
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia

Revista
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
Journal of the Portuguese Society of Anesthesiology

VOL. 30 - Nº 2 - 2021

ISSN 0871-6099



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio_OM_pharma_A4_AF.pdf   1   14/01/2021   18:47



Fibrinogénio humano

Referências:
1 - Innerhofer P et al., Lancet Haematol. 2017 Jun;4(6):e258–e271. 2 - Lloyd, L. et al. Int. J. Obstet. Anesth. 20, 135–141 (2011) 3- Singbartl K, et al. Hemostasis and hemodilution: a quantitative mathematical guide for clinical practice. Anesth Analg. 2003 
Apr;96(4):929-35

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 

Data da revisão do texto: Julho 2020. 
Medicamento Sujeito a Receita Médica Restrita. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: CSL Behring GmbH; Emil-von-Behring-Strasse 76; D-35041 Marburg; Alemanha. Para mais informações contactar o Representante local do Titular da Autorização de Introdução no Mercado: 
CSL Behring Unipessoal, Lda. Edifício Mar Vermelho - Av.ª D. João II, Nº 50 – Piso 3 Frente; 1990-095 Lisboa, NIF 503 047 201.

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
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52 ABSTRACT DESIGN 2016/2107

EDITORIAL

Anestesiologia: Passado e Futuro
Anesthesiology: Past and Future
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.24903

No presente número da Revista da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia, gostaríamos de realçar dois manuscritos 

muito interessantes que, aparentemente, nos transportam para 
épocas diferentes da Anestesiologia, mas que, de facto, não 
mais são do que um continuum naquilo que é a nossa própria 
história enquanto anestesiologistas, e daí o título deste editorial 
- Anestesiologia – passado e futuro.
É que, em boa hora, o Prof. Jorge Tavares, decidiu brindar-nos 
com o seu manuscrito “A Anestesia de 1846 até à Anestesiologia 
de hoje: três roturas” onde podemos rever três importantes 
eventos que marcaram o percurso da Anestesiologia e de que 
forma fomos responsáveis por trazer a nossa especialidade para 
aquilo que ela hoje é e representa. 
Do outro lado, Paes Mamede et al, da Secção de Internos da 
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, traz-nos o manuscrito 
“O Internato de Anestesiologia e a Pandemia: O que Mudou para 
os Internos de Especialidade?”, uma reprodução em Portugal da 
iniciativa em Espanha denominada  “¿Alguien ha Preguntado al 
Residente?”. Trata-se de um projeto de investigação promovido 

por um grupo de médicos internos do Hospital de Valencia, e de imediato acarinhado por várias entidades, cujo 
objetivo central é o de colher experiências durante os meses mais dif íceis da pandemia, o grau de responsabilidade 
e envolvimento dos médicos internos, e as eventuais consequências psicológicas e emocionais, bem como as 
repercussões na sua formação. Podemos dizer que, igualmente em boa hora, a Secção de Internos da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia tomou esta iniciativa, demonstrando a sua capacidade de realização, bem como a 
de estar informada e “em rede” com os médicos em formação dentro e fora do país. Chama-nos também a atenção 
para as consequências da pandemia e da sobrecarga que recaiu sobre os médicos internos de Anestesiologia, e 
a resiliência que demonstraram. 
Se não fizermos este tipo de estudos, se não “medirmos” o que fazemos, não temos forma, nem de entender, nem 
de explicar aquilo que é a nossa atividade, o que nos é exigido e o esforço que temos de fazer para cumprir com 
o que nos é pedido. Hoje mais do que nunca, existe a absoluta necessidade de incentivar, por todas as formas, 
com ou sem pandemia, a investigação clínica de qualidade, a necessidade de educar e treinar os nossos médicos 
a reportarem os seus resultados, a necessidade de estarmos atentos a todos os incentivos que visem a formação 
contínua, muito para além do período do internato de formação específica. 
A este propósito, também neste número, o estudo de Francisco Sousa et al, “Precisão da Gasometria na Avaliação 
do Ionograma” é um bom exemplo de que é possível fazer investigação clinica com qualidade, que acrescenta ao 
nossa saber e que, por isso, pode contribuir para uma melhor abordagem dos nossos doentes.
A rubrica Perspetiva Ética completa este numero com mais um desafio do João Pina, que nos conduz com mestria 
na reflexão em busca de uma ética universal, e nos recorda que quando saímos da nossa zona de conforto, 
podemos fazer coisas fantásticas.
E assim, neste número da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, podemos vislumbrar as grandes 
linhas de ação que a Anestesiologia, enquanto especialidade, pode e deve continuar a cuidar e a desenvolver, 
tendo sempre em mente que a melhor formação dos nossos médicos internos será a que produzirá os 
melhores anestesiologistas do futuro. Parafraseando a nossa colega Carmo Caldeira, no discurso inaugural das 
Comemorações do Dia de Portugal “Educar é um imperativo na saúde!”

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

Dra. Cristina Granja
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RESUMO
Introdução: A Secção de Internos da Sociedade Portuguesa de 

Anestesiologia associou-se à iniciativa do Serviço de Anestesiologia 

do Hospital Geral e Universitário de Valença, para perceber o impacto 

da pandemia da COVID-19 nos Internos de Anestesiologia em 

Portugal, através do preenchimento de um inquérito on-line.

Material e Métodos: Entre novembro e dezembro de 2020, foram 

recolhidas as respostas aos inquéritos enviados. Para a análise 

estatística dos dados obtidos, um erro tipo I de 0,05 foi considerado 

para todas as comparações realizadas.

Resultados: Registaram-se 158 respostas. Apenas 36,1% dos Internos de 

Anestesiologia manteve atividade assistencial na mesma área e 74,7% 

referiu interrupção dos estágios. Registou-se um aumento das jornadas 

normais de trabalho, assim como um aumento estatisticamente 

significativo do número de períodos mensais de urgência. Registou-se 

também uma diferença estatisticamente significativa na exposição a 

doentes COVID-19 positivos entre os diferentes anos de internato, com 

os internos dos últimos anos a serem os mais expostos.

Discussão: Juntamente com o incremento laboral mencionado, foi 

também relatado um aumento da responsabilidade e autonomia pelos 

Internos. Apesar do já reconhecido impacto da pandemia na saúde 

mental dos profissionais de saúde, salienta-se a maior vulnerabilidade 

da população de Internos de Anestesiologia, pela confluência de vários 

fatores de stress, aliado a uma menor capacidade de resiliência.

Conclusão: A pandemia provocou alterações significativas, tanto 

no programa formativo como na saúde mental dos Internos. O 

seu acompanhamento é essencial, por forma a mitigar alguns dos 

impactos profissionais e pessoais evidenciados neste questionário.

ABSTRACT
Introduction: The Portuguese Trainee Network section of the 
Portuguese Society of Anesthesiology joined the group for the study 
of the psychological impact of COVID, from the Valença General 
and Academic Hospital to understand the impact of the COVID-19 
pandemic on the Anesthesiology trainees in Portugal, through an 
online questionnaire.
Methods: From November to December of 2020, the answers of the 
online questionnaire were collected. For the statistical analysis, a type 
I error of 0.05 was used for the comparative analysis.
Results: One hundred fifty eight answers were submitted. Only 36.1% 
of the Anesthesiology trainees kept the same activity, with 74.7% 
referring an interruption of their programmed rotations. An increase of 
the normal workday was reported, as well as a statistically significant 
increase in the number of monthly emergency shifts. A statistically 
significant difference was also seen in the exposure to COVID positive 
patients between different residency years, with senior trainees being 
the most exposed.
Discussion: Alongside with a labor increase, trainees also reported an 
increase in their responsibility and autonomy. Despite the recognized 
impact of the pandemic in the mental health of health workers, 
trainees are a particularly vulnerable population due to the confluence 
of several stress factors, combined with a decreased resilience.
Conclusion: The pandemic significantly impacted both the residency 
programs as well as the mental health of Anesthesiology trainees. 
Their monitoring is essential to mitigate some of the professional and 
personal impacts highlighted in this questionnaire.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 2 - 2021 55

O Internato de Anestesiologia e a Pandemia: O que Mudou para os Internos de Especialidade?
Anesthesiology Residency and the Pandemic: What Changed for the Trainees?

INTRODUÇÃO
Os primeiros casos de zoonose por COVID-19 foram 
identificados em dezembro de 2019, na cidade chinesa de 
Wuhan, província de Hubei. Em março de 2020, o SARS-
CoV-2, da família dos coronavírus, é identificado pela 
primeira vez num doente em Portugal. No mesmo mês, a 
Organização Mundial de Saúde classifica como pandemia o 
surto de COVID-19.1

O espectro de sintomas da COVID-19 é amplo, com cerca 
de 14% dos doentes a apresentar doença severa e 5% doença 
crítica, com uma mortalidade aproximada de 2%, variando em 
função das comorbilidades, faixa etária e sociodemográfica 
da população avaliada.2

O número crescente de infetados, nomeadamente de doentes 
com formas moderadas a graves da doença a requerer 
internamento em unidades hospitalares, condicionou 
um aumento da pressão no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), com consequente reorganização dos seus recursos e 
infraestruturas.
Neste contexto, os anestesiologistas viram a sua atividade 
diária reformulada, com necessidade de reestruturação de 
serviços e de equipas, de forma a permitir a manutenção 
de atividade em áreas essenciais. Além do bloco operatório, 
reforçaram também a sua atuação nos serviços de Medicina 
Intensiva, nas salas de emergência e na emergência intra-
hospitalar. 
O impacto desta reorganização do SNS afetou os Internos 
de Formação Específica (IFE) das várias especialidades, com 
a alteração ou cancelamento de vários estágios curriculares 
e necessidade de reestruturação do plano formativo. No 
entanto, o impacto destas alterações foi heterogéneo, 
variando de acordo com a área geográfica, o centro hospitalar, 
a especialidade médica, assim como com o ano de internato. 
Os períodos de mudança encontram-se frequentemente 
associados a níveis elevados de stress e ansiedade pela 
necessidade de adaptação a novos postos de trabalho. Pelo 
aumento concomitante do risco ocupacional e ausência 
dos mecanismos habituais de compensação, pela disrupção 
da dinâmica familiar e pessoal, esta pandemia coloca os 
profissionais de saúde num risco particularmente elevado 
para a ocorrência de distúrbios mentais.3,4

Neste contexto, a Secção de Internos da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia (SPA) - Portuguese Trainee 
Network (SI/SPA-PTN) associou-se à iniciativa do Grupo de 
Estudo do Impacto Psicológico da COVID (IMPSICOV) do 
Serviço de Anestesiologia do Hospital Geral e Universitário 
de Valença,5 grupo constituído por Médicos Especialistas 
em Anestesiologia, que pretendeu elucidar o impacto da 
pandemia COVID-19 nos Internos de Formação Específica em 
Anestesiologia (IFEA) de Espanha, tanto a nível profissional 
como pessoal, através de um questionário divulgado por 
e-mail.

Após autorização e tradução, a versão portuguesa desse 
mesmo inquérito foi enviada aos IFEA em Portugal com 
o objetivo de avaliar a sua perceção sobre o impacto da 
pandemia no percurso formativo, atividade assistencial 
e saúde mental, desde o início da pandemia até à data de 
resposta ao inquérito.6

MATERIAL E MÉTODOS
Entre novembro e dezembro de 2020 foi disponibilizado, em 
formato online, a versão portuguesa do inquérito intitulado 
“¿Alguien Ha Perguntado Al Residente?”. O inquérito foi 
inicialmente criado por IFEA espanhóis sob orientação do 
IMPSICOV, tendo sido aprovado pela Comissão de Ética do 
Hospital Geral Universitário de Valência, sem validação para 
a população espanhola. A versão portuguesa é uma tradução 
direta não validada do mesmo.
 A divulgação do inquérito foi feita através do e-mail oficial da 
SI/SPA-PTN, com divulgação para toda a lista de contactos 
da mesma. Esta é constituída pelos contactos eletrónicos dos 
IFEA de Portugal, num total de 448. Após o primeiro envio a 
10 de novembro, o inquérito foi reenviado a 29 de novembro. 
Solicitamos que cada IFEA respondesse uma única vez. As 
respostas submetidas até 31 de dezembro de 2021 foram 
subsequentemente analisadas. 
Os dados foram recolhidos, em regime de auto-reporte, após 
obtenção de consentimento informado dos participantes, 
sendo referentes ao período decorrido desde o início da 
pandemia em Portugal até à data de resposta ao inquérito. 
O inquérito era composto por 29 questões, divididas em 
7 domínios principais (caracterização sociodemográfica, 
atividade assistencial, reconhecimento, responsabilidade e 
formação, ética, avaliação psicossocial e ensino), todas de 
resposta obrigatória. 
A análise estatística foi realizada com recurso ao software 
IBM® SPSS® Statistics, versão 27 e G*Power versão 3.1. As 
variáveis quantitativas foram avaliadas para a normalidade 
da sua distribuição utilizando o teste estatístico Kolmogorov-
Smirnov. Para análise descritiva de variáveis quantitativas 
(de distribuição não normal) e de variáveis ordinais foram 
utilizadas medidas de localização, nomeadamente a mediana 
e amplitude interquartil (AIQ). Para a descrição de variáveis 
qualitativas foram utilizadas frequências absolutas e relativas.
Na análise inferencial, a comparação de variáveis 
quantitativas e ordinais entre duas amostras independentes 
foi realizado o teste de Mann-Whitney. A comparação de 
variáveis quantitativas e ordinais entre três ou mais grupos 
foi efetuada com recurso ao teste de Kruskall-Wallis, com 
realização de comparações post-hoc quando adequado para 
verificação de significância estatística, utilizando a correção 
de Bonferroni. A comparação de variáveis categóricas entre 
grupos foi efetuada com o teste de qui-quadrado, ou ao teste 
de Fisher. A avaliação global do número de urgências mensais 



Avaliação global dos resultados

Interrupção de estágios, n (%) 118 (74,7%)

Estágios fora da Instituição, n (%)

Não tinha nenhum estágio fora da minha instituição 71 (44,9%)

Pude fazer sem alterações 21 (13,3%)

Foram cancelados definitivamente 15 (9,5%)

Foi adiado com data acordada 31 (19,6%)

Foi adiado sem data 20 (12,7%)

Alteração de atividade assistencial, n (%)

Manter atividade assistencial na mesma área 57 (36,1%)

Ficar em casa por falta de atividade 46 (29,1%)

Trabalho na área de reanimação COVID 44 (27,8%)

Atividade cirúrgica programada 45 (28,5%)

Trabalho noutra área do Serviço 45 (28,5%)

Outro 40 (25,3%)

Número de urgências por mês antes da pandemia, mediana (AIQ) 4 (1)

Número de urgências por mês durante a pandemia, mediana (AIQ) 5 (4)

Prolongar a jornada normal de trabalho, n (%) 72 (45,6%)

Reconhecimento como profissional, mediana (AIQ)

Familiares / amigos 2 (1)

Pacientes / familiares de pacientes 2 (1)

Conhecidos 2 (1)

Serviço 1 (1)

Outros profissionais de saúde 1 (1)

Rejeição por ser profissional de saúde, mediana (AIQ)

Familiares / amigos 0 (1)

Pacientes / familiares de pacientes 0 (1)

Conhecidos 0 (1)

Serviço 0 (0)

Outros profissionais de saúde 0 (0)

Exposição a doentes COVID positivos, n (%)

Não foi permitida 36 (22,8%)

Apenas técnicas de menor exposição 27 (17,1%)

Manejo de via aérea / IOT 95 (60,1%)

Falta de equipamentos de proteção individual, n (%) 55 (34,8%)

Aumento de responsabilidade / autonomia, n (%) 118 (74,7%)

Conflito ético, n (%)

Não senti conflitos éticos 30 (19,0%)

Limitação de esforço terapêutico 11 (7,0%)

Limitação de admissões nas UCI 9 (5,7%)

Gastos de equipamentos de proteção individual 43 (27,2%)

Disponibilidade limitada de fármacos/recursos 10 (6,3%)

Trabalho em condições sub-ótimas 48 (30,4%)

Outro 7 (4,4%)

Impacto psicossocial, n (%)

Temer pela própria saúde 95 (60,1%)

Medidas para minimizar exposição de entes queridos 106 (67,1%)

Sentir-se sozinho 72 (45,6%)

Necessidade de apoio psicológico 7 (4,4%)

Apoio psicológico facilitado pelo Hospital 52 (32,9%)

LEGENDA: 
AIQ: amplitude interquartil; IOT: intubação oro-traqueal; UCI: Unidade de Cuidados Intensivos; reconhecimento e 
rejeição por ser profissional de saúde classificados numa escala de 0 a 3: 0 - nada, 1 - pouco, 2 - bastante, 3 - muito

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 2 - 202156

entre os dois períodos de avaliação foi realizada segundo 
o teste de Wilcoxon; para a avaliação da influência de um 
fator independente na variação do número de urgências foi 
utilizado o modelo misto de análise de variância (ANOVA). 
Um erro tipo I de 0,05 foi considerado para todas as 
comparações realizadas.

RESULTADOS
O inquérito foi enviado a 448 IFEA, tendo sido obtidas 
158 respostas (taxa de resposta de 35,3%), na sua maioria 
mulheres (72,8%), variando a idade dos inquiridos entre os 25 
e os 41 anos (média de 28 anos). 
Verificou-se uma distribuição equitativa por ano de internato 
(27,2% do 1º ano; 18,4% do 2º ano; 14,6% do 3º ano; 20,9% do 
4º ano e 19% do 5º ano). 
Em termos geográficos, as instituições de colocação dos 
inquiridos distribuíram-se por 13 dos 20 concelhos/regiões 
autónomas (RA) de Portugal. Para efeitos de comparação 
estatística agrupamos estes dados por regiões: Norte (Braga, 
Porto, Vila Real); Centro (Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu); 
Sul (Évora, Faro, Lisboa, Setúbal) e RA (RA dos Açores e 
RA da Madeira). A maioria das respostas obtidas foram de 
IFEA da região Norte e da região Sul do país (35,4% e 39,9%, 
respetivamente). 
No que respeita ao tipo de hospital, a maioria das respostas 
foram relativas a hospitais de grupo III (71,5%), seguido de 
hospitais do grupo II (25,3%) e os restantes de grupo IV (3,2%).7 
A comparação de resultados só é possível entre hospitais de 
grupo II e III devido ao baixo número de respostas relativas 
aos hospitais de grupo IV (n=5).  
Relativamente à atividade assistencial e perante a 
possibilidade de selecionar várias opções relativamente à 
sua caracterização, 36,1% dos inquiridos manteve atividade 
assistencial na mesma área, 27,8% trabalhou na área de 
reanimação COVID, 28,5% prestou assistência a atividade 
cirúrgica programada, 28,5% trabalhou noutra área do 
serviço de Anestesiologia, reanimação e terapia da dor, 25,3% 
foi alocado a outra atividade e 29,1% refere ter ficado em casa 
vários dias sem atividade assistencial. Adicionalmente, 74.7% 
dos internos referiram que os estágios programados foram 
interrompidos, com 35,6% dos estágios fora da instituição de 
formação adiados com data acordada. Na Tabela 1 encontra-
se detalhado o impacto global da pandemia na atividade 
assistencial e nos domínios ético e psicossocial dos IFEA.
No que se refere ao ano de internato, apesar de não se ter 
verificado uma predominância de ano nas interrupções, os 
internos de primeiro ano ficaram mais frequentemente em 
casa por falta de atividade (51,2%), enquanto os internos de 
4º e 5º ano foram mais frequentemente alocados para áreas 
de reanimação COVID (51,5% e 43,3%, respetivamente). Esta 
informação pode ser vista com mais detalhe na Tabela 2 que 
descreve o impacto da pandemia segundo o ano de internato.

O Internato de Anestesiologia e a Pandemia: O que Mudou para os Internos de Especialidade?
Anesthesiology Residency and the Pandemic: What Changed for the Trainees?

Tabela 1. Impacto global da pandemia COVID-19 na atividade 
assistencial e nos domínios ético e psicossocial dos médicos 
internos de formação específica em Anestesiologia
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por falta de atividade assistencial (36,4% vs 7,5%; p < 0,001) 
e de ser alocado a trabalho em outra área do serviço (33,9%  
vs 12,5%; p = 0,010). Já os médicos internos que não tiveram 
interrupção de estágios conseguiram mais frequentemente 
manter a atividade assistencial na mesma área (60,0%  vs 
28,0%) Não houve efeito significativo do tipo de hospital na 
interrupção dos estágios. Contudo, verificou-se uma menor 
estadia no domicílio por ausência de atividade assistencial 
nos hospitais centrais (23,9% vs 45,0%; p = 0,012), informação 

O Internato de Anestesiologia e a Pandemia: O que Mudou para os Internos de Especialidade?
Anesthesiology Residency and the Pandemic: What Changed for the Trainees?

