
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia

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

VOL. 30 - Nº 3 - 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

Benefícios do Fibryga®

    Elevada pureza - 98% de atividade especifica1

    Contém FXIII - essencial na estabilização do coágulo1

    Duplamente vírus-inativado e sem adição de albumina1,2

    Não necessita de cadeia de frio2

    Rapidez na reconstituição e na velocidade 
    de perfusão2

    Após reconstituição, é estável até 
    24 horas a uma temperatura <25ºC2

 

Email: geral@octapharma.com | www.octapharma.pt

FI
B

R
_2

02
1_

00
05

_P
T_

V
1_

A
G

O
,2

02
1

   Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Nome do medicamento: Fibryga 1g/50ml Pó e solvente para solução injetável ou para perfusão. 
Composição Qualitativa e Quantitativa: Cada frasco de Fibryga® contém 1 g de fibrinogénio humano. Após a reconstituição com 50 ml de água para injetáveis, 
Fibryga® contém aproximadamente 20 mg/ml de fibrinogénio humano. Excipientes com efeito conhecido: sódio até 132 mg (5,8 mmol) por frasco. Forma Farma-
cêutica: Pó e solvente para solução injetável ou para perfusão. Informações Clínicas: Indicações terapêuticas: Tratamento de hemorragias e profilaxia no período 
perioperatório em doentes com hipofibrinogenemia ou afibrinogenemia congénita com tendência hemorrágica. Como terapia complementar ao tratamento da 
hemorragia grave não controlada em doentes com hipofibrinogenemia adquirida no decurso de intervenções cirúrgicas. Posologia e modo de administração: 
Posologia: Para calcular a posologia individual é necessário determinar a concentração de fibrinogénio (funcional). A dose e a frequência de administração devem 
ser determinadas individualmente para cada doente através da determinação regular da concentração plasmática de fibrinogénio e da monitorização contínua 
tanto do estado clínico do doente como de outras terapêuticas de substituição utilizadas. 1. Profilaxia em doentes com hipofibrinogenemia ou afibrinogenemia 
congénita e tendência hemorrágica conhecida. Para evitar hemorragias abundantes durante os procedimentos cirúrgicos, recomenda-se o tratamento profilático 
para aumentar e manter as concentrações de fibrinogénio em 1 g/l até que a hemóstase esteja garantida e acima de 0,5 g/l até que a ferida esteja totalmente 
cicatrizada. 2. Tratamento da hemorragia. Hemorragia em doentes com hipofibrinogenemia ou afibrinogenemia congénita As hemorragias devem ser tratadas 
de modo a atingir-se uma concentração de fibrinogénio plasmático de 1 g/l. Esta concentração deve manter-se até que a hemóstase esteja assegurada. Hemorragia 
em doentes com deficiência de fibrinogénio adquirida: Adultos - Geralmente, são administrados 1-2 g inicialmente com perfusões subsequentes, quando necessá-
rio. No caso de hemorragia grave, p. ex. em cirurgia de grande porte, podem ser necessárias quantidades maiores (4-8 g) de fibrinogénio. Crianças - A dose deve 
ser determinada de acordo com o peso corporal e a necessidade clínica mas é habitualmente de 20-30 mg/kg. Modo de administração: Perfusão ou injeção intrave-
nosa. Fibryga® deve ser administrado lentamente, por via intravenosa. A velocidade máxima recomendada é de 5 ml por minuto para doentes com hipofibrinoge-
nemia ou afibrinogenemia congénita e com uma velocidade máxima recomendada de 10 ml por minuto para doentes com deficiência de fibrinogénio adquirida. 
Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Advertências e precauções especiais de utilização: Tromboembolismo: 
Há risco de trombose quando os doentes com deficiência congénita ou adquirida são tratados com fibrinogénio humano, sobretudo em doses elevadas ou repeti-
das. Os doentes que recebem fibrinogénio humano devem ser vigiados de perto para verificar se surgem sinais ou sintomas de trombose. Nos doentes com antece-
dentes de doença coronária ou enfarte do miocárdio, doença hepática, no peri ou pós-operatório, em recém-nascidos ou em risco de sofrer episódios tromboem-
bólicos ou coagulação intravascular disseminada, há que ponderar os potenciais benefícios do tratamento com fibrinogénio humano face ao risco de complicações 
tromboembólicas. A hipofibrinogenemia adquirida está associada a concentrações baixas no plasma de todos os fatores de coagulação (não apenas de fibrinogé-
nio) e inibidores e deve por isso ser considerado o tratamento com medicamentos derivados do plasma que contenham fatores de coagulação. Reações alérgicas 
ou de tipo anafilático: Caso ocorram reações alérgicas ou de tipo anafilático, a injeção/perfusão deve ser interrompida de imediato. Em caso de choque anafilático, 
deve ser implementado o tratamento médico normal para estas situações. Concentração de sódio: Fibryga® contém até 132 mg (5,8 mmol) de sódio por frasco, 
equivalente a 6,6% da dose máxima diária recomendada pela OMS de 2 g de sódio para um adulto. Para ser tomado em consideração nos doentes com dieta em 
sódio controlada. Segurança contra vírus: As medidas convencionais para a prevenção de infeções resultantes do uso de medicamentos preparados a partir de 
sangue ou plasma humano incluem a seleção dos dadores, o rastreio de marcadores específicos de infeção em cada doação e nas pools de plasma, e a inclusão de 
passos de fabrico eficazes na inativação/remoção de vírus. As medidas tomadas são consideradas eficazes para vírus com invólucro como VIH, VHB e VHC e para o 
vírus sem invólucro VHA. As medidas tomadas podem ser insuficientes contra vírus sem invólucro, tais como o parvovírus B19. A infeção por parvovírus B19 pode 
ser grave para as grávidas (infeção fetal) e para as pessoas com imunodeficiência ou aumento da eritropoiese (p. ex., anemia hemolítica). Imunogenicidade: Nas 
terapêuticas de substituição com fatores de coagulação em outras deficiências congénitas observaram-se reações por anticorpos. Atualmente, não existe informa-
ção para o fibrinogénio. Efeitos indesejáveis: Foram notificadas as seguintes reações adversas em estudos clínicos: pirexia ligeira, em um doente e erupção medica-
mentosa sob a forma de reação cutânea ligeira caracterizada por comichão e vermelhidão, após a administração do medicamento, também em um doente. Efeitos 
indesejáveis de frequência desconhecida: reações alérgicas ou do tipo anafilático, reações cutâneas, eventos tromboembólicos (incluindo enfarte do miocárdio e 
embolia pulmonar), tromboflebite, aumento da temperatura corporal (pirexia). Data da Revisão do Texto: 10 de Fevereiro de 2021. Medicamento sujeito a Receita 
Médica Restrita, de utilização reservada a certos meios especializados. (alínea a). Para mais informações deverá contactar o Titular da Autorização de Introdução 
no Mercado: Octapharma Produtos Farmacêuticos Lda. R. dos Lagares d’el Rei 21-C r/c Dtº 1700-268 Lisboa Portugal. NIF: 502 820 780 Telf.: +351 21 816 08 20. Fax: 
+351 21 816 08 30 Os efeitos indesejaveis devem ser notificados á Octapharma, Produtos Farmaceuticos, Lda, para o seguinte email: pt1ldso@octapharma.com.
Referências bibliográficas: 1 - Schulz P et al. Biochemical characterisation, stability and pathogen safety of a new fibrinogen concentrate (Fibryga®). Biologicals. 
https://doi.org/10.1016/j.biologicals.2017312.003. 2 - RCM Fibryga® aprovado a 10 de Fevereiro de 2021.   

O movimento rápido no
controlo da hemorragia



 

A Baxter celebrou uma parceria com a ZeoSys Medical GmbH para
ajudar os hospitais a reduzir a sua pegada de carbono

¹Yasny JS and White J. Environmental Implications of Anesthetic Gases. Anesthesia Progress. 2012;59(4):154-158.
²Baxter. Corporate Responsibility Report. Disponível em: https://www.baxter.com/our-story/corporate-responsibility/corporate-responsibility-report (Acedido em Março de 2020). 
PT/12/20-0004, de Julho de 2020

Entre 2015 - 2018, reduzimos 
as emissões absolutas de 

GEE das operações em 14%,
ultrapassando o nosso objetivo2

 

E entre 2017 e 2018, 
o transporte aéreo:2

Esforço continuado para 
substituir o transporte 

rodoviário por ferroviário 
na região EMEA2

Energia renovável utilizada
nas fábricas da região

EMEA2

A Baxter está empenhada em reduzir as emissões
de carbono das suas actividades e cadeia de distribuição

INOVAÇÃO RECENTE CAPTURA 
GÁS ANESTÉSICO EXALADO

Quando exalados, estes 
fármacos permanecem 
numa forma que pode 
poluir o ambiente1

Importância  
desta inovação

Dos 3 anestésicos 
inalatórios mais 
utilizados, menos  
de 5% é de facto 
metabolizado pelo 
doente1Economia 

circular
completa

Coletores especialmente 
desenvolvidos para serem

ligados às máquinas de anestesia 
previnem que o gás anestésico 

exalado seja liberto
para o ambiente

Com uma licença exclusiva, 
o gás anestésico purificado 
é finalmente reembalado e 

distribuído nos hospitais em 
novas embalagens

(processo pendente de aprovação)

Os coletores são depois 
recolhidos pela Baxter

para posterior 
processamento

O gás capturado é extraído, 
separado e esterilizado para 
utilização futura como nova 
substância ativa (API) para 

gases anestésicos

1 2

34

14%

Para mais informações contacte:  Baxter Médico Farmacêutica, Lda. | NIPC 503347345 
www.baxter.pt



Editorial
António Marques

100

Original Article
COVID-19’s Impact and Telehealth Practice in Chronic Pain Management Services:

A Nationwide Study
Artigo Original

Impacto da COVID-19 e Prática de Telessaúde nas Unidades de Dor Crónica:
Um Estudo de Âmbito Nacional 

Cláudia Jantarada, Luís Guimarães-Pereira

102

Artigo de Perspectiva • Ética
A Morte do Grilo

Perspective Article • Ethics
The Death of the Cricket

João Pina

112

Case Report
Aortic Rupture in Lumbar Discectomy: A Case Report 

Caso Clinico
Rotura Aórtica em Discectomia Lombar: Relato de um Caso

Joana Rodrigues, Larissa Morais, Maria Pereira

118

Case Report
Continuous Erector Spinae Plane Block for Rescue Analgesia in Thoracic Trauma: A Case Report

Caso Clínico
Bloqueio Contínuo do Plano do Eretor da Espinha como Opção Analgésica no Trauma Torácico:

Caso Clínico
Cândida Infante, Ana Vieira, Francisco Matias, Joana Gonçalves

121

Case Report
Cervical Blood Patch: A Case Report of an Unusual Technique for an Unusual Diagnosis

Caso Clínico
Blood Patch Cervical: Uma Técnica Inabitual para um Diagnóstico Inabitual

José Francisco, Ionut Tabolcea, Turgay Tuna

124

Images in Anesthesiology
Unconventional Approach to the Pediatric Airway After Maxillofacial Trauma

Imagem em Anestesiologia
Abordagem Não Convencional da Via Aérea Pediátrica Após Trauma Maxilo-Facial

