como diz o jesuíta Roque Cabral,4 “Trivial na sua aparência, 
o facto de alguém se obrigar para com outrem, ou se decidir, 
constitui um privilegiado revelador antropológico”.
E continua: “Quando me obrigo para com alguém, altera-se o 
universo moral em que me movo. Com o meu compromisso fiz 
cessar uma indeterminação. O que antes me era indiferente, 
do ponto de vista moral, deixa de o ser e apresenta-se como 
uma exigência, negativa ou positiva, que vincula a minha 
liberdade”.
O que, directa ou indirectamente, fundamenta o dever de 
quem promete, não é tanto a promessa em si, mas sim, o direito 
que ela origina naquele a quem é feita. Ora, no meu entender, 
o dever de servir é assumido no momento em que o médico 
se expõe como tal, e, portanto, leva o doente a procurá-lo. 
Esse direito, que aos doentes é outorgado em abstracto por 
cada médico, porque se anuncia desde logo como médico e 
potencial portador da cura, precede em muito esse encontro 
e essa relação em concreto. Embora tal encontro de vidas, a 
daquele doente com a daquele médico, seja promovido por 
uma promessa e pelo direito que ela gera, é a compaixão 
que se sobrepõe ao sentido do dever. A compaixão não é 
abstracta. Tem como objecto um ser em concreto, que sofre, 
naquele dia, naquele momento e naquelas circunstâncias e 
perante aquele médico. Agir em conformidade com o dever 
ou pela promessa, é pouco para a vocação médica. É criar 
uma aritmética jurídica, estéril, do deve e do haver. O dever 
é na realidade um exercício de liberdade que cria um imenso 
espaço para a compaixão em diversas frentes da relação. E 
isto não é de somenos importância pois à compaixão sucede 
o amor. António Damásio refere que o amor é mais do que 
um estado superior de consciência. “O amor começa como 
um sentimento e depois caminha ao encontro de todos os 
outros saberes, aqueles saberes do mundo exterior que vamos 
acumulando. A nossa vida é esse encontro.” E é neste encontro 
que se experimenta o amor.
A vida e a obra de Schopenhauer entrelaçam-se na 
fundamentação da sua teoria central: o mundo é uma 
representação e a razão é uma ilusão. Para Arthur 
Schopenhauer o mundo que conhecemos é o mundo 
fenomenológico, aquele mundo cujos atributos informam 
os nossos sentidos e que representamos no nosso espírito 
através do processo cognitivo. Há, porém, uma força imensa, 
uma Vontade natural, muito para além da “boa-vontade 
kantiana” e do imperativo categórico, que nos obriga, seres 
humanos, insectos, plantas, todos os seres vivos, a lutar 
pela vida. É uma força irracional que move todos os seres. 
Não depende da razão. A razão ilude o homem dando-lhe a 
sensação que pode controlar, descobrir e inventar, perceber 
e criar, infinitamente. No entanto, Schopenhauer mostrou 
que o homem mal tem domínio de si próprio ao ser movido 
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Iam vê-lo jantar ao Englischer Hof, Frankfurt, hotel onde 
vivia desde 1859 e que em sua honra, após a reconstrução em 
1904, se passou a chamar Schopenhauerhaus. Este edifício 
foi destruído em 1944, durante um bombardeamento. 
Schopenhauer teve poucos ou nenhuns problemas financeiros 
ao contrário da sua mãe e da sua irmã. Com a morte do pai 
herdou um terço da sua significativa fortuna e aplicou-a em 
títulos do tesouro, do governo alemão, que lhe rendiam o 
dobro dum ordenado de professor universitário. Até à sua 
morte, nesta cidade, no dia 21 de Setembro de 1860, escreveu 
numerosas notas, principalmente sobre a velhice, que foram 
publicadas postumamente sob o título de Senilia.
Após a morte, a vida e obra de Arthur Schopenhauer 
influenciaram muitos pensadores e artistas como Nietzsche, 
Wittgenstein, Anthony Ludovici, e cientistas como Albert 
Einstein e Erwin Schrödinger, ou psicanalistas como Freud 
e Jung, escritores como Tolstoy, Melville, Thomas Mann, 
Machado de Assis, José Luís Borges, Samuel Beckett e o 
compositor Richard Wagner.
A obra e a influência de Schopenhauer são transversais a 
muitas disciplinas, como de resto a filosofia teria que ser. 
O que tem a ver Schopenhauer com a Anestesiologia? Ou 
melhor, com a vocação anestesiológica? A resposta curta é: 
Schopenhauer introduziu na filosofia ocidental elementos 
do budismo, como a compaixão e a bondade, onde enraízam 
os princípios da Anestesiologia enquanto disciplina do 
conhecimento que nasce e se dedica, estuda e ensina, domina 
e aplica a arte e a ciência de controlar o sofrimento e a dor.
Schopenhauer encara as dores do mundo3 numa perspectiva 
existencial, concreta, não mais platónica ou kantiana, em 
teoria ou pela força da razão, e anuncia uma ética baseada 
na compaixão. O que não é o mesmo que empatia. Esta 
pode surgir mais tarde. Não é a compaixão de sentir dó, 
pena ou piedade, mas a compaixão que desperta o amor, o 
Ágape, dos gregos, que traz valor ao objecto que despertou 
essa compaixão. O amor em Ágape é aquele sentimento 
que precede o valor ao contrário da amizade ou da Philia 
ou do Eros em que o valor do objecto motiva e precede o 
sentimento. O anestesiologista ao dedicar compaixão ao 
doente dignifica-o, atribuindo-lhe valor, e dignifica-se a ele 
próprio ao usar a sua liberdade na criação de valor.
A relação do médico com o doente obedece à filosofia da 
representação: O doente olha para o médico anestesiologista 
como aquela pessoa que dispõe de conhecimentos e treino 
para o poupar às dores e garantir a sua sobrevivência a 
um acto cirúrgico, enquanto o anestesiologista olha para 
o doente como um ser vulnerável, objecto de um dever 
assumido, antecipando a satisfação duma vocação que se 
realiza ao ajudar aquela pessoa numa fase particularmente 
perturbadora e difícil da sua vida. É como se o anestesiologista 
se completasse. Esta relação, materializada na consulta pré-
anestésica, no bloco operatório, na unidade pós-operatória 
ou mesmo na enfermaria, embora seja frequente e repetida 
vezes sem conta, não pode nem deve ser considerada banal. 
Ela contém em si a essência da filosofia de Schopenhauer. O 
quadro inspira-se na dor e no sofrimento e desenrola-se na 
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por uma vontade irracional, uma força que controla o “eu” 
de Descartes, que é egoísta e centrada na sobrevivência. 
Essa vontade é o conatus ou força de viver defendida por 
muitos filósofos. O termo teve uma influência notável não 
só em Schopenhauer, mas também em Nietzsche e Louis 
Dumont. Recebeu contributos importantes de filósofos do 
século XVII, como Spinoza, Descartes, Leibniz, e Thomas 
Hobbes. O termo conatus vem do verbo latino conor que 
pode ser traduzido por tentar ou procurar. Os Estóicos e os 
Peripatéticos moldaram o conceito de ímpeto à volta desse 
termo. Conatus também passou a ser usado para definir 
conceitos mecanicistas ligados aos fenómenos da inércia e do 
movimento.
De qualquer forma o ponto central do termo fica bem 
resumido por Bento de Spinoza: "cada coisa, à medida que 
existe em si, esforça-se para perseverar em seu ser" (Ética, parte 
3, prop. 6).  Mais recentemente, António Damásio recupera 
o termo ligando-o mais à biologia, à química e à neurologia. 
De resto, e do meu ponto de vista, a Natureza não permitiria 
a emergência dum qualquer ser vivo, animal ou planta, se não 
nascesse já com mecanismos de defesa e de recuperação que 
lhe permitam a luta pela continuidade, quanto mais não seja 
até à procriação ou replicação. Schopenhauer desconstrói 
consistentemente a metafísica tradicional, fundando a ética 
da compaixão sobre o cenário pungente da dor que avassala 
o mundo e que provém da doença, da miséria, da guerra e 
da fome. Trata-se duma ética prática e vivencial baseada no 
contraponto ao egoísmo, fruto do “ego” e do “eu”, e à crueldade 
inata do homem na sua loucura para sobreviver. Na sua obra 
“As dores do Mundo” escreve:
“Não conheço nada mais absurdo do que a maior parte 
dos sistemas metafísicos, que explicam o mal como uma 
coisa negativa; só ele, pelo contrário, é positivo, visto que se 
faz sentir... O bem, a felicidade, a satisfação, são negativos, 
porque não fazem senão suprimir um desejo e terminar 
um desgosto. Acrescente-se a isto que em geral achamos as 
alegrias abaixo da nossa expectativa, ao passo que as dores a 
excedem grandemente. Se quereis num momento esclarecer-
vos a este respeito, e saber se o prazer é superior ao desgosto, 
ou se apenas se compensam, comparai a impressão do animal 
que devora outro, com a impressão do que é devorado.”
A proposta de Schopenhauer é que a compaixão seja 
considerada o princípio fundamental. Contra a razão pura 
kantiana, a compaixão está para além da nossa representação 
do mundo e da razão ilusória. Através da compaixão percebo 
a unidade de todas as coisas e consigo estabelecer uma 
relação que me une e conecta com todos os outros, enquanto 
o egoísmo seria uma “ausência metafísica” que separa os 
homens. Diria mesmo, que a compaixão, apela à alteridade 
e ao reconhecimento de “eu sou o outro e o outro é parte de 
mim”. Que somos parte dum sistema que não depende de 
ninguém em particular, mas sim de todos e que o sofrimento, 
qualquer que ele seja, e que por definição alerta para uma 
perda iminente, desperta a energia deste sistema equilibrado, 
ecossistema, em cada um dos seus elementos, plantas e 
animais, num acto simultâneo de “compaixão natural” que 