Atendendo à análise por regiões, é possível observar que 
os internos das RA mantiveram mais frequentemente a sua 
atividade na mesma área (62,5%). O trabalho em área de 
reanimação COVID, foi mais expressivo nos profissionais 
das RA e da região Norte (37,5% e 41,4%, respetivamente). 
A Tabela 3 elucida as alterações relatadas de acordo com a 
região do país.
Considerando a necessidade de interrupção de estágios, este 
fator teve um impacto significativo na permanência em casa 

Tabela 2. Impacto da pandemia COVID-19 na atividade assistencial e nos domínios ético e psicossocial dos Médicos Internos de 
Formação Específica em Anestesiologia, segundo o ano de internato

Variável 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano Estatística 
teste p-valor

Idade (anos), mediana (AIQ) 26 (1) 27 (1) 28 (0) 29 (1) 30 (1) H(4)=87,8 < 0,001

Interrupção de estágios, n (%) 34 (79,1%) 19 (65,5%) 18 (78,3%) 23 (69,7%) 24 (80,0%) x2(4)=2,76 0,60

Estágios fora da Instituição, n (%)

Pude fazer sem alterações 1 (8,3%) 6 (54,5%) 4 (28,6%) 5 (20,0%) 5 (20,0%) N/A N/A

Foram cancelados definitivamente 4 (33,3%) 2 (18,2%) 1 (7,1%) 3 (12,0%) 5 (20,0%)

Foi adiado com data acordada 4 (33,3%) 1 (9,1%) 3 (21,4%) 11 (44,0%) 12 (48,0%)

Foi adiado sem data 3 (25,0%) 2 (18,2%) 6 (42,9%) 6 (24,0%) 3 (12,0%)

Alteração de atividade assistencial, n (%)

Manter atividade assistencial na mesma área 15 (34,9%) 14 (48,3%) 8 (34,8%) 9 (27,3%) 11 (36,7%) x2(4)=3,03 0,55

Ficar em casa por falta de atividade 22 (51,2%) 7 (24,1%) 4 (17,4%) 6 (18,2%) 7 (23,3%) x2(4)=14,4 0,006

Trabalho na área de reanimação COVID 5 (11,6%) 4 (13,8%) 5 (21,7%) 17 (51,5%) 13 (43,3%) x2(4)=21,7 < 0,001

Atividade cirúrgica programada 19 (44,2%) 10 (34,5%) 4 (17,4%) 3 (9,1%) 9 (30,0%) x2(4)=13,2 0,010

Trabalho noutra área do Serviço 5 (11,6%) 11 (37,9%) 8 (34,8%) 10 (30,3%) 11 (36,7%) x2(4)=8,76 0,067

Outro 19 (44,2%) 8 (27,6%) 1 (4,3%) 7 (21,2%) 5 (16,7%) x2(4)=15,0 0,005

Número de urgências por mês antes da pandemia, mediana (AIQ) 4 (3) 4 (1) 4 (1) 4 (3) 4 (2) H(4)=12,8 0,012

Número de urgências por mês durante a pandemia, mediana (AIQ) 4 (5) 8 (4) 5 (7) 7 (6) 5,5 (6) H(4)=16,6 0,002

Prolongar a jornada normal de trabalho, n (%) 15 (34,9%) 10 (34,5%) 9 (39,1%) 20 (60,6%) 18 (60,0%) 9,33 0,053

Exposição a doentes COVID positivos, n (%)

Não foi permitida 13 (30,2%) 12 (41,4%) 5 (21,7%) 4 (12,1%) 2 (6,7%) x2(8)=33,5 < 0,001

Apenas técnicas de menor exposição 13 (30,2%) 6 (20,7%) 5 (21,7%) 2 (6,1%) 1 (3,3%)

Manejo de via aérea / IOT 17 (39,5%) 11 (37,9%) 13 (56,5%) 27 (81,8%) 27 (90,0%)

Aumento de responsabilidade / autonomia, n (%) 26 (60,5%) 18 (62,1%) 19 (82,6%) 27 (81,8%) 28 (93,3%) x2(4)=14,2 0,007

Conflito ético, n (%)

Não senti conflitos éticos 9 (20,9%) 6 (20,7%) 5 (21,7%) 3 (9,1%) 7 (23,3%) N/A N/A

Limitação de esforço terapêutico 2 (4,7%) 2 (6,9%) 1 (4,3%) 3 (9,1%) 3 (10%)

Limitação de admissões nas UCI 5 (11,6%) 2 (6,9%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (3,3%)

Gastos de equipamentos de proteção individual 11 (25,6%) 11 (37,9%) 9 (39,1%) 4 (12,1%) 8 (26,7%)

Disponibilidade limitada de fármacos/recursos 3 (7%) 0 (0%) 2 (8,7%) 3 (9,1%) 2 (6,7%)

Trabalho em condições sub-ótimas 12 (27,9%) 4 (13,8%) 5 (21,7%) 18 (54,5%) 9 (30%)

Outro 1 (2,3%) 4 (13,8%) 1 (4,3%) 1 (3%) 0 (0%)

Impacto psicossocial, n (%)

Temer pela própria saúde 27 (62,8%) 15 (51,7%) 14 (60,9%) 25 (75,8%) 14 (46,7%) x2(4)=6,62 0,16

Medidas para minimizar exposição de entes queridos 32 (74,4%) 15 (51,7%) 13 (56,5%) 25 (75,8%) 21 (70%) x2(4)=6,55 0,16

Sentir-se sozinho 23 (53,5%) 9 (31%) 15 (65,2%) 13 (39,4%) 12 (40%) x2(4)=8,02 0,091

Necessidade de apoio psicológico 1 (2,3%) 1 (3,4%) 0 (0%) 2 (6,1%) 3 (10%) - -

Apoio psicológico facilitado pelo Hospital 9 (20,9%) 11 (37,9%) 7 (30,4%) 13 (39,4%) 12 (40%) x2(4)=4,50 0,34

Satisfação global com a aprendizagem no período COVID numa escala 
1-10, mediana (AIQ)

6 (3) 7 (2) 7 (2) 7 (2) 7,5 (1) H(4)=10,7 0,030

LEGENDA: 
AIQ: amplitude interquartil; IOT: intubação oro-traqueal; N/A: não aplicável; UCI: Unidade de Cuidados Intensivos. Escala de 1 a 10 utilizada: 1 – nada útil; 10 – muito útil
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que pode ser consultada na Tabela 4 onde se encontra 
demonstrado o impacto pandémico nos diferentes grupos 
hospitalares.
As jornadas normais de trabalho foram aumentadas em 
45,6% dos inquiridos. Relativamente ao número de períodos 
de urgência de 12 horas mensais, registou-se um incremento 
significativo ao comparar o período pré-pandémico com o 
período de pandemia (Z = -6,41; p < 0,001), com um aumento 
mediano de um período de urgência por mês. Com efeito, 
antes do início da pandemia apenas 27,9% dos IFEA realizava 
mais de 4 turnos de 12 horas de urgência por mês, tendo este 
valor aumentado para 52,7% dos IFEA durante o período da 
pandemia, nos meses prévios à aplicação deste inquérito (Fig. 
1).
A avaliação do modelo misto ANOVA permitiu identificar 
um efeito significativo da pandemia (F (1,153) = 56,5, p<0,001) 
e do ano de internato (F (4,153) = 5,17, p<0,001) no número 
de períodos de urgência de 12 horas por mês realizados 
pelos médicos internos, com mais urgências no período de 
pandemia, particularmente para os internos de último ano.
O mesmo modelo permitiu identificar um efeito de interação 
significativo com a região geográfica (F (3,154) = 11,0; p = 
0,012), refletindo um aumento do número de urgências mais 
significativo para as regiões autónomas e região Sul, assim 
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como com o tipo de hospital, com um aumento mais marcado 
no número de urgências nos hospitais regionais. 
Da totalidade dos inquiridos, 60,1% referiu ter tido exposição 
de alto risco a doentes COVID pela abordagem da via aérea, 
sendo que 34,8% referiu ter-se sentido desprotegido pela falta 
de equipamentos de proteção individual. Em 22,8% dos casos 
não foi permitida a exposição a doentes COVID. 
Registou-se uma diferença estatisticamente significativa na 
exposição a doentes COVID positivos entre médicos internos 
frequentando diferentes anos de internato (x2(8) = 33,5; p < 
0,001), com uma maior percentagem de internos dos últimos 
anos a realizar manipulação da via aérea (4º ano: 81,8%; 5º 

Tabela 3. Impacto da pandemia COVID-19 na atividade assistencial e nos domínios ético e psicossocial dos médicos internos de 
formação específica em Anestesiologia, segundo a região do país

Variável Norte Centro Sul RA Estatística 
teste p-valor

Idade (anos), mediana (AIQ) 28 (4) 29 (3) 28 (3) 28 (4) H(3)=1,54 0,67

Interrupção de estágios, n (%) 36 (64,3%) 26 (83,9%) 50 (79,4%) 6 (75,0%) x2(3)=3,64 0,46

Estágios fora da Instituição, n (%)

Pude fazer sem alterações 9 (29,0%) 6 (50,0%) 4 (10,8%) 2 (28,6%) N/A N/A

Foram cancelados definitivamente 5 (16,1%) 1 (8,3%) 8 (21,6%) 1 (14,3%)

Foi adiado com data acordada 9 (29,0%) 3 (25,0%) 16 (43,2%) 3 (42,9%)

Foi adiado sem data 8 (25,8%) 2 (16,7%) 9 (24,3%) 1 (14,3%)

Alteração de atividade assistencial, n (%)

Manter atividade assistencial na mesma área 15 (26,8%) 15 (48,4%) 11 (17,5%) 5 (62,5%) x2(3)=14,2 0,003

Ficar em casa por falta de atividade 16 (28,6%) 12 (38,7%) 28 (44,4%) 1 (12,5%) x2(3)=5,30 0,15

Trabalho na área de reanimação COVID 23 (41,1%) 6 (19,4%) 12 (19,0%) 3 (37,5%) x2(3)=8,79 0,032

Atividade cirúrgica programada 14 (25,0%) 10 (32,3%) 20 (31,7%) 1 (12,5%) x2(3)=1,88 0,60

Trabalho noutra área do Serviço 16 (28,6%) 8 (25,8%) 21 (33,3%) 0 (0%) x2(3)=4,02 0,26

Outro 13 (23,2%) 9 (29%) 17 (27%) 1 (12,5%) x2(3)=1,15 0,77

Número de urgências por mês antes da pandemia, mediana (AIQ) 4 (3) 4 (1) 4 (2) 4 (4) H(3)=10,6 0,014

Número de urgências por mês durante a pandemia, mediana (AIQ) 4 (5) 4 (4) 7 (6) 9 (7) H(3)=19,6 < 0,001

Prolongar a jornada normal de trabalho, n (%) 23 (41,1%) 14 (45,2%) 32 (50,8%) 3 (37,5%) x2(3)=1,36 0,71

Exposição a doentes COVID positivos, n (%)

Não foi permitida 9 (16,1%) 10 (32,3%) 13 (20,6%) 4 (50%) N/A N/A

Apenas técnicas de menor exposição 13 (23,2%) 8 (25,8%) 6 (9,5%) 0 (0%)

Manejo de via aérea / IOT 34 (60,7%) 13 (41,9%) 44 (69,8%) 4 (50%)

Falta de equipamentos de proteção individual, n (%) 18 (32,1%) 12 (38,7%) 24 (38,1%) 1 (12,5%) x2(3)=2,44 0,49

Aumento de responsabilidade / autonomia, n (%) 41 (73,2%) 21 (67,7%) 53 (84,1%) 3 (37,5%) x2(3)=9,68 0,022

LEGENDA: 
RA: regiões autónomas; AIQ: amplitude interquartil; IOT: intubação oro-traqueal; N/A: não aplicável; UCI: Unidade de Cuidados Intensivos

Figura 1. Número de urgências de 12 horas realizadas, por mês
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ano: 90,0%). Observaram-se também diferenças entre regiões 
geográficas, com maior impacto nas regiões Sul (84,1%) 
e Norte (73,2%). A exposição a doentes COVID não foi 
permitida com maior frequência em hospitais centrais (23,0% 
vs 17,5%; p = 0,025).
No que respeita à autonomia e responsabilidade, 74,7% dos 
internos referiram um incremento das mesmas durante 
este período. Observou-se ainda uma maior perceção de 
ganho de autonomia e/ou responsabilidade nos médicos que 
interromperam estágios (78,8% vs 62,5%). 
A maioria dos médicos internos considerou que o seu 
trabalho foi muito ou bastante reconhecido por familiares, 
amigos, pacientes e conhecidos, com menor grau de 
reconhecimento associado ao serviço. De facto, 70,8% sentiu 
pouco ou nenhum reconhecimento por parte do seu serviço. 
No entanto, considerando o reconhecimento por parte do 
serviço, este foi significativamente superior nos hospitais do 
grupo II (Z = - 2,17; p = 0,030).
Em termos éticos, somente 19% dos internos referiram não 
ter sentido conflitos. Os principais motivos de conflito 
prenderam-se com o trabalho em condições subótimas, 
com pouco tempo para dar a devida atenção a cada paciente 
(30,4%) e com o gasto de equipamentos de proteção individual 
(27,2%).

O impacto psicossocial revelou-se considerável, com 60,1% 
dos IFEA a temerem pela sua saúde, 67,1% a tomar medidas 
para não expor os entes queridos ao vírus, 45,6% a descrever 
sensação de solidão na altura de enfrentar a pandemia e 4,4% 
com necessidade de recorrer a apoio psicológico. De destacar 
que 32,9% dos internos referiram a existência de apoio 
psicológico facilitado ou oferecido pela sua instituição.
Com respeito à formação profissional, 69% dos internos 
consideraram que a aprendizagem adquirida não compensa o 
que esperavam ter adquirido nos estágios perdidos.
Da totalidade dos inquiridos 95,6% referiram ter deixado de ir 
a congressos e/ou cursos de formação e 16,5% consideraram 
que não ampliaram a sua formação. Destacamos que 74,1% 
dos internos referiram ter estudado por autoiniciativa e 65,2% 
estiveram presentes em webinares ou congressos virtuais. 
Os internos de 5º ano reportaram uma maior satisfação 
global com a sua aprendizagem durante a pandemia. Pode-
se verificar que a apreciação global aumentou e a amplitude 
interquartil (AIQ) das respostas diminuiu à medida que foi 
aumentando o ano de internato (1º ano – satisfação 6, AIQ 
3; 2ª,3º e 4º anos - satisfação 7, AIQ 2; 5º ano satisfação 7.5, 
AIQ 1). 
No que se refere ao facto da aprendizagem durante a pandemia 
compensar os estágios perdidos, as percentagens de respostas 

Tabela 4. Impacto da pandemia COVID-19 na atividade assistencial e nos domínios ético e psicossocial dos médicos internos de 
formação específica em Anestesiologia, segundo o tipo de hospital

Variável Grupo II Grupo III Estatística
teste p-valor

Idade (anos), mediana (AIQ) 28 (4) 29 (3) Z = 2,238 0,025

Interrupção de estágios, n (%) 30 (75,0%) 83 (73,5%) x2(1)=0,037 0,85

Estágios fora da Instituição, n (%)

Pude fazer sem alterações 6 (27,3%) 13 (21,7%) N/A N/A

Foram cancelados definitivamente 4 (18,2%) 11 (18,3%)

Foi adiado com data acordada 9 (40,9%) 21 (35,0%)

Foi adiado sem data 3 (13,6%) 15 (25,0%)

Alteração de atividade assistencial, n (%)

Manter atividade assistencial na mesma área 15 (37,5%) 40 (35,4%) x2(1)=0,057 0,81

Ficar em casa por falta de atividade 18 (45,0%) 27 (23,9%) x2(1)=6,34 0,012

Trabalho na área de reanimação COVID 13 (32,5%) 31 (27,4%) x2(1)=0,37 0,54

Atividade cirúrgica programada 11 (27,5%) 32 (28,3%) x2(1)=0,010 0,92

Trabalho noutra área do Serviço 13 (32,5%) 30 (26,5%) x2(1)=0,52 0,47

Outro 13 (32,5%) 26 (23,0%) x2(1)=1,40 0,24

Número de urgências por mês antes da pandemia, mediana (AIQ) 4 (0) 4 (1) Z = 2,64 0,008

Número de urgências por mês durante a pandemia, mediana (AIQ) 6 (4) 5 (4) Z = -0,046 0,96

Prolongar a jornada normal de trabalho, n (%) 16 (40,0%) 56 (49,6%) x2(1)=1,08 0,30

Exposição a doentes COVID positivos, n (%)

Não foi permitida 7 (17,5%) 26 (23,0%) x2(2)=7,40 0,025

Apenas técnicas de menor exposição 12 (30,0%) 13 (11,5%)

Manejo de via aérea / IOT 21 (52,5%) 74 (65,5%)

Falta de equipamentos de proteção individual, n (%) 16 (40,0%) 37 (32,7%) x2(1)=0,69 0,41

Aumento de responsabilidade / autonomia, n (%) 27 (67,5%) 86 (76,1%) x2(1)=1,13 0,29

LEGENDA: 
AIQ: amplitude interquartil; IOT: intubação oro-traqueal; UCI: Unidade de Cuidados Intensivos; N/A: não aplicável
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afirmativas foram as seguintes: 1º ano 18,6%; 2º ano 24,1%; 
3º ano 47,8%; 4º ano 30,3% e 5º ano 43,3%. Os internos dos 
hospitais centrais consideraram com maior frequência que 
a aprendizagem em tempo COVID compensou a perda de 
estágios, comparativamente aos dos hospitais regionais 
(37,2% vs 12,5%; p = 0,004). De notar que, dos inquiridos, 
35.4% fizeram uma apreciação global ≥ 8 (escala de 1 a 10) da 
utilidade da aprendizagem adquirida no período COVD-19 
para o futuro (Fig. 2). 

DISCUSSÃO
Durante o período de pandemia COVID-19 verificou-se 
uma redução dos números de cirurgias programadas com 
necessidade de realocação de recursos humanos para lidar com 
os doentes graves e muito graves que acorriam aos hospitais 
em número superior à capacidade previamente instalada.8,9 Os 
internos de Anestesiologia não foram excepção.10

Este inquérito evidenciou o impacto nos IFEA a nível 
formativo, com a maioria dos internos a ter o seu calendário 
de estágios interrompido ou com necessidade de o reformular. 
O reagendamento subsequente dos mesmos poderá implicar 
um maior número de internos por rotação. De notar que o 
impacto da pandemia na qualidade dos estágios que não foram 
interrompidos não foi objeto de avaliação neste inquérito.
Ficou também evidente que a maioria dos internos não 
manteve atividade assistencial na mesma área na qual se 
encontrava, tendo sido redirecionados em consonância com 
o respetivo ano de internato. Com efeito, os internos de 4º 
e 5º ano foram mais frequentemente alocados para áreas de 
reanimação COVID, o que poderá ser explicado pelo maior 
grau de diferenciação, autonomia e conhecimentos técnicos 
que estes internos apresentam, sendo uma mais-valia nestas 
áreas em que a Anestesiologia é perita.11 
No caso dos internos que tiveram interrupção da atividade 
assistencial, na sua maioria internos de primeiro ano, tal 
não significa a ausência de aquisição de conhecimentos ou 
da prestação de trabalho não assistencial, nomeadamente 
sob a forma de trabalho científico, logístico e de formação 
interpares.12 Destacamos também que o tempo de interrupção 
dos estágios não foi quantificado neste inquérito, pelo que não 

Figura 2. Apreciação global da aprendizagem durante o período 
COVID, a nível formativo e da sua utilidade para o futuro, 
valorizada numa escala de 1 a 10 (1 – nada útil; 10 – muito útil)

é possível apurar se foi superior ao legalmente previsto.13,14

À semelhança de outros profissionais de saúde, também os 
IFEA, viram a sua carga horária assistencial aumentar durante 
os meses de pandemia, o que poderá ser explicado pelo 
aumento das necessidades de recursos humanos, em especial 
no caso dos internos dos últimos anos, pelo seu maior grau 
de autonomia e diferenciação. A par do incremento laboral, 
registou-se também um aumento na sua responsabilidade 
e autonomia, especialmente nos IFEA cujos estágios foram 
interrompidos, tendo a alteração das funções assistenciais 
sido condicionada pelas necessidades do contexto pandémico 
e, provavelmente, requerido a aprendizagem de novas 
competências técnicas e não-técnicas.
No que respeita à exposição à COVID, cerca de um terço 
dos IFEA considerou ter tido carência de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) o que é concordante com o sentido 
pelos profissionais de saúde em Portugal.15 De mencionar 
ainda, que este foi um assunto a condicionar conflitos éticos 
na abordagem do doente COVID positivo. 
Várias recomendações emitidas durante este período 
recomendaram que a abordagem da via aérea destes doentes 
fosse realizada pelos elementos mais experientes e idealmente 
por equipas dedicadas.16 Isto poderá explicar os resultados 
acima mencionados, com os internos de 4º e 5º ano a serem 
os mais expostos por esta via. A maior exposição associada às 
regiões Sul e Norte poderá ser explicada pelo maior número 
absoluto de casos nestas mesmas regiões.17

O impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais 
de saúde é significativo, com mais de 50% a referir sintomas 
de burnout,18 percentagem que tenderá a aumentar com o 
prolongamento da situação pandémica, juntamente com 
um agravamento da intensidade laboral. Além disso, os 
profissionais de saúde que lidam diretamente com doentes 
COVID positivos, demonstraram níveis mais altos de 
burnout.18 De referir ainda que um dos fatores protetores 
prende-se com os anos de experiência clínica, pela aquisição de 
competências de gestão de ansiedade e stress.18,19 A confluência 
de fatores de stress associados ao Internato de Anestesiologia20 
aliados aos stressores impostos pela pandemia, a uma sensação 
de solidão e de não reconhecimento por parte dos serviços, à 
falta de EPIs, conflitos éticos e deficiência dos mecanismos de 
resiliência, colocam os IFEA numa posição particularmente 
vulnerável para a incidência de burnout.
À semelhança do que se verifica na literatura21 o cancelamento 
das cirurgias programadas não urgentes com diminuição do 
número absoluto de cirurgias, a menor exposição dos internos 
dos primeiros anos a doentes COVID e à abordagem da via 
aérea, associado ao maior tempo de permanência em casa sem 
atividade assistencial e ao cancelamento de eventos formativos 
poderá estar associado ao menor grau de satisfação destes com 
a aprendizagem. 
O presente estudo possui várias limitações, em particular 
a pretensão de obter respostas para uma situação que se 
encontra em evolução e cujas consequências para o SNS são, à 
data, significativas, mas de extensão ainda desconhecida.8 
Trata-se de um estudo retrospetivo observacional e de auto-



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 2 - 2021 61

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

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

ORCID
Mónica Mamede ID  https://orcid.org/0000-0002-0478-547X
Inês Vieira ID  https://orcid.org/0000-0002-5820-5338
Daniela Cristelo ID  https://orcid.org/0000-0002-6060-3749

Submissão: 23 de fevereiro, 2021 | Received: 23rd of February, 2021
Aceitação: 21 de junho, 2021 | Accepted: 21st of June, 2021
Publicado: 22 de junho, 2021 | Published: 22nd of June, 2021

-reporte que poderá ter associado um viés de memória.
Além disso, engloba um período temporal considerável, 
abrangendo a primeira vaga e parcialmente a segunda, com 
afetações temporais e de gravidade que se fizeram sentir de 
forma muito heterogénea entre os vários pontos do país. 
A extensão temporal das alterações nos estágios ou possíveis 
estratégias de compensação também não foram objeto 
de estudo. Devido à contínua evolução pandémica, seria 
pertinente realizar nova avaliação no futuro.