Ana Alves, Joana Queijo, Lúcia Gonçalves

128

Carta ao Editor
Postura e Dor Articular: Fisioterapia e Epistemologia

Letter to the Editor
Posture and Joint Pain: Physiotherapy and Epistemology

Luís Coelho

130

Normas de Publicação
Instruções aos Autores

132

SUMÁRIO • CONTENTSFICHA TÉCNICA
DIRETOR DA REVISTA • DIRECTOR
Rosário Orfão - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Coimbra

EDITOR CHEFE  • EDITOR-IN-CHIEF
Cristina Granja - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, Porto

EDITOR CHEFE ADJUNTO • ADJUNCT EDITOR-IN-CHIEF
Celeste Dias - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto

Susana Vacas - David Geffen School of Medicine, Univ. of California, Los Angeles, EUA

EDITORES ASSOCIADOS • ASSOCIATE EDITORS
Filipa Lança - Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa
Marta Azenha - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Coimbra
Diogo Sobreira Fernandes - Centro Hospitalar do Porto, Porto

Lucindo Ormonde - Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa

CONSELHO EDITORIAL • EDITORIAL BOARD
Ana Bernardino - Centro Hospitalar de Coimbra, Coimbra
Daniela Figueiredo - Centro Hospitalar do Porto, Porto
Carla Teixeira - Centro Hospitalar do Porto, Porto
Fabiano Timbó - Universidade Federal de Alagoas, Brasil
Humberto Machado - Centro Hospitalar do Porto, Porto
Jannicke Mellin - Baerum Hospital, Gjettum, Finlândia
Jennifer Hunter - Alder Hey Children`s  Hospital Liverpool, Liverpool, Reino Unido
Joana Estilita - Bern University Hospital, Bern, Switzerland
João Pina - Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, Açores
João Viterbo - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto
Joana Carvalhas - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Coimbra
Jorge Reis - Hospital da Luz, Arrábida, Vila Nova de Gaia
Jorge Tavares - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
José Gonçalves Aguiar - Centro Hospitalar do Porto, Porto
José Luis Ferreira - Centro Hospitalar Lisboa Central, Lisboa
Luís Azevedo - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
Luís Guimarães Pereira - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto
Malgorzata Mikask - University Hospital, Warsow, Poland
Marcelo de Abreu - University Hospital Dresden, Germany
Philippe Scherpereel - Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Lille, France
Sandra Gestosa - Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Faro
Silvia Neves - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Coimbra
Teresa Lapa - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Coimbra

Vitor Pinho Oliveira - Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Viseu

CONSULTORA TÉCNICA • COPY EDITOR
Helena Donato - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra

INFORMAÇÃO SOBRE A REVISTA • INFORMATION
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia
http://www.spanestesiologia.pt

E-mail: spaeditorchefe@gmail.com

DIREÇÃO DA SPA • SPA BOARD
Presidente // President
Maria do Rosário Lopes Garcia Matos Órfão
Vice-Presidente // Vice-President
Filipa Maria Nogueira Lança Rodrigues
Secretário // Secretary
Diogo Sobreira Fernandes
Tesoureiro // Treasurer
Marta Sofia Aurélio Azenha

SPA • SPA ADDRESS
Centro de Escritórios do Campo Grande
Av. do Brasil, nº1, 5º andar, sala 7
1749-028 Lisboa
Tel.: (+351) 913 609 330

E-mail: spa@spanestesiologia.pt

ISSN 0871-6099
Depósito Legal nº • Legal Deposit nº - 65830/93
Distribuição
Gratuita aos Sócios da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
Distribution
Without charge for memberships of the Portuguese Society of Anesthesiology
Periodicidade - Trimestral (mar, jun, set, dez)
Frequency - Quarterly (Mar, Jun, Sep, Dec)
Design, Concepção e Paginação • Design, Creation and Pagination
UBIQUA, Comunicação Digital | info@ubiqua.pt | (+351) 918 249 291

Propriedade e Administração da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
Portuguese Society of Anesthesiology Ownership and Management
Licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição - Não Comercial - Sem Derivações 4.0 Internacional
Open Access License Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)
Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International



100 ABSTRACT DESIGN 2016/2107

EDITORIAL

https://dx.doi.org/10.25751/rspa.25572

Apartilha do conhecimento constitui um dever profissional, tal como, a 
formação contínua (e a aprendizagem dai decorrente) deve ser um imperativo 

ético de cada profissional. Nesse contexto, a Revista da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia assume um papel importante enquanto instrumento de divulgação 
de conhecimento científico.

Na sua 30ª edição encontramos diversos temas relevantes no contexto da atualidade, 
onde se evidencia a multiplicidade dos interesses da Anestesiologia, englobando a 
Medicina da Dor e a Medicina Intensiva como áreas de interesse nuclear desta 
Especialidade. 

Mais, existem exemplos do benefício da abordagem multidisciplinar (fisioterapia 
e dor), da rentabilização de novas tecnologias (telessaúde no seguimento da dor 
crónica), de sistematização do estado da arte (sedação em cuidados intensivos), de 
gestão do doente complexo (rutura aórtica), de gestão de técnicas diferenciadas 
(via aérea difícil) e de perícia na abordagem loco-regional de situações menos 
frequentes (blood patch cervical). 

Todos estes temas são intrinsecamente pertinentes, pela ciência que transmitem, mas, também, constituem exemplos da 
modernidade e ambição que devem caracterizar a especialidade de Anestesiologia. 

Nesse contexto, do rumo para onde deve evoluir a especialidade na realidade nacional, é nossa convicção firme que todas 
as áreas de interesse próprias da Anestesiologia deverão ser alvo de zelo e empenho, a saber: a Medicina da Dor, a Medicina 
Intensiva, a Medicina de Emergência e a Medicina Peri-operatória.

Como área especialmente estratégica, identifica-se toda a gestão organizacional e clínica da fase peri-operatória, onde o 
Anestesiologista deverá manter o controlo da avaliação pré-operatória respeitante à própria especialidade, bem como, além do 
que se refere à especificidade da Unidade de Cuidados Pós-Anestésica, também, deverá desbravar caminhos mais ambiciosos 
na gestão da recuperação clínica na fase pós-operatória. Existem ameaças relativamente à Anestesiologia onde alguns, movidos 
por interesses diversos, pretenderão confinar o Anestesiologista à sala operatória.

A Anestesiologia, a bem do interesse dos doentes e da segurança clínica inerente à melhor gestão de risco, tem (na nossa 
opinião) de se assumir como uma disciplina interveniente e ativa nas fases pré e pós-operatórias, além da fase intraoperatória.  
Necessariamente, o estabelecimento de um rumo forte e decisivo para a especialidade irá implicar a revisão e reestruturação 
do plano de formação específica em Anestesiologia, em conformidade com a flexibilidade de gestão requerida face aos rumos 
desejados.

Igualmente importante, como fator promotor da aquisição de competências profissionais e como realidade promotora da 
mudança estratégica, importa recentrar o enfoque da atenção da especialidade no interesse do doente e na formação contínua 
do profissional.

Além desta estratégia possibilitar servir mais (e melhor) o doente, é de reconhecer que a formação é em si estratégica para a 
motivação dos profissionais relativamente a novas realidades. Assim, é importante abraçar desafios como a simulação médica, 
a gestão de risco (crisis resource management) e o e-learning como exemplos de ferramentas no contexto da formação contínua 
pós-graduada.

Pelo descrito, acredita-se que um futuro mais promissor passará pelo crescente investimento na diferenciação e qualificação 
profissional, onde deve imperar a formação como instrumento de gestão da mudança no ciclo de melhoria contínua da 
qualidade assistencial e organizacional. 

Por isso, neste momento e contexto, é particularmente relevante valorizar a Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 
como uma ferramenta importante para a comunicação entre pares, para a partilha de conhecimento e para a promoção das 
melhores condições de liderança da especialidade nas respetivas áreas de interesse. 

Dr. António Marques
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Portanto, se é verdade que existem ameaças, também é facto que existem motivos para haver esperança e confiança. Saibamos 
nós, enquanto especialidade e especialistas, aproveitar as oportunidades estratégicas e assumir a disponibilidade individual e 
coletiva inerente ao compromisso profissional requerido para o sucesso perante o doente e a sociedade.

Autor:
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ABSTRACT
Introduction: COVID-19 brought restrictions across chronic pain 
management services (CPMS), whose consequences should be 
objectified. Telehealth is being recommended in CPMS, however, 
the extent of its practice is unknown. We aimed to assess COVID-19’s 
impact and telehealth practice in Portuguese CPMS.
Material and Methods: A cross-sectional survey was conducted in 
May 2020. CPMS’s description, telehealth practice, COVID-19’s impact 
in CPMS’s activity and opinions about telehealth practice were 
questioned to all Portuguese CPMS’s directors. We used descriptive 
statistics and Chi-squared test was performed. A p-value<0.05 was 
considered significant for all tests.
Results: The response rate was 59%.  Although there are regional 
and unit’s typology differences, COVID-19 brought an increase 
and a sophistication in telehealth practice, that is expected to be 
maintained in the future. COVID-19 led to major reductions of in-
person consultations and procedures, increased patient-CPMS 
communication, and a non-negligible proportion of CPMS with an 
alarming wait time for first chronic pain consultations. Prediction 
of patient’s refusal/fear to attend CPMS, positive opinions about 
telehealth practice, previous telehealth practice and wait time for first 
consultation in chronic non cancer pain < 12 week, are associated 
with future telehealth practice.
Discussion and Conclusion: Opinions about telehealth practice 
in CPMS were essentially positive and support future telehealth 
practice. This is the first nationwide study that objectifies the impact 
of COVID-19 and assesses telehealth practice in CPMS’s activity. 

This study may help health professionals and authorities improving 
telehealth practice and CPMS’s activity.