visa eliminar ou isolar o agressor e reestabelecer o equilíbrio. 
O que releva deste processo não é a morte, não é a perda, é 
a vontade de lutar, presente no próprio ser e nos que com ele 
convivem. Neste aspecto, o Amor, essa energia que já referi é 
o contrário de Indiferença ou Anergia. O Ódio mantém uma 
energia vital, fruto da decepção consigo próprio, mas orientada 
para o próximo, adversário ou não. A energia contida é válida, 
só que de sinal contrário. Ódio e Amor são as duas faces da 
mesma moeda. A Indiferença é ausência de energia, vontade 
transformadora... o mesmo que morte. A Indiferença não é 
compatível com a vocação médica. O sofrimento que apela 
à intervenção por vezes abre brechas na Vontade natural, 
naquele conatus que nos condiciona e permite ao ser humano 
revelar-se, conhecer-se, criar e, através da compaixão, enfim, 
amar e sentir o sopro da Liberdade. Alguns ensinamentos 
práticos da filosofia de Schopenhauer, pois é disso que se 
trata, uma filosofia existencial, prática e orientada para os 
problemas do sofrimento e da dor, podem ajudar a relação 
médico-doente. Só nos conhecemos verdadeiramente na 
solitude. Solidão é diferente de solitude. A primeira produz 
sofrimento. A segunda é uma opção consciente, deliberada e 
serena que permite o isolamento do ruído do mundo criando 
espaço e disponibilidade para pensar sobre si próprio. O 
discernimento necessita da solitude. 
O que é normalmente entendido como felicidade, riqueza, 
poder ou glória, é essencialmente, negativo e, absolutamente, 
nunca positivo. A representação do sofrimento, ela própria, 
pode ter diversas perspectivas, tal como Schopenhauer refere. 
Assim, o sofrimento não pode ser menosprezado como um 
elemento de inspiração e de clarificação para a vida e para 
o auto-conhecimento. A este propósito, e recentemente, 
numa entrevista dada à CNN, o jornalista Fareed Zakarias 
no Programa GPS pediu a Walter Isaacson, autor do livro 
The Code Breaker, que falasse de David Sanchez, uma das 
personagens reais desse livro. Walter, a propósito da edição 
do DNA, um dos assuntos abordados na sua obra, contou 
que David Sanchez sofre de anemia falciforme e quando joga 
basquetebol contorce-se com dores. Disseram ao David que 
agora já poderiam editar os seus genes e corrigir o problema 
nos seus filhos. Perguntaram-lhe se não o queria fazer… Ele 
respondeu: “Óptimo. Perguntem aos meus filhos. Eles que 
decidam.” “Porquê?”, perguntaram um tanto admirados. 
David respondeu: “A anemia falciforme ajudou a moldar-me. 
Tornou-me mais solidário, mais persistente. Senti compaixão 
e empatia pelos outros porque passei por isso.” Walter conclui 
a entrevista dizendo: “Quando começamos a mexer com a 
raça humana, temos de manter a compaixão e a empatia e 
não dizer: Vamos pôr fim à diversidade na sociedade. Fiquei 
tão comovido com aquele rapaz de 17 anos… acho que é o 
melhor bioeticista do meu livro.”
Segundo Schopenhauer o homem pode fazer o que deseja, 
mas não pode controlar o que deseja. Vencer a Vontade não 
é fácil. Schopenhauer usa elementos hinduístas e compara-a 
a um elefante: enfrentá-la frontalmente garante o insucesso 
e a perda de controlo. Criar oportunidades de diversão e 
alteração na trajectória, passo a passo, usar a inteligência, 
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pode ser mais lento, menos dominador, mas evita a decepção 
do fracasso. As mudanças melhores são as mudanças lentas e 
graduais. Para Schopenhauer, a melhor forma de não ficar na 
maior tristeza é não esperar ser muito feliz. O mesmo é dizer 
que uma vida com menos sofrimento é melhor do que uma 
vida com grandes alegrias. Reduzir a dor é mais importante 
que perseguir desejos de grande felicidade.
A compaixão é a base da moralidade. Não ofender e ajudar é a 
base de todo um bem-estar. Não interessa a dimensão do acto 
de compaixão. Ele fará a diferença. Não há proporcionalidade 
entre a iniciativa e o efeito. O tédio ocupa um lugar de 
destaque na filosofia de Arthur Schopenhauer. Em 'Aforismos 
para a Sabedoria de Vida' diz: “A dor e o tédio são os maiores 
obstáculos à felicidade”. De facto, exteriormente, a necessidade 
e a privação geram a dor; em contrapartida, a segurança e 
a abundância geram o tédio. Quando nos afastamos da dor 
aproximamo-nos do tédio e vice-versa. É principalmente 
dessa vacuidade interior, própria do tédio, que se origina 
a busca por reuniões, distracções, divertimentos e luxo de 
todo o tipo, busca que conduz tantas pessoas à dissipação e 
depois à miséria. Nada preserva tanto desse desvio quanto a 
riqueza interior, a riqueza do espírito. Pois esta, quanto mais 
se aproxima da eminência, menos espaço deixa para o tédio.” 
Tal como na caverna de Platão, Schopenhauer diz que 
vivemos em função das sombras e das representações que 
conhecemos. A pintura e a música são excelentes escapes da 
prisão dos nossos sentidos ou da caverna das sombras. A arte, 
em geral, refere o filósofo, tem a qualidade de transcender a 
realidade e nos ligar à real essência espiritual deste mundo.
Recentemente faleceu o homem que era conhecido como 
o Maratonista de Boston, Dick Hoyt. Este homem fazia 
equipa com o filho, Rick, com uma particularidade: o filho 
tinha paralisia cerebral e deslocava-se numa cadeira de 
rodas empurrada pelo pai. Aos 10 anos, em 1972, Rick 
conseguiu fazer-se entender através dum dispositivo criado 
na Universidade de Tufts, no Massachussets. A primeira 
frase que disse surgiu num jogo de hóquei no gelo: “Go, 
Bruins!!!” Bruins era a sua equipa favorita. Até essa altura 
ninguém tinha percebido exactamente o que deixava feliz 
e o que motivava o jovem Rick. Se era o desporto pois será 
o desporto, pensou o pai. Em 1977 Rick pediu ao pai para 
correr as 5 milhas duma prova de caridade. O pai arrumou 
a farda de guarda nacional, arranjou uma cadeira apropriada 
para o filho e criou a Equipa Hoyt que correu as 5 milhas. 
No fim, Rick virou-se para o pai e disse: “Não me senti 
nada incapacitado!” A partir daí a Equipa Hoyt correu 
os EUA de norte a sul. Até Junho de 2005, o Team Hoyt já 
tinha participado num total de 911 eventos, incluindo 206 
triatlos, seis dos quais competições Ironman Triathlon, vinte 
duatlos e 64 maratonas, incluindo 24 maratonas de Boston, 
consecutivas. O melhor tempo numa maratona ocorreu em 
1992 com 2 horas e 40 minutos, apenas 36 minutos a mais 
que o recorde mundial, estabelecido sem empurrar cadeira 
de rodas, claro! Ainda em 1992 fizeram a corrida dos EUA 
em bicicleta, uma jornada de 3735 milhas, completada em 
45 dias que ganharam. Ganhou também um Ironman, sendo 