CONCLUSÃO
O presente inquérito obteve uma taxa de resposta de 35,3%. 
Apesar da suspensão global da atividade assistencial decretada 
durante a primeira vaga da pandemia e da reorganização dos 
serviços, cada instituição fez uma gestão personalizada dos 
seus recursos. De facto, o período analisado foi caracterizado 
por um contínuo de alterações condicionadas pela necessidade 
de uma adaptação constante à realidade pandémica em 
evolução. As alterações provocadas pela pandemia revelaram-
se significativas, tanto no programa formativo dos IFEA como 
na sua saúde mental, ainda que muito variáveis. 
Os IFEA constituem uma população vulnerável pelo 
nível de exigência a que estão submetidos diariamente20, 
apesar da relativa inexperiência e posição formativa. O seu 
acompanhamento é essencial, por forma a mitigar algumas 
das inseguranças e conflitos evidenciados neste questionário, 
assim como para garantir o cumprimento dos programas 
formativos.14 Deverão ser garantidas as condições para a 
aquisição de competências técnicas e não-técnicas essenciais 
para a formação como Anestesiologista, preservando a sua 
saúde física e mental.22,23 Trata-se de uma situação ainda em 
evolução, cuja real extensão e consequências não podem ainda 
ser completamente avaliadas. 
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ABSTRACT
Introduction: The measurement of sodium, potassium and chloride 
can be done through a serum or gasometric sample. The fast 
availability of results would make gasometry the ideal method. 
However, the data on the accuracy of gasometry is not consensual.
Methods: Prospective observational study of children aged 28 days to 
17 years who underwent elective surgery at a Pediatric Surgery Service 
during one year. We compared sodium, potassium and chloride values 
in serum and gasometry samples collected simultaneously.
Results: Sixty five children with a median age of 10 years (IQR 3.6-
15), 77% male. 161 determinations of sodium, 154 of potassium 
and 143 of chloride were obtained. There was a mean difference in 
sodium, potassium and chloride values between the two methods of 
1±1.89 mmol/L, 0.3±0.19mmol/L and -5±1.81 mmol/L, respectively. 
There was a strong correlation between sodium (r=0.64) and chloride 
(r=0.78) and very strong with potassium (r=0.9). It was possible to 
establish a linear regression and obtain a correction factor between 
the two methods.
Conclusion: There is a very strong correlation between the 
measurements of gasometry and serum potassium, allowing both 
methods to be used if a correction factor of +0.25 is applied to the 
gasometry value. Although the correlation was not as good with 
sodium, gasometry was precise enough to be used in clinical practice. 
Chloride values should be interpreted cautiously as significant 
variations may occur.

RESUMO
Introdução: O doseamento de sódio, potássio e cloro pode ser 
efetuado através de uma amostra sérica ou de gasometria. A rapidez 
no resultado tornaria a gasometria no método ideal. Contudo, a 
literatura não é consensual quanto à sua precisão.
Métodos: Estudo observacional prospetivo de crianças com idades 
entre 28 dias e 17 anos submetidas a cirurgia eletiva num Serviço de 
Cirurgia Pediátrica, durante um ano. Comparámos a determinação de 
sódio, potássio e cloro em amostras séricas e de gasometria colhidas 
em simultâneo.
Resultados: Sessenta cinco crianças com idade mediana de 10 anos 
(IQR 3,6-15), 77% do sexo masculino. Obtiveram-se 161 determinações 
de sódio, 154 de potássio e 143 de cloro. Verificou-se uma diferença 
média na medição de sódio, potássio e cloro entre os dois métodos, 
respetivamente, de 1±1,89 mmol/L, 0,3±0,19 mmol/L e -5±1,81 
mmol/L. Encontrou-se uma correlação forte nas medições de sódio 
(r=0,64) e cloro (r=0,78) e muito forte na de potássio (r=0,9). Para 
todos, foi possível estabelecer uma regressão linear e obter um fator de 
correção que permite a conversão entre os dois métodos.
Conclusão: Existe uma correlação muito forte entre os valores de 
potássio da gasometria e séricos, permitindo que ambos sejam usados 
se um fator de correção de +0,25 for aplicado ao valor da gasometria. 
Embora a correlação não tenha sido tão boa para o sódio, a gasometria 
foi suficientemente precisa para ser usada na prática clínica. Os valores 
de cloro devem ser interpretados com cautela, pois podem ocorrer 
variações significativas.
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INTRODUCTION
Electrolytes such as sodium (Na+), potassium (K+) and chloride 
(Cl-) are essential elements to homeostasis, being involved in 
many metabolic functions of the body. The determination 
of their concentrations in the blood provides important 
information about osmotic and body acid-base balance.1

Sodium is the major extracellular cation and its main 
functions are the maintenance of fluid distribution and the 
osmotic pressure of the vascular compartment.1 Potassium is 
the major intracellular cation and is crucial for neurological 
and muscular cellular activity.1 Chloride, in turn, is the major 
extracellular anion and is also involved in the balance of 
extracellular fluid distribution.1

Changes in these serum electrolyte levels can be caused by 
multiple situations. These changes can lead to the imbalance 
of homeostasis mechanisms and may lead to various 
manifestations, including life-threatening situations, such 
as cardiac arrhythmias and cardiac arrest, in the case of 
potassium imbalances, and cerebral edema, as with sodium 
imbalances.1 Hyponatremia (sodium <135 mmol/L) is one of 
the most common electrolyte abnormalities in hospitalized 
and non-hospitalized patients.2

Therefore, the measurement of these electrolytes is 
frequently required in clinical p ractice. The accuracy and 
the prompt availability of the results are essential factors in 
their determination, mainly in emergency and critical care 
settings as well as in surgery context, in which the dynamic 
physiological status of patients can lead to sudden changes 
of these electrolytes and life-threatening situations.3-6 Thus, 
an early diagnosis of electrolytes imbalance and an adequate 
correction can improve patient outcomes.3

One of the most commonly used laboratory methods for 
measuring electrolytes is the serum ionogram analysis, 
usually through a blood sample obtained by venipuncture, 
which is subsequently analysed in laboratory (LAB) through 
a system of ion-selective electrodes (ISE). An ISE uses the 
unique properties of certain membranous materials to develop 
an electric potential for the measurement of ions in solution. 
The electric potential of the membrane is determined by the 
difference between the concentration of the ion to be tested 
in the test solution and a fixed concentration of the ion in the 
internal filling solution. The electric potential is measured 
and processed to obtain the concentration of the ion to be 
tested. There are direct and indirect ISEs and an important 
difference between them is that in the second one a dilution 
of the sample is performed before the analysis.3 
Serum ionogram measurement is performed by indirect 
ISEs and results usually takes more than thirty minutes, 
which may be unsatisfactory in emergent situations. On the 
other hand, in gasometric analysis (GAS) the results can 
be obtained significantly faster because the sample is not 
diluted pre-analytically (direct ISE) and the measurement is 

done directly from the obtained whole blood sample.3

The use of gasometry has become common in clinical 
practice. However, an additional sample is usually sent to be 
evaluated in the laboratory because the latter is considered 
standard.2 The available data about the accuracy of GAS and 
the equivalence between LAB and GAS is often dubious.2 

There are studies that concluded that the two methods are 
equivalent,7,8 others refer that they are equivalent only to 
potassium9,10 and others still state that they are significantly 
different.5,11 The variability of the conclusions may be due to 
a combination of factors, namely:
a) Different types and models of ISE systems between 
different hospitals, as well as different calibrations of the 
measuring instruments and the corresponding analytical 
results.2,5

b) Heparinization: syringes used in gasometry contain 
heparin, thereby diluting and increasing the sample volume, 
which decreases the electrolyte assay obtained in GAS.2,12 
In addition, heparin itself binds to electrolytes decreasing 
the measurement of these in the GAS.2 Heparin therefore 
introduces a negative bias, mainly in relation to sodium 
and potassium because they are positive ions, with greater 
affinity to bind to heparin. This does not occur in the LAB 
has the samples are not heparinized.13

c) Transport conditions, in particular, time and storage 
temperature of the samples, are determinant factors 
for analytical assay. Thereby, their variability can result 
in variations between different hospitals.3 Analytical 
assessments are recommended to be carried out as early as 
possible. Studies indicate that the pre-analytical phase, within 
the set of all phases involved in the analytical evaluation, is 
the most susceptible to errors, with a total of 46% to 68.2% 
errors occurring at this stage.24

d) Total proteins: LABs’ indirect ISE overestimates 
electrolyte measurements in situations of hypoproteinemia,2 
which is frequent in critically ill patients.12 In these patients, 
measurements made using direct ISE (GAS), which is 
not affected by serum protein concentration, may be 
more accurate. In critically ill patients the measurements 
performed with the two methods differed significantly, as 
their clinical interpretation and the therapeutic decision.23

The variability in the measurement of electrolytes between 
GAS and LAB in different hospitals and its clinical relevance 
demand a comparison between the two measurement 
methods. The aim of this study is, therefore, to determine the 
accuracy of sodium, potassium and chloride measurements 
in gasometry and serum ionogram in a pediatric population.

MATERIAL AND METHODS
Study Population
Within the scope of a research performed at our hospital 
(Centro Hospitalar Universi-tário Lisboa Norte), entitled 
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"Fluids in the perioperative in pediatric age - which fluid is 
the most appropriate? Prospective, randomized and blinded 
clinical trial", we analysed data of the patients included 
between October 2017 and October 2018.
The clinical trial was approved by the local Ethics Committee 
(number 102/17) and in-cluded children submitted to elective 
surgery in a Pediatric Surgery Service in Lisbon. Inclusion 
criteria were: age over 28 days and under 18 years, need for 
intravenous fluids until the morning of the day after surgery 
and ability to understand the Portuguese lan-guage. Exclusion 
criteria were: signs or symptoms of intracranial hypertension; 
kidney failure requiring dialysis; renal pathology that causes 
excessive renal sodium excretion; patients requiring life 
support techniques such as extracorporeal membrane 
oxygenation; need for intravenous fluids before surgery; 
significant changes in serum (Na+<130 or >150 mmol/L, 
Cl-<95 or >110 mmol/L) and base excess <-7 or >7 mmol/L. 
Patients who met all the inclusion criteria and who did not 
present any exclusion criteria were invited to participate by 
signing an informed consent. The privacy and anonymity of 
partici-pants were guaranteed through protected databases 
in which patients’ personal data were not included.

Procedures and equipment
Each patient was submitted to venipuncture for blood 
collection in three different moments: in the operative 
room before starting fluids, at the end of surgery, in the 
morning of the day after surgery. The venous sample 
from each blood collection, was divided and placed in a 
safePICO Aspirator from Radiometer®, for GAS analysis 
and in a Serum Gel Sarstedt Monovette® for LAB.
At our hospital, serum ionogram is performed in an indirect 
ISE module of the Roche cobas® 8000 (USA) analyser. System 
maintenance procedures are performed daily, at the end of a 
series of samples or after high sample processing. Calibration 
is carried out every 24 hours, after the use of ISE Cleaning 
solution, after changing the reagent bottles and after the 
replacement of any electrode. Regarding the direct ISE GAS 
analyser, the system is the ABL800 FLEX - Radiometer 
Medical ApS (Denmark), whose calibrations are performed 
automatically and periodically, at scheduled time. Calibrations 
beyond the scheduled time can also be performed manually.
Reference intervals considered for the different ions were: 
sodium from 135 to 145 mmol/L; potassium from 3.5 to 
5.1 mmol/L and chloride from 98 to 107 mmol/L. Values 
below these intervals were considered hyponatremia, 
hypokalemia and hypochloremia, respectively. Values 
above these intervals were considered hypernatremia, 
hyperkalemia and hyperchloremia, respectively.
The interpretation of the results was based on the regulation 
of clinical laboratories according to the United States Clinical 
Laboratory Improvement Amendments (US-CLIA),15 which 

establishes the conditions of variability accepted between 
analytical results. According to US-CLIA, a difference of 
4 mmol/L for sodium, 0.5 mmol/L for potassium and 5% 
for chloride is acceptable between different methods of 
measurement. Several studies comparing LAB and GAS in the 
measurement of the ionogram used the US-CLIA variability 
ranges as a reference for the interpretation of results.5,8,9

Statistical methods
The statistical analysis was performed using SPSS software 
version 24 (IBM® Corp., Armonk, NY, USA) and samples 
T-Test, Pearson correlation coefficient and linear re-
gression analyses were used. It was also intended to access 
the proportion of paired samples whose measurements 
exceeded the variability tolerated by US-CLIA.

RESULTS
A total of 65 patients were included. The median age was 10 
years old (IQR 3.6-15) and 77% were male. Given the three 
evaluations for each patient, a total of 195 pairs of ionograms 
were expected. However, we ended up obtaining a total of 
161 pairs of evaluations of sodium, 154 of potassium and 143 
of chloride. This reduction was attributed to several factors, 
patient drop out before the third determination (34 samples 
excluded), samples processed in the emergency laboratory, 
which does not perform chloride measurements (18 chloride 
samples were excluded), hemolysis (7 potassium samples 
were excluded).
The mean values obtained by LAB and GAS are presented 
in Table 1.

The difference in means between the two methods was 1 
mmol/L (SD 1.89 mmol/L) for sodium, 0.3 mmol/L (SD 0.19 
mmol/L) for potassium and -5 mmol/L (SD 1.81 mmol/L) 
for chloride. Sodium and potassium results are within the 
US-CLIA range but chloride is not, if taking into account its 
standard deviation.
The proportion of measurements whose differences were 
superior to the range of varia-bility accepted by US-CLIA is 
presented in Table 2.
The linear regression between the two methods of electrolyte 

Table 1. Mean value and difference in means in mmol/L of the 
measurements of sodium, potassium and chloride by LAB and 
GAS and the range of variability accepted by US-CLIA

Electrolyte
LAB

Mean 
Value
± SD

GAS
Mean 
Value
± SD

Difference
in Means

US-CLIA 
range p-VALUE

Na+ 139 ± 2.15 138 ± 2.29 1 ± 1.89 4 <0.001

K+ 4,3 ± 0.43 4,0 ± 0.42 0.3 ± 0.19 0,5 <0.001

Cl- 103 ± 2.64 108 ± 2.80 -5 ± 1.81 5,15 <0.001

LEGENDA: 
SD - standard deviation
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measurement was established and is represented in the Fig.s 
1, 2 and 3. The corresponding regression equations were 
obtained:
Na+ LAB = 0.625 × Na+ GAS + 51.25 (r = 0.64) 
K+ LAB = K+ GAS + 0.25 (r = 0.90) 
Cl- LAB = 0.833 × Cl- GAS + 11.67 (r = 0.78)

DISCUSSION
The results of this study revealed statistically significant 
differences between LAB and GAS in the measurement of 
sodium, potassium and chloride, but the difference in means 
was within the range accepted by US-CLIA for sodium and 
potassium. The clini-cal importance of these differences is 
distinct for each analysed electrolyte.

Sodium
The difference in means between the methods is within 

Table 2. Proportion of measurements whose differences 
obtained between LAB and GAS results were superior to the 
range of variability accepted by US-CLIA

Na+ 3.1 %

K+ 3.9 %

Cl- 36.4 %

% (DIFFERENCES LAB – GAS) > (Δ US-CLIA) 

Figure 1. Scattered graph plotted to show the correlation 
between LAB sodium and GAS sodium

Figure 2. Scattered graph plotted to show the correlation 
between LAB potassium and GAS potassium

Figure 3. Scattered graph plotted to show the correlation 
between LAB chloride and GAS chloride 

the range accepted by US-CLIA. Additionally, we consider 
this difference to be clinically tolerable and the proportion 
of measurements that did not meet the acceptance range 
was small. Thus, we consider that sodium measurements 
can be performed by both methods and other studies 
have found similar conclusions.7,8 Nonetheless, sodium 
had the weakest correlation between GAS and LAB 
measurements of the three electrolytes studied. 

Potassium
Since the difference in means between the two methods is 
in the accepted range by US-CLIA, LAB and GAS can be 
considered equivalents in measuring potassium. However, we 
consider that the difference observed (0.3 ± 0.19 mmol/L) can 
be associated with different clinical approaches, mostly when 
the results are at the extremes of the normal range. Potassium 
was the electrolyte with the strongest correlation (r=0.90, 
very strong correlation), and the regression equation obtained 
allows, with a significant degree of reliability, to convert the 
result of one method into another. (K+LAB = K+GAS + 0.25).
Interpretation of potassium results should always be 
cautious, because although LAB is the reference method 
for the ionogram analysis it has been found that serum 
potassium values are consistently higher than in plasma’s, 
which can be related to many factors, particularly:
a) The platelet release of potassium during the coagulation 

that happens in the pre-analytical phase.16 The higher the 
platelet count, the greater the error.1,17 

b) Hemolysis. When detected its measurement is frequently 
discarded.17

c) Presence of marked leukocytosis, which is related to both 
pseudohyperkaliemia18 and pseudohypokalemia.19 This 
phenomenon can be explained by the large number of 
circulating blood cells combined with the fragility of the 
cell membrane of cells in rapid proliferation which makes 
them susceptible to lysis during the coagulation and 
centrifugation of the samples before being analysed by 
LAB, with the release of intracellular potassium. Similar 
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phenomena are also described in cases of erythrocytosis, 
as in polycythemia vera.20

d) Time elapsed in the pre-analytical phase and the exposure 
temperature of the sample. This causes deregulation of the 
Na+/K+-ATPase pump activity and the release of potassium 
from the cellular elements of the blood.14

e) Contamination. EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) 
and trisodium citrate are two anticoagulants used in 
collection tubes for complete blood count and coagulation 
study, respectively.16 During blood collection, the tubes 
containing these substances should be used after the 
ionogram tube, due to the risk of contamination of the 
latter, since these substances may falsely increase the 
measurement of potassium. Other substances may have the 
same effect, namely povidone iodine and benzalkonium 
chloride, used in sterilization.16

Fictitious changes in potassium have important clinical 
relevance, since corrections may lead to marked changes 
in potassium and, consequently, to life-threatening 
conditions.1 Furthermore, false measurements considered 
to be within the reference range may not correspond 
to normokalemia, delaying electrolyte correction. 
Although GAS does not include a pre-analytical control 
to provide information about the status of the sample 
(occurrence of hemolysis, for example), it could be preferable 
to LAB because there are less interferences, which 
mostly occur during the pre-analytical phase. It would 
be useful, though, the availability of prompt information 
about hemolysis in GAS in order to avoid inaccuracies.5,11 

Chloride
For chloride, the difference in means exceeded the range of 
variability accepted by the US-CLIA if taking in account the 
standard deviation. Therefore, the two methods were not 
considered equivalent, which is consistent with previous 
studies described in the literature, in which LAB and GAS 
differed substantially.22,23 The measurement of chloride 
has particular interest in detecting metabolic alterations 
by calculation of the anion gap (AG).21 Geerts N et al, in a 
retrospective study with 529 patients, concluded that chloride 
measurements obtained by LAB were significantly lower (-4 
mmol/L) than those obtained by GAS, and therefore the AG 
calculation through LAB was overvalued. The reasons for the 
difference are unknown, but are assumed to be in part due to 
the direct chloride ISE activity.23 Makiishi T et al investigated 
this disparity and concluded that there is a directly 
proportional relationship between chloride and bicarbonate 
concentrations measured by LAB, with lower measurements 
of chloride occurring in situations of metabolic acidosis 
and higher measurements in metabolic alkalosis.24 This 
may be related to the selectivity of the chloride ISE, whose 

ion exchange membrane can be influenced by other anions, 
such as bicarbonate, phosphorus and lactate.25 Since the 
measurements made by direct ISE is not affected by anionic 
oscillation in the blood, GAS could actually be more accurate 
than LAB, especially in clinical situations associated with 
metabolic derangements.22,23

The correlations of the measurements between LAB and 
GAS obtained for each electrolyte, which are considered 
"strong" for sodium and chloride and "very strong" for 
potassium, indicate a concordance between LAB and GAS. 
This concordance makes conversion possible between LAB 
and GAS by applying a correction factor according to the 
linear regression equations. 