RESUMO
Introdução: A COVID-19 condicionou restrições à atividade nas 
Unidades de Dor Crónica (UDC). A Telessaúde tem sido recomendada 
e aumentou neste contexto, no entanto, a extensão da sua prática 
é desconhecida. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da 
COVID-19 e a prática de Telessaúde nas UDC portuguesas.
Material e Métodos: Foi realizado um estudo transversal conduzido 
através da aplicação de um questionário aos diretores das UDC. As 
características das UDC, o impacto da COVID-19, o uso indevido de 
opióides, e a prática de Telessaúde foram registadas. Recorreu-se 
a estatística descritiva e aplicação de Chi-squared test. Um valor de 
p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo.
Resultados: A taxa de resposta foi 59%. Apesar de existirem diferenças 
regionais e por tipologia de UDC, a COVID-19 trouxe um aumento e 
sofisticação da prática de Telessaúde. A COVID-19 causou marcadas 
reduções nas consultas presenciais e realização de procedimentos, e 
verificou-se uma proporção importante de UDC com tempos de espera 
alarmantes para primeira consulta. A previsão de recusa/medo dos 
pacientes em comparecer nas UDC, o uso prévio de Telessaúde, opinião 
positiva sobre a sua prática, e tempo de espera para primeira consulta 
de dor crónica não oncológica < 12 semanas, estão associadas à prática 
de Telessaúde.
Discussão e Conclusão: As opiniões relativas à prática de Telessaúde 
foram essencialmente positivas e apoiam a sua implementação no 
futuro. Este é o primeiro estudo de âmbito nacional que objetiva o 
elevado impacto da COVID-19 e a crescente prática de Telessaúde nas 
UDC e poderá permitir a implementação de melhorias nas UDC.
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INTRODUCTION
The 2020 global pandemic caused by the novel coronavirus 
SARS-CoV-2 (COVID-19),1 brought severe effects across 
healthcare systems and societies.2,3 Healthcare systems across 
the world have been faced with the challenge of infection 
control and resources reallocation towards the greatest acute 
needs,2,4 which comprehend decisions such as postponing 
or cancelling elective surgery procedures and patient visits.  
In Portugal, the first case of COVID-19 was notified on 
March 2, 2020 and Emergency State (ES) was declared in the 
Portuguese territory from March 19, 2020 to May 2, 2020. 
ES comprehended major restrictions in public circulation, 
commercial activities, and public services. Accordingly, a 
COVID-19 National Contingency Plan to restrain activities 
was published on early March.5 Access to vital, but non-
urgent, healthcare services have been restricted, and the 
College of Competence in Pain Medicine of the Portuguese 
Medical Association has made several recommendations for 
chronic pain management services (CPMS),6 that were in line 
with international recommendations.4,7,8

Chronic pain (CP) prevention and management have suffered 
a disruption by the COVID-19 pandemic.4 The experience 
of living within this pandemic has disrupted daily life 
across all sectors, including those living with CP,9 and their 
care has been significantly impacted.8 Some may identify 
opportunities (e.g. increased time with family, normalisation 
of flexible working, reduced demand for travel), while others 
may face significant threats to health and wellbeing, namely 
CP patients.10 Moreover, based on past experience, these 
pandemic scenarios may collectively lead to an increase in 
CP in the immediate and possibly long-term future.9

Telehealth is the use of information and communication 
technologies (ICT) to support health from afar through the 
provision of care, the organisation of the services and the 
training of health professionals and citizens.11,12 Telehealth 
can contribute to achieve universal health coverage by 
improving access for patients to quality, cost-effective, health 
services wherever they may be. It is particularly valuable 
for those in remote areas, vulnerable groups and ageing 
populations.11-14 Additionally, telehealth platforms are ideal for 
managing the challenges that healthcare systems are facing 
in response to global pandemic, namely, to reduce in-person 
clinic visits and allow the patients to receive care without the 
risk of exposure (especially for older adults and those with 
chronic conditions), and to minimize healthcare workers 
exposure, ensuring that in-person medical care is reserved 
for patients who need it.15,16 This pandemic has brought 
telehealth to a position of prominence in patient care,3 and its 
practice is being recommended and used in CPMS to allow 
consultations, intermittent remote outcome monitoring, and 
healthcare professionals or patients education.4,9,17-21 

The impact of COVID-19 and related recommendations in 

CPMS and their patients were not objectified. Additionally, 
although Portugal has a National Strategic Telehealth Plan,22 
its practice in CPMS is unknown. Therefore, the aim of the 
present study was to assess COVID-19’s impact and telehealth 
practice in Portuguese CPMS.

MATERIAL AND METHODS
A cross-sectional survey about telehealth practice and 
COVID-19’s impact in Portuguese CPMS was conducted 
in May 2020. The authors built a novel questionnaire with 
22 items to address to all Portuguese CPMS’s directors. 
The questionnaire was subdivided into a set of items about 
CPMS’s description, telehealth practice, COVID-19’s impact 
in CPMS’s activity and opinions about telehealth practice 
in CPMS. CPMS’s description was made according: CPMS’s 
classification, CPMS’s region, type of hospital where CPMS 
is inserted (public, private or public-private), presence of 
electronic health records (EHR), practice of home-based 
care and available modes of patient-CPMS communication. 
Telehealth and its subtypes practice in CPMS, namely, 
audio-only teleconsultation (AOT), video teleconsultation 
(VT), telemonitoring, tele-training, and telerehabilitation, 
were evaluated before, during and after the ES. We have 
included definitions of each term in the questionnaire, to 
avoid misconceptions. Telehealth was defined as the use 
of ICT to support health from afar through the provision 
of care, the organization of the services and the training of 
health professionals and citizens. We emphasized that this 
concept was not restricted to medical activity and included 
all health professionals. Teleconsultation was defined as 
consultation in which the health professional, at a distance 
and using ICT, assesses the clinical situation of a person and 
plans the provision of health care. It was underlined that it 
did not include patient-CPMS communications. Electronic 
medical prescription (EMP), which allows prescribers to 
write prescriptions that can be retrieved by a pharmacy 
electronically, is compulsory within the Portuguese national 
health service and is included in teleconsultation practice.  
Telemonitoring consists of the use of communication 
technologies to remotely monitor the biometric parameters 
of citizens, such as blood pressure, heart rate, capillary 
blood glucose, weight, oximetry, and temperature, which are 
transmitted to the caregiver. Its main objective is to improve 
the delivery of health care to citizens, and consequently 
improve their quality of life. Tele-training was defined as 
the training of health professionals, or patients and family 
members, who are physically distant from the trainer, 
on health issues. Telerehabilitation was defined as an 
innovative and alternative method that allows remote access 
to the rehabilitation team. Additionally, the duration of 
Portuguese ES period was remembered in the questionnaire 
(from March 19, 2020 to May 2, 2020). COVID-19’s impact 



Portugal (Supplementary Table 2).  Pain Therapeutic Units 
(p=0.048) and CPMS from the centre region (p=0.006) had 
less telehealth practice. These findings were independent 
(44.0% of CPMS from Centre Region were Pain Therapeutic 
Units vs 24.1% of CPMS from outside Centre Region were 
Pain Therapeutic Units, p=0.222). There were no associations 
regarding advanced telehealth practice (Supplementary Table 
2).
During ES, 31 CPMS (81.6%) practiced telehealth, according 
to the following pattern (Supplementary Table 1): AOT in 
27 (71.1%), VT in 5 (13.2%), telemonitoring in 6 (15.8%) and 
tele-training in 2 (5.3%). Advanced telehealth practice was 
present in 31.6% of CPMS. The professionals more involved 
with telehealth practice were doctors (in 77.4% of CPMS with 
telehealth practice), nurses (in 71.0% of CPMS with telehealth 
practice) and psychologists (32.3% of CPMS with telehealth 
practice). 
We did not find any association between telehealth practice 
during the ES and the following variables (Supplementary 
Table 3): CPMS’s region, type of hospital, CPMS’s 
classification, estimate of moderate to very high OMR, opinion 
that telehealth may decrease OMR, perception of increased 
patient-CPMS communication during ES, telehealth 
practice before ES, and advanced telehealth practice before 
ES. At the same time, Pain Therapeutic Units (p=0.006) 

N(%)

Classification

Multidisciplinary Pain Centre 3 (7.9)

Multidisciplinary Pain Unit 13 (34.3)

Pain Therapeutic Unit 11 (28.9)

Chronic Pain Consultation 11 (28.9)

Region

North 15 (39.5)

Centre 9 (23.7)

South 12 (31.6)

Autonomous regions 2 (5.2)

Type of Hospital

Public 27 (71.1)

Private 10 (26.3)

Public-Private partnership 1 (2.6)

Modes of patient-CPMS communication available

Telephone 26 (68.5)

E-mail 4 (10.5)

Social media or application 1 (2.6)

None 7 (18.4)

Electronic health records 35 (92.1)

Home-based care 8 (21.1)

Telehealth practice before ES 20 (52.6)

Advanced telehealth practice* before ES 7 (18.4)

LEGEND: 
CPMS: chronic pain management services; ES: emergency state; N: number. 
* Excludes audio-only teleconsultation
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in CPMS’s activity was assessed with questions about: 
estimated in-person consultations and procedures held at 
CPMS, estimated wait times for first consultation in chronic 
cancer and non-cancer pain, perception of increased patient-
CPMS communication during ES, presence of psychological 
support telephone line available to patients, estimated opioid 
misuse risk (OMR), prediction about patient's refusal/fear to 
come to CPMS and planned activities about the International 
Association for the Study of Pain (IASP) 2020 Global and 
European Year for Pain Prevention. Lastly, opinions about 
telehealth practice in CPMS were assessed: influence on 
OMR, increase in quality of patient’s health care, increase in 
accessibility to health care, applicability/literacy issues and 
its detrimental use in CP.
The questionnaire was anonymous, and we have used a 
free platform (Google Forms®) for its application. To obtain 
feedback from all Portuguese CPMS’s directors, we have 
tried to obtain their e-mail addresses from several sources 
(national databases of CPMS, social networks, and personal 
contacts).  Three repeated invitation e-mails with an 
introductory explanation about the study aims were sent out 
between May 18, 2020 and June 19, 2020 to 64 Portuguese 
CPMS’s directors.
Descriptive statistics of CPMS’s description, telehealth 
practice, COVID-19’s impact in CPMS’s activity and 
opinions about telehealth practice in CPMS were grouped 
and expressed as frequencies with percentages (%). For 
analysis purposes we have grouped VT, telemonitoring, tele-
training, and telerehabilitation in one categorical variable 
defined as advanced telehealth practice. Chi-squared test was 
performed to test associations between categorical variables. 
A p-value of 0.05 was considered significant for all tests. All 
statistical analyses were performed using Statistical Package 
for the Social Sciences (version 25.0 for Windows; SPSS, 
Chicago, IL, USA).

RESULTS
Thirty-eight CPMS’s directors answered the questionnaire, 
representing 59% of the directors contacted. The main 
characteristics of these CPMS are described in Table 1. 
Twenty CPMS (52.6%) had telehealth practice before ES and 
7 (18.4%) had advanced telehealth practice. Regarding their 
subtype of telehealth practice: 18 CPMS (47.4%) had AOT, 1 
(2.6%) had VT, 3 (7.9%) had telemonitoring and 3 (7.9%) had 
tele-training (Supplementary Table 1). 
Before ES, there were no differences in the proportion of 
telehealth practice, EHR, and home-based care according to 
the type of hospital (public vs private). Concerning the region 
of the country where CPMS are located and its classification, 
there were no differences in telehealth practice, EHR, and 
home-based care, except for telehealth practice in Pain 
Therapeutic Units and CPMS from the centre region of 

COVID-19’s Impact and Telehealth Practice in Chronic Pain Management Services: A Nationwide Study
Impacto da COVID19- e Prática de Telessaúde nas Unidades de Dor Crónica: Um Estudo de Âmbito Nacional 

Table 1. CPMS's characteristics (N=38)



Patients followed in 7 CPMS (18.4%) do not have any available 
mode of patient-CPMS communication and that was not 
associated with CPMS’s classification, CPMS’s region, type 
of hospital, telehealth practice before ES, telehealth practice 
during ES and the future telehealth practice intention 
(Supplementary Table 4).  Nevertheless, a psychological 

N(%)

In-person consultations during ES

100% to 75% of predicted 7 (18.4)

75% to 50% of predicted 2 (5.3)

50% to 25% of predicted 2 (5.3)

< 25% of predicted 25 (65.7)

Unknown 2 (5.3)