que para a natação a organização autorizou o uso de um bote 
de borracha para transportar Rick e na bicicleta usou uma 
espécie de tandem. Fez tudo isto não pelas medalhas, não por 
recordes, não por protagonismo, mas apenas para ver Rick 
sorrir. Dizia Rick, em 2009, ao The New York Times: “Quando 
estamos lá fora numa corrida, um elo especial forma-se entre 
nós”. Mais tarde, numa entrevista ao Boston 25 News, conta 
o seu irmão Russ, que ele costumava dizer ao pai: “Tu és 
o meu corpo e eu sou o teu coração”. Médico e doente são 
uma equipa. Cada um tem um papel decisivo na relação e no 
desfecho. E se um tem a força da vocação o outro é fonte de 
inspiração.
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Figura 1. Team Hoyt em Wellesley, Massachusetts, durante a 
Maratona de Boston em 2012.5
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dos autores não há imagens previamente publicadas na literatura 
em que seja visível radiocontraste simultâneo no espaço epidural e 
subaracnoideu, tornando as imagens enviadas únicas.
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ABSTRACT
Epidural analgesia remains a frequently used technique in all 
perioperative settings and chronic pain management, though still 
associated with a variety of complications, including technique failure, 
spinal hematoma or abscess and inadvertent location/migration of 
the catheter to the intravascular/subdural/subarachnoid space, with 
potential letal consequences. 
In this clinical case we report a migration of an epidural catheter 
intended for chronic pain management, which was placed 
intrathecally with position confirmed by radiocontrast dye. The 
authors pretend to highlight with this case that a high suspicion 
level is crucial for the correct diagnosis of catheter malposition and 
appropriate management. In our current knowledge, there are no 
previous published images on the literature showing simultaneous 
radiocontrast in both the epidural and intratechal space, giving our 
images its singularity.

RESUMO
A analgesia epidural permanece uma técnica frequentemente 
utilizada em todo o perioperatório e abordagem de estados de dor 
crónica, embora se mantenha associada com diversas complicações, 
incluindo a falha da técnica analgésica, hematoma ou abcesso 
espinhal e inadvertente localização/migração do catéter para o 
espaço intravascular/subdural/subaracnoideu, com consequências 
potencialmente letais.
Neste caso clínico, descrevemos a migração de um catéter epidural 
colocado para abordagem de dor crónica, que foi visualizado no espaço 
intratecal com a administração de radiocontraste. Com este caso, os 
autores pretendem ressalvar a necessidade de um elevado nível de 
suspeição para o correto diagnóstico de mau posicionamento do 
catéter e apropriada abordagem do mesmo. No atual conhecimento 

INTRODUCTION
The epidural space is located between the flavum ligament 
and externally to the dura mater as opposed to the 
subarachnoid space existing between the arachnoid and the 
pia mater, containing the cerebrospinal fluid. The subdural 
space constitutes a potential space between the arachnoid 
and the dura mater with limited quantity of serous fluid.
Although epidural analgesia is frequently used, both in pre, 
intra and postoperative settings, as well as acute and chronic 
pain, it remains associated with a variety of complications: 
analgesic failure, unilateral analgesia, accidental dural 
puncture, post-dural puncture headache, hemorrhage/
hematoma or inadvertent location/migration of the catheter 
to the intravascular/subdural/subarachnoid space.1

Unlike the epidural space, the subarachnoid space is 
continuous with the subarachnoid intracranial space. 
Subarachnoid injection of large amount of the local anesthetic 
intended for epidural space leads to an extensive block in 
15-20 min, including the cranial nerves and the respiratory 
muscles, with potential for respiratory arrest. 
In this case report, we present a case of subarachnoid catheter 
placement confirmed by radiography through administration 
of unionized contrast. 

CASE REPORT
The present case report has been approved by the ethical 
committee of the clinical institution. A 74-year-old male 
patient, diagnosed with rectum adenocarcinoma, was 
submitted to abdominoperineal resection. The procedure 
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presented with a perineal fistula as a complication. 
Two years after the surgical intervention, the patient 
displayed pelvic cancer recurrence with bladder invasion and 
multiple metastasis in the liver, lungs and bones. Along with 
this diagnosis, the patient presented intense algic complaints, 
located at the perineum. The pain was exacerbated in the 
sitting position and relieved at the decubitus position. 
Regarding this, the patient was hospitalized and medicated 
with iv morphine perfusion (between 2-4 mL/h), diclofenac 50 
mg twice daily, amitriptyline 12.5 mg once daily, gabapentine 
300 mg twice daily and paracetamol 1 g. It was given the 
patient the possibility to initiate epidural analgesia, which he 
refused due to symptomatic improvement. The patient was 
then discharged home with oral medication and maintained 
regular follow-up at the hospital pain clinic.
Two months after the hospitalization, a worsening of the 
pain ensued. Thereafter, a tunnelized epidural catheter was 
placed with a perfusion of ropivacaine 0.2% and morphine 
0.1% at 4 mL/h. Two months after placement of this epidural 
catheter, the patient experienced an abrupt exacerbated 
pain, turning on to the emergency service due to aggravated 
symptoms located on the perineum. At the emergency 
services, it was verified a partial withdrawn of the epidural 
catheter. Regarding the pain control previous accomplished, 
it was considered a new placement of an epidural tunnelized 
catheter, under radiological control. The epidural space was 
searched by loss of resistance technique using saline, at the 
L4-L5 interspace. When the space was reached, 0.5 mL of 
non-ionized contrast was administered, confirming the 
location at the epidural space (Fig. 1).