Study limitations
One of the limitations of this study is the enrollment from 
a single research center, with the results of electrolyte 
measurements in LAB and GAS being exclusively obtained 
through two measurement systems used in the hospital 
where the study was carried out: the Roche Cobas® 8000 ISE 
system (LAB) and the ABL800 FLEX - Radiometer Medical 
ApS system (GAS). Measurements made on other systems 
may not match the same results given that the sensitivity, 
specificity and calibrations may be specific. Nevertheless, 
these systems are widely used, making the results of this 
study applicable to hospitals where identical systems are 
being used. 
Another limitation is related to the population studied. 
Considering that all patients included in this study were 
hospitalized for elective surgery, the laboratory results 
were predominantly within the reference range, remaining 
uncertain the accuracy of GAS in the context of excess or 
deficit of electrolytes.

CONCLUSION
There is a very strong correlation between the measurements 
of potassium in GAS and LAB, allowing both methods to be 
used if a correction factor of +0.25 is applied to the potassium 
GAS value. Although the correlation was not as good with 
sodium GAS was precise enough to be used in clinical 
practice. Chloride values should be interpreted cautiously as 
significant variations may occur.

ACKNOWLEDGEMENTS
The authors sincerely acknowledge the Pediatric Surgery 
Service staff and the anaesthesiologists of the Pediatric 
Operating Room. They are also thankful to Sandra Gomes, the 
secretary of the Department of Pediatric Surgery. Finally, they 
are grateful to the chil-dren and parents or legal representatives 
who voluntarily participated in the clinical trial. 



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 2 - 2021 67

Accuracy of Gasometry in Electrolyte Evaluation
Precisão da Gasometria na Avaliação do Ionograma

Ethical Disclosures
Conflicts of interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
Financing Support: This work has not received any contribution, grant or 
scholarship
Confidentiality of Data: The authors declare that they have followed the 
protocols of their work center on the publication of data from patients.
Protection of Human and Animal Subjects: The authors declare that the 
procedures were followed according to the regulations established by the Clinical 
Research and Ethics Committee and to the 2013 Helsinki Declaration of the World 
Medical Association.
Provenance and Peer Review: Not commissioned; externally peer reviewed.

Responsabilidades Éticas
Conflitos de Interesse: Os autores declaram a inexistência de conflitos de 
interesse na realização do presente trabalho.
Fontes de Financiamento: Não existiram fontes externas de financiamento para 
a realização deste artigo.
Confidencialidade  dos  Dados: Os autores declaram ter seguido os protocolos 
da sua instituição acerca da publicação dos dados de doentes. 
Proteção  de  Pessoas  e  Animais:  Os autores declaram que os procedimentos 
seguidos estavam de acordo com os regulamentos estabelecidos pelos 
responsáveis da Comissão de Investigação Clínica e Ética e de acordo com a 
Declaração de Helsínquia de 2013 da Associação Médica Mundial.
Proveniência e Revisão por Pares: Não comissionado; revisão externa por pares.

ORCID
Francisco Sousa ID  https://orcid.org/0000-0001-8501-1793
Sofia Sousa ID  https://orcid.org/0000-0002-2420-1531
Sara Vaz ID  https://orcid.org/0000-0003-4964-2429
Francisco Abecasis ID  https://orcid.org/0000-0002-1883-050X

Received: 14th of March, 2021 | Submissão: 14 de Março, 2021
Accepted: 21st of June, 2021 | Aceitação: 21 de junho, 2021
Published: 22nd of June, 2021 | Publicado: 22 de junho, 2021

© Autor (es) (ou seu (s) empregador (es)) Revista SPA 2021. Reutilização permitida de 
acordo com CC BY-NC. Nenhuma reutilização comercial.
© Author(s) (or their employer(s)) and SPA Journal 2021. Re-use permitted under CC 
BY-NC. No commercial re-use.

REFERÊNCIAS
1. Scott MG, LeGrys VA, Klutts JS. Electrolytes and blood gases. In: Burtis DE, 

Ashwood ER, Bruns DE, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 
Molecular Diagnostics. 4th ed. St Louis. Elsevier; 2006. p.983-1018.

2. Kapoor D, Srivastava M, Singh P. Point of care blood gases with electrolytes 
and lactates in adult emergencies. Int J Crit Illn Inj Sci. 2014;4:216-22. doi: 
10.4103/2229-5151.141411.

3. Munger MA. New agents for managing hyponatremia in hospitalized patients. 
Am J Health Syst Pharm. 2007;64:253-65. doi: 10.2146/060101.

4. Vos G, Engel M, Ramsay G, Van Waardenburg D. Point-of-care blood analyzer 
during the interhospital transport of critically ill children. Eur J Emerg Med. 
2006;13:304-7. doi: 10.1097/00063110-200610000-00013.

5. Budak YU, Huysal K, Polat M. Use of a blood gas analyzer and a laboratory 
autoanalyzer in routine practice to measure electrolytes in intensive care unit 
patients. BMC Anesthesiol. 2012:12-7. doi: 10.1186/1471-2253-12-17.

6. Walton HG, Boucher DM, Marroquin R. Comparison of blood gas and 
electrolyte test results from the Gem-Premier and the ABL-70 versus a 
conventional laboratory analyzer. J Extra Corpor Technol. 2003;35:24-7.

7. Nanda SK, Ray L, Dinakaran A. Agreement of arterial sodium and arterial 
potassium levels with venous sodium and venous potassium in patients 
admitted to intensive care unit. J Clin Diagnostic Res. 2015;9:BC28-30. doi: 
10.7860/JCDR/2015/12418.5602.

8. Zhang JB, Lin J, Zhao XD. Analysis of bias in measurements of potassium, 
sodium and hemoglobin by an emergency department-Based blood gas 
analyzer relative to hospital laboratory autoanalyzer results. PLoS One. 
2015;10::e0122383. doi: 10.1371/journal.pone.0122383.

9. Jain A, Subhan I, Joshi M. Comparison of the point-of-care blood gas analyzer 
versus the laboratory auto-analyzer for the measurement of electrolytes. Int J 
Emerg Med. 2009;2:117-20. doi: 10.1007/s12245-009-0091-1.

10. Prakash S, Bihari S, Lim ZY, Verghese S, Kulkarni H, Bersten AD. Concordance 
between point-of-care blood gas analysis and laboratory autoanalyzer in 
measurement of hemoglobin and electrolytes in critically ill patients. J Clin 
Lab Anal. 2018;32:1-5. doi: 10.1002/jcla.22425. 

11. Lum G, Gambino SR. A comparison of serum versus heparinized plasma for 
routine chemistry tests. Am J Clin Pathol. 1974;61:108-13.

12. Jacobs E, Ancy JJ, Smith M. Multi-site Performance Evaluation of pH, Blood Gas, 
Electrolyte, Glucose, and Lactate Determinations With the GEM Premier 3000 
Critical Care Analyzer. Point Care J Near-Patient Test Technol. 2002;1:135-44.

13. Lima-Oliveira G, Lippi G, Salvagno GL, Montagnana M, Picheth G, Guidi GC. 
Different manufacturers of syringes: A new source of variability in blood gas, 

acid-base balance and related laboratory test?. Clin Biochem. 2012;45:683-7. 
doi: 10.1016/j.clinbiochem.2012.03.007.

14. Baruah A, Goyal P, Sinha A, Ramesh KL, Datta R. Delay in specimen processing-
major source of preanalytical variation in serum electrolytes. J Clin Diagnostic 
Res. 2014;8:CC01-3. doi: 10.7860/JCDR/2014/10150.5285.

15. Ehrmeyer SS, Laessig RH, Leinweber JE, Oryall JJ. 1990 Medicare/CLIA final rules 
for proficiency testing: Minimum intralaboratory performance characteristics 
(CV and bias) needed to pass. Clin Chem. 1990;36:1736-40.

16. Asirvatham JR, Moses V, Bjornson L. Errors in potassium measurement: A 
laboratory perspective for the clinician. N Am J Med Sci . 2013;5:255-9. doi: 
10.4103/1947-2714.110426.

17. Sevastos N, Theodossiades G, Archimandritis AJ. Pseudohyperkalemia in 
serum: A new insight into an old phenomenon. Clin Med Res. 2008;6:30-2.

18. Rifkin SI. Pseudohyperkalemia in patients with chronic lymphocytic leukemia. 
Int J Nephrol. 2011;2011:759749. doi: 10.4061/2011/759749.

19. Polak R, Huisman A, Sikma MA, Kersting S. Spurious hypokalaemia and 
hypophosphataemia due to extreme hyperleukocytosis in a patient with a 
haematological malignancy. Ann Clin Biochem. 2010;47:179-81.

20. Sevastos N, Theodossiades G, Savvas SP, Tsilidis K, Efstathiou S, Archimandrite 
AJ. Pseudohyperkalemia in patients with increased cellular components of 
blood. Am J Med Sci. 2006;331:17-21.

21. Berend K, de Vries AP, Gans RO. physiological approach to assessment 
of acid–base disturbances. N Engl J Med. 2014;371:1434-45. doi: 10.1056/
NEJMra1003327.

22. Geerts N, Wlazlo N, Scharnhorst V. Between analyser differences in chloride 
measurements and thus anion gap cause different interpretations of the acid-
base balance. Clin Chem Lab Med. 2016;54:e81-e84.

23. Goldsmith D, Gutteridge G. Comparison of point-of-care versus central 
laboratory measurement of electrolytes concentrations on calculations of the 
anion gap and the strong ion difference. Anesthesiology. 2003;98:1077-84. doi: 
10.1097/00000542-200305000-00009.

24. Makiishi T, Nishimura N, Yoshioka K, Yamamoto S, Mitsuhashi R, Maeda S, et 
al. Potential inaccuracies in chloride measurements in patients with severe 
metabolic acidosis. Int J Nephrol. 2012;2012:768316. doi: 10.1155/2012/768316.

25. Razavi S, Jafari A, Zaker H, Sadeghi A. Plasma and serum electrolyte levels 
correlation in the Pediatric ICU. Tanaffos. 2010;9:34-38.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 2 - 202168

Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.24902

ARTIGO DE PERSPECTIVA • ÉTICA // ETHICS

Autor Correspondente/Corresponding Author*:
João Pina
Morada: Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios Polivalente, Hospital do 
Santo Espírito da Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, Portugal.
E-mail: pina.jpa@gmail.com

Moral Stranger: A Caminho duma Ética Universal?
Moral Stranger: On the Way to Universal Ethics?

João Pina1,2* ID

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

Palavras-chave
Bioética; Ética; Moral
Keywords
Bioethics; Ethics; Morals

INTRODUÇÃO
"If there was a set of universal ethical principles that applied 
to all cultures, philosophies, faiths and professions, it would 
provide an invaluable framework for dialogue (Colero, 1997)"

Talvez o maior e mais importante legado deixado por Hugo 
Tristram Engelhardt Jr. para o campo da bioética foi trazer 
o discurso dos valores morais para além de um paradigma 
ocidental desafiando o liberalismo cosmopolita como base 
duma bioética global que se assuma como capaz de orientar 
a tomada de decisão ética em todos os países e culturas. Na 
sua vasta obra na ética e na filosofia, Engelhardt confronta-
nos com a verdade inconveniente de que, em vez de uma 
moralidade comum compartilhada no campo da bioética, 
existem inúmeras visões morais. Cada perspectiva moral 
torna plausível um entendimento diferente da bioética, 
reflectindo diferenças significativas nas perspectivas teóricas 
e nos compromissos morais, resultando em divergências 
profundas e substanciais.
Apesar das reivindicações desesperadas de consenso e 
tentativas apaixonadas de impôr visões morais uniformes 
por filósofos, políticos e decisores, a moralidade é plural e a 
diversidade é real.
A falta de um vocabulário moral único e de um conjunto 
variado de crenças morais
que reivindiquem objectividade e validade universais resulta 
numa enorme dificuldade em resolver controvérsias e 
disputas bioéticas. 
Engelhardt sempre mostrou cepticismo quanto ao valor 
da racionalidade moral para resolver divergências morais 
profundas. Ele acreditava que havia uma necessidade de 

ancorar a moralidade e a bioética a um Deus transcendente 
para unificar a moralidade e fornecer uma base sólida para 
o seu reconhecimento. A verdade moral, na perspectiva 
de Engelhardt, só pode ser revelada pela experiência não 
discursiva de Deus; ela não pode ser conhecida por meio de 
argumentos discursivos.
Esta convicção levou Engelhardt1 a usar o termo moral 
strangers (MS) para identificar indivíduos com quem não se 
pode resolver controvérsias e divergências de âmbito moral 
através da argumentação racional dada a falta de premissas 
ou referências morais comuns. Para Engelhardt, moral 
friends são aqueles que compartilham com ele a visão moral 
de uma bioética tradicional cristã como um ponto de vista 
final, a partir do qual as questões bioéticas, incluindo o 
sofrimento, a doença, a deficiência, são interpretadas como 
missão cristã central que transfigura a união com Deus. Esta 
sua perspectiva transcendental permite que moral friends 
resolvam controvérsias morais por meio de argumentos 
racionais sólidos ou por meio do apelo a uma autoridade 
moral comumente reconhecida.
Mas será que podemos conviver moralmente entre as 
convicções pessoais e uma preocupação universal? 
Marco Aurélio (26 de abril de 121 d.C a 17 de março de 180 
d.C.), foi o último dos cinco bons imperadores romanos e é 
tido como exemplo de abertura às ideias e valores diferentes 
dos convencionais, na época e no império. Escreveu inúmeras 
reflexões, compiladas numa obra que ainda hoje é lida, 
Meditações, foi defensor da corrente ligada ao Estoicismo, 
e foi inspirador para vários pensadores incluindo os ligados 
ao Cosmopolitismo e ao próprio Cristianismo. Sabe-se, 
no entanto, que perseguiu os cristãos sem lhes dar trégua. 
Os seus historiadores procuraram preservar, pelo menos 
parcialmente, a sua imagem conciliadora e eclética. O facto é 
que não é uma questão fácil de responder e, muito menos de 
praticar. São bem conhecidas as dissonâncias actuais sobre 



questões identitárias de género, religiosas, étnicas e políticas. 
Para mencionar as principais, apenas.
Falar de MS começa logo por ser complicado pois não o 
conhecemos. Se já existe estranheza no estranho como 
podemos discutir, os seus valores? Mais que a sua natureza 
estranha é a dimensão das suas exigências. 
A ideia de viver harmoniosamente num mundo com 
diferentes valores é uma demanda com milhares de anos. 
Os primeiros sinais foram dados pela escola dos Cínicos 
entre o século I e o V. Os cínicos gregos e romanos clássicos 
consideravam a virtude como a única necessidade para a 
eudaimonia (felicidade). Viviam de acordo com a natureza 
e não se afastaram da sociedade, evangelizando e vindo 
a influenciar algumas correntes do cristianismo, mais 
tarde, mas sobretudo o Estoicismo. O seu mais conhecido 
representante foi Diógenes que vivia num barril e possuía 
apenas uma túnica e uma saca para transportar o pão. 
Protagonizou um diálogo bem conhecido com Alexandre 
Magno.
Para os Estóicos, surgidos no século III a.c., também a virtude 
é o único bem e único caminho para a felicidade; no entanto, 
havia diferenças importantes com os Cínicos. O indivíduo 
deve negar os sentimentos externos, o prazer é indiferente 
ao homem sábio, o universo é governado por uma razão 
universal natural, valorizavam a indiferença (apatheia) 
e ambicionavam o Cosmopolitismo, o Estado ideal de 
Aristóteles. A corrente do estoicismo tem conhecido alguma 
divulgação mais recentemente, em iniciativas de auto-ajuda, 
como forma de encarar o caos e a confusão à sua volta 
enquanto o indivíduo ou a organização mantêm a harmonia 
no interior do seu sistema. No fundo, o princípio diz que 
devemos minimizar a importância do que está fora do nosso 
controlo e que as emoções destrutivas são o resultado de 
erros da nossa forma de ver o mundo.
Epíteto, um ex-escravo do ano I da era cristã, escrevia: 

“Quem acusa os outros pelos próprios infortúnios revela uma 
total falta de educação; quem acusa a si mesmo mostra que a 
sua educação já começou; mas quem não se acusa a si mesmo 
nem aos outros revela que sua educação está completa" 

Zenão de Cítio, o fundador do Estoicismo, foi o primeiro 
a sonhar com uma república que deveria abraçar toda a 
humanidade. Na verdade, o Estoicismo teve uma influência 
significativa no Cristianismo expressando-se muitas vezes 
através deste. Cito Frei Bernardo Domingues, um pregador 
dominicano convicto, falecido em 2019 e cuja homilética 
estava centrada no optimismo:

“Que o Senhor me conceda a serenidade para aceitar aquilo 
que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for 
possível e a sabedoria para discernir entre as duas”
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No entanto, os valores e princípios comuns que a 
Humanidade precisa não podem derivar duma religião, dum 
sistema político, duma corporação. As religiões, os partidos 
políticos, as corporações surgem como tentativa de resposta 
às doenças da sociedade e são inspiradas em mártires ou 
em ideologias. Criadas pelo Homem têm sido corrompidas 
pelo próprio Homem e, a par do muito Bem que têm feito, 
também têm sido responsáveis por guerras e atrocidades 
inimagináveis. A atracção pelo poder, pela riqueza ou 
pela glória tem minado as religiões e ideologias políticas 
descredibilizando-as e obrigando o ser humano a desviar a 
atenção para alternativas de cariz mais ou menos místico ou 
então sem qualquer espiritualidade, dedicando-se a viver o 
momento e procurando, em pequenos espaços temporais, 
o prazer imediato na satisfação dos seus instintos ou das 
necessidades induzidas por uma sociedade de consumo.
O comércio e o tráfego de bens de consumo obriga, por sua 
vez, a um entendimento entre povos procurando acertos 
não só na logística e na economia mas também em valores 
e princípios.
As tecnologias de informação disseminaram e 
democratizaram a comunicação tornando o planeta em que 
vivemos tão pequeno que todos podem ou poderão ter voz 
para expressar a sua vontade e as suas convicções.
A propósito deste desafio, afirmava Hillary Clinton num 
discurso proferido em 2011 na Universidade George 
Washington2:

"The Internet has become the public space of the 21st 
century – the world’s town square, classroom, marketplace, 
coffeehouse, and nightclub. We all shape and are shaped by 
what happens there, all 2 billion of us and counting. And that 
presents a challenge. To maintain an internet that delivers 
the greatest possible benefits to the world, we need to have a 
serious conversation about the principles that will guide us, 
what rules exist and should not exist and why, what behaviors 
should be encouraged or discouraged and how."