Procedures performed during ES

100% to 75% of predicted 5 (13.2)

75% to 50% of predicted 1 (2.6)

50% to 25% of predicted 4 (10.5)

< 25% of predicted 26 (68.4)

Unknown 2 (5.3)

Telehealth practice during ES (% relative to total activity)

100% to 75% 15 (39.5)

< 75% to 50% 4 (10.5)

< 50 % to 25% 5 (13.2)

< 25% to > 0% 5 (13.2)

0% 7 (18.3)

Unknown 2 (5.3)

Estimated patient's opioid misuse risk during ES

Very High 1 (2.6)

High 5 (13.2)

Moderate 11 (28.9)

Low 9 (23.7)

Very Low 7 (18.4)

Unknown 5 (13.2)

Perception of increased patient-CPMS communication 18 (47.4)

Psychological support telephone line available to CP patients 19 (50.0)

Predicted patient's refusal/fear to come to CPMS 27 (71.1)

Estimated wait times for first consultation in chronic cancer pain

0 – 2 weeks 21 (55.2)

3 – 5 weeks 9 (23.7)

6 – 8 weeks 5 (13.2)

> 8 weeks 0 (0.0)

Unknown 3 (7.9)

Estimated wait time for first consultation in chronic non-cancer pain

0 – 2 weeks 9 (23.7)

3 – 5 weeks 9 (23.7)

6 – 8 weeks 8 (21.1)

9 – 12 weeks 4 (10.5)

> 12 weeks 6 (15.8)

Unknown 2 (5.2)

Involvement in 2020 Global and European Year for Pain Prevention 15 (39.5)

LEGEND: 
CP: chronic pain; CPMS: chronic pain management services; ES: emergency state; N: number
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Table 2. Estimated COVID-19’s impact in CPMS's activity (N=38)
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and centre region CPMS (p=0.019) had lower advanced 
telehealth practice. On the other hand, Multidisciplinary 
Pain Units (p=0.033), CPMS with telehealth practice before 
ES (p=0.001), and CPMS with advanced telehealth practice 
before ES (p<0.001) had higher advanced telehealth practice 
during ES (Supplementary Table 3).
Table 2 resumes the estimated COVID-19’s impact in CPMS's 
activity, namely, in-person consultations and procedures held 
in CPMS during ES, telehealth practice proportion during ES, 
estimated patient’s OMR, perception of increased patient-
CPMS communication, psychological support telephone line 
available to CP patients, predicted patient's refusal/fear to 
come to CPMS, estimated wait time for first consultation in 
chronic cancer pain and non-cancer pain, and involvement in 
2020 Global and European Year for Pain Prevention.
There were no differences in wait times for first consultation 
in chronic cancer pain according to the type of hospital and 
CPMS’s classification. The south region of Portugal presented 
a wait time higher than 2 weeks in a lower proportion 
compared with the other regions (16.7% vs 57.7%, p=0.020). 
Regarding wait times for first consultation in chronic non 
cancer pain, there were no differences according to the type of 
hospital and CPMS’s regions. Multidisciplinary Pain Centres 
presented a wait time higher than 12 weeks in a higher 
proportion compared with other CPMS’s classification (66.7% 
vs 17.1%, p=0.043). Alternatively, Chronic Pain Consultations 
presented a wait time higher than 12 weeks in a lower 
proportion compared with other CPMS’s classification (0.0% 
vs 29.6%, p=0.045).
Twenty-nine CPMS’s directors (76.3%) answered that 
will maintain or implement telehealth in future activity 
(Supplementary Table 1), namely, AOT in 20 (52.6% of the total 
CPMS), VT in 12 (31.6% of the total CPMS), telemonitoring 
in 5 (13.2% of the total CPMS) and tele-training in 5 (13.2% of 
the total CPMS). 
Their opinions about telehealth implementation in CPMS’s 
activity are presented in Table 3.
The association of future telehealth practice intention with 
several factors was tested and it is resumed in Table 4. 
Higher future telehealth practice was associated with the 
following variables: “prediction of patient’s refusal/fear to 
come to CPMS’s”, “opinion that telehealth adds quality to 
patient's health”, “opinion that telehealth improves access to 
health care”, and “opinion that telehealth can be adapted to 
patients with CP” have. Additionally, CPMS where telehealth 
practice and advanced telehealth practice have been applied 
earlier have higher future telehealth practice intention. On 
the other hand, CPMS whose directors have the “opinion 
that telehealth can be harmful” have lower future telehealth 
practice intention. CPMS with wait time for first consultation 
in chronic non cancer pain higher than 12 weeks presented 
lower intention to practice advanced telehealth in the future.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 3 - 2021106

support telephone line available to patients during ES was 
provided more often to patients from CPMS without any 
mode available of patient-CPMS communication than to 
patients from CPMS with patient-CPMS communication 
available (85.7% vs 41.9%, p = 0.045) 

DISCUSSION
Regarding CPMS’s characteristics, almost all Portuguese 
CPMS have EHR, which have clinical, organizational, and 
societal outcomes benefits.23 Only a small minority of 
Portuguese CPMS provide home-based care. Many CPMS’s 
patients are old-aged, with reduced mobility, and several 
studies have noted the positive effects of home-based 
care interventions on improving pain-related outcomes in 
patients.24,25 Despite the limitedness of resources, it would be 
important to increase home-based care interventions. Modern 
types of communication are expanding, such as e-mail, social 
media, or applications (apps), however only a minority of 
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Portuguese CPMS provide it. Apps for pain management may 
be beneficial for patients, particularly in an out-clinic setting. 
Studies have shown that pain apps are workable and well-liked 
by patients and health care professionals.26,27 A non-negligible 
number of CPMS do not provide any mode of patient-CPMS 
communication, which probably reduces healthcare proximity 
and accessibility. Therefore, this should be addressed in the 
future.
There are several papers about telehealth’s practice in CPMS, 
namely organizational issues, cost-benefits analysis, and 
patient’s evaluation.13,18,20,21,28-35 However, to our knowledge, this 
is the first nationwide study that assesses telehealth practice in 
CPMS. Telehealth had significant effects on multiple outcome 
measures recommended in the IMMPACT guidelines.36 Given 
widespread availability and low cost to patients, clinicians 
treating patients with CP should consider using electronic 
and mobile interventions as part of a multidisciplinary pain 
treatment strategy,36 and COVID-19 has highlighted it.37 
Before ES, approximately half of the CPMS had telehealth 
practice (mainly with AOT) and few had advanced telehealth 
practice, probably due to its harder implementation and 
differential telecommunications technologies access.11,18

According to our results, COVID-19 brought an increase in 
telehealth practice, that is expected to be maintained in the 
future. During ES, in-person consultations and procedures 
were substantially decreased in CPMS, which can be explained 
by the adhesion to national recommendations.5 At the same 
time, there was a 1.6-fold increase in teleconsultation, more 
specifically, 1.5-fold in AOT, and a 5-fold increase in VT. 
Teleconsultation enables professionals of different levels of 
care to be brought closer together, optimises the management 
of resources, improves the access of citizens to health care, 
reduces the number of visits by users and caregivers and 
promotes the empowerment of citizens in the management 
of their health.22 AOT has the advantages to be applied in 
patients who cannot participate in a VT for technological or 
financial issues and it has easier applicability, which may have 
contributed for its greater practice. However, in the future, 
AOT practice is expected to return to approximately the same 
proportion before ES and VT practice is expected to increase 
12-fold. Our findings may reflect the expected benefits of VT 
over AOT,38 namely, relationship and communication gains.38 
On the other hand, technical problems can exist more often 
and reduce quality. 
EMP is an essential component in teleconsultation practice 
and, recently, over 90% of prescriptions were transmitted to 
community pharmacies electronically in several European 
countries, including Portugal.39

Telemonitoring and tele-training were practiced in a small 
minority of CPMS. However, in the future, an increase in 
their practices is expected. Telemonitoring aims to detect 
early signs and symptoms of decompensation, particularly in 

N(%)

Telehealth adds quality to patient's health care?

Yes 27 (71.0)

No 6 (15.8)

Unknown 5 (13.2)

Telehealth improves access to health care?

Yes 27 (71.0)

No 8 (21.1)

Unknown 3 (7.9)

Telehealth can be applied to most patients (literacy issues)?

Yes 18 (47.4)

No 16 (42.1)

Unknown 4 (10.5)

Telehealth can be adapted to the specificities of CP patients? 

Yes 25 (65.8)

No 9 (23.7)

Unknown 4 (10.5)

Telehealth can be harmful?

Yes 7 (18.4)

No 27 (71.1)

Unknown 4 (10.5)

Influence of telehealth in opioid misuse risk

No influence/irrelevant 11 (28.9)

It may decrease the risk 14 (36.9)

It may increase the risk 4 (10.5)

Unpredictable influence 5 (13.2)

Unknown 4 (10.5)

Intention to use telehealth for the promotion of 2020 GYPP

Yes 16 (42.1)

No 22 (57.9)

LEGEND: 
CP: chronic pain; CPMS: chronic pain management services; ES: emergency state; GYPP: Global Year for Pain 
Prevention; N: number

Table 3. Opinions about Telehealth practice in CPMS (N=38)
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chronic diseases, providing an opportunity for intervention 
before the citizen needs hospitalisation.40 In 2018, 8 Portuguese 
hospitals hire Telemonitoring Programs in the areas of heart 
failure, acute myocardial infarction, and chronic obstructive 
pulmonary disease.22 There should be an effort to expand it 
to CP field. The use of videoconference technologies for tele-
training among health professionals has been described in 
the literature since 1996.41-46 Healthcare providers need to be 
aware that many of the behavioural components of telehealth 
self-management are not only potentially helpful for managing 
pain but also for emotional distress related to the COVID-19.4 
Therefore, tele-training application in the field of CP may also 
be an opportunity, namely during special circumstances.18 A 
substantial proportion of CPMS plan to promote 2020 Global 
and European Year for Pain Prevention using telehealth. Tele-
training has been successful in improving education about 
CP prevention for both patients and health professionals.47 
Other types of telehealth, namely telerehabilitation, were not 
mentioned, which reflects its absence in Portuguese CPMS. 
Telerehabilitation is effective and comparable to conventional 
methods of healthcare delivery for the improvement of physical 
function and pain in a variety of musculoskeletal conditions.48 
Therefore, it should be encouraged.