The epidural catheter was then introduced through the 
Tuohy needle and its position was again confirmed with 
contrast-enhanced radiography. This time the radiocontrat 
dye was seen spreading at the subarachnoid space and 
catheter migration was identified. (Fig.s 2 and 3)
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DISCUSSION
Insertion of epidural catheters poses the risk of malposition 
of the catheter: either intravascular, subdural or intrathecal, 
with an incidence between 21% to 43%.2 This poses potentially 
lethal complications, with a clinical diagnosis often difficult 
due to varied symptomatic presentation.
Malposition can occur due to a variety of factors, such as 
tear of the arachnoid membrane by the catheter or catheter 
tip eroding through the arachnoid membrane. Some authors 
postulate that the sub-atmospheric pressure in the epidural 
space and gripping action by ligamentum flavum propelling 
the catheter inwards as patients straighten their backs from 
the flexed position can also explain catheter migration.3 The 
majority of epidural catheter’s malposition occur at the time 
of insertion, as was the case in this case report, although 
cases of catheter migration thereafter have been reported.4-6

In the described clinical case, migration occurred into the 
intrathecal space. To exclude malposition, administration 

Figure 1. Epidural space with constrast dye administered by the 
epidural needle (E)

Accidental Subarachnoid Position of an Epidural Catheter
Colocação Subaracnoideia Acidental de um Catéter Epidural

Figure 2. Administration of radiocontrast dye by the catheter 
identified subarachnoid catheter migration (S). Contrast in the 
epidural space is identified by the letter E

Figure 3. Postero-anterior view of radiocontrast dye in the 
epidural space (E) and subarachnoid space (S)
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of local anesthetic (typically 60 mg lignocaine with 15 μg 
of epinephrine) is commonly used to exclude subarachnoid 
or intravascular placement, although it does not always 
ensure correct placement. Other method to confirm epidural 
position consists of aspiration: absence of cerebrospinal 
fluid or blood in the aspirate favours correct position. 
Notwithstanding, this test also lacks optimal sensibility: 
aspiration and negative pressure applied to blood vessels 
frequently leads to intravascular collapse and false negative 
results7; also dural puncture by the epidural needle is 
usually obvious but puncture by the catheter is difficult to 
identify, since flow of cerebrospinal fluid down the catheter 
is comparatively slow and may be mistaken for saline.8 
This distinction can however be made by testing the fluid 
for glucose.9 Despite this and regarding the frequent false 
negative results, some authors recommend the preferential 
use of a test dose to exclude the intrathecal or intravascular 
migration of an epidural catheter.5 Aditionally, these authors 
suggest administration of all doses in small aliquots as test 
doses after careful aspiration of the catheter and the use of 
commercially available clamps to prevent migration.
However, in the presented case, malposition was confirmed 
radiographically with contrast dye administration, which 
demonstrates typical epidural spread under fluoroscopy (Fig. 
1) and subarachnoid spread of contrast by the catheter in 
Fig.s 2 and 3, making it a highly sensitive test. This technique, 
however, remains an exclusion test due to lack of equipment 
and concerns about radiation hazards and contrast risks, such 
as contrast hypersensitivity, contrast induced nephropathy, 
making it infrequently used.9 Other authors have suggested 
diagnostic imaging with a spiral computed tomography 
scan or magnetic resonance imaging, allowing not only the 
diagnosis of the catheter position but also of a potential 
epidural/spinal hematoma.9,10

In our clinical case, the presence of a permanent previous 
epidural catheter favoured posterior migration of a newly 
inserted catheter, as the initial catheter tip probably had 
caused an erosion in the arachnoid membrane.11 Anatomical 
studies suggest that arachnoid puncture by an epidural 
catheter is possible, though dural puncture is unlikely.12  This 
knowledge along with the fact that the catheter was going to 
be tunneled for long duration use, impelled the authors to use 
contrast dye administration for epidural catheter placement 
confirmation, giving an increasing security in the technique 
execution and correct catheter location. 
The authors pretend to highlight with this case that a high 
suspicion level is crucial for the correct diagnosis of catheter 
malposition and appropriate management. Close surveillance, 
avoidance of further injections of local anesthetic and 
institution of support therapy are mandatory to avoid 
potential critical complications, such as cardiopulmonary 
arrest and death that may ensue after intrathecal malposition. 
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ABSTRACT
Subclavian steal is a rare condition caused by steno-occlusive disease 
in the proximal subclavian artery and systemic hypertension can be a 
physiologic response to maintain adequate cerebral perfusion. 
Perioperative arterial pressure targets should be individualized 
specially in hypertensive patients and remains challenging in most 
patients. Cerebral oxymetry monitor can be a powerful tool in 
detection and correction of cerebral ischemia associated with arterial 
pressure drops.

RESUMO
A síndrome de roubo da subclávia é uma patologia rara causada por 
doença esteno-oclusiva da artéria subclávia proximal e a hipertensão 
arterial sistémica pode ser a resposta fisiológica para manter a 
perfusão cerebral adequada.
Os objetivos de pressão arterial no peri operatório devem ser 
individualizados, sobretudo em doentes hipertensos, e continua a ser 
desafiante na maioria dos doentes. O monitor de oximetria cerebral 
pode ser uma ferramenta valiosa na deteção e correção de isquemia 
cerebral associada a descidas da pressão arterial.

INTRODUCTION
Subclavian steal is a phenomenon caused by steno-occlusive 
disease in the proximal subclavian artery.
The stenosis decreases the arterial pressure in the subclavian 
artery distal to the lesion that is detected by measurement 
of arterial pressure in the ipsilateral arm. In cases of severe 
stenosis, the low pressure can cause the reversion of the 
blood flow in the ipsilateral vertebral artery and the flow 
of the contralateral subclavian artery is responsible for the 
blood supply of the involved arm through the contralateral 
vertebral artery.1

Most of the subclavian artery stenosis are asymptomatic. In 
rare cases, stenosis causes symptoms related with arterial 
insufficiency in the upper limb and brain. Large pressure 
difference between arms, exercise induced harm pain, fatigue 
or numbness are characteristics. Syncope, disequilibrium, 
vertigo, dizziness, ataxia and diplopia can be explained by 
vertebrobasilar ischemia.1,2

In all patients, cardiovascular risk factors should be corrected: 
control of hypertension and dyslipidemia, smoking cessation, 
glycemic control and antithrombotic therapy.
Patients with severe symptoms can be managed with 
endovascular treatment or open surgical bypass.

CASE REPORT
A 74-years-old female with a subclavian steal syndrome due 
to occlusive disease of the left subclavian artery was admitted 
for open carotid-vertebral bypass. Symptoms included 
episodes of dizziness and syncope with exercise of the left 
arm.
Two years before an angioplasty of the subclavian artery was 
tried without relieve of the symptoms.
She had an uncontrolled hypertension, medicated with 
nifedipin, bisoprolol, lisinopril, furosemide, spironolactone, 
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clonidine, doxazosine, trimetazidine and isosorbide 
mononitrate. Previous attempt to control hypertension was 
made by renal artery angioplasty. She had an obstructive 
sleep apnea, using continuous positive airway pressure at 
night. 
Pre anesthetic evaluation revealed a significant difference in 
arterial pressure between both arms (left arm: 130-70 mmHg; 
right arm: 233-82 mmHg). In pre-operative echocardiogram, 
a severe pulmonary hypertension was found without left 
ventricular dysfunction.
In the day of the procedure, monitoring included EKG and 
ST deviation, pulse oximetry and unilateral processed EEG 
(BISTM Medtronic) on the left side and the initial value was 94.  
Regional brain oxygen saturation (INVOSTM Medtronic) was 
used to detect cerebral ischemia.
Baseline regional brain oxygen saturation before anesthesia 
induction was 65 on the left side and 67 on the right side. 
Premedication was provided with midazolam and an intra-
arterial catheter was inserted on the right arm (initial value 
of 255/76 mmHg). Anesthetic induction was provided 
with intravenous fentanyl (0.2 mg), propofol (100 mg) and 
rocuronium (50 mg). For maintenance of anesthesia a 
mixture of oxygen, air and sevoflurane was used.
After induction arterial pressure dropped to 176/44 mmHg 
with concurrent drop of regional brain oxygen saturation 
(rScO2) of 12% in the left cerebral hemisphere and 21% in the 
right cerebral hemisphere (left 57%; right 53%).
The drop was corrected with intravenous boluses of 10 mg 
ephedrine and rScO2 recovered to 69% on the left side and 
68% on the right side.
One hour after surgical incision, another drop on arterial 
pressure (180/50 mmHg) and rScO2 (left 52%; right 58%) was 
detected. No significant change on BIS value was detected.
A norepinephrine perfusion was started and maintained 
until the end of the surgery guided by rScO2 baseline value. 
Multimodal analgesia was provided with intravenous 1000 
mg of paracetamol, 30 mg of ketorolac and 3 mg of morphine.
Extubation occurred uneventfully.
After recovery no alterations were detected on neurologic 
exam. In the postoperative time, the patient was transferred 
to intensive care unit.
No neurological symptoms were detected and arterial 
pressure returned to pre-operative values. Discharge 
occurred four days after the surgery. 