Da mesma forma que se torna cada vez mais difícil distinguir 
entre as dimensões material e digital das nossas existências 
torna-se cada vez mais frequente o contacto com diferentes 
formas de pensar, diferentes valores e princípios morais. 
Estar presente e participar neste espaço imenso, nesta 
“Praça Digital” gera inúmeras e graves responsabilidades, 
exige argúcia, honestidade, ponderação, trabalho árduo e 
capacidade de comunicar. 
O filósofo Paul Ricoeur observa, no entanto, que “Todas as 
mudanças no sistema de deveres e direitos correspondem 
a mudanças nas oportunidades efectivamente disponíveis 
socialmente”. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
reconhece que a Internet constitui um dos principais meios 
de realização das liberdades de expressão e de informação do 
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ser humano, bem como da sua participação em actividades 
e debates relacionados com questões políticas e de interesse 
público, leia-se, científico, social, económico, cultural, 
justiça, lazer, etc. Ou seja, é uma ferramenta pronta a 
projectar o ser humano, essencialmente, como ser social. 
A Internet, tal como a Natureza, não contém nem possui 
moralidade intrínseca, mas tornaram-se bens de direito que 
reclamam atenção contendo em si um desafio ético imenso e 
transformador para o Homem. 
É senso comum assumir e aceitar que o ser humano em 
geral partilha e incentiva sentimentos e afectos relacionados 
com a reciprocidade, a vulnerabilidade, a poesia, a música, 
o casamento, o funeral, a cortesia, a hospitalidade, a 
generosidade, a solidariedade, conflito social, bom e mau, 
certo e errado e por aí fora.
Com base nestes valores e princípios, desenvolveram-se 
múltiplos sistemas éticos, em diferentes partes do mundo, 
com orientação e preponderância para valores religiosos ou 
humanistas. Mesmo assim, na pós-modernidade em que 
vivemos, com as ideologias em crise, o relativismo moral 
tornou-se uma corrente fácil, acessível, forte e perigosa, mas 
que não se preocupa nem procura os fundamentos da ética.
A maior parte dos sistemas éticos é antropocêntrico no 
sentido que valorizam o ser humano acima de tudo, o que 
cria inúmeros riscos como o positivismo científico. Augusto 
Comte, o seu grande defensor, viveu no contexto do fim do 
iluminismo e ascensão do cientificismo, no qual nasce a 
crença de que a força do intelecto tudo pode. Contudo, como 
morreu alguns anos antes de Darwin publicar “A Origem das 
Espécies” (1859) e Marx escrever “O Capital” (1867-1894), 
perdeu-se a oportunidade de conhecer a sua apreciação sobre 
as obras destes autores.
Fácil é perceber que estes sistemas éticos se tornam um 
embaraço quando desejamos uma teoria bem fundamentada 
capaz de responder a questões não apenas relacionadas com 
valores humanos, mas também a questões importantes 
sobre valores não-humanos como, por exemplo, o valor de 
uma sinfonia. Além disso, os sistemas éticos variam com as 
culturas e tornam-se incompatíveis entre si gerando conflito 
em várias dimensões, como a ciência, a arte, a medicina, a 
política e em diversas escalas seja local, tribal, corporativa, 
nacional, internacional, quiçá planetário ou, como referem 
alguns autores, no âmbito de futuras culturas fundadas em 
Cyborgs e Inteligência Artificial. Por exemplo, a chamada 
Declaração Universal dos Direitos do Homem não é universal 
pois só respeita aos seres humanos e apenas àqueles que a 
assinaram. E falha no sentido que os direitos do homem 
estão indelevelmente ligados ao futuro do planeta. Continua, 
portanto, a ser necessário um sistema ético universal que 
contribua para o entendimento de todos os seres porque o 
bem de cada um depende do bem de todos. Este princípio 
sugere, desde logo, um modelo baseado nos EcoSS e na sua 

evolução. 
A actual ausência de líderes carismáticos e a sua substituição 
por heróis do desporto, artistas do cinema ou objectos de 
consumo nos quais muitos depositam, em vão, a esperança 
de conhecer a “grande felicidade” apelam ao torpor numa 
vida que flui sem perguntas, sem dilemas e sem perturbações 
fazendo renascer o interesse pela natureza, nomeadamente 
pelos animais mais próximos, animais de estimação, 
com surtos de antropomorfização chegando a regressões 
civilizacionais em que estes são cuidados como pessoas ou 
mesmo endeusados lembrando práticas primitivas na história 
das civilizações. 
Diferente é procurar na natureza e na biologia sistemas 
organizacionais que pela forma como surgem, como 
interagem, como lidam com a adversidade podem ser 
inspiradores para o ser humano, na forma como este deve 
encarar os valores e princípios fundamentais da bioética. 
Um tal sistema para ser compreendido e usado por todos tem 
de estar presente e visível em todo o lado. Tem de ser simples 
e de fácil leitura. Tem de ser universal. Tem de funcionar 
para cativar. Tem de conter em si o fenómeno da vida plena e 
harmoniosa. Os EcoSS podem conter os argumentos com que 
a natureza é capaz de responder à desorientação humana na 
procura dos verdadeiros valores e princípios: O bem de cada 
um depende do bem de todos, formam-se espontaneamente 
em resposta a uma necessidade de sobrevivência, são 
sustentáveis, suportam agressões externas, são versáteis e 
adaptam-se. O que o ser humano mais deseja, a harmonia e 
o bem-estar que conduz a um estado pleno social, mental e 
físico, pode encontrá-lo representado nas múltiplas e diversas 
formas de vida que se encontram num EcoSS, na forma como 
vivem, como interagem, como morrem. Mais, diferentes 
EcoSS, ocasionalmente, interagem entre si sem pôr em causa 
a sobrevivência ou o bem-estar de cada um deles ou dos seus 
membros. Mais, ainda, a interacção entre EcoSS estranhos 
cria a oportunidade de diversificação quando se introduzem 
espécies novas ou novos genes, em cada um dos EcoSS. Este 
aspecto configura, metaforicamente, a relação do MS com 
a sociedade que conhecemos. Não condenar, conhecer, 
comunicar e compreender o MS cria a oportunidade de 
tornar o EcoSS mais forte e mais eficaz. É verdade que 
pode pôr em causa velhas ferramentas ou conceitos mais 
estabelecidos, mas o exercício que resulta da interacção, do 
esforço de conhecimento e de adaptação, do abalo na zona de 
conforto, por si só já é uma vantagem. A função faz o órgão. 
Órgão que não é solicitado, colapsa e é reabsorvido. Cada 
membro do EcoSS pode ser provocado e estimulado enquanto 
os restantes indivíduos ou “órgãos” do EcoSS asseguram a 
margem de sobrevivência até ao fim do teste. O bem ou o 
mal que advierem desse exercício é partilhado por todos de 
acordo com o funcionamento e normas implícitas do EcoSS.
Valores e princípios, ou a ausência deles, trazidos pelo MS 
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devem obrigar cada um em particular e a sociedade em 
geral a libertar-se de amarras sociais ou pessoais, e olhar 
criticamente e de forma sistémica, não individual, para o 
comportamento, ideias e conceitos estranhos apresentados. 
Repudiar um estranho pode significar perder um amigo.
Em 1971 é publicado o livro “Bioethics: bridge to the future”, 
cujo autor, Van Ransselear Potter, bioquímico americano foi 
quem cunhou o termo “Bioética” numa tentativa de estabelecer 
a ligação entre as ciências biológicas e o Humanismo. Potter 
afirma que a bioética deve ser apoiada em conceitos modernos 
de biologia e não numa introspecção sem suporte científico. 
Na sua perspectiva, os princípios reducionista e mecanicista 
da biologia, que dissecam e estudam o funcionamento dos 
seres vivos, deveriam ser integrados na visão holística da 
natureza. Para Potter o conceito de vitalismo é inútil e deve 
ser esquecido apesar deste conceito, ser uma peça-chave para 
várias religiões. Sem preconceitos, Potter dedica um capítulo 
do seu livro a Teilhard de Chardin, jesuíta antropologista que 
dedicou a sua vida à síntese de ciência e religião.
O recurso à biologia e à ecologia tem sido, na verdade, uma 
fonte de inspiração para compreender a conduta ética e 
para criar linhas de orientação. Larry Colero é sócio duma 
firma especializada em consultoria de sociedades e ética dos 
negócios, chamada CrossRoads Program Inc. de Vancouver, 
Canadá. Conta que foi desafiado pelo Dr. Michael McDonald 
do Centro de Ética Aplicada da Universidade da Colômbia 
Britânica a produzir um artigo para o site do centro onde 
explicasse os princípios que poderiam ajudar um leigo, como 
ele, a perceber os fundamentos da ética. Ao contrário do 
que Colero esperava, o artigo3 que foi publicado em 1997, 
teve um enorme sucesso e ainda hoje, é usado em várias 
instituições para ensinar ética e criar códigos de conduta. 
Qual a razão deste sucesso? A matriz que descreve preocupa-
se com a identificação dos ditos dilemas, e que raramente 
são reconhecidos como tal. Na sociedade global em que se 
vive, os sinais de aviso são sempre bem-vindos. Os princípios 
apontados no artigo são de cariz genérico e destinam-se a 
ser aplicados por pessoas que querem viver eticamente e são 
capazes de aplicar “bom julgamento”. Não são descrições de 
regras ou normas sociais. Em terceiro lugar, e muito importante 
para a maior parte das pessoas, apresenta três diferentes 
níveis de responsabilidade moral: interpessoal, profissional 
e ética global fazendo lembrar a abordagem ecológica 
concêntrica de Urie Bronfenbrenner. A sua representação 
gráfica, como uma chama, ajuda a compreender que qualquer 
categoria pode desaparecer transitoriamente, mas volta a 
reaparecer interagindo e sobrepondo-se com as outras duas, 
constantemente. A chama é a parte visível dos gases numa 
combustão. Tal como os nossos actos, significa energia que 
se liberta e, de alguma forma, traduz o renascimento duma 
infinitesimal parte da energia do Sol, que chegou à Terra e 
foi guardada no combustível que agora alimenta esse fogo. 

Exactamente a mesma energia que perpassa e circula em 
qualquer EcoSS. Cada zona da chama depende das outras 
duas na medida em o calor de qualquer uma é suficiente para 
manter a libertação de gases combustíveis e recuperar a zona 
mais fraca. A metáfora pode-se estender à temperatura de 
cada zona e ao âmbito das nossas acções em cada uma delas 
e à energia dispendida no equilíbrio estrutural e funcional 
dum EcoSS. Finalmente, a regra de ouro, que é na verdade 
o primeiro princípio, segundo Colero: compaixão e amor 
incondicionais. O que dá sustentabilidade à chama e a faz 
resistir às correntes de ar. Fácil de dizer, difícil de fazer. 
Para Colero, a preocupação com o bem-estar dos outros é a 
essência da matriz que descreve. 
Os MS levantam questões particulares no âmbito da saúde e 
particularmente no exercício da medicina.
O grande objectivo da actividade clínica é a manutenção 
da saúde e a cura da doença. Neste campo complexo do 
equilíbrio entre o bem-estar físico, psíquico e social, a 
relação com o médico assume um papel fulcral. A atitude do 
médico perante um ser em sofrimento, vulnerável que o fita 
nos olhos a pedir alívio não é compaginável com uma mera 
relação económica ou um acto de funcionarismo público. 
A amizade, que pode vir a ocorrer mais tarde entre as duas 
figuras, não é o sentimento inicial, na maior parte dos casos. 
A relação de poderes que se apresenta é claramente a favor do 
médico, e o seu exercício uma tentação. Ser médico e fazer 
Medicina pressupõe uma atitude de compaixão, decisão 
única e exclusivamente da responsabilidade do médico 
quando assume cuidar de quem sofre. Esta atitude, que não 
é dó, pena ou comiseração, e é particularmente importante 
quando a intervenção técnica não é acompanhada do sucesso 
esperado ou quando a gravidade da doença ultrapassa os 
meios e recursos disponíveis. Qualquer que seja o resultado da 
intervenção do médico e da sua interacção com o doente, este 
deve rever-se, em todo o processo, nos seus próprios valores e 
princípios, aqueles que vigoram no seu EcoSS social. Quando 
o médico ou o doente se comportam como MS o exercício 
ético cabe ao médico e pode ser muito difícil conciliar as suas 
convicções pessoais com os valores fundamentais do doente.
A empatia que resulta da compaixão pode ser uma força 
do Bem. Vários estudos sugerem que a empatia leva a 
comportamentos altruístas. Mas também foi demonstrado, 
e é fácil de compreender, que muitas vezes é causa de 
comportamentos injustos e parciais. Por exemplo, é menos 
provável ajudar um estrangeiro do que ajudar um compatriota, 
ajudar um familiar ou amigo de longa data do que ajudar um 
desconhecido. Num estudo publicado na revista Neuron,4 
os participantes foram submetidos a choques eléctricos 
dolorosos e depois observaram outros participantes serem 
submetidos ao mesmo tratamento. A actividade neuronal 
registada mostrou maior semelhança, por exemplo, entre 
participantes que eram da mesma equipa desportiva. Assim, 
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parece que a lealdade é uma força moral maior do que a 
empatia. No entanto, é indiscutível que a empatia é uma força 
moral positiva em si e que não é um conceito obscuro sem 
significado. A diferença de empatia é uma inevitabilidade 
pois vivemos num mundo dividido por afinidades políticas, 
por raças, por religiões, por convicções pessoais e temos uma 
tendência a fazer julgamentos sumários. Para o médico que 
exerce a medicina é importante ter estes factos presentes.
Os ensaios clínicos são fonte de informação preciosa e 
decisiva para a cura ou controlo de muitas doenças. Os 
puristas da investigação continuam a afirmar que o placebo 
deve continuar a ser usado no grupo de controlo pois é 
o melhor comparador sobretudo para pequenos efeitos. 
Significa que muitas pessoas que são portadoras de doença 
estão sem tratamento no grupo do placebo, quando pode 
existir uma alternativa equivalente já ensaiada e aprovada. 
O filósofo Charles Fried definiu equipoise para significar 
a situação clínica em que um determinado médico está 
com dúvida genuína e razoável sobre a eficácia duma dada 
alternativa terapêutica. Desta forma, não hesitará em sugerir 
ao doente que aceite entrar no estudo controlado e aleatório. 
Compara duas substâncias activas. Já o mesmo não se passa 
com o placebo ou com outra substância que tem uma eficácia 
menor ou efeitos colaterais mais significativos em que o seu 
doente pode ficar sem tratamento. No entanto, pode ser 
vontade do doente de participar e correr os riscos inerentes 
à falta de equipoise, seja por altruísmo ou por outra razão 
cultural, moral ou técnica diferente. Também neste caso o 
médico deve estar atento e respeitar os valores do doente de 
tal modo que este se mantenha enquadrado na sua cultura e 
no seu EcoSS social, se assim o desejar. A investigação clínica 
deve servir a prática da medicina e não o contrário. No 
entanto, a bioética é a ponte que as une e para que não desabe 
dum lado é preciso que esteja bem apoiada nas duas margens.
A aplicação dos princípios de uma economia de mercado nos 
cuidados de saúde5 como seja no âmbito das farmacêuticas, 
clínicas privadas, equipamento médico, seguros de saúde, 
introduz o conceito de propriedade, lucro e sustentabilidade, 
com valores e princípios estranhos à saúde, pelo que, 
ao contrário do que defendeu Engelhardt, acaba por ter 
consequências morais importantes, e pior, esbate a diferença 
entre seres humanos e bens transacionáveis. 

CONCLUSÃO
A ciência, a política e a economia avançam muito mais 
rapidamente do que a ética. É preciso aprender a lidar com 
novos e estranhos desafios, que se apresentam com novos e 
estranhos valores. Do uso que dermos às novas descobertas, 
da forma como olharmos para elas, depende o nosso futuro 
e a nossa viabilidade. Nós não somos donos da Terra nem 
do que nela existe, mas sim, somos convidados nela. Do 
entendimento que tivermos com os nossos conviventes e os 

nossos vizinhos, os nossos interlocutores, depende o nosso 
futuro como raça e como espécie. No fim, um princípio 
é universal: “As boas vontades convergem” (Teilhard de 
Chardin) e mais que regras ou leis ou orientações podemos 
confiar nessa energia que perpassa o nosso EcoSS agora, neste 
espaço, e ao longo do tempo que aqui acaba e agora começa, 
que é a confiança baseada no amor, tal como a energia do 
Sol inspira e mantém vivos e viáveis os EcoSS na Natureza. 
O amor é a única percepção, real e palpável que ultrapassa o 
tempo e perdura para além da morte. O amor, ao contrário 
de outros sentimentos como a amizade e as afinidades, o 
corporativismo e o tribalismo, é uma decisão e uma escolha 
pessoal, é gratuito e não exige reciprocidade. Não nasce 
do valor do seu objecto, mas dá-lhe valor. Por outro lado, é 
legítimo e saudável sentir o medo da dor e do sofrimento, mas 
são eles que regeneram e dão a força que nasce da compaixão 
genuína e estreita a ligação entre os indivíduos da espécie e 
os seus conviventes do EcoSS. A dor e o sofrimento estão 
na origem e são inspiradoras de grandes obras de arte na 
pintura, na música, na escultura. Mas também na ciência. 
Assinalo dois enormes feitos mais recentes: a exploração 
espacial que nos tem permitido visitar outros planetas, obter 
imagens impensáveis e conjecturar quase infinitamente, e 
outro, mais recente, que foi a vacinação, em menos de um 
ano, contra a pandemia provocada pelo coronavírus SARS-
CoV-2. Sim, quando saímos do nosso conforto fazemos 
coisas fantásticas. E, sim, o Universo preocupa-se connosco. 
Mas isso não nos dispensa nem nos desresponsabiliza pelo 
nosso crescimento. Sim, podemos viver moralmente com as 
nossas convicções no nosso EcoSS e relacionarmo-nos com o 
resto do Universo e as suas diferenças. A humanidade é uma 
criança e, tal como a criança, tem de descobrir e aprender 
com tudo o que a rodeia, manter o espírito aberto e confiar 
naqueles que a trouxeram ao mundo. O seu microssistema, 
a sua família, a sua cultura. Alargando progressivamente o 
círculo. E sobretudo, tal como acontece inevitavelmente 
com a criança quando tem um irmão ou descobre os colegas 
na escola, desvincular-se da ideia suicida, ptlomaica, dum 
antropocentrismo cósmico, em que tudo gira à sua volta, e 
tudo existe para a servir. Copérnico resolveu essa questão 
com as limitações e as ferramentas de há 500 anos. Onde 
estaremos nós nos próximos 500 anos com as ferramentas 
de hoje?
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INTRODUÇÃO
A anestesia para cirurgia foi iniciada por William Morton 
em 1846, no Massachusetts General Hospital de Boston com 
éter e marcou decisivamente o mundo: o desejo milenar de 
controlar a dor da agressão estava conseguido, os cirurgiões 
passavam a poder operar doentes quietos e calados. Não 
admira que a comunicação do acontecimento contivesse 
Insensibility to pain1 no título. Os cirurgiões americanos não 
perderam tempo para comunicar um facto tão promissor 
e revolucionário aos seus colegas britânicos. As cartas e 
a publicação seguiram no primeiro barco para Liverpool e 
daqui para Londres. 
A primeira extração dentária sob anestesia no Reino Unido 
realizou-se a 19 de dezembro e a primeira cirurgia (amputação 
de uma perna) a 21 de dezembro, esta no University College 
Hospital. A cirurgia sem dor chegou rapidamente ao Império 
Britânico evoluído e aos principais países europeus, embora 
a incredulidade tenha sido a reação inicial de muitos.2 
Desconhecia-se quase tudo: a abordagem era empírica, o 
desafio era grande; a resposta deu-se em avanços e recuos, 
em muitos pequenos passos e algumas roturas, cada uma 
associada a uma personalidade e que marcaram diferenças de 
paradigma, com influência não só na anestesia, mas também 
na medicina e na sociedade civil. 