We have found asymmetries in telehealth practice, regarding 
CPMS’s classifications and regions, whose reasons should 
be addressed in future studies. COVID-19 caused patient's 
refusal/fear to come to CPMS in high proportions, which was 
linked to future telehealth implementation, meeting patients’ 
specific needs during this pandemic. Additionally, previous 
telehealth practice in CPMS promotes telehealth and advanced 
telehealth in the future. 
In contrast, perception of increased patient-CPMS 
communication during ES was unrelated with telehealth 
practice. Patients followed at CPMS without telehealth practice 
had health care proximity and accessibility compromised 
in ES, when major restrictions were applied during 
approximately two months. Physical distancing measures 
and restriction of travel may cause social isolation, which is 
associated with higher levels of depression and anxiety, poorer 
health behaviours, worse immune function, and pain.10 Higher 
levels of pain severity and depressive symptoms are associated 
with increased OMR.49-51 However, less than half of CPMS’s 
directors estimated moderate to very high OMR during this 
period. Telehealth role in chronic opioid therapy has already 
been established in multiple studies.52-55 Previous studies 
have demonstrated that teleconsultation was non-inferior 

Table 4. Future telehealth practice and associated factors (N=38)

Future telehealth practice, N (%) Future advanced telehealth practice, N (%)

Yes No p* Yes No p*

CPMS's region

North region 13 ( .8) 2 (22.2) 0.208 8 (44.4) 7 (35.0) 0.522

Centre region 6 (20.7) 3 (33.3) 0.357 3 (16.7) 6 (30.0) 0.282

South region 9 (31.0) 3 (33.3) 0.599 6 (33.3) 6 (30.0) 0.825

Public Hospital 21 (72.4) 6 (66.7) 0.522 12 (66.7) 15 (75.0) 0.572

CPMS's classification

Multidisciplinary Pain Centre 2 (6.9) 1 (11.1) 0.567 1 (5.6) 2 (10.0) 0.541

Multidisciplinary Pain Unit 9 (31.0) 4 (44.4) 0.360 7 (38.9) 6 (30.0) 0.564

Pain Therapeutic Unit 8 (27.6) 3 (33.3) 0.522 3 (16.7) 8 (40.0) 0.110

Chronic Pain Consultation 10 (34.5) 1 (11.1) 0.179 7 (38.9) 4 (20.0) 0.178

Wait time for first consultation in chronic cancer pain > 2 weeks 13 (44.8) 4 (44.4) 0.643 7 (38.9) 10 (50.0) 0.492

Wait time for first consultation in chronic non cancer pain > 12 weeks 5 (17.2) 3 (33.3) 0.275 1 (5.6) 7 (35.0) 0.031

Estimated moderate to very high risk of opioid misuse 14 (48.3) 3 (33.3) 0.346 10 (55.6) 7 (35.0) 0.203

Opinion that telehealth may decrease opioid misuse risk 13 (44.8) 1 (11.1) 0.071 6 (33.3) 8 (40.0) 0.671

Perception of increased patient-CPMS communication 13 (44.8) 5 (55.6) 0.427 10 (55.6) 8 (40.0) 0.338

Telehealth practice before ES 19 (65.5) 1 (11.1) 0.006 14 (77.8) 6 (30.0) 0.004

Advanced telehealth practice before ES 7 (24.1) 0 (0.0) 0.124 6 (33.3) 1 (5.0) 0.032

Telehealth practice during ES 26 (89.7) 5 (55.6) 0.041 16 (88.9) 15 (75.0) 0.249

Advanced telehealth practice during ES 12 (41.4) 0 (0.0) 0.019 10 (55.6) 2 (10.0) 0.003

Opinion that telehealth adds quality to patient's health care 24 (82.8) 3 (33.3) 0.009 15 (83.3) 12 (60.0) 0.110

Opinion that telehealth improves access to health care 24 (82.8) 3 (33.3) 0.009 14 (77.8) 13 (65.0) 0.307

Opinion that telehealth can be applied to most patients (literacy issues)? 16 (55.2) 2 (22.2) 0.088 10 (55.6) 8 (40.0) 0.338

Opinion that telehealth can be adapted to the specificities of patients with CP? 25 (86.2) 0 (0.0) < 0.001 17 (94.4) 8 (40.0) < 0.001

Opinion that telehealth can be harmful? 3 (10.3) 4 (44.4) 0.041 2 (11.1) 5 (25.0) 0.249

Prediction about patient's refusal/fear to come to CPMS 23 (79.3) 4 (44.4) 0.049 14 (77.8) 13 (65.0) 0.307

LEGEND:
CP: chronic pain; CPMS: chronic pain management services; ES: emergency state; N: number; * Obtained with Chi-squared test



give acceptable reply’s wait time (one month). Furthermore, we 
believe that our sample is representative of the Portuguese’s 
CPMS, because we have multiples responses from all types of 
CPMS’s classifications, CPMS’s regions, and types of hospital. 
Second, telehealth may involve new concepts for some, which 
can lead to misconceptions and response errors. We have 
included definitions in each telehealth term to avoid errors.

CONCLUSION
COVID-19 has brought many constraints which reflected 
in poorer CP patient’s accessibility to CPMS. Telehealth 
is a valid option to overtake it, even after the pandemic, as 
recently highlighted.64 Our study informs health professionals 
and authorities about COVID-19’s impact and the status 
of telehealth in Portuguese CPMS. Therefore, the authors 
believe that this study will serve as a reference to support 
improvements in telehealth practice and CPMS’s activity.
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Supplementary Material 1. Types of Telehealth practice (N=38)

Type of service Before ES, N (%) During ES, N (%) After ES, N (%)

Telehealth practice 20 (52.6) 31 (81.6) 29 (76.3)

Advanced telehealth practice * 7 (18.4) 12 (31.6) 18 (47.4)

Subtypes of Telehealth practice

Teleconsultation 18 (47.4) 29 (76.3) 26 (68.4)

Audio-only teleconsultation with EMP 18 (47.4) 27 (71.1) 20 (52.6)

Video teleconsultation with EMP 1 (2.6) 5 (13.2) 12 (31.6)

Tele-monitoring 3 (7.9) 6 (15.8) 5 (13.2)

Tele-training 3 (7.9) 2 (5.3) 5 (13.2)

Tele-rehabilitation 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

LEGEND:
EMP: electronic medical prescription; ES: emergency state; N: number; * excludes audio-only teleconsultation.

Supplementary Material 2. Telehealth practice before emergency state (N=38)

Supplementary Material 3. Telehealth practice during emergency state and associated factors (N=38)

Telehealth practice before ES, N (%) Advanced telehealth practice before ES, N (%)

Yes No  p* Yes No  p*

CMPS's region

North region 10 (50.0) 5 (27.8) 0.162 4 (57.1) 11 (35.5) 0.261

Centre region 1 (5.0) 8 (44.4) 0.006 0 (0.0) 9 (29.0) 0.124

South region 8 (40.0) 4 (22.2) 0.205 2 (28.6) 10 (32.3) 0.615

Public Hospital 15 (75.0) 12 (66.7) 0.572 6 (85.7) 21 (67.7) 0.328

CPMS's classification

Multidisciplinary Pain Centre 2 (10.0) 1 (5.6) 0.541 1 (14.3) 2 (6.5) 0.467

Multidisciplinary Pain Unit 8 (40.0) 5 (27.8) 0.428 4 (57.1) 9 (29.0) 0.164

Pain Therapeutic Unit 3 (15.0) 8 (44.4) 0.048 0 (0.0) 11 (35.5) 0.070

Chronic Pain Consultation 7 (35.0) 4 (22.2) 0.307 2 (28.6) 9 (29.0) 0.68

LEGEND:
CPMS: chronic pain management services; N: number; * Obtained with Chi-squared test

Telehealth practice during ES, N (%) Advanced telehealth practice during ES, N (%)

Yes No  p* Yes No  p*

CMPS's region

North region 11 (35.5) 4 (57.1) 0.261 6 (50.0) 9 (34.6) 0.367

Centre region 7 (22.6) 2 (28.6) 0.538 0 (0.0) 9 (34.6) 0.019

South region 11 (35.5) 1 (14.3) 0.271 5 (41.7) 7 (26.9) 0.293

Public Hospital 22 (71.0) 5 (71.4) 0.680 10 (83.3) 17 (65.4) 0.231

CPMS's classification

Multidisciplinary Pain Centre 3 (9.7) 0 (0.0) 0.533 2 (16.7) 1 (3.8) 0.229

Multidisciplinary Pain Unit 9 (29.0) 4 (57.1) 0.164 7 (58.3) 6 (23.1) 0.033

Pain Therapeutic Unit 10 (32.3) 1 (14.3) 0.328 0 (0.0) 11 (42.3) 0.006

Chronic Pain Consultation 9 (29.0) 2 (28.6) 0.680 3 (25.0) 8 (30.8) 0.516

Telehealth practice before ES 18 (58.1) 2 (28.6) 0.161 11 (91.7) 9 (34.6) 0.001

Advanced telehealth practice before ES 7 (22.6) 0 (0.0) 0.208 7 (58.3) 0 (0.0) < 0.001

Estimate of moderate to very high risk of opioid misuse 13 (41.9) 4 (57.1) 0.376 4 (33.3) 13 (50.0) 0.273

Opinion that telehealth may decrease opioid misuse risk 11 (35.5) 3 (42.9) 0.517 2 (16.7) 12 (46.2) 0.080

Perception of increased patient-CPMS communication 15 (48.4) 3 (42.9) 0.563 6 (50.0) 12 (46.2) 0.825

LEGEND:
CP: chronic pain; CPMS: chronic pain management services; ES: emergency state; N: number. * Obtained with Chi-squared test.
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Supplementary Material 4. Patient-CPMS communication availability and related factors (N =38)

Patient-CPMS communication availability, N (%)

Yes No  p*

CMPS's region

North region 10 (32.3) 5 (71.4) 0.070

Centre region 8 (25.8) 1 (14.3) 0.462

South region 11 (35.5) 1 (14.3) 0.271

Public Hospital 21 (67.7) 6 (85.7) 0.328

CPMS's classification

Multidisciplinary Pain Centre 3 (9.7) 0 (0.0) 0.533

Multidisciplinary Pain Unit 11 (35.5) 2 (28.6) 0.549

Pain Therapeutic Unit 8 (25.8) 3 (42.9) 0.320

Chronic Pain Consultation 9 (29.0) 2 (28.6) 0.680

Telehealth practice before ES 18 (58.1) 2 (28.6) 0.161

Advanced telehealth practice before ES 6 (19.4) 1 (14.3) 0.617

Telehealth practice during ES 26 (83.9) 5 (71.4) 0.383

Advanced telehealth practice during ES 10 (32.3) 2 (28.6) 0.615

Psychological support line available to patients during SE 13 (41.9) 6 (85.7) 0.045

Future telehealth practice intention 24 (77.4) 5 (71.4) 0.538

Future advanced telehealth practice intention 14 (45.2) 4 (57.1) 0.437

LEGEND:
CP: chronic pain; CPMS: chronic pain management services; ES: emergency state; N: number; * Obtained with Chi-squared test



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 3 - 2021112

Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.25574

ARTIGO DE PERSPECTIVA • ÉTICA // ETHICS

Autor Correspondente/Corresponding Author*:
João Pina
Morada: Rua Diogo Botelho, 1327, 4169-005 Porto, Portugal.
E-mail: pina.jpa@gmail.com

A Morte do Grilo
The Death of the Cricket

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 Doutorando do Programa de Doutoramento em Bioética, Instituto de Bioética, Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal.