DISCUSSION
This case report highlights several questions about normality, 
risk assessment and individualized decision making.
Taking into account the history of uncontrolled stage 3 
hypertension despite all efforts to treat this condition, either 
by antihypertensive ambulatory medication and renal artery 
angioplasty we hypothesized this hypertension could be a 

physiologic response to the subclavian steal syndrome.3,4

We decided to proceed to surgery with invasive arterial 
pressure and regional brain oxygen saturation monitoring 
(INVOSTM Medtronic) anticipating an altered state of 
equilibrium between these two variables. INVOSTM 

Medtronic monitor provides an easy and simple way to 
obtain a continuous measurement of frontal cortex oxygen 
saturation, based in near-infrared spectroscopy.5

During surgery, a decrease in arterial pressure below 180/50 
mmHg implied concurrent cerebral desaturation which was 
corrected by an increase in arterial pressure with ephedrine 
bolus.
As these observations appeared to confirm our initial 
hypothesis of right shift of autoregulation interval, the 
decision was made to initiate a norepinephrine perfusion to 
stabilize arterial blood pressure and consequently cerebral 
perfusion pressure.
Fig. 1 presents intra-operative variation of arterial pressure 
and regional brain oxygen saturation.

It is uncommon, to say the least, that arterial pressure of 
180/50 mmHg need to be corrected with noradrenalin. In this 
case, regional brain oxygen saturation helped us to establish 
the threshold to use vasopressors, maintaining systolic blood 
pressure over 190 mmHg most of the procedure.
Six months after surgery, in post-operative review, she 
was asymptomatic and blood pressure had dropped to 
136/80 mmHg in left arm and 162/65 mmHg in right arm 
with the same anti-hypertensive medication. This came to 
reinforce our initial hypothesis. New technology allows 
us to characterize individual physiology parameters and 
therefore adapt our decision making. These may be the 
future of Anesthesiology in the operating room, tailor-made 
anesthesia.

Figure 1. Intra-operative variation of arterial pressure and 
regional brain oxygen saturation
SAP: systolic arterial pressure; DAP: diastolic arterial pressure; MAP: 
medial arterial pressure; L rScO2: regional brain oxygen saturation on 
left side; R rScO2: regional brain oxygen saturation on left side.
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ABSTRACT
Introduction: The role of regional anesthesia in ophthalmic surgeries 
as an alternative to general anesthesia has been described to improve 
patient comfort and pain, as well as surgical conditions. We report the 
first case of eye enucleation performed under regional anesthesia at 
our University Hospital Center.
Case Report: Eighty three years-old, male, Caucasian, ASA III, 
diagnosed with iris melanoma with extra-scleral invasion, proposed 
for enucleation of the left eye. We performed peribulbar (infratemporal 
and caruncular approaches), supratrochlear, supraorbital and 
infraorbital nerves blocks using 0.75% ropivacaine (8 mL, 2 mL, 2 mL 
and 2 mL, respectively) as anesthetic technic. The surgery underwent 
uneventfully.
Conclusion: Regional anesthesia can be an effective alternative 
to general anesthesia in eye enucleation, namely in patients with 
comorbidities and in ambulatory context.

RESUMO
Introdução: Na anestesia para cirurgia oftalmológica, a administração 
de anestésicos locais como coadjuvantes da anestesia geral tem 
sido descrita como tendo vários benefícios, nomeadamente, 
criando melhores condições de hemostase, menor incidência de 
reflexo oculocardíaco, maior conforto e satisfação do doente no 
pós-operatório. No entanto, muito pouco foi publicado no sentido 
de apoiar a anestesia regional como uma alternativa segura e 
eficaz à anestesia geral em oftalmologia. Descrevemos um caso de 
enucleação ocular realizada, pela primeira vez, sob anestesia regional, 
no nosso Centro Hospitalar Universitário.

INTRODUCTION
Traditionally, open globe surgeries were performed almost 
exclusively under general anesthesia (GA), being regional 
anesthesia (RA) reserved for patients who were considered 
high-risk candidates for general anesthesia.1

The rationale for using GA includes avoidance of patient 
movement and factors that may increase open globe pressure, 
such as the injection of local anesthetic.1 On the other hand, 
it may lead to significant increases in operative time, as well 
as, longer postoperative recovery time.1

Recently, the role of regional anesthetic techniques has 
been increased due to a widely spread of minimally invasive 
surgical procedures, providing better postoperative pain 
control associated with a low rate of nausea and vomiting 
(PONV).1

Optimal surgical conditions (analgesia and akinesia) can be 
obtained with eye blocks avoiding general anesthesia risks, 
especially in elderly patients with concurrent comorbidities, 
allowing lower perioperative morbidity. Regional anesthesia 
also can be benefic in times of poor environment resources, 
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Caso Clínico: 83 anos, sexo masculino, caucasiano, ASA III, IMC 
26,79 kg/cm2, com diagnóstico de melanoma de íris com invasão 
extra-escleral do olho esquerdo, proposto para enucleação do olho 
esquerdo. Como técnica anestésica, foram realizados os bloqueios 
dos nervos peribulbar, supratroclear, supraorbital e infraorbital com 
ropivacaína a 0,75% (4mL, 2mL, 2mL e 2mL, respectivamente). A 
cirurgia decorreu sem intercorrências.
Conclusão: Cirurgias oftálmicas invasivas, como as enucleações, 
podem ser realizadas com segurança sob anestesia regional, podendo 
constituir uma alternativa eficaz à anestesia geral.
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with limitations to anesthetic personnel and equipment, 
hospital beds, recovery staff and overall allow a quicker 
turnover of patients with less cost.2,3 The ability to perform 
safe and effective regional ophthalmic anesthesia will be 
an obligatory component of future anesthesia training, 
not only because of better pain control but also as a result 
of economic pressures that favor regional anesthesia, with 
general anesthesia being reserved for pediatric and deserving 
adult cases.  
Enucleation is a surgical procedure that involves removal 
of the entire globe and its contents, with preservation of 
all other periorbital and orbital structures. Enucleation is 
typically employed in cases of large intraocular tumors, 
irreparable eye damage or unresponsive and intolerable pain 
in a blind eye.5,6

Accurate knowledge of the anatomy of the eye and the 
different anesthetic techniques are necessary to determine 
the appropriate block for specific clinical situations. 
Sensory innervation of the face is provided by the trigeminal 
cranial nerve (CNV), which branches into the ophthalmic 
(V1), maxillary (V2) and mandibular (V3) nerves.7 The 
ophthalmic nerve provides sensory innervation to the 
scalp, forehead, upper eyelid, conjunctiva and cornea. It also 
provides partial innervation to the nose, nasal mucosa and 
meninges.7 The largest branch of the ophthalmic nerve is the 
frontal nerve, which then branches into the supratrochlear 
and supraorbital nerves. The supraorbital nerve exits the 
skull at the supraorbital notch located on the supraorbital 
rim.8  The second division, the maxillary nerve (V2), exits 
the skull from the foramen rotundum. After giving off 
numerous branches, the maxillary nerve eventually enters 
the face through the infraorbital canal, where it ends as the 
infraorbital nerve. The infraorbital nerve supplies sensory 
branches to the lower eyelid, the side of the nose, and the 
upper lip.8

Considering the anatomy of the eye and its innervation, 
hereby, we report the first case of a successful eye enucleation 
performed under regional anesthesia in our Hospital Center.