1ª Rotura: John Snow, a Rainha Vitória e a 
legitimação do controlo da dor
Os médicos britânicos aderiram de imediato à “insensibilidade 
cirúrgica provocada por inalação”. Perante as limitações do 
éter, encontraram alternativa no clorofórmio, mais potente 
mas com efeitos depressores cardíacos mais intensos. John 
Snow, médico londrino, além de administrar anestesias, foi 
o primeiro a interessar-se pela insensibilidade cirúrgica: 
identificou riscos, analisou situações, procurou superar 

RESUMO
A anestesia inalatória em 1846 foi a primeira resposta efetiva ao 
velho anseio da humanidade de controlar a dor. A anestesia evoluiu, 
numa trajetória contínua de pequenas inovações com alguns raros 
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marcante: 1. A analgesia do trabalho de parto da Rainha Vitória 
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2. A profissionalização dos médicos anestesistas (1933) com o treino 
orientado e associado à ciência da anestesia e à formação académica, 
com repercussão no exercício médico após a 2ª Guerra Mundial; 3. O 
controlo da ventilação por pressão positiva extratorácica na epidemia 
da poliomielite (1952), com a criação das unidades de cuidados 
intensivos para recuperação de sintomas independentemente da 
resolução da doença subjacente, a entrada de tecnologia pesada na 
medicina e o início da saída dos anestesistas dos blocos operatórios. 
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of polyomielitis resulting in the concept of intensive care, followed by 
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limitações e publicou uma série de papers,3 pelo que é 
justamente considerado o primeiro médico anestesista.   
A legitimidade da insensibilidade por inalação, sobretudo 
em obstetrícia, não foi dado assente. A Church of England 
levantava questões teológicas, alguns médicos obstetras 
invocavam que o parto não era uma doença, o clorofórmio 
não estava isento de riscos.4

A legitimação não dependeu do debate, do treino ou da 
ciência, mas da chamada de John Snow a Buckingham Palace 
para a analgesia do trabalho de parto do 8º filho da Rainha 
Vitória, em 7 de Abril de 1853, em que usou o clorofórmio 
em gotas sobre um lenço colocado na face da Rainha. A 
experiência de Snow e a adesão da parturiente permitiram 
um parto suave e sem dor. No seu diário, a Rainha escreveu 
que Snow “gave that blessed chloroform and the effect was 
soothing, quieting & delightful beyond measure”. 
Houve fortes reações a este parto sem dor: como era possível 
que os conselheiros religiosos da Coroa e os médicos da Rainha 
tivessem concordado com a sujeição da Rainha Vitória a uma 
intervenção contra o caráter natural do parto e com o risco 
comprovado do clorofórmio? A questão durou por pouco 
tempo: se Sua Alteza Imperial se tinha querido submeter ao 
clorofórmio no parto, a insensibilidade farmacológica passou 
a ser legitimamente indiscutível. 
A Church of England mudou a sua opinião crítica sem 
apresentar argumentos morais ou teológicos.4 Pio XII, chefe 
da Igreja Católica, inovou a reflexão ética com a distinção 
entre a apreciação científica médica e a apreciação teológica 
e moral, e integração de dados da situação histórica e da 
realidade social e cultural. Em duas alocuções de 1956 e 
1957, concluiu que a analgesia do trabalho de parto nada 
tem de criticável porque a dor no parto é acidental e não 
essencial e que submeter a dor ao poder do homem não 
entra em contradição com a ordem natural nem com o ideal 
especificamente cristão.5,6 

A Rainha Vitória contribuiu para acentuar essa legitimação: 
repetiu a analgesia de parto 4 anos depois, aconselhou as filhas 
espalhadas pelas famílias reais europeias a recorrerem ao 
clorofórmio, fez com que a “Anésthésie a la reine” se tornasse 
moda e incluiu John Snow na seleta lista dos convidados de 
Buckingham Palace. 
John Snow faleceu subitamente em 1858. Estranhamente 
(ou não), o seu obituário publicado no The Lancet limitou-
se a 4 linhas, sem nenhuma referência à insensibilidade por 
inalação, num texto que foi corrigido apenas em 2013 “after 
an unduly prolonged period of reflection”7!
A analgesia do parto de Sua Alteza Imperial foi igual às 
outras, mas a parturiente era única. A sua decisão colocou-a 
ao nível da mulher comum, que poucas mais ambições tinha 
do que dar descendência ao marido. As mulheres sentiram-
se incentivadas a procurar a analgesia do trabalho do parto. 
Aqui se iniciou uma longa trajetória de afirmação dos direitos 
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da mulher, que viria a ser afirmada definitivamente pela 
anticoncepção oral. 
O desenvolvimento posterior da insensibilidade por inalação 
seguiu caminhos diferentes nos EUA e no Reino Unido. Nos 
EUA, o uso do éter, simples, seguro e suficientemente eficaz, 
desinteressou os médicos e os investigadores da anestesia, 
que passou a ser exercida por enfermeiras ou dentistas, 
raramente pelos jovens médicos com necessidade de fazer de 
tudo para sobreviver. Nos EUA, durante anos, o clorofórmio 
foi considerado “too dangerous to be used”. 
Na Europa, as mortes pelo clorofórmio refrearam o seu uso e 
aumentaram o regresso ao éter. No entanto, os anestesiadores 
continuaram a ser médicos, embora debaixo das ordens dos 
cirurgiões, que não admitiam opiniões nem alternativas ao 
seu comando. 
Até meados do século XX, os anestesiadores não possuíam 
nenhuma formação específica, apenas se lhes pedia prática, 
boas mãos e capacidade de convencimento dos doentes. Sem 
suporte científico, o progresso era muito limitado.

2ª Rotura: Ralph Waters, a anestesia 
especialidade médica e a 2ª guerra mundial
Ralph Waters (1883-1979), um general practitioner que 
também praticava anestesia, constatou a falta de qualidade 
da técnica e concluiu que era a profissionalização de médicos 
na anestesia. 
As circunstâncias e o seu prestígio levaram a que fosse 
contratado como Assistant Professor, encarregado da 
Anestesia no departamento académico de cirurgia do Hospital 
de Madison, Wiscosin. Em 1933 passou a ser Full Professor of 
Anesthesia, o primeiro em todo o mundo, com departamento 
académico próprio. De imediato, Waters começou a receber 
residents, organizou um programa de treino inovador, não 
apenas técnico mas também com formação em ciências 
básicas (fisiologia e farmacologia) e em clínica. Para ele, ser 
especialista implicava formação médica e elevados padrões 
éticos e técnicos.8  
A qualidade do projeto trouxe até Wiscosin médicos 
americanos e estrageiros, que Waters entusiasmou a 
replicaram o modelo. Sir Robert McIntosh, o primeiro Full 
Professor of Anaesthesia no Reino Unido (1937) contactou 
com Waters e alguns dos seus seguidores e adotou o modelo 
no seu departamento académico em Oxford.9

Waters percebeu que o sistema de cartões perfurados lhe 
permitiria o registo e a análise de um maior número de 
variáveis de cada doente, de forma rápida e fiável. Com este 
sistema concluiu que muitas das mortes anestésicas não 
resultavam de uma incompatibilidade dos doentes com os 
anestésicos, como então se afirmava, mas de intervenções 
médicas defeituosas e corrigíveis, e pode confirmar ou 
infirmar rapidamente a validade de novas opções. O sistema, 
em constante melhoria, foi adotado pela American Society of 
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Anesthesiology e difundido por todo o país .11

Os EUA entraram na 2ª Guerra Mundial (1939-45) após 
o ataque japonês a Pearl Harbour em dezembro de 1941. 
Foram necessários muitos anestesistas para o teatro de 
operações na Europa, mas havia poucos mobilizáveis. As 
enfermeiras anestesistas não eram elegíveis porque, sendo 
mulheres, gozavam do privilégio de não irem para a guerra. 
Os mobilizados permaneceram algum tempo no Reino 
Unido à espera da oportunidade de atravessarem o canal da 
Mancha. A solução para essa escassez passou pela preparação 
de jovens médicos sem experiência em anestesia através de 
cursos de 12 semanas, quer antes de partirem, quer depois 
de chegarem ao Reino Unido, aqui em colaboração com os 
serviços de saúde militar britânicos, com idêntica carência. 
O comando americano dos serviços médicos das forças 
em combate, perante a evolução da anestesia britânica 
(entubação traqueal, indução não inalatória, curare e 
ventilação controlada), determinou que os seus anestesistas, 
incluindo os das 12 semanas, passassem períodos de 1 mês nos 
blocos operatórios de hospitais ingleses. Com generosidade, 
trabalho, improviso e atrevimento, os anestesistas viram-
se forçados a encontrar no terreno a resposta a situações 
emergentes, que enfrentaram com imaginação, saber e 
valentia, permitindo assim aos cirurgiões ir mais longe, a 
limites antes impensáveis.
No fim da guerra, muitos permaneceram na anestesia, 
aperfeiçoaram experiências, participaram na formação de 
uma nova geração e pugnaram pela criação da especialidade. A 
colaboração de americanos e ingleses durante a guerra foi um 
contributo importante para progresso da especialidade.12,13 

Nos EUA foi instituída a designação de Anestesiologia e 
Anestesiologista para marcar a diferença com as enfermeiras 
anestesistas, que tinham um sólido estatuto profissional. 
Depois de Ronald Waters, a Anestesia e os Anestesistas nunca 
mais foram os mesmos.

3ª Rotura: Bjørn Ibsen, os cuidados intensivos e a 
saída dos anestesistas do bloco operatório
Em 1952, registou-se uma epidemia de poliomielite, 
particularmente grave na Dinamarca. Alguns doentes, 
incluindo crianças, chegavam aos hospitais com paralisia 
dos músculos da deglutição e consequente risco de aspiração 
e/ou dificuldade ventilatória por paralisia dos músculos 
respiratórios. A mortalidade destes casos era superior a 90%. 
Sem uma terapêutica eficaz, restava o recurso a ventilação 
por pressão negativa intratorácica com pulmões de aço 
ou couraças ventilatórias, os quais, além de escassos, se 
revelaram muito pouco eficazes na redução da mortalidade.   
Perante esta trágica incapacidade, foi pedida a opinião a Bjørn 
Ibsen (1915-2007), um anestesista formado no Massachusetts 
General Hospital. Regressado dos EUA, trouxe consigo 
a entubação traqueal, a ventilação controlada e a via 

intravenosa, mas a inovação não foi aceite pelos colegas, que 
o marginalizaram. Ibsen percebeu que a elevada mortalidade 
se devia à aspiração do conteúdo da faringe e à acidose por 
retenção de CO2. Propôs o recurso a ventilação positiva 
extratorácica com entubação traqueal. Em 26 de Agosto 
de 1952 tratou uma jovem de 12 anos, com insuficiência 
respiratória aguda em fase terminal: entubação traqueal 
por traqueotomia, ventilação controlada manualmente com 
um balão de borracha e um sistema de absorção to and 
fro, tiopental intravenoso para controlar a reação ao tubo 
traqueal.   
A recuperação foi rápida e espetacular, os colegas 
reconheceram que o método viera para ficar. A ventilação 
manual tinha que ser mantida até ao regresso de uma 
ventilação espontânea eficaz, o que demorava em média 15 
dias, umas vezes mais, outras muito mais. Os estudantes de 
medicina tomaram a seu cargo esta tarefa. A mortalidade 
diminuiu para menos de 20%, era obrigatório mas 
insustentável ter a ventilação manual como único recurso.14-16

A necessidade impulsionou investigadores e fabricantes. Os 
progressos em fisiologia respiratória permitiram a construção 
de ventiladores mecânicos seguros e os progressos na 
microbiologia permitiram a produção de uma vacina eficaz 
e fácil de administrar. 
Em breve sobraram ventiladores. A administração do 
hospital decidiu recompensar Ibsen com um contrato como 
consultor, em igualdade de vencimento com os de cirurgia, o 
que lhe deu a autonomia financeira de que necessitava para 
se dedicar em exclusivo ao seu novo projeto16: concentrar 
ventiladores em salas preparadas para receber doentes com 
falência respiratória aguda, independentemente da causa 
(doença, trauma, pós-operatórios de cirurgias de tórax 
aberto). O anestesista Bjørn Ibsen criava assim a primeira 
Unidade de Cuidados Intensivos.
Nela começou por provar que a ventilação por pressão 
positiva extratorácica permitia manter os doentes vivos 
durante semanas até à recuperação da ventilação espontânea 
e que era vantajosa a reunião, no mesmo espaço físico, de 
ventiladores e de profissionais com experiência no seu uso. 
Os anestesistas eram os médicos com esta experiência e os 
que mais tempo passavam no hospital, os primeiros a chegar 
e os últimos a sair, pelo que foram os médicos dessa unidade 
pioneira.14-16

Para lá do facto em si, estes acontecimentos tiveram 
repercussões importantes: um princípio básico da medicina 
era o tratamento dirigido à causa da doença; por contraste, 
intervir sobre sintomas sem tratar a causa não era boa 
prática. A intervenção sobre sintomas sem causa conhecida e 
sem tratamento dirigido fez aqui a sua entrada na medicina. 
E, também pela primeira vez, a maquinaria pesada entrou 
no tratamento médico de forma sistemática e justificou a 
organização de um espaço próprio. 
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A Anestesia de 1846 até à Anestesiologia de Hoje: Três Roturas
Three Ruptures in the Anaesthesia Practice and Science from 1846 to Now

Com os cuidados intensivos, os anestesistas passaram a 
trabalhar também fora do bloco operatório. As competências 
em conhecimentos, desempenhos e atitudes que continuaram 
a desenvolver, habilitaram-nos a criar outras áreas de 
intervenção médica: a abordagem multidisciplinar da dor 
crónica, iniciada e desenvolvida pelo anestesista John Bonica 
(1917-1994) a partir da teoria do portão e suas posteriores 
evoluções até à neuromatriz da dor17; a preparação pré-
operatória com a caraterização do risco e sua minimização; 
a vigilância do pós-operatório para o tratamento de 
complicações e instituição de medidas intensivas de suporte 
vital; o transporte e a abordagem imediata intra- e extra-
hospitalar de doentes críticos, por vezes em locais remotos e 
em situações altamente adversas. 
Após a 2ª Guerra Mundial, registaram-se grandes 
progressos na investigação farmacológica e na tecnologia 
de maquinaria fiável e material de consumo de elevada 
qualidade. Os anestesisxtas reforçaram a segurança, 
com formação, capacidade de lidar com o risco e melhor 
qualidade médica de quem escolhia a especialidade. Todos 
estes fatores contribuíram para o desenvolvimento da marca 
da especialidade: uma cultura de vigilância e segurança em 
benefício dos doentes.18,19 A oximetria de pulso, a observação 
contínua do traçado elétrico do coração, a capnografia 
e a máscara laríngea começaram nos blocos operatórios 
e impuseram-se em todo o exercício médico. O éter e o 
clorofórmio tornaram-se finalmente obsoletos. 
Em todo o mundo com exceção do Reino Unido e algumas 
das suas antigas colónias, a Anestesia passou a Anestesiologia 
à medida que foi deixando de estar confinada à execução de 
uma técnica limitada a dar mais tempo e melhores condições 
de trabalho a outros especialistas. Os anestesiologistas 
integram hoje equipas multidisciplinares em várias áreas 
e não dependem, nem técnica nem hierarquicamente, de 
nenhum outro especialista.
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RESUMO
A pandemia COVID-19 impôs alterações na atuação dos 
anestesiologistas, nomeadamente na abordagem da via aérea, com 
uma utilização mais disseminada da técnica de indução de sequência 
rápida e um potencial surgimento de uma maior percentagem de 
curarizações residuais. Apresentamos um caso de um doente de 53 
anos, do sexo masculino, ASA II com antecedentes pessoais de uma 
emergência anestésica prolongada, admitido para cirurgia eletiva 
de hernioplastia inguinal bilateral, que apresentou curarização 
residual com necessidade de manutenção da ventilação mecânica 
e transferência para a unidade de cuidados intensivos. A propósito 
deste caso, e tendo em conta o potencial para um maior surgimento 
de casos semelhantes, procedemos a uma revisão da literatura sobre 
o tema.

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic imposed changes in the work of 
anesthesiologists with a more widespread use of the rapid sequence 
induction and a potential for the occurrence of a higher percentage 
of residual neuromuscular blocks. We report a case of a 53-year-
old male patient, ASA II, with a history of prolonged anesthetic 
emergency, admitted for elective bilateral inguinal hernioplasty, who 
had residual curarization in the anesthestic emergence and needed 
to be transfered to the intensive care mechanically ventilated. Taking 
into account the potential for a greater prevalence of similar cases, we 
proceeded to a literature review on the subject.

INTRODUÇÃO
A pandemia COVID-19 impôs alterações à prática clínica, 
nomeadamente na abordagem do doente com indicação 
operatória. Neste contexto, a atuação dos anestesiologistas foi 
das que mais alteração sofreu, nomeadamente na abordagem 
da via aérea, por ser um procedimento gerador de aerossóis 
com capacidade de potenciar a transmissão de SARS-CoV-2. 
A 13 de maio de 2020, Portugal encontrava-se em estado de 
calamidade, e a experiência na abordagem intraoperatória 
de doente com infeção documentada por SARS-CoV-2 era 
nula no nosso hospital. Mantinha-se ainda a discussão da 
variabilidade da sensibilidade da real-time polymerase chain 
reaction (RT-PCR) para deteção desta infeção (71%-98%).1 

A 4 de maio de 2020, o governo iniciou um programa de 
desconfinamento atendendo à evolução positiva da pandemia 
em território português.2 Era então expectável o aumento 
do número de doentes cirúrgicos uma vez que a atividade 
programada dos blocos operatórios esteve suspensa até então.
Neste caso em particular, apesar de o doente apresentar um 
teste PCR para deteção de SARS-CoV-2 negativo, optou-se 
pela indução de sequência rápida (ISR) com o propósito de 
sistematizar gestos na abordagem da via aérea preconizados 
em doentes com infeção por SARS-CoV-2.3,4 

CASO CLÍNICO
Doente do sexo masculino, 53 anos, 80 kg, 1,70 m, índice 
de massa corporal 27,7 kg/m2, proposto para hernioplastia 
inguinal bilateral. Com antecedentes pessoais de episódios de 
ciatalgia com parestesias e diminuição de força do membro 
inferior esquerdo e alergia ao diclofenac. Apresentava 
antecedentes cirúrgicos de apendicectomia há cerca de 
20 anos com descrição verbal de emergência anestésica 
prolongada. Negava outras patologias ou medicação habitual. 
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Não apresentava alterações nos exames complementares de 
diagnóstico pré-operatórios.
Foi proposta anestesia combinada, com anestesia geral e 
bloqueio bilateral dos nervos ilioinguinal e iliohipogástricos, 
que o doente aceitou. Realizada indução de sequência rápida, 
com administração sequencial de 0,1 mg fentanil, 200 mg 
propofol e 75 mg succinilcolina, e intubação traqueal com tubo 
orotraqueal nº 7,5, sem intercorrências. De seguida procedeu-
se à realização dos bloqueios ecoguiados acima referidos 
com ropivacaína 0,75% (15+15 mL). Aproximadamente 25 
minutos após a administração de succinilcolina, o monitor 
de aceleromiografia TOF (train-of-four)-watch® mantinha-se 
com 0 respostas aos estímulos. Foi assumido erro do aparelho 
e administrados 30 mg de rocurónio. Durante a cirurgia 
o doente manteve-se normotérmico, normoglicémico 
e normotenso, com oxigenação e ventilação adequadas 
(saturação de oxigénio 99%-100% e ETCO2 32-33 mmHg). Foi 
administrado 0,05 mg de fentanil adicional, iniciada analgesia 
endovenosa com metamizol, cetorolac e tramadol, e realizada 
profilaxia de náuseas e vómitos com droperidol 0,625 mg e 
ondansetron 4 mg.
A cirurgia terminou 1 hora e 12 minutos após a administração 
de rocurónio, tendo uma resposta a estímulos no TOF-watch, 
pelo que foram administrados 200 mg de sugamadex. Cerca 
de 15 minutos depois, o doente apresentava 3 respostas 
aos estímulos, um volume corrente máximo de 97 mL em 
ventilação espontânea e movimentos de reptação abdominal 
pelo que, suspeitando de curarização residual, optou-se pela 
administração de 300 mg de sugamadex adicionais. Verificou-
se um TOF ratio de 14%-35%. Assumiu-se possível bloqueio 
de fase II 30 minutos após a administração de sugamadex, 
tendo-se optado por administrar 3 mg de neostigmina e 1 
mg de atropina com algum sucesso (TOF máximo atingido 
67%, volumes correntes em crescendo). Após abertura dos 
olhos com estímulo verbal, realizada tentativa de extubação. 
Tendo em conta manutenção dos movimentos de reptação 
abdominal, com aparente curarização residual mantida, foi 
novamente intubado, mantida a sedação com propofol 2 mg/
kg/h e transferido para a unidade de cuidados intensivos (UCI). 
A gasimetria arterial realizada previamente à transferência 
não demonstrava compromisso da ventilação ou oxigenação, 
ou alterações iónicas. Na UCI manteve-se sedoanalgesiado, 
hemodinamicamente estável e com boa adaptação ao 
ventilador. Na manhã seguinte, com diminuição sucessiva da 
sedoanalgesia, o doente despertou, tendo sido possível a sua 
extubação. Este procedimento decorreu na UCI, onde não 
existe o hábito da utilização de monitorização do bloqueio 
neuromuscular residual, pelo que se baseou apenas em 
critérios clínicos subjetivos. A avaliação analítica realizada 
na UCI não revelou alterações na função renal e hepática, 
bem como do cálcio e magnésio. Pedida quantificação de 
pseudocolinesterases cerca de 40 horas após a cirurgia, que 
se encontravam normais 5494 U/L (5320-12920 U/L).