Palavras-chave
Bioética; Confiança; Ecossistema; Ética; Solidão
Keywords
Bioethics; Ecosystem; Ethics; Loneliness; Trust

INTRODUÇÃO
“The experience of persecution was, at the very bottom, that of 
an extreme loneliness. At stake, for me, is the release from the 
abandonment that has persisted from that time until today."
Jean Améry, “Resentments”

Quando o verão chega a vida explode e a presença e diversidade 
de animais e plantas atinge o seu apogeu aparecendo as 
espécies mais inesperadas nos mais inesperados locais. 
Naquele dia, há cerca de um mês, quando cheguei ao piso 3 
do hospital, onde se localiza a unidade de cuidados intensivos 
onde trabalho, deparo-me com um grilo, no chão, a cerca 
de meio metro da parede, imóvel, mas atento e agitando as 
antenas. Não foi fácil, mas acabei por perceber que era um 
grilo fêmea pois apresentava os 3 apêndices na parte posterior 
do abdómen ao contrário do macho que só tem dois apêndices. 
Mais importante ainda, não cantava. Apenas o grilo macho 
consegue emitir o típico som de acasalamento com a fricção 
nas suas asas rudimentares e curtas. Apesar de insólito, 
não me causou nenhuma repulsa ver aquele insecto, ligado 
ao imaginário da minha infância, dentro do hospital. Nem 
a ciência, nem o folclore, o apontam como um animal sujo, 
associado a doenças ou destruição. O som pode incomodar. 
Mas é ser totalmente inofensivo para o homem e, sendo 
omnívoro, tem um papel importante, como necrófago, na 
limpeza de cadáveres de insectos em decomposição. Na China 
e na Europa Ocidental é tido como um animal de estimação 
quer pela sua capacidade de cantar, quer sobretudo pela sua 
voluntariedade para a luta sendo organizados campeonatos. 
É uma tradição que vem do século XIII com regras muito 
rígidas e que ainda são escrupulosamente seguidas na China. 

Faz parte das minhas memórias de criança colocar os grilos 
em gaiolas de cana, feitas por mim e pelos meus amigos e, 
devo confessar, também fazíamos lutas de grilos, irritando-
os com uma palhinha. Não é de estranhar, que os meus 
sentimentos por este ortóptero, do qual se conhecem cerca 
de 900 espécies em todo o mundo, me suscitasse a ideia 
de o reconduzir ao seu habitat. Mas era tarde e eu estava 
longe dos cerrados onde os seus pretendentes estridulavam, 
desesperados por companhia. Talvez no fim do trabalho, se 
ainda lá estivesse…. Ou talvez ela descobrisse o caminho…
Qual não foi a minha surpresa quando ao sair, passo no mesmo 
local, e me deparo com a pobre grilo esmagada e espalmada 
no chão. Já nada mexia. Nem sequer tinham tido a decência 
de remover os restos da infortunada. Fiquei dias intrigado 
a pensar porque alguém teria esmagado o pobre bicho…
Não havia nenhuma razão científica, cultural, sanitária ou 
outra que fosse, para além de malvadez e exercício puro do 
poder discricionário de matar e não ter de responder por 
isso. Afinal, era um insecto! Talvez por isso mesmo, pelo 
contraste entre a sua vulnerabilidade e a irrelevância da sua 
morte, senti a solidão daquele grilo que tinha terminado a 
sua existência naquele corredor, afastado do seu ecossistema, 
da sua cadeia de sobrevivência, da cooperação dos seus 
semelhantes, corredor onde não tinha ouvido, e nunca mais 
ouviria, o cantar cricrilante, apelo da espécie à vida, prova 
da conexão social e garantia da sua identidade. Morreu num 
hospital cheio de seres estranhos como se de outro planeta se 
tratasse, outra raça lá habitasse, outra linguagem se falasse, 
outros valores se cultivassem e mais ninguém existisse.
A pandemia a SARS-CoV-2 foi uma doença vivida socialmente 
e chamou a atenção para diversas questões éticas a menor das 
quais não foi a solidão. Por razões sobejamente conhecidas 
o isolamento, voluntário ou imposto, foi uma das linhas 
mestras da estratégia de combate à propagação da doença na 
maior parte das culturas. O relacionamento social tem sido 



associado à identidade e validação pessoal, regulação dos 
afectos e mecanismos de cooperação através da assistência 
mútua.
Conhecida há muito tempo, a solidão é um problema crescente 
para todas as idades e atinge sobretudo os mais vulneráveis 
como sejam, os mais pobres, os desempregados, imigrantes 
recentes, pais solteiros, incapacitados físicos e tem merecido 
uma atenção destacada desde o princípio deste século.
Solidão e solitude embora semelhantes na natureza são 
ontologicamente opostos. Apenas agora, quase um século 
depois do seu aparecimento, começamos a nos aperceber da 
magnitude do impacto de Heidegger no desenvolvimento da 
filosofia no continente europeu e conseguimos identificar 
um projecto para uma hermenêutica da facticidade, ciência 
da interpretação dos factos, na linha de muitos filósofos 
conhecidos que o precederam ou foram seus contemporâneos 
como Sartre, Arendt, Gadamer ou Habermas. A solitude 
(Einsamkeit) e a solidão (Vereinsamung), que deriva 
da primeira, nem sequer estão entre as preocupações 
fundamentais de Heidegger, mas surgem como ideias 
secundárias, muitas vezes em notas de rodapé. São, no 
entanto, bons exemplos daquilo que Heidegger e Gadamer 
queriam: ir para além das discussões inúteis e ociosas e da 
metafísica especulativa vazia.1 Heidegger afirma que é difícil 
falar de uma pessoa “ser”, quando estamos geralmente a “ser 
no mundo”. Metade de mim são as outras pessoas. Viver na 
alteridade é um imperativo da minha natureza. O ser não 
existe no vácuo. E, portanto, é inevitável que alguma vez na 
vida, todo o ser humano, e todo o ser vivo, arriscaria dizer, 
terá a experiência de estar sozinho. Esse será um momento de 
descoberta que no ser humano contribuirá para a definição 
do conhecimento próprio, livre dos apelos da sobrevivência, 
momento de introspecção, algo que nos transforma em 
seres únicos e irrepetíveis, conscientes da nossa finitude. É 
a solitude que contribui para a individuação, aquele processo 
em que o pensamento se desdobra e se revela tal como o 
“diálogo da alma consigo mesma”, de Platão a Gadamer, e 
isso só pode acontecer na interrogação solitária, conclui 
Heidegger.2 De facto, a solitude é uma das determinantes do 
nosso Ser. Para Heidegger, Solitude e Solidão são sinónimos 
sendo que solidão é uma forma deficiente de “estar com”, 
uma disfunção na conexão social e, portanto, não é mais um 
ser humano ou mais dez que resolvem a solidão. A solitude 
traz conhecimento e a solidão traz sofrimento. Imaginemos 
um ecossistema em que a energia é o elemento comum a 
todos os seres vivos que o compõem. Essa energia vem do 
Sol. A vida, a saúde e o bem-estar do ecossistema dependem 
primariamente dessa luz e desse calor. É a solitude que nos 
faz crescer, que nos diferencia, que faz com que cada um seja 
o que é e se revele individualmente preparando para a relação 
com outro organismo, sem perda de identidade. No entanto, 
se a radiação solar for demasiado intensa e duradoura, para 
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lá daquela luz e daquele calor com que cada organismo está 
preparado para lidar, então surge a doença, a queimadura, a 
lesão irreparável que o tempo não cura, em que o organismo 
sente a falta de vicariância nos seus sistemas, sem reserva 
própria e sem conexão aos outros organismos, putativos 
salvadores. É, pois, a solidão.
A solidão e a conexão social não são conceitos vagos e difusos. 
São tão vagos como o ar que se faz sentir pelo frio e pelo 
vento, por árvores que se dobram e telhados que voam. Até a 
tempestade começar ninguém pensa no ar que respira e que, 
serenamente e em silêncio, suporta a vida de biliões e biliões 
de seres vivos, constituindo a almofada dos aviões que voam e 
o deslizar dos barcos à vela que navegam no mar, ou a energia 
que acciona os moinhos que moem o trigo, bombeiam a água 
ou geram a electricidade que nos aquece e nos ilumina. A 
conexão social mantém a vida no ecossistema, não só dentro 
da mesma espécie, mas também entre espécies. Pensemos na 
relação que o ser humano tem mantido com diversas espécies 
animais, muitas vezes com o argumento da utilização para o 
trabalho e para a economia, mas na realidade, mantém sempre 
uma ligação de dependência social, de companhia, com essas 
criaturas. Mesmo os animais de trabalho têm nome, dado 
pelos donos e os animais respondem a esse nome. É normal 
assumir essa relação social com os chamados animais de 
estimação e de companhia. Temos assistido inclusivé a algum 
paroxismo desse comportamento com os donos a mostrarem 
comportamentos extremos de antropomorfização social e 
comportamental com as suas mascotes.
Estas aptidões sociais estão profundamente arraigadas nos 
nossos circuitos cerebrais e o conhecimento desses circuitos 
constitui a base duma nova área de estudo denominada 
Neurociência Social.3 Basta olhar para uma criança a brincar 
e percebe-se de imediato que esses circuitos funcionam 
desde muito cedo. Ela despeja uma caixa de brinquedos no 
chão, brinquedos que não se relacionam entre si, e no minuto 
seguinte ela construiu uma história em que cada um assumiu 
uma função, e mais, uma personalidade. É famosa uma curta-
metragem de 1944 dos psicólogos Fritz Heider e Marianne 
Simmel. Um triângulo e um círculo juntam-se e começam 
a rodopiar um com o outro. Passado algum tempo surge um 
triângulo maior que empurra o triângulo menor até este sair 
de cena. Depois, o triângulo grande vira-se para o círculo, que 
se refugia dentro dum rectângulo com uma portinhola, por 
onde o triângulo grande também entra e começa a persegui-
lo lá dentro. O círculo, frenético, tenta escapar, sem sucesso. 
Tudo está perdido. De súbito, o triângulo pequeno volta à 
cena, abre a portinhola, puxa o círculo para fora e fecha de 
novo a portinhola aprisionando o triângulo grande. Cá fora, 
o triângulo pequeno e o círculo rodam alegremente em torno 
um do outro. Não há nada a explicar. Todos nós sentimos 
as mesmas emoções, mais ou menos intensamente, só de 
ler a história. E parece ridícula. As figuras só mudaram de 
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coordenadas num plano. Mas o nosso cérebro impôs-nos uma 
história. Porque ele precisa. Não é uma mera idiossincrasia, 
mas revela a vocação inata do nosso cérebro para julgar e 
construir relações sociais. E porquê? Porque ele precisa de 
saber em quem pode confiar e essa é a base da bioética: a 
confiança que perpassa a sociedade, a energia que atravessa o 
ecossistema desde sempre. A força comum. É a sobrevivência 
do indivíduo e sobretudo da espécie. É o cimento que une 
a sociedade num mutualismo criador e resiliente. É a 
energia do sol que vai atravessando e dando vida a todos 
os indivíduos dum ecossistema desde a sua captação pelas 
plantas verdes até à limpeza dos cadáveres pelos necrófagos. 
A confiança é o elemento comum que tem de estar presente. 
E é inata. Vejamos uma experiência semelhante à publicada 
por Hamlin, Wynn e Bloom da  Universidade de Yale.4 Bebés 
com menos de 1 ano de idade assistem a um espectáculo de 
marionetas sentados no colo das mães. Quando a cortina se 
abre há um pato que, desesperado e sem sucesso, tenta abrir 
uma caixa de brinquedos. Dois ursos com camisas de cores 
diferentes, observam e a certa altura um deles avança e ajuda 
o pato a abrir a caixa levantando a tampa do lado contrário 
ao do pato. Sucesso. Festa e alegria. Pato e urso abraçam-se 
durante um momento mas a tampa volta a cair e a fechar 
a caixa. O segundo urso avança e senta-se sobre a tampa 
impedindo o pato de levantar a tampa e ser bem-sucedido. O 
pano cai. O enredo é este: um urso ajuda e isso gera alegria 
e festa; o outro urso atrapalha e gera desespero. Quando o 
pano se levanta alguém leva os ursos aos bebés e deixa-os 
escolher um para brincar. Quase todos os bebés escolhem 
o urso amigo. A quebra de confiança afasta as pessoas e 
traz a solidão. Pelo contrário, rejeitar o urso que atrapalha, 
dá confiança, cria expectativa e esperança para o sucesso, 
reforça laços e afasta a solidão.
Cacciopo5 numa revisão sobre os efeitos fisiológicos da 
solidão identifica um aumento consistente na morbilidade e 
na mortalidade. Os efeitos da solidão parecem acumular-se ao 
longo do tempo acelerando o envelhecimento fisiológico. Por 
exemplo, a solidão demonstrou ter uma relação dose-resposta 
com risco para a saúde cardiovascular quando experimentada 
na idade adulta jovem. Quanto mais cedo a experiência da 
solidão maior o seu risco de produzir doença cardiovascular 
com aumento do índice da massa corporal, hipertensão 
arterial, hipercolesterolemia, aumento da hemoglobina 
glicada e consumo de oxigénio. Penninx et al 6 mostrou que a 
solidão previa a mortalidade por todas as causas durante um 
estudo de 29 meses controlado para a idade, sexo, doenças 
crónicas, uso de álcool, tabagismo, auto-percepção da saúde 
e limitações funcionais. Sugisawa et al 7 também encontrou 
um efeito significativo da solidão na mortalidade ao longo de 
um período de 3 anos, e este efeito foi explicado por doenças 
crónicas, estado funcional e saúde autoavaliada. Entre as 
mulheres, no Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição 