CASE REPORT
A 83 year-old man, Caucasian, ASA III, diagnosed with 
a left eye iris melanoma, with extra-scleral invasion and 
no metastasis was proposed for enucleation of the left eye. 
Medical history of arterial hypertension, hepatic cysts with 
no symptoms or abnormal hepatic function recent, chronic 
renal failure stage 3A (glomerular filtration rate (GFR) of 47.19 
mL/min) and atrial fibrillation medicated with clopidogrel 75 
mg (stopped 4 days prior to surgery). 
Analytically presented microcytic anemia of 12.1 g/dL, 
urea of 58 mg/dL, 1.51 mg/dL of creatinine with no other 
alterations. Electrocardiography showed atrial fibrillation.
After explaining the advantages and disadvantages of the 

different possible anesthetic approaches to the patient, a 
written informed consent was obtained to perform an eye 
enucleation under regional anesthesia.
The regional technic was performed under light intravenous 
sedation (midazolam 1 mg, fentanyl 0.05 mg) with patient 
monitored according to the ASA standards.  After 
granting aseptic conditions, the following regional blocks 
were performed with 0.75% ropivacaine: caruncular and 
infratemporal approaches (4 mL each), supratrochlear (2 mL), 
supraorbital (2 mL) and infraorbital nerves (2 mL) (Fig. 1).
The sensory blockade was assessed by touching the cornea 
with a cotton swab. The motor blockade was assessed 
by checking for the absence of any movement of the eye. 
Both sensory and complete motor blockade were present 
10 minutes after the block. It was made a 360º conjunctiva 
opening with Tenon debridement. The extraocular muscles, 
optic nerve and central retinal vessels were cut to remove 
the eyeball. An orbital implant of HA coated DIAM was 
applied and a Tenon's continuous suture was performed. 
The patient remained hemodynamically stable during the 
entire procedure (systolic blood pressure mean ± SD 131 ± 
22 mmHg and heart rate mean ± SD, 61 ± 9 beats/min). He 
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Figure 1. Eye blocks performed in milliliter with 0.75% 
ropivacaine
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reported no pain or discomfort during surgery. Analgesia was 
complemented with 1000 mg of intravenous paracetamol at 
the end of surgery.
Surgery lasted 75 minutes without surgical or anesthetic 
complications. The patient was discharged to the ward with 
no local pain complaints and no need for rescue analgesia.
Patient satisfaction scores with anesthetic technique were 
evaluated 24 hours after surgery using a numeric scale from 
0 to 10, with a value of 9.

DISCUSSION
As ophthalmic surgeries are performed with increasingly 
frequency in outpatient facilities, it is important to evaluate 
data concerning the use of regional anesthesia/sedation for 
surgery for open eye surgery. 
As most recently published by Calenda et al, regional 
anesthesia with intravenous sedation offers a safe and 
effective alternative to general anesthesia during enucleation 
and evisceration procedures.9 Some advantages include 
less major body system stress, obviation of potentially 
vasodilating agents that may encourage bleeding, more rapid 
postoperative recovery with better pain control and less 
incidence of PONV.9

Considering that ophthalmic surgery is currently one of 
the most common procedure among the elderly population, 
which is a high-risk surgical group with limited functional 
reserve and higher risk of complications and mortality (5% 
to 10%), our approach must be less invasive and interfere as 
little as possible with patient’s pathophysiology.10 Regional 
anaesthesia should always be an option, namely in this group 
of patients. Nonetheless, the decision for GA or RA should be 
made on an individual basis, taking in consideration many 
factors, including the knowledge of eye anatomy, the ability 
of the anesthesiologist to maintain light sedation without the 
risk of inducing apnea, the patient’s perception and anxiety 
of “being awake” during eye surgery and the ophthalmic 
surgeon’s comfort with this approach.
Combining the aforementioned factors, we believe that 
enucleation can be done safely and painlessly under regional 
anesthesia. An effective intraoperative pain control can 
reduce the incidence of pain after surgery, improving patient 
recovery and reducing costs.
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The SARS-CoV-2 pandemic has dramatically changed our 
clinical practice. Although elective procedures were initially 
postponed,1 medical departments had to create conditions 
for a safe return to routine activity as well as increasing the 
safety of urgent procedures. These images refer to a left atrial 
appendage (LAA) closure with a WACTHMAN FLX device, in 
a 76-year-old man with atrial fibrillation and cerebrovascular 
disease (and contraindication to anticoagulation/high 
bleeding risk). It was performed with transesophageal 
echocardiography under deep sedation and spontaneous 
ventilation, similar to our preferred anesthetic technique for 
this type of patients and procedure. Strategies to minimize 
virus dispersion, as personal protective equipment, low 
flow oxygen therapy and plastic boxes, have been described 
to minimize virus dispersion.2 Although in our institution, 
barrier boxes have been used in the operating room for 
endotracheal intubation, they do not have compatible 
configuration for cardiac catheterization lab. Thus in order 
to carry out these procedures, an arch with plastic protection 
was specifically created to be placed around the patient’s 
airway, providing maximal protection to the health care 
team. This device allows the procedures and projections to 
be carried out safely without interfering with the anesthetic 
plan. Ongoing Heart Team activity and communication are 
vital to provide the best outcome.1
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2. Participam na análise e interpretação dos dados;
3. Participam na redacção do manuscrito, revisão de versões 

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

integridade de todo o trabalho.

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

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

Consentimento dos Doentes
Os autores são responsáveis por obter o consentimento 
informado relativamente a cada indivíduo presente em 
fotografias, vídeos descrições detalhadas ou em radiografias 
ou ecografias, mesmo após tentativa de ocultar a respectiva 
identidade. Nomes, iniciais ou outras formas de identificação 
devem ser removidos das fotografias ou outras imagens. 
Devem ser omitidos dados pessoais, como profissão ou 
residência, excepto quando sejam epidemiologicamente 
relevantes para o trabalho. Os autores devem assegurar que 
não apresentam dados que permitam identificação inequívoca 

ou, caso isso não seja possível, devem obter o consentimento 
informado dos intervenientes.
Estudos em doentes ou voluntários precisam de aprovação 
da comissão de ética e consentimento informado dos 
participantes. Estes devem ser documentados no artigo.
As barras “Blackout” ou dispositivos similares não 
anonimizam doentes em imagens clínicas: é necessário o 
apropriado consentimento.

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

Política de Plágio
Seja intencional ou não, o plágio é uma violação grave. 
Definimos plágio como reprodução de outro trabalho 
com pelo menos 25% de similaridade e sem citação. Se for 
encontrada evidência de plágio antes/depois da aceitação 
ou após a publicação do artigo, será dada ao autor uma 
oportunidade de refutação. Se os argumentos não forem 
considerados satisfatórios, o manuscrito será retratado e 
o autor sancionado pela publicação de trabalhos por um 
período a ser determinado pelo Editor.

Submissão
A RSPA aceita submissões online via “submissões Online” 
http://revistas.rcaap.pt/rspa.
Todos os campos solicitados no sistema de submissão online 
terão de ser respondidos. Após submissão do manuscrito o 
autor receberá a confirmação da receção e um número para 
o manuscrito.
Submissão do manuscrito significa que o trabalho é original 
e que ainda não foi publicado em todo ou em parte e, se for 
aceite, não será publicado noutro local em todo ou em parte.
A RSPA reserva-se o direito de utilizar um software de 
deteção de plágio em qualquer manuscrito submetido.