DISCUSSÃO
Segundo recomendações de várias entidades, nomeadamente 
da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia (SPA), perante 
doentes com infeção suspeita ou confirmada por SARS-CoV-2, 
deve ser realizada indução de sequência rápida (ISR) a fim de 
minimizar produção de aerossóis, com menor propagação 
do vírus. A SPA recomenda ainda a não generalização da 
indução de sequência rápida, no caso de doente não infectado 
por SARS-CoV-2.4,5 Numa época de incerteza e na tentativa 
de estabelecimento das melhores práticas possíveis dentro de 
um novo contexto nacional e local, considerando que a nossa 
experiência institucional com casos de doentes infetado ou 
com suspeita de infeção por SARS-CoV-2 até à data do caso 
se limitava a escassas intervenções no âmbito do serviço de 
urgência e UCI, foram utilizadas no nosso hospital mais ISR 
em contexto de cirurgia eletiva, com o intuito de sistematizar 
gestos na abordagem a estes doentes, tendo o caso relatado 
surgido neste contexto. 
A indução de sequência rápida foi inicialmente descrita em 
1970 com o objetivo de evitar regurgitação e aspiração durante 
a intubação traqueal em doentes com suspeita de estômago 
cheio. Apesar da sua utilização disseminada, a técnica em si 
varia entre anestesiologistas, nomeadamente na escolha do 
relaxante muscular a utilizar.6 A succinilcolina é um relaxante 
muscular despolarizante, que continua a ser popular pelo seu 
rápido início de ação (30-60 segundos) e curta duração de ação 
(tipicamente menos de 10 minutos) estando recomendada 
na dose 1 mg/kg.7 Após administração de succinilcolina, 
ocorre um bloqueio de fase I, que resulta da sua ligação aos 
recetores de acetilcolina na junção neuromuscular, e ocorre 
despolarização seguida de um período de paralisia flácida até 
ocorrer difusão do recetor. Com doses altas8 (embora possa 
ocorrer com 0,3 mg/kg)9,10 ou administrações repetidas de 
succinilcolina, pode ser precipitado um bloqueio de fase II, 
com dessensibilização à ação despolarizante da succinilcolina, 
bem como da acetilcolina.8 Neste caso em particular, deve 
ser também considerada a potencial interação entre a 
succinilcolina e o rocurónio. Regra geral, doses baixas de um 
RMND antagonizam um bloqueio de fase I: como o fármaco 
ocupa alguns recetores de acetilcolina, a despolarização pela 
succinilcolina é parcialmente impedida. Por outro lado, na 
presença de bloqueio de fase II, um RMND vai potenciar a 
paralisia induzida pela succinilcolina.7

Perante um bloqueio prolongado de succinilcolina, o doente 
deve ser sedado e ventilado mecanicamente até recuperação 
completa da força muscular determinada por monitor 
quantitativo, se disponível, e devem ser consideradas as 
suas possíveis causas.9 Para além das causas acima referidas, 
o relaxamento muscular que advém da administração de 
succinilcolina pode ser prolongado devido a um metabolismo 
anormal da mesma, na presença de hipotermia, ou de defeitos 
qualitativos ou quantitativos de pseudocolinesterases.
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A diminuição de pseudocolinesterases pode ser hereditária 
ou adquirida, podendo ocorrer na gravidez, síndrome HELLP, 
doença hepática, insuficiência renal,7,9 idade avançada, 
queimaduras,8,9 malignidade, bypass cardiopulmonar,8 ou 
com a administração de contracetivos orais,8,9 de anestésicos 
locais, ou de inibidores da monoaminaoxidase.7 Após exclusão 
de causas de deficiência adquirida de pseudocolineterases, 
deve ser excluída a presença de enzima qualitativamente 
deficiente.10 É importante referir que, apesar de ser tipicamente 
necessária uma deficiência quantitativa considerável de 
pseudocolinesterases para ocorrer um prolongamento 
do bloqueio neuromuscular clinicamente significativo, a 
associação de uma deficiência qualitativa ligeira com uma 
deficiência quantitativa adquirida pode precipitar um bloqueio 
expressivo. Neste sentido, deve ser inicialmente pedida uma 
avaliação da atividade de pseudocolineterases no plasma.8 
Podem ainda ocorrer mutações homo ou heterozigóticas 
associadas a um nível de pseudocolinesterases normal, 
pelo que deve ser pedido o teste do número de dibucaína.10 
Tendo em conta a possibilidade de interferência de fármacos 
anestésicos nos resultados dos referidos testes, recomenda-
se a avaliação apenas 24 a 48 horas depois do evento.11 No 
nosso serviço não existia à data deste caso um protocolo de 
atuação perante um possível défice de pseudocolinesterases, 
e o laboratório do hospital dispõe apenas de método de 
quantificação de pseudocolinesterases, não sendo possível a 
avaliação qualitativa através do número de dibucaína. Assim 
sendo, foi necessário um pedido específico para acordo com 
um laboratório externo, que se encontra à data da elaboração 
deste relato a aguardar aprovação. 
Existem algumas questões importantes sobre os quais 
não podemos deixar de refletir. Por um lado, a primeira 
administração de sugammadex não foi na dose recomendada 
para a existência de uma resposta a estímulos no TOF-
watch (4 mg/kg). Como já foi referido, tinha sido assumido 
um erro de leitura no início do caso e, nesta fase, foi apenas 
considerado o tempo após administração da primeira dose 
de rocurónio. É de referir que, segundo Couto et al (2020), 
a informação apresentada no monitor do TOF-watch é por 
vezes inadequada, podendo condicionar atitudes clínicas 
pouco apropriadas à situação clínica do doente, que seriam 
colmatadas por uma informação mais completa no monitor.12 

Por outro lado, poderia ser questionada a escolha do relaxante 
muscular. Existem dois relaxantes musculares disponíveis 
para realização de ISR: a succinilcolina e o rocurónio. 
Uma revisão sistemática concluiu que não há diferença nas 
condições de intubação entre os dois, para além de que parece 
não haver diferença na incidência e gravidade de dessaturação, 
e falha na intubação na UCI.6 Relativamente à interação entre 
estes fármacos, alguns autores defendem que a succinilcolina 
não tem efeito na duração de ação do rocurónio, enquanto 
outros defendem que esta provoca aumento da sua duração 

de ação. Apesar de considerarmos que ambos são boas 
opções para indução de sequência rápida, e de ser sempre 
importante a monitorização do bloqueio neuromuscular, 
particularmente na reversão do mesmo, a sua utilização 
no caso da administração de succinilcolina reforça a sua 
importância, que deve ser valorizada. Acresce ainda o facto 
de não existir um protocolo de atuação perante suspeita de 
défice de pseudocolinesterases, que prejudicou a celeridade 
da investigação deste caso, já que foi necessário investigar 
e definir como seria realizado o estudo da etiologia, bem 
como articular com o laboratório do hospital relativamente 
às diligências necessárias para realização de teste qualitativo. 
Este caso expôs esta falha, e permitiu corrigi-la. Outra atitude 
que poderia ser questionada prende-se com a escolha da 
técnica anestésica: no caso descrito, poderia ter sido utilizada 
uma técnica de anestesia locorregional, contudo, atendendo 
às queixas de neuropatia ciática optou-se pela anestesia 
combinada descrita.
Neste caso em particular, apesar de não termos uma resposta 
laboratorial óbvia para o que aconteceu, já que aguardamos 
o teste do número de dibucaína, parece provável que 
exista um défice qualitativo de pseudocolinesterases, que 
é reforçado pelos antecedentes de uma descrição verbal de 
uma emergência anestésica prolongada. Apesar disso, não 
podemos deixar de considerar que a utilização de anestésicos 
locais numa dose considerável, associada a um défice 
qualitativo ligeiro, pode contribuir para um aumento da 
duração do bloqueio neuromuscular. Pode ainda ter ocorrido 
uma potenciação de um bloqueio de fase II provocada 
pela administração de rocurónio após a administração de 
succinilcolina pode ser uma possibilidade alternativa.
A pandemia por COVID-19 pode precipitar uma utilização 
mais ampla de ISR e, tendo em conta que ambos os relaxantes 
musculares acima referidos são escolhas lícitas para ISR, existe 
um potencial aparecimento de casos como o acima descrito 
em maior frequência que a habitual, pelo que considerámos 
pertinente uma revisão da informação disponível sobre o 
tema. Para além disso, e tendo em conta a dificuldade na 
valorização daquilo que é por vezes descrito pelos doentes 
(na ausência de documentação clínica), consideramos ainda 
que seria interessante criar uma base de dados nacional de 
complicações peri anestésicas com acesso universal, de forma 
a ser possível uma avaliação pré-anestésica adequada mais 
completa, com valorização adequada de algumas informações 
inespecíficas fornecidas pelos doentes.
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RESUMO
Os anestésicos locais são amplamente usados na prática clínica dos 
anestesiologistas e é também frequente o seu uso por médicos 
não anestesiologistas em locais fora do bloco operatório para 
procedimentos minimamente invasivos. Uma vez que a toxicidade por 
anestésicos locais é uma complicação grave e potencialmente fatal, 
todos os profissionais de saúde devem reconhecer precocemente 
sinais e sintomas e iniciar o seu tratamento. 
Neste trabalho é relatado um caso de alteração do estado de 
consciência por toxicidade sistémica por anestésicos locais após 
infiltração de doses elevadas de lidocaína. O imediato reconhecimento 
da situação pela equipa de emergência intra-hospitalar, da qual o 
anestesiologista é muitas vezes parte integrante, é essencial para a 
atempada administração de emulsão lipídica que pode prevenir 
consequências fatais.

ABSTRACT
Local anesthetics are widely used in the clinical practice of 
anesthesiologists and their use by non-anesthesiologist in places 
outside the operating room for minimally invasive procedures is also 
frequent. Since toxicity by local anesthetics is a serious and potentially 
fatal complication, all healthcare professionals should recognize signs 
and symptoms early and start their treatment.
In this work, we report a case of altered state of conscious due to 
local anesthetic toxicity after infiltration of high doses of lidocaine. 
The immediate recognition of the situation by the emergency team, 
of which the anesthesiologist is often an integral part, is essential 
for the timely administration of lipid emulsion that can prevent fatal 
consequences.

INTRODUÇÃO
Os anestésicos locais são amplamente utilizados pelos 
anestesiologistas para bloqueios do neuroeixo e nervos 
periféricos. Fora do bloco operatório são também 
administrados por não anestesiologistas normalmente 
para infiltração subcutânea, facilitando a realização de 
procedimentos minimamente invasivos.
Esta classe de fármacos atua através do bloqueio reversível 
da propagação da condução nervosa ao longo do axónio, 
ao inibir as correntes iónicas de sódio, cálcio e potássio na 
célula, impedindo a despolarização celular.1 A lidocaína é 
um dos anestésicos locais mais utilizados. Classificada como 
amino-amida, tem um rápido início de ação e após infiltração 
local o seu efeito pode prolongar-se entre 30 a 60 minutos. A 
sua degradação ocorre a nível hepático e a sua excreção por 
via renal.1

CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, 77 anos, classificação ASA II 
com antecedentes de hipertensão arterial, diabetes mellitus 
tipo II e fibrilhação auricular. Admitida para ablação 
eletiva de fibrilação auricular, com monitorização de 
electrocardiograma, tensão arterial não invasiva e oximetria 
de pulso, sem apoio de anestesiologista. No início do 
procedimento, a doente apresentava-se consciente, orientada 
e hemodinamicamente estável (TA 135/66 mmHg, FC 
83 bpm). Foi realizada infiltração local da região inguinal 
esquerda com lidocaína (20 mg/mL) mas por dificuldade na 
obtenção de acesso, cerca de 4 minutos depois foi realizada 
abordagem do lado direito, com nova infiltração subcutânea 
de lidocaína (20 mg/mL). Por manter queixas álgicas mesmo 
após a infiltração subcutânea, foram administrados por 
via endovenosa 0,05 mg de fentanil e 1 mg de midazolam. 
Poucos minutos depois, a doente apresenta-se obnubilada, 
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não colaborante e com dessaturação marcada. Decidida 
administração de flumazenil (0,4 mg) e naloxona (0,2 mg) 
por via endovenosa, sem melhoria do seu estado clínico. Foi 
então ativada a equipa de emergência intra-hospitalar que 
constata necessidade de manobras para permeabilização da 
via aérea, bradipneia e necessidade de oxigenoterapia com 
máscara facial a 6 L/min para 95% de saturação periférica. 
Perfil hemodinâmico hipertensivo (TA 197/110 mmHg, FC 
98 bpm) com boa perfusão periférica. A avaliação neurológica 
revelou, pupilas na linha média, isocóricas e fotorreativas, 
abertura ocular ao estímulo doloroso e sem resposta verbal 
ou motora. Normoglicémica. Perante este quadro foi decidida 
a intubação orotraqueal e iniciada ventilação mecânica. 
Realizada tomografia axial computorizada cerebral que 
não revelou qualquer lesão aguda. Após esclarecimento da 
dose total de lidocaína administrada (1200 mg: 30+30 mL) 
foi decidida administração de emulsão lipídica endovenosa 
(Intralipid 20%®, Fresenius Kabi). Após bolus inicial de 100mL 
(peso ideal estimado de 65 kg), iniciada perfusão a 0,25 mL/
kg/min. Cerca de 15 minutos depois observa-se melhoria 
clínica com abertura ocular espontânea e cumprimento 
de ordens simples. Decidida extubação que decorreu sem 
intercorrências. Uma hora após extubação, a doente foi 
transferida para a enfermaria onde permaneceu 24 horas sob 
vigilância, sem qualquer intercorrência a registar.

DISCUSSÃO
A toxicidade sistémica por anestésicos locais é uma 
complicação rara, mas potencialmente fatal.2 Entre 20% a 
50% destes casos ocorrem em locais fora do bloco operatório 
e após administração por médicos não anestesiologistas.3 
É de salientar ainda que estudos revelam um elevado grau 
de desconhecimento acerca das doses tóxicas, diagnóstico e 
tratamento de toxicidade sistémica por anestésicos locais.3-6 
Em 2013, Sagir et al realizaram um estudo unicêntrico 
com internos de diferentes especialidades (excluindo 
Anestesiologia) que revelou que apenas 34% foi capaz de 
identificar sintomas de cardiotoxicidade e neurotoxicidade 
causada por anestésicos locais e só 2% conheciam a emulsão 
lipídica para tratamento de toxicidade por anestésicos locais.4 
No Reino Unido, um estudo revelou que apenas 15% dos 
médicos não anestesiologista conheciam as doses tóxicas 
da lidocaína e McKevith et al realizaram um questionário 
que revelou que 20% dos médicos não anestesiologistas 
conheciam a emulsão lipídica.5,6

A toxicidade por anestésicos locais pode ocorrer após 
administração de qualquer um dos fármacos desta classe e 
parece ser multifactorial, uma vez que os anestésicos locais 
têm diferentes efeitos celulares no sistema nervoso central e 
sistema cardiovascular.2,7

As principais causas são a injeção intravascular, 
administração inadvertida por via intratecal, sobredosagem 

e absorção sistémica excessiva.3 As manifestações clínicas 
parecem estar relacionadas com a concentração plasmática 
do fármaco e da inibição diferencial de circuitos inibitórios ou 
excitatórios.7 Tipicamente, os primeiros sintomas envolvem 
o sistema nervoso central: sabor metálico, parestesias da 
língua, zumbidos e diplopia.2 Em alguns casos podem surgir 
convulsões e alterações do estado de consciência, tal como 
relatado neste caso. As manifestações cardiovasculares 
podem variar entre hipertensão e taquicardia, surgimento 
de arritmias ventriculares e progredir para bloqueios de 
condução cardíaca e mesmo assistolia. 
Existem fatores de risco bem estabelecidos para o 
desenvolvimento de toxicidade sistémica induzida por AL 
como sejam os extremos das idades (indivíduos com menos 
de 16 e mais de 60 anos), indivíduos com massa muscular 
reduzida ou hipoalbuminemia. Patologia cardíaca (arritmias, 
cardiopatia isquémica e insuficiência cardíaca), hepática, 
metabólica e neurológica parecem ser também fatores de 
risco (Tabela 1).2,3

Apesar de a ropivacaína e a lidocaína serem responsáveis 
por uma proporção significativa dos casos de toxicidade, 
a bupivacaína é o anestésico local com menor margem 
de segurança. A dose total e o local de administração são 
importantes fatores preditores dos níveis plasmáticos de 
anestésico local.3

A emulsão lipídica intravenosa tem-se mostrado eficaz no 
tratamento de toxicidade sistémica por anestésicos locais, 
através do relato de múltiplos casos clínicos.8,9 Apesar de 
não estar completamente definido qual o seu mecanismo 
de ação, acredita-se que atue através da ligação às moléculas 
de anestésico local, promovendo a sua remoção dos tecidos 
de maior concentração para outros tecidos nomeadamente 
locais de metabolismo dos anestésicos locais como por 
exemplo fígado e músculo.9

Perante estas manifestações e elevado grau de suspeita de 
toxicidade sistémica por anestésicos locais deve ser suspensa 
a administração do fármaco, solicitada ajuda, assegurada 
patência da via aérea e ventilação com oxigénio a 100%. A 
administração de emulsão lipídica (bólus inicial de 1,5 mL/kg 
seguido de perfusão a 0,25 mL/kg/min, para o peso corporal 
ideal) deve ser iniciada de imediato e mantida até reversão 
completa dos sintomas (Fig. 1).3

Toxicidade Sistémica por Anestésicos Locais Fora do Bloco Operatório
Local Anesthetics Toxicity Outside the Operating Room

Tabela 1. Resumo de principais fatores de risco para toxicidade 
sistémica induzida por anestésicos locais

Fatores de risco para toxicidade sistémica
induzida por anestésicos locais

Extremo de idades

Massa muscular reduzida 

Sexo feminino> masculino

Hipoalbuminemia 

Comorbilidades 
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Para evitar toxicidade sistémica por anestésicos locais é 
essencial ter alguns cuidados: calcular a dose tóxica, aspirar 
antes de injetar o anestésico local para evitar a administração 
endovenosa, utilização de ecografia para guiar a realização de 
bloqueio de nervos periféricos.3 

CONCLUSÃO
A toxicidade por anestésicos locais é uma complicação grave 
e que pode ocorrer em diferentes contextos (bloqueios do 
neuroeixo ou de nervos periféricos, infiltração subcutânea). 
Assim, os todos os profissionais de saúde envolvidos na sua 
administração devem reconhecer precocemente os sintomas 
e atuar de forma  sistematizada. É por isso essencial que cada 
instituição hospitalar desenvolva protocolos de atuação com 
o conhecimento e participação dos vários serviços e que esteja 
definido o local onde é armazenada a emulsão lipídica. Ações 
de formação acerca do tema abertas a toda a comunidade 
hospitalar devem ser promovidas de forma regular. A 
intervenção imediata ao sinal mais precoce de toxicidade 
aumenta a probabilidade de sucesso do tratamento.

Figura 1. Proposta de abordagem perante caso suspeito de 
toxicidade sistémica por anestésicos locais
(AL: anestésico local; PCR: paragem cardiorrespiratória; SAV: suporte avançado de 
vida.)
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ABSTRACT
Lymphoma is the fourth most frequent cancer diagnosed during 
pregnancy, complicating about one in 6000 pregnancies. The 
anesthesiologist should gather patient’s clinical information, from the 
different medical specialties, in order to arrange the best anesthetic 
approach. 
We describe a case of a pregnant woman diagnosed with an anterior 
mediastinum lymphoma complicated with large volume pericardial 
effusion, superior vena cava syndrome, bronchial compression and 
pulmonary congestion, proposed to elective cesarean section. A 
subarachnoid block and a cesarean section in a semi-sitting position 
were successfully performed but continuous positive airway pressure 
was needed to tolerate the required surgical level of anesthesia during 
supine position, after blockage. The multidisciplinary management of 
this clinical situation was crucial. The anesthetic approach was based 
on the best anesthetic technique considering the pregnant woman’s 
clinical condition, chemotherapy’s possible side effects and fetal well-
being.

RESUMO
O linfoma é o quarto tipo de neoplasia mais frequentemente 
diagnosticado durante a gravidez, complicando cerca de uma em 
6000 gestações. O anestesiologista deve reunir a informação clínica 
do doente, relativa às diferentes especialidades médicas, de forma 
a definir a melhor abordagem anestésica. Descrevemos o caso de 
uma grávida diagnosticada com linfoma do mediastino anterior 
complicado com derrame pericárdico de grande volume, síndrome 

INTRODUCTION
Lymphoma is the fourth most frequent cancer diagnosed 
during pregnancy, complicating about one in 6000 
pregnancies.1 Non-Hodgkin's lymphoma is less common in 
pregnant women, compared with Hodgkin's lymphoma. Its 
diagnosis in pregnancy may be associated with subtypes 
that are more aggressive and with a greater risk of disease 
spreading, such as diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) 
or peripheral T cell lymphoma. This is explained by 
the physiological changes during pregnancy, such as 
hyperdynamic circulation and increased blood flow, but also 
due to its later diagnosis, as the constitutional symptoms are 
frequently attributed to the pregnancy.1,2

The clinical approach during pregnancy must be based on a 
multidisciplinary medical team in order to optimize maternal 
and fetal well-being.2

As it is a rare diagnosis, we consider this clinical report 
a benefit to the scientific community as it shows the 
multidisciplinary management, including the anesthetic 
approach. The anesthesiologist should gather all patient’s 
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da veia cava superior, compressão brônquica e congestão pulmonar, 
proposta para cesariana eletiva. Foi realizado com sucesso um 
bloqueio subaracnoideu e a cesariana em posição semi-sentada mas 
foi necessário pressão positiva contínua na via aérea aquando da 
posição supina para tolerar o nível necessário de bloqueio. A gestão 
multidisciplinar dessa situação clínica foi fundamental. A abordagem 
anestésica para este caso foi baseada na melhor técnica anestésica 
considerando a condição clínica da grávida, os possíveis efeitos 
colaterais da quimioterapia e o bem-estar do fetal.
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clinical information, from the different medical specialties, 
in order to arrange the best anesthetic technique, considering 
the pregnant woman’s clinical condition, chemotherapy’s 
possible side effects and the well-being of the fetus.

CASE REPORT
A 35-year-old healthy pregnant woman, at 23 weeks of 
gestation, arrived at the Emergency Department with a 
respiratory infection, progressive asthenia, facial edema 
and intolerance to supine position. After discussion of 
imagiological (computed tomography - CT scan – Fig. 1) 
and pathological (mediastinal mass biopsy) data, the final 
diagnosis of a primary DLBCL of anterior mediastinum 
(17x9x15 cm) was made. The patient was transferred to an 
intermediate care unit for management of the complications 
resulting from posterior deviation of mediastinal 
structures, which included a large volume pericardial 
effusion (without hemodynamic instability), superior vena 
cava (SVC) syndrome, pulmonary arteries compression, 
bronchial compression and pulmonary congestion with 
hypoxemic respiratory insufficiency. She initiated treatment 
with supplemental oxygen and non-invasive mechanical 
ventilation. The clinical multidisciplinary approach is 
represented in Fig. 2 and resumed below.