(PNSN), estudou a solidão crónica de alta frequência, isto é, 
mais de 3 dias/semana em cada uma das duas ocasiões de 
medição com cerca de 8 anos de intervalo. O estudo mostrou, 
prospectivamente, uma associação da solidão com a doença 
coronária ao longo dos 19 anos de seguimento.
A amplitude e precocidade do atingimento emocional e 
cognitivo é o mais evidente e mais devastador.5 A solidão 
tem sido associada a transtornos de personalidade e psicoses, 
suicídio, compromisso do desempenho cognitivo e declínio 
cognitivo ao longo do tempo, aumento do risco de Doença 
de Alzheimer e aumento na intensidade e frequência dos 
sintomas de depressão. A natureza causal da associação entre 
solidão e depressão parecem ser recíprocos, mas análises mais 
recentes de cinco anos consecutivos mostraram que a solidão 
prediz o aumento na intensidade dos sintomas depressivos 
em intervalos de 1 ano, mas os sintomas depressivos não 
permitem prever aumentos na solidão durante esses mesmos 
intervalos. Além disso, há evidência experimental de que 
os sentimentos de solidão e a falha na conexão social foram 
associados, não só ao agravamento da depressão, mas 
também ao aumento do stress percebido, medo de avaliação 
negativa, ansiedade e raiva, e diminuição do optimismo e da 
autoestima. 
Em suma, o sentimento de solidão marca o aumento do risco 
de morbilidade e de mortalidade, e é um fenómeno que revela 
a ruptura com algo que existe na nossa essência como espécie 
fundamentalmente social. 
O relacionamento entre indivíduos é uma marca fundamental 
do ecossistema saudável. A perda do relacionamento pela 
solidão e a sua propagação entre os indivíduos põe em 
causa o funcionamento e a existência do ecossistema, tal 
como ele se originou, pelo que seria de esperar que a solidão 
persistente, não interessa a causa, conduzisse a uma apoptose 
e colapso dos indivíduos afectados. É a resposta de defesa da 
natureza para preservar o equilíbrio no ecossistema. Muito 
embora esta visão determinística traduza uma espécie de 
entropia utilitarista entre os frágeis e os fortes, justificando-
se mutuamente, fico apreensivo e hesito em aceitar que 
pode haver um momento em que o excesso de indivíduos 
vulneráveis conduz à sua exclusão da cadeia do sistema, 
à desestruturação, decomposição e à sua recirculação 
energética e elementar, qual percolação vital em que os 
elementos essenciais da vida vão ser assimilados por outros 
seres cuja “alma ainda dialoga”. Uma hermenêutica ecológica 
pode ser uma ideia estranha, mas criaria potencial não só 
para explicar a Natureza, em geral, mas também permitiria 
uma abordagem sistemática, consistente e fiável à sociedade 
humana podendo servir de base a uma bioética universal. 
Onde há linguagem, aplica-se a interpretação. E tudo o que é 
objeto da compreensão é linguagem. Para Schleiermacher, “A 
linguagem é o modo do pensamento se tornar efectivo, pois 
não há pensamento sem discurso.”8 Ao postular a “unidade 
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de pensamento e linguagem” a tarefa da hermenêutica 
torna-se universal e abarca a totalidade do que importa ao 
ser humano. Ou seja, interpretar os ecossistemas e as suas 
conexões vitais pode ajudar a compreender e a validar uma 
bioética mais eclética e mais próxima de cada ser, cada 
sociedade e dos problemas quotidianos e específicos que vão 
surgindo. É facto reconhecido que a ciência e as alterações 
sociais avançam mais rapidamente do que a ética. A solidão é 
um exemplo antigo que tem merecido atenção recente.
A solidão pode ser prevenida e tem causas tratáveis. No 
entanto, menosprezar a solidão e os comportamentos ou 
circunstâncias que a ela conduzem é um erro grave, pelo 
que as estratégias conducentes à sua identificação, prevenção 
e tratamento são de primordial importância para o bem-
estar do indivíduo, da espécie e do ecossistema em que a 
humanidade se inclui.
Tomova9 com dados recolhidos em 2018 e 2019, antes da 
pandemia COVID-19, demonstra que a solidão tem uma 
assinatura identificável em exames de ressonância magnética 
funcional e esta assinatura é semelhante à da fome. Este 
estudo consolida a opinião de Cacciopo: o sentimento de 
solidão é apenas a ponta do iceberg e é tão real como os sinais 
da fome, da sede e da dor e tentar tratar a solidão negando-a é 
tão eficaz como convencer alguém com fome que não precisa 
de comer.
A solidão não aparece toda vestida com a mesma roupa. 
A solidão pode resultar do isolamento físico, tal como 
ocorre numa prisão solitária. Não é apenas a privação da 
liberdade. Questiona a nossa existência. Sarah Shourd, uma 
activista pela paz, foi presa em 2009 por guardas iranianos 
fronteiriços, com a acusação de trabalhar para a espionagem 
dos EUA. Esteve presa, em solitária, durante 410 dias. Tinha 
dois períodos diários de trinta minutos para passear no pátio. 
Vale a pena ler algumas das suas palavras10: 

“Nas primeiras semanas e meses de prisão solitária ficamos 
reduzidos a um estado animal. Quer dizer, somos como um 
animal numa jaula, e passamos a maior parte do tempo a 
andar às voltas. O estado animal acaba por se transformar 
num estado mais vegetativo: a mente torna-se mais lenta e os 
pensamentos repetitivos. O cérebro vira-se contra si próprio 
e torna-se a maior fonte de sofrimento e a maior tortura. 
Revemos todos os momentos da nossa vida e acabamos por 
ficar sem memórias. Contamos tantas vezes as mesmas 
histórias… e não leva assim tanto tempo. (...)Eu via-me 
isolada num canto, emparedada. Fora da corrente da vida.”

A indiferença ou, particularmente, a desvalorização do 
sofrimento e da dor na doença, é outra forma pela qual surge 
a solidão nos doentes. Talvez esta seja “a roupagem” que o 
médico atento melhor identifica como estando associada à 
solidão.  