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

científicos
c. Recusados
Apenas serão aceites manuscritos que contenham material 
original que não estejam ainda publicados, na íntegra ou em 
parte, e que não tenham sido submetidos para publicação 
noutros locais.
Após a receção do manuscrito, o editor-chefe envia-o a 
dois revisores, caso o manuscrito esteja de acordo com as 
instruções aos autores e se enquadre na política editorial.
No prazo máximo de quatro semanas, o revisor deverá 
responder ao editor-chefe indicando os seus comentários 
relativos ao manuscrito sujeito a revisão, e a sua sugestão 
quanto à aceitação, revisão ou rejeição do trabalho. Num 
prazo de 10 dias o Conselho Editorial tomará uma decisão 
que poderá ser: aceitar o artigo sem modificações; envio dos 
comentários dos revisores para que os autores procedam de 
acordo com o indicado; rejeição.
Quando são propostas alterações os Autores dispõem de 
15 dias (prazo que pode ser alargado a pedido dos autores) 
para submeterem a nova versão revista do manuscrito, 
contemplando os comentários dos revisores e do conselho 
editorial. Respondendo a todas as questões colocadas e 
uma versão revista do artigo, com as alterações inseridas 
destacadas com cor diferente.
O editor-chefe dispõe de 10 dias para tomar a decisão sobre a 
nova versão: rejeitar ou aceitar a nova versão, ou submetê-la a 
uma nova apreciação por um ou mais revisores.
No caso da aceitação, em qualquer das fases anteriores, a 
mesma será comunicada ao Autor Correspondente. 
Na fase de revisão de provas tipográficas pelos autores, não 
serão aceites alterações de fundo aos artigos. A inclusão 
destas alterações pode motivar a rejeição posterior do artigo 
por decisão do Editor-Chefe.
Em todos os casos os pareceres dos revisores serão 
integralmente comunicados aos autores no prazo de 6 a 8 
semanas a partir da data da receção do manuscrito.

Instruções aos Autores
O manuscrito deve ser acompanhado de declaração de 
originalidade e de cedência dos direitos de propriedade do 
artigo, assinada por todos os Autores.
O texto, escrito a dois espaços, com letra tamanho 12, Times 
New Roman e com margens não inferiores a 2,5 cm, em Word 
para Windows. Todas as páginas devem ser numeradas. O 
manuscrito não pode ser submetido em formato PDF.
Os Autores devem categorizar o “artigo” submetido como 
Artigo Original, de Educação Médica Contínua, de Revisão, 
de Consenso, Caso Clínico, Carta ao Editor, Editorial, 
Perspetiva ou Imagem em Anestesiologia.
Antes da submissão do manuscrito, os autores têm que 

assegurar todas as autorizações necessárias para a publicação 
do material submetido.
A transcrição de imagens, quadros ou gráficos de outras 
publicações deverá ter a prévia autorização dos respetivos 
detentores de copyright, de acordo com as normas que regem 
os direitos de autor.
Todas as investigações que envolvem seres humanos devem 
ter sido aprovadas previamente por comissões de ética 
das instituições a que pertencem os autores e terem sido 
desenvolvidas de acordo com a Declaração de Helsínquia da 
World Medical Association (http://www.wma.net).
A declaração relativa à aprovação e consentimento 
institucional deverá aparecer no início da secção Material e 
Métodos.
Se se trata de investigação animal os autores devem estar 
atentos ao Decreto-lei 129/72 de 6/7/92, à Portaria 1005/92 
de 23/10/92 e estar de acordo com as guidelines definidas no 
“Guide for the care and use of laboratory animals” disponível 
em http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-
and-Use-of-Laboratory-Animals.pdf 
Se forem usadas fotografias de doentes, estes devem ter 
a identidade resguardada ou as fotografias devem ser 
acompanhadas por uma permissão escrita.
Detalhes de identificação devem ser omitidos, se não 
essenciais, mas nunca devem ser alterados ou falsificados na 
tentativa de manter o anonimato.
Devem ser sempre utilizados os nomes genéricos dos 
medicamentos, excepto quando nome comercial é 
particularmente relevante.

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

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

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

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

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

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

e. Título breve para rodapé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caso Clínico
O relato de um caso clínico só justifica a sua publicação 
na presença de um evento ou patologia rara que implicou a 
adoção de condutas não descritas e originais para a resolução 
dos problemas levantados, aspetos inusitados, evoluções 
atípicas ou inovações terapêuticas, entre outras. 
Os casos difíceis ou complicados, mas que não trouxeram 
nada de novo, não são considerados publicáveis. 
As secções serão: Introdução, Caso Clínico, Discussão e 
Referências.
O texto não deve exceder as 2000 palavras e 15 referências 
bibliográficas. Deve ser acompanhado de figuras ilustrativas. 
O número de tabelas/figuras não deve ser superior a 6. Não 
devem ter mais de 4 autores, mas se tiverem mais deve ser 
dada uma justificação.
A contagem da palavra: até 2000
Resumo estruturado: não necessário e até 150 palavras
Tabelas / Figuras: até 6
Referências: até 15

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

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

Perspetiva
Artigo elaborado por convite do Conselho Editorial. Podem 
cobrir uma grande diversidade de temas com interesse para 
a Anestesiologia: problemas atuais ou emergentes, gestão 
e política de saúde, história da anestesiologia, ligação à 
sociedade, epidemiologia, etc. Não precisam de resumo.
A contagem da palavra: até 2000
Resumo estruturado: não necessário resumo

Tabelas/Figuras: até 2
Referências: até 10

Imagem em Anestesiologia
Apresentação sucinta com imagens interessantes, 
novas e altamente educativas para destacar informação 
anestesiológica pertinente.
Devem incluir um título em português e em inglês com um 
máximo de oito palavras e um texto com um máximo de 
200 palavras. Não podem ter mais de três autores e cinco 
referências bibliográficas. Não precisam de resumo.
Só são aceites imagens que não tenham sido previamente 
publicadas.
Conteúdo suplementar em vídeo pode ser incluído.
A contagem da palavra: até 200
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 5
Vídeos: até 2
Referências: até 5

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

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

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

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

Tabelas, Figuras ou Fotografias
É de responsabilidade do autor obter autorização por escrito 
e, se necessário, pagar todas as taxas de copyright ao titular 
do direito para republicação na RSPA.
1. obter a do detentor do copyright (geralmente a editora)
2. fornecer cópias da autorização com a apresentação (anexá-
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lo como “material suplementar” na área de upload de 
ficheiros no OJS

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

4. fornecer a citação completa na lista de referências

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota final: para um mais completo esclarecimento sobre 
este assunto aconselha-se a leitura das Recommendations 
for the Conduct, Reporting, Editing and Publication 
of Scholarly Work in Medical Journals do International 

Commitee of Medical Journal Editors), disponível em http://
www.ICMJE.org
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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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Fibrinogénio humano