Obstetrics: Assessment of maternal-fetal condition during 
hospitalization. There were no criteria for pregnancy 
interruption, unless there was a worsening of clinical 
maternal condition and there should be no appropriate 
treatment delays. An elective cesarean section at 30 weeks of 
gestation was planned, always depending on the pregnant ś 
clinical stability and developmental state of the fetus by then. 
Haematology: Assessment of tumor stratification revealed 

an enormous curative potential, which resulted in a decision 
for a chemotherapy regimen with fetal protection (vincristine 
and prednisolone), to reduce the mediastinal mass and SVC 
syndrome, until delivery date. The patient was also submitted 
to therapeutic hypocoagulation with unfractionated heparin 
until 4 hours before cesarean. 
Cardiology: Assessment of the large volume pericardial 
effusion followed by pericardiocentesis, placement of a 
pericardial drain and clinical and echocardiographic re-
evaluations.
Pneumology: Assessment of the bronchial compression by 
the mediastinal mass alerted for the eventual need for an 
endobronchial prosthesis placement. 
Vascular surgery: Assessment of SVC syndrome and the 
possibility of placement of an endovascular prosthesis.
Psychiatry: Assessment of the patient’s mental state during 
hospitalization by frequent psychiatric re-evaluations.
Anesthesiology and multidisciplinary discussion at 30 
weeks:
The patient presented a favorable imagiological progression 
(substantial reduction in the mediastinal mass and significant 
reduction of the compressive effect on the great vessels of 
the mediastinum, namely SVC syndrome, already without 
intraluminal thrombosis). It was observed clinical stability, 
with better tolerance to supine position, hemodynamic 
stability with blood pressure of 115/70 mmHg, heart rate of 70 
beats per minute and peripheral saturation of oxygen (SpO2) 
of 97% without oxygen. It was decided to perform an elective 
cesarean section, at 30 weeks of gestation, after four pulses 
of chemotherapy regimen (vincristine and prednisolone) 
and fetal lung maturation (dexamethasone during 48 hours). 
Preoperative study was as follows: hemoglobin 10.6 g/dL, 
platelets 328x109/L, normal coagulation 4 hours after heparin 
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Figure 1. Thoracic CT (sagittal plan): the anterior mediastinum 
mass with 17x9x15 cm of dimension

Figure 2. Medical specialties involved in this patient’s 
multidisciplinary management
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suspension, creatinine 0.42 mg/dL and normal hepatic 
function. After discussion with all medical specialties 
involved in the patient’s management and considering all 
the risks and benefits of the anesthetic techniques available, 
the following technique was chosen: subarachnoid block 
with 0.5% hyperbaric bupivacaine (8 mg) plus morphine (100 
mcg), at L3-L4 intervertebral space;
i) cesarean section in a semi-sitting position with 
supplementary oxygen by nasal cannula;
Monitoring with American Society of Anesthesiologists 
standards and invasive arterial pressure was made. 
Premedication with endovenous metoclopramide 10 mg 
and pantoprazole 40 mg was given. The subarachnoid block 
was successfully performed with a 27G Whitacre needle. 
To reach the required surgical dermatome level (T4), it was 
necessary to decrease the elevation of the headboard, which 
generated some respiratory discomfort and desaturation 
with minimum peripheral saturation oxygen of 91%, without 
hypotension. This was easily solved (SpO2 99%) with 
continuous positive airway pressure of 10 cmH2O (CPAP) 
and FiO2 100% through a facemask. Hemodynamic stability 
was maintained throughout all the surgical procedure. Blood 
loss was the expected for a cesarean delivery and adequate 
intravenous crystalloid fluid was administered. The patient 
gave birth to a female newborn with a dysmorphic syndrome 
that was transferred to a neonatal intensive care unit. 
At the post-anesthetic care unit, the puerperal woman 
remained hemodynamically stable, no respiratory distress was 
observed and there was no need of oxygen supplementation. 
The patient started thromboembolic prophylaxis with 
alternating compression stockings immediately and, 12 
hours after cesarean delivery, according to Hematology 
indication and with bleeding losses in the normal values 
expected in a post-operative cesarean section, she restarted 
hypocoagulation with unfractionated heparin. After 14 
hours, she was transferred to the Obstetrics ward.
Ten days after cesarean delivery, the patient started R-CHOP 
cycles and was discharged home on the same day. Three 
months later, after 4 cycles of R-CHOP chemotherapy, 
there was a good response to treatment with reduction in 
mediastinal mass greater than 50%.

DISCUSSION
In pregnancy, lymphoma may behave more aggressively 
due to the physiological changes and the drugs used in 
chemotherapy may have their pharmacokinetics and 
pharmacodynamics altered, especially in the second and 
third trimester.3 Anthracyclines and vinca alkaloids (e.g. 
vincristine) have the least fetotoxicity.4 Some scientific 
studies show that there is little effect on long-term fetal 
survival with chemotherapy, while others reveal harmful 
effects, especially in the central nervous and hematopoietic 

systems, as well as intrauterine growth restriction.5 Maternal 
toxicity is mainly in the central nervous system (CNS), which 
can be expressed by CNS dysfunction, seizures, coma and/or 
peripheral neuropathy.6-7  In this case, clinical, analytical and 
echocardiographic evaluation did not show any significant 
maternal toxicity, only a mild anemia. 
The selection of the anesthetic technique has to consider both 
patient condition and oncological disease. Controversial data 
about the relationship between the type of anesthesia and 
recurrence/progression of the cancer exist. Therefore, more 
studies are needed regarding this particular subject. One 
study showed that regional anesthesia seemed to reduce both 
perioperative immunosuppression and cancer’s recurrence.8

All cases described in the literature agree with the preference 
for regional anesthesia rather than a general anesthesia, 
maintaining spontaneous ventilation and avoiding potentially 
airway collapse, because in a pregnant woman, there is 
increased risk of this complication due to the presence of 
the fetus and the normal respiratory physiological changes 
of pregnancy, (reduction of the functional residual capacity 
and total volume of the lung and relaxation of bronchial 
smooth muscle) which leads to greater compressibility of the 
airway from the mediastinal mass. Besides that, diaphragm 
relaxation reduces the normal transpleural pressure gradient 
and enhances the effect of extrinsic compression.9,10 In some 
case reports, epidural anesthesia with small incremental doses 
of local anesthetics, until a sensory level of T4 was achieved, 
was the chosen technique. Authors advocate that a single shot 
subarachnoid block could result in a rapid and unpredictable 
hypotension (unwarranted risk in SVC syndrome) and level 
of block in semi-sitting position. An epidural catheter allows 
more gradual onset and easier treatment of sympathetic 
block, but titrated epidural block also carries a risk of 
hemodynamic instability11-13 and has a higher failure rate than 
spinal anesthesia.14 The epidural catheter was subsequently 
removed due to the need for hypocoagulation in the 
postoperative period.11 In other case reports, the anesthetic 
management included a combined spinal epidural anesthesia, 
using epidural catheter to complete the adequate level, not 
achieved with spinal block in semi-sitting position.14,15 The 
subarachnoid block was performed by other authors, based 
on the ability to manipulate the block using gravity and the 
denser block.9 Finally, although the treatment was successful 
on treating SVC syndrome and pericadium effusion, there 
was still a high risk of cardiovascular collapse during positive 
pressure ventilation.16

In this particular case, the discussion between all the medical 
specialties was crucial. The multidisciplinary approach is 
clearly presented and a quick and effective resolution of one 
of the complications associated with subarachnoid block is 
demonstrated (supine position tolerated with CPAP through 
a facemask). There were three main points taken into account 
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during these medical briefings:
•  the possible side effects of vincristine during 

pregnancy (anemia; thrombocytopenia; leukopenia; 
immunosuppression; central nervous system, cardiac and 
renal toxicity);

• the potential respiratory complications during eventual 
general anesthesia, considering the bronchial mechanical 
compression of the mediastinal mass;

• necessary immediate hypocoagulation in the postoperative 
period due to the SVC thrombosis and the associated risks 
of neuroaxial technique.

CONCLUSION
This case report shows the importance of multidisciplinary 
management of a pregnant woman with cancer. There 
should always be a balance between fetal well-being and 
maternal prognosis. This multidisciplinary management 
allowed a favorable clinical evolution and the planning of a 
more adequate anesthetic approach, which revealed to be 
successful.
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A 50-years old caucasian woman was scheduled for aortic 
valve replacement surgery. On physical examination, a 
dark coloration of both external ears was noted. Standard 
preoperative monitoring was applied, which included cerebral 
oximetry using a NIRS INVOSTM monitor placed over the 
frontotemporal area, bilaterally. There were no pigmented 
lesions on the skin where the sensors were placed. The pads 
were placed before induction of general anaesthesia. Her rSO2 
was 15 on both sides. Possible technical errors were excluded. 
The patient’s haemoglobin, arterial haemoglobin oxygen 
saturation, and systemic hemodynamic variable were in the 
normal ranges. These measurements remained unchanged 
after induction of general anaesthesia and during all 
procedure. At the time of valve replacement, a black pigment 
in the aortic valve was detected. After the case was analysed, 
alkaptonuria was one of the first hypothesis, since the 
accumulation of homogentisic acid (HGA) could explain the 
low INVOS values. The main complications of this syndrome 
are osteoarthropathy, cardiac valve dysfunction, chronic 
kidney disease, calculi and characteristic skin discoloration. 
In this case, an INVOSTM monitor was used, however further 
research should be conducted to understand which NIRS 
device is more accurate for patients with alkaptonuria.

Autor Correspondente/Corresponding Author*:
Carolina Romano Ribeiro
Morada: Rua Conceição Fernandes, 4434-502, Vila Nova de Gaia, Portugal.
E-mail: carolinaromanoribeiro@gmail.com

Ethical Disclosures
Conflicts of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
Financing Support: This work has not received any contribution, grant or 
scholarship.
Confidentiality of Data: The authors declare that they have followed the 
protocols of their work center on the publication of data from patients.
Patient Consent: Consent for publication was obtained.
Provenance and Peer Review: Not commissioned; externally peer reviewed.
Responsabilidades Éticas
Conflitos de Interesse: Os autores declaram a inexistência de conflitos de 
interesse na realização do presente trabalho.
Fontes de Financiamento: Não existiram fontes externas de financiamento para 
a realização deste artigo.
Confidencialidade dos Dados: Os autores declaram ter seguido os protocolos 
da sua instituição acerca da publicação dos dados de doentes.
Consentimento: Consentimento do doente para publicação obtido.
Proveniência e Revisão por Pares: Não comissionado; revisão externa por pares.

ORCID
Carolina Ribeiro ID  https://orcid.org/0000-0002-0143-1705
Mafalda Silva ID  https://orcid.org/0000-0003-1524-916X
Ana Boa ID  https://orcid.org/0000-0001-8996-9181

Received: 08th of January, 2021 | Submissão: 08 de janeiro, 2021
Accepted: 12th of May, 2021 | Aceitação: 12 de maio, 2021
Published: 22nd of June, 2021 | Publicação: 22 de junho, 2021

© Autor (es) (ou seu (s) empregador (es)) Revista SPA 2021. Reutilização permitida de 
acordo com CC BY-NC. Nenhuma reutilização comercial.
© Author(s) (or their employer(s)) and SPA Journal 2021. Re-use permitted under CC 
BY-NC. No commercial re-use.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 2 - 202190

 NORMAS DE PUBLICAÇÃO - INSTRUÇÕES AOS AUTORES

Âmbitos e Objectivos
A Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 
(RSPA) é editada desde 1985 e é o órgão oficial da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia.
A RSPA pretende informar e melhorar a qualidade científica 
e profissional dos anestesiologistas.
A RSPA publica artigos considerados de interesse nas 
seguintes áreas: Anestesia para procedimentos cirúrgicos 
e exames complementares de diagnóstico e tratamentos 
invasivos, Medicina Perioperatória, Medicina Intensiva, 
Medicina de Emergência e Medicina da Dor, bem como 
das Ciências Básicas. Publica, ainda, artigos de interesse em 
outras áreas, tais como a Educação Médica, a Bioética, a Ética 
Médica ou a História da Anestesiologia. 
Publica artigos Originais, de Educação Médica Contínua, 
de Revisão, de Consenso, Casos Clínicos, Cartas ao Editor, 
Editoriais, Perspetivas e Imagens em Anestesiologia. Os 
critérios para publicação são o mérito científico, a originalidade 
e o interesse para uma audiência multidisciplinar.
Todos os manuscritos submetidos estão sujeitos a revisão por 
pares com o objetivo de garantir que a revista publica apenas 
artigos de qualidade.
A RSPA é propriedade da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia, mas tem independência editorial. 
A revista é editada trimestralmente e é publicada 
eletronicamente desde 2005. Está disponível em acesso livre 
em http://www.spanestesiologia.pt/ e em http://revistas.
rcaap.pt/rspa.

Audiência
A principal audiência é composta pelos médicos dedicados 
às áreas da Anestesiologia: Anestesia para procedimentos 
cirúrgicos e exames complementares de diagnóstico e 
tratamentos invasivos, Medicina Perioperatória, Medicina 
Intensiva, Medicina de Emergência e Medicina da Dor, 
bem como das Ciências Básicas, Bioética, Ética Médica ou 
História da Anestesiologia. Outros profissionais da saúde 
como médicos de outras áreas de intervenção, enfermeiros 
ou paramédicos poderão encontrar na publicação artigos de 
interesse para a sua atividade.

Indexação
Os artigos publicados na revista são indexados por:

 − IndexRMP: Index das Revistas Médicas Portuguesas
 − RCAAP: Repositório Científico de Acesso Aberto em 

Portugal

Patrocínios
Os patrocinadores da revista são empresas da indústria 
farmacêutica ou outras que geram receitas através da 
publicidade. Não é permitida a influência da publicidade 
sobre as decisões editoriais. Outras despesas são suportadas 
pela Sociedade Portuguesa de Anestesiologia.

Liberdade Editorial
A RSPA adopta a definição de liberdade editorial do ICMJE 
descrita pela World Association of Medical Editors, que 
afirma que o editor-chefe assume completa autoridade sobre 
o conteúdo editorial da revista. A Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia enquanto proprietária da RSPA não interfere 
no processo de avaliação, selecção, programação ou edição de 
qualquer manuscrito, tendo Editor-Chefe total independência 
editorial.

Razão para Publicar na RSPA
 − Órgão oficial da sociedade científica nacional da 

especialidade da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
 − Política de publicação com arbitragem científica por pares
 − Indexação no Repositório Científico de Acesso Aberto em 

Portugal - RCAAP
 − Multidisciplinaridade do público-alvo
 − Tempo médio para a primeira decisão no prazo de 10 dias
 − Máxima visibilidade com a publicação em livre acesso
 − Ausência de custos de submissão ou publicação

Informação Geral
A Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 
(RSPA) é uma revista em open access que publica artigos 
com arbitragem científica cobrindo todos os temas da 
Anestesiologia ou com ela relacionados.
A RSPA publica artigos Originais, de Educação Médica 
Contínua, de Revisão, de Consenso, Casos Clínicos, Cartas ao 
Editor, Editoriais, Perspetivas e Imagens em Anestesiologia.
A Revista rege-se de acordo com as nomas de edição 
biomédicas elaboradas pela Comissão Internacional de 
Editores de Revistas Médicas (International Committee of 
Medical Journal Editors ICMJE), disponível em http://www.
ICMJE.org e do Committee on Publication Ethics (COPE).
A política editorial da Revista incorpora no processo de 

Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 2 - 2021 91

revisão e publicação as Recomendações de Política Editorial 
(Editorial Policy Statements) emitidas pelo Conselho de 
Editores Científicos (Council of Science Editors), disponíveis 
em http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=3331, que cobre responsabilidades e direitos dos 
editores das revistas com arbitragem científica.
O rigor e a exatidão dos conteúdos, assim como as opiniões 
expressas são da exclusiva responsabilidade dos Autores.
A RSPA tem instruções e orientações específicas para a 
apresentação de artigos. Por favor, leia e analise com cuidado.
Os artigos que não são apresentados de acordo com as nossas 
instruções e orientações têm maior probabilidade de serem 
rejeitados.
Os artigos propostos não podem ter sido objeto de qualquer 
outro tipo de publicação. As opiniões expressas são da inteira 
responsabilidade dos autores.

Copyright
Quando o artigo é aceite para publicação é obrigatório a 
submissão de um documento digitalizado, assinado por todos 
os Autores, com a partilha dos direitos de autor entre autores 
e a RSPA, conforme minuta publicada em anexo:
A RSPA reserva-se o direito de comercialização do artigo 
enquanto pare integrante da revista (na elaboração de 
separatas, por exemplo). O autor deverá acompanhar a carta 
de submissão com a declaração de cedência de direitos de 
autor para fins comerciais.
Relativamente à utilização por terceiros a Revista da SPA 
rege-se pelos termos da licença Creative Commons  ( CC BY-
NC-ND 4.0)”.
Após publicação na RSPA, os autores ficam autorizados 
a disponibilizar os seus artigos em repositórios das suas 
instituições de origem, desde que mencionem sempre onde 
foram publicados.

Língua
Os artigos devem ser redigidos em português (de acordo com 
o novo acordo ortográfico) ou em inglês.

Conflito de Interesses
Os Autores devem declarar potenciais conflitos de interesse. 
Os autores são obrigados a divulgar todas as relações 
financeiras e pessoais que possam enviesar o trabalho.
Para prevenir ambiguidade, os autores têm que explicitamente 
mencionar se existe ou não conflitos de interesse.
Essa informação será mantida confidencial durante a revisão 
do manuscrito pelos revisores e não influenciará a decisão 
editorial, mas será publicada se o artigo for aceite.

Orientação para Apresentação de 
Estudos
Os textos devem ser preparados de acordo com as orientações 
do International Committee of Medical Journal Editors: 
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing 
and Publication of Scholarly Work in Medical Journals 

(ICMJE Recommendations) disponíveis em http://www.
icmje.org.
A RSPA recomenda as linhas orientadoras para publicação da 
EQUATOR network (http://www.equator-network.org). As 
listas de verificação estão disponíveis para vários desenhos 
de estudo, incluindo: 

 − Randomized controlled trials (CONSORT)
 − Systematic reviews and meta-analyses* (PRISMA) and 

protocols (PRISMA-P)
 − Observational studies (STROBE)
 − Case reports (CARE)
 − Qualitative research (COREQ)
 − Diagnostic/prognostic studies (STARD)
 − Economic evaluations (CHEERS)
 − Pre-clinical animal studies (ARRIVE)

*Os autores de revisões sistemáticas também devem fornecer 
um link para um ficheiro adicional da seção ‘métodos’, que 
reproduz todos os detalhes da estratégia de pesquisa.

Os critérios de aceitação para todos os trabalhos são a 
qualidade e originalidade da investigação e seu significado 
para os leitores da RSPA. Excepto onde indicado de outra 
forma, os manuscritos são submetidos a peer review cego por 
dois revisores anónimos. A aceitação ou rejeição final cabe 
ao Editor-Chefe, que se reserva o direito de recusar qualquer 
material para publicação. 
Os manuscritos devem ser escritos em estilo claro, conciso, 
directo, de modo que sejam inteligíveis para o leitor. Quando 
as contribuições são consideradas adequadas para publicação 
com base em conteúdo científico, o Editor-Chefe reserva-se o 
direito de modificar os textos para eliminar a ambiguidade e 
a repetição, e melhorar a comunicação entre o autor e o leitor. 
Se forem necessárias alterações extensivas, o manuscrito será 
devolvido ao autor para revisão.
Os manuscritos que não cumpram as instruções para autores 
podem ser devolvidos para modificação antes de serem 
revistos.

Critérios de Autoria e Formulário de 
Autoria
Como referido nos Requirements ICMJE, a autoria requer 
uma contribuição substancial para o manuscrito,
sendo necessário especificar, em carta de apresentação, o 
contributo de cada autor para o trabalho.
Declaração das contribuições individuais assinada por 
cada autor (modelo http://download.thelancet.com/
flatcontentassets/authors/tl-author-signatures.pdf)
Todos aqueles designados como autores devem cumprir os 
quatro critérios para autoria, e todos aqueles que cumprem 
os quatro critérios devem ser identificados como autores. 
Os colaboradoresque não cumpram os quatro critérios 
para autoria mas que tenham contribuído para o estudo 
ou manuscrito, deverão ser reconhecidos na secção de 
Agradecimentos, especificando o seu contributo. 
Cada manuscrito deve ter um “Autor Correspondente”. Porém, 
todos os autores devem ter participado significativamente 
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no trabalho para tomar responsabilidade pública sobre o 
conteúdo e o crédito da autoria.
O autor correspondente deverá obter permissão por escrito de 
todos aqueles que forem mencionados nos agradecimentos.

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

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

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

integridade de todo o trabalho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e. Título breve para rodapé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabelas/Figuras: até 2
Referências: até 10

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

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

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

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

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

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

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

4. fornecer a citação completa na lista de referências

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commitee of Medical Journal Editors), disponível em http://
www.ICMJE.org
Última revisão: Maio 2017