Joseph Guilherme Raposo, conhecido por Joe Raposo, nasceu 
em Fall River, Massachusetts, filho único de emigrantes 
portugueses, ficou conhecido pelas suas canções para crianças 
e é o autor de “It’s not easy bein’ green” interpretada por Jim 
Henson na Rua Sésamo e nos Marretas, na personagem do 
sapo Cocas.11 Na versão dos Marretas, Cocas começa por 
lamentar a sua coloração verde, dizendo que o verde "blends 
in with so many ordinary things" e desejando ter outra cor 
qualquer. Para o fim da canção, Cocas, consegue associações 
positivas com a cor verde e acaba por aceitar, com gosto, a sua 
cor esverdeada. Este sentimento de confusão e indiferenciação 
com o meio que nos rodeia pode ser causa de solidão. 
Mais complicada é a solidão que resulta duma livre opção, 
que poucos perfilham ou é socialmente indesejada ou 
politicamente incorrecta como seja, para o médico, a 
objecção de consciência na recusa à eutanásia ou ao aborto 
voluntário, descriminalizados. Neste caso, o isolamento e 
a solidão podem ser o resultado do exercício voluntário da 
liberdade se a decisão que se toma não for profundamente 
pensada e decidida. Na realidade, a decisão livre de cada um 
reflecte a sua identidade e os seus valores. Falhar essa decisão 
por uma razão externa, social, leva a uma ruptura com o 
self, transformando os momentos de solitude em momentos 
de solidão. Paradoxalmente, tomar uma decisão social e 
politicamente correcta na vã expectativa de que isso traga 
companhia, empurra para o isolamento verdadeiro e para 
a solidão, contribuindo para uma desestruturação da sua 
própria identidade. Não posso, pois, concordar com o escritor 
americano C.S. Lewis quando diz, e é amplamente citado, 
“The price of freedom is loneliness. To be happy is to be tied.”
A exclusão activa e injustificada do indivíduo, fruto de um 
acto arbitrário ou por incompatibilidade, animosidade, 
manipulação ou vingança pode conduzir à solidão e à 
depressão. Sobretudo se for reiterada, a exclusão dói. Naomi 
Eisenberger, neurocientista, fez uma experiência muito 
simples. Pediu a voluntários para jogarem à bola num jogo 
de computador. O voluntário controlava uma personagem 
animada e jogava com duas outras personagens que, pensava 
o voluntário, era controlada por outros tantos jogadores. 
Na verdade, estas duas personagens eram controladas pelo 
programa que, a determinada altura punha essas duas 
personagens a jogar entre si excluindo o voluntário. Na 
ressonância magnética funcional viam-se, nesse preciso 
momento, várias regiões no cérebro do voluntário a serem 
fortemente activadas.12 Estas regiões são reconhecidas, 
normalmente, como estando associadas à dor física.
A solidão ética, a voz silenciosa das vítimas de perseguição, é 
muito bem reconhecida por Jill Stauffer no seu livro: “Ethical 
loneliness: the injustice of not being heard.” Nele se fala de 
Jean Améry e do abandono a que foi sujeito após a libertação 
do campo de concentração de Bergen-Belsen. Este filósofo 
descreve o abandono que sentiu a seguir e que o tempo 
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nunca curou. A sua colecção de ensaios sobre a conditio 
inhumana dos sobreviventes, vítimas do nazismo, “Beyond 
guilt and atonement”, é escrita 20 anos após a sua libertação. 
Apesar de querer penetrar filosoficamente neste drama, e 
porque tinha sofrido na sua pele esse mesmo destino, não 
conseguiu o distanciamento necessário, e Améry, anagrama 
de Mayer, o seu nome austríaco original, que recusou usar 
depois de se juntar à resistência francesa, acabou por ser um 
testemunho e sobretudo uma declaração moral e política, um 
grito desesperado para ser ouvido e provocar uma reacção 
na cultura germânica da época, longe ainda do modelo e da 
consciência actual. Améry sofreu a solidão ética. A solidão 
ética é o sentimento de isolamento que alguém experimenta 
quando, depois de ser perseguido ou maltratado, é abandonado 
pela humanidade, ou por aqueles que detêm o poder sobre 
a vida dessa pessoa, e cuja voz nunca chega a ser ouvida. É 
uma forma frequente de abandono social que é imposta pelos 
conterrâneos e conviventes das vítimas devida a múltiplos 
lapsos éticos. Não é apenas desumanização, opressão ou 
abandono, mas também o não ouvir e não abrir o seu espírito 
ao que é necessário para o perdão e para a reconciliação que 
são exigidas pelas vítimas.
Finalmente, a solidão na doença e no internamento hospitalar 
ou mesmo, apenas, a doença incapacitante em tratamento 
domiciliar, contém em si as diversas causas de solidão: 
isolamento físico e redução de contactos sociais, perda ou 
deterioração da imagem de si próprio, indiferença de supostos 
amigos e familiares ou mesmo profissionais de saúde, 
decepção pela Medicina e pelos médicos que, sem culpa, 
não conseguem muitas vezes ter o sucesso que se presume 
pela imagem de poder sobre o sofrimento que os precede e 
que está implícita nas suas funções, a promessa de curar. O 
desfecho, potencialmente grave, não é imediato. Em primeiro 
lugar, adoecer gera e alimenta um sentimento de fragilidade; 
“Afinal não tenho tanta saúde como pensava!” Depois surge 
o sentimento de dependência de terceiros para ultrapassar 
o mau momento da doença; “Desde o início as expressões de 
quem cuida de mim tornam-se muito importantes; eu procuro 
sinais nessas expressões e, o mais grave, é que vou assimilando 
essa mímica progressiva de desânimo que passa a determinar 
o meu próprio pensamento e, mais tarde, o meu destino!” 
É o pecado capital da indiferença! O processo que se tinha 
estabelecido a partir do doente, criando empatia no prestador 
de cuidados pelo sofrimento e pela dor no doente, acabou por 
se inverter e o desânimo, tristeza, frustração, indiferença do 
prestador de cuidados passam para o doente. “A determinada 
altura sinto-me despersonalizado, num campo de camas, 
cinzento, um entre tantos iguais, em que as conversas e os 
gestos anónimos se repetem. Alguns, não sabem o meu nome e 
muitos, falam alto comigo como se eu fosse surdo! Parece que 
o que respondo não tem peso. Não muda nada. O importante 
foi a imposição da pergunta!” Finalmente, sobretudo se já 

tiver alguma idade e a doença se arrastar, começa a surgir 
a ideia de que a sua pessoa já se tornou dispensável; a vida 
parece continuar muito bem sem a minha participação. 
Sabemos que cada um existe e cada um faz a diferença, mas 
é difícil medir o contributo de cada um para o bem-estar 
da espécie. Pela mesma razão é difícil identificar a falta do 
indivíduo sem ser no seu círculo próximo, pois existem 
muitos mecanismos de vicariância na sociedade, e por 
isso, os ecossistemas saudáveis são resilientes, ou seja, têm 
capacidade de recuperação. O afogamento na solidão é, na 
verdade, o resultado duma doença social, da espécie, e não do 
indivíduo. Ele é apenas o palco onde a doença é representada, 
o solo onde cai e cresce a semente do isolamento, a tela onde 
se projecta a falência social.
A luta do indivíduo na solidão será sempre contra a própria 
espécie, a sua outra metade, que ele, indivíduo, precisa e a 
quem pede ajuda, tentando galgar velhas conexões, mas que 
ela, espécie, muitas vezes dispensa e se permite esquecer, logo 
que a solidão, a doença e a incapacidade se tenham tornado 
um fardo insuportável por razões sociais, de vergonha, 
de trabalho, económica, de desconforto e inconveniência. 
Suportá-la tem um custo energético para o ecossistema. 
É a tirania da espécie e o vórtice tem início. O resultado 
final é sempre o que for melhor para a espécie. Esta por sua 
vez responde ao ecossistema no âmbito dum mutualismo 
simbiótico. Por isso, a espécie, no seu todo, não é dispensável 
sem o ecossistema se ressentir.
A despeito da sua frequência, a dor da solidão não é facilmente 
visível para profissionais de saúde atarefados, sobretudo em 
hospitais e na doença grave e prolongada. Podemos não a 
ver porque não a percebemos e porque nunca a vivemos na 
1ª pessoa. Outra forma de menorizar a solidão do doente é 
refugiar-se no relativismo moral: “Removemos o cancro e 
agora queixa-se de não ver a família há 4 meses!!!”
Ignora-se, até que alguém nos diz o que está a acontecer. 
Importa aceitar essa voz da consciência, pois esse pode 
ser o maior sofrimento do doente. Pinóquio incomodado 
com os conselhos do Grillo Parlante de Carlo Collodi, The 
adventures of Pinocchio, matou o mensageiro, mas mais tarde, 
este regressa como um fantasma, com sabedoria e vocação 
para cantar, servindo de consciência ao boneco de madeira, 
enquanto este não se tornava numa criança de carne e osso, 
num verdadeiro ser humano.
Acreditar na solidão é difícil… Até ser experimentada! 
É preciso estar na pele de quem sofre para se perceber a 
dimensão desse sofrimento. A discriminação social é uma 
das principais, se não a maior, causa de solidão nos dias de 
hoje. Não apenas com base na raça, mas também com base 
na idade, nas capacidades físicas, no género, na riqueza e 
noutros factores. No dia seguinte ao assassinato de Martin 
Luther King, em 1968, Jane Elliot, uma professora duma 
pequena cidade do Iowa, nos EUA, resolveu explicar aos seus 
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alunos o que era a discriminação social com base na cor da 
pele.13 A maior parte dos alunos achava que sabia e percebia 
o que era isso. No entanto, Jane não tinha a certeza disso e 
começou uma das mais controversas experiências de sempre. 
Anunciou que os alunos de olhos azuis “são as melhores 
pessoas da sala” e como consequência disso os alunos com 
olhos castanhos passam a beber a água por copos de papel 
que serão descartados, não podem brincar com os alunos de 
olhos azuis pois estes são melhores pessoas, e passarão a usar 
colarinho branco para se distinguirem ao longe e, assim, haver 
melhor controlo. “Estão prontos para começar? Laurie?”; “Ela 
tem olhos castanhos”, diz logo uma criança de olhos azuis. 
Diz Jane: “A partir de hoje vão reparar que perdemos muito 
tempo à espera das pessoas de olhos castanhos”. Jane procura 
a régua com que se castigam os maus alunos e dois deles logo 
intervêm. Rex aponta a régua e Raymond acrescenta solícito: 
“Sr.ª Elliot, é melhor ficar com a régua em cima da mesa 
para o caso das pessoas castanhas (sic), as pessoas de olhos 
castanhos, ficarem fora de controlo”. Mais tarde Jane Elliot 
refere que estes dois alunos tinham os olhos azuis. No dia 
seguinte, Jane inverteu os papéis e anunciou à turma:

“As pessoas de olhos castanhos podem tirar os colarinhos. E 
cada um de vocês pode por o seu colarinho numa pessoa de 
olhos azuis. As pessoas de olhos castanhos têm mais cinco 
minutos de intervalo. As pessoas de olhos azuis não podem 
brincar com as pessoas de olhos castanhos. As pessoas de olhos 
castanhos são melhores do que as pessoas de olhos azuis.”
Rex descreve o que sentiu quando a situação se inverteu: 
“Aquilo deita o teu mundo por terra como nunca tinha 
acontecido”. 

Quando Ray ficou no grupo inferior, experimentou uma 
sensação de perda de personalidade e de identidade tão 
profunda que se tornou praticamente impossível continuar a 
fazer a sua vida normal. Quando se é obrigado a compreender 
como é estar na pele de outra pessoa, isso abre novas vias 
cognitivas explica David Eagleman.5

E se eu tiver de despir a bata branca, entregá-la a outra pessoa, 
que não conheço, e a seguir tiver que me deitar na cama 
do hospital sem que me expliquem porquê? E se o mundo 
começar a girar vertiginosamente quando um dia acordo e 
me sento na beira da cama? E se o canto do grilo não se ouvir 
nesse dia? 
Enquanto olhava para o que restava do pobre insecto, o piso 3 
estava a ser limpo e o funcionário surge ao fundo do corredor, 
indiferente, sentado sobre um enorme aspirador com duas 
escovas à frente girando a grande velocidade, precedidas de 
pequenos aspersores de água e cera, sugando tudo o que sujava 
e incomodava aquele corredor, deixando o chão, e a história, 
completamente limpos e a reluzir e fazendo esquecer um 
grilo solitário que morreu esmagado, nunca se saberá porque 
razão. Para mim morreu porque estava sozinho.
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ABSTRACT
Abdominal aortic rupture is a rare complication in lumbar discectomy, 
one of the most common procedures in neurosurgery. Although rare, 
knowledge of such possibility is crucial to prevent fatal consequences. 
We present a case of a 53-year-old woman, ASA III, with an 
abdominal aortic injury during lumbar discectomy. After anesthetic 
emergence, hemodynamic instability associated to a significant 
drop of hemoglobin made the senior anesthesiologist suspect of an 
iatrogenic vascular injury, which a computer tomography angiography 
later confirmed. The patient was promptly transferred to a vascular 
surgery operating room, where the hemorrhage was controlled by 
endovascular placement of a stent at the aortic rupture site. 
A quick diagnosis is of the essence for such a serious complication 
and a multidisciplinary approach is essential to the successful 
management of these patients.

RESUMO
A rotura da aorta abdominal é uma complicação rara na discectomia 
lombar, um dos procedimentos mais comuns em neurocirurgia. 
Embora rara, o conhecimento de tal possibilidade é crucial para 
prevenir consequências fatais. Apresentamos o caso de uma mulher 
de 53 anos, ASA III, com uma lesão da aorta abdominal durante uma 
discectomia lombar. Após a emergência anestésica, a progressão para 
instabilidade hemodinâmica associada a um decréscimo significativo 
de hemoglobina fez o anestesiologista suspeitar de uma lesão 
vascular iatrogénica, posteriormente confirmada por tomografia 
computorizada angiográfica. A doente foi prontamente transferida 
para o bloco operatório de cirurgia vascular, onde a hemorragia foi 
controlada com a colocação de um stent endovascular no segmento 
da lesão. É vital que o anestesiologista conheça e diagnostique com 
celeridade esta complicação com consequências tão graves