Referências:
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
Haemocomplettan, 1000 mg/50 ml Pó e solvente para solução injetável ou para perfusão COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Haemocomplettan apresenta-se como um pó para solução injetável ou para perfusão, para administração intravenosa, contendo 1000 mg de fibrinogénio 
humano por frasco para injetáveis. O produto contém 20 mg/ml de fibrinogénio humano após reconstituição com 50 ml de água para preparações injetáveis. O conteúdo em fibrinogénio é determinado de acordo com a monografia da Farmacopeia Europeia para o fibrinogénio humano. Cada frasco 
para injetáveis com Solvente/Veículo para uso parentérico, contém 50 ml de água para preparações injetáveis. Produzido a partir de plasma de dadores humanos. Excipientes com efeito conhecido: Sódio até 164 mg (7,1 mmol) por 1000 mg de fibrinogénio. FORMA FARMACÊUTICA: Pó e solvente 
para solução injetável ou para perfusão. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Tratamento e profilaxia de hemorragias em doentes com hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia e afibrinogenemia congénitas com tendência para hemorragias. Como terapêutica complementar no controlo de hemorragias 
graves não controladas na hipofibrinogenemia adquirida, como por exemplo: a) Consumo de fibrinogénio aumentado associado a hemorragias com risco de vida, não controladas de outra forma, em caso de complicações obstétricas. b) Diminuição da síntese de fibrinogénio em doentes com 
insuficiência hepática grave. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: O tratamento deve ser iniciado sob supervisão de um médico com experiência no tratamento de distúrbios da coagulação. Posologia: A dose e duração da terapêutica de substituição dependem da gravidade do distúrbio, 
localização e extensão da hemorragia e do estado clínico do doente. Deve ser determinado o nível de fibrinogénio (funcional) de forma a calcular a dose individual e a quantidade e a frequência da administração devem ser estabelecidas individualmente para cada doente, com base em avaliações 
regulares do nível de fibrinogénio plasmático e monitorização contínua do estado clínico do doente e de outras terapêuticas de substituição utilizadas. O nível normal de fibrinogénio plasmático encontra-se no intervalo entre 1,5-4,5 g/l. O nível crítico de fibrinogénio plasmático abaixo do qual 
podem ocorrer hemorragias é aproximadamente de 0,5 – 1,0 g/l. Em caso de intervenção cirúrgica major é essencial a monitorização precisa da terapêutica de substituição através de testes de coagulação. 1. Profilaxia em doentes com hipo-, dis- ou afibrinogenemia congénitas e tendência
conhecida para hemorragias: Para prevenir hemorragias excessivas durante procedimentos cirúrgicos recomenda-se efetuar um tratamento profilático para aumentar os níveis de fibrinogénio para 1 g/l, e manter o fibrinogénio neste nível até estar assegurada a hemostase e acima de 0,5 g/l até 
completa cicatrização. No caso de procedimentos cirúrgicos ou tratamento de um episódio hemorrágico, a dose deve ser calculada da seguinte forma: Dose de fibrinogénio (mg/kg peso corporal) = [Nível pretendido (g/l) – Nível determinado (g/l)]: 0,017 (g/l por mg/kg peso corporal). A posologia 
subsequente (doses e frequência das injeções) deve ser adaptada com base no estado clínico do doente e nos resultados laboratoriais. A semivida biológica do fibrinogénio é de 3-4 dias. Assim, não sendo consumido, não há normalmente necessidade de repetir o tratamento com fibrinogénio 
humano. Atendendo à acumulação que ocorre em caso de administrações repetidas na utilização profilática, a dose e a frequência devem ser determinadas de acordo com os objetivos terapêuticos do médico para cada doente. 2. Tratamento de hemorragias: Adultos Para hemorragias peri-operatórias 
são geralmente administrados 1-2 g, com perfusões subsequentes conforme necessário. No caso de hemorragias graves, como por exemplo na utilização em obstetrícia/descolamento da placenta, podem ser necessárias quantidades elevadas (4 - 8 g) de fibrinogénio. Crianças A dose deve ser 
determinada em função do peso corporal e das necessidades clínicas mas é normalmente de 20-30 mg/kg. Modo de administração: Injeção ou perfusão intravenosa. Haemocomplettan deve ser administrado lentamente por via intravenosa. Para instruções acerca da reconstituição do produto antes 
da administração, consulte o RCM do medicamento. A solução reconstituída deve ser aquecida à temperatura ambiente ou do corpo, antes da administração, depois injetada, ou administrada por perfusão, lentamente, a uma velocidade que o doente considere confortável. A velocidade de injeção 
ou perfusão não deve exceder cerca de 5 ml por minuto. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes. Trombose evidente ou enfarte do miocárdio, exceto em caso de hemorragias potencialmente fatais. EFEITOS INDESEJÁVEIS: a. Resumo do perfil de 
segurança: Foram pouco frequentemente observadas reações alérgicas ou de tipo anafilático. Os eventos notificados em associação com reações alérgicas/anafiláticas incluem urticária generalizada, erupções cutâneas, dispneia, taquicardia, náuseas, vómitos, arrepios, pirexia, dor no peito, tosse, 
diminuição da pressão arterial e choque anafilático. O risco de eventos tromboembólicos (ETE) após a administração de concentrado de fibrinogénio, conforme determinado em ensaios clínicos, encontra-se descrito abaixo. Foi muito frequentemente observada pirexia. b. Lista das reações adversas: 
reações adversas identificadas nos ensaios clínicos e através da experiência após comercialização. As frequências apresentadas basearam-se nas análises conjuntas de dois ensaios clínicos patrocinados pela empresa e realizados na cirurgia da aorta com ou sem outros procedimentos cirúrgicos 
(BI3023-2002 e BI3023_3002) de acordo com a seguinte convenção: muito frequentes (≥1/10); frequentes (≥1/100 a < 1/10); pouco frequentes (≥1/1.000 a <1/100); raros (≥1/10.000 e <1/1.000); muito raros (<1/10.000) ou frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados 
disponíveis). A frequência calculada baseia-se nas taxas de incidência não processadas sem tomar em consideração a frequência no braço comparador. Deve salientar-se que nos ensaios clínicos incluídos na análise, a incidência de ETEs foi superior no braço do placebo. Tendo em consideração o 
facto destes ensaios serem realizados apenas na pequena população sujeita a cirurgia da aorta com ou sem outros procedimentos cirúrgicos, as taxas de reações adversas observadas nestes ensaios podem não refletir as taxas observadas na prática clínica, sendo desconhecidas noutros quadros 
clínicos fora da indicação estudada. Perturbações gerais e alterações no local de administração: Aumento da temperatura do corpo - Muito frequente. Doenças do sistema imunitário: Reações alérgicas ou de tipo anafilático - Pouco frequentes. Vasculopatias: Eventos tromboembólicos (incluindo 

Para informações de segurança relativas a agentes transmissíveis, ver o RCM do medicamento. Notificação de suspeitas de reações adversas: A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da 
relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: Sítio da internet:
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram (preferencialmente) ou através dos seguintes contactos: Direção de Gestão do Risco de Medicamentos, Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa, Tel: +351 21 798 73 73, Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita), E-mail: 
farmacovigilancia@infarmed.pt 
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RAs

Pirexia

Eventos tromboembólicos

Reação alérgica ou anafilática

CFH (N=107)

11 (10,4%)

8 (7,4%)

1 (0,9%)

Placebo (N=106)

5 (4,7%)

11 (10,4%)

0

enfarte do miocárdio e embolismo pulmonar)* - Frequentes**. * Alguns casos isolados foram fatais.** Com base nos resultados de dois ensaios clínicos (cirurgia da aorta com ou sem outros procedimentos cirúrgicos), a taxa 
de incidência conjugada de eventos tromboembólicos foi mais baixa nos indivíduos tratados com fibrinogénio em comparação com o placebo. c. Descrição de reações adversas selecionadas (RAs): O estudo BI3023_2002 é um 
estudo de Fase II para comparação do concentrado de fibrinogénio humano (CFH) com o placebo (soro fisiológico) em indivíduos com hemorragias agudas durante a cirurgia de reparação da aorta. O estudo BI3023-3002 é um 
estudo de Fase III do CFH versus placebo (soro fisiológico) para o controlo da hemorragia durante a cirurgia cardiovascular complexa. No estudo BI3023_2002 (N=61), os ETEs ocorreram de modo semelhante nos grupos do 
fibrinogénio e do placebo. No estudo BI3023_3002 (N=152), os ETEs ocorreram mais frequentemente no grupo do placebo do que no grupo do CFH. Taxa de incidência conjugada das RAs listadas nos ensaios clínicos 
patrocinados pela empresa (BI3023_2002 e BI3023_3002)
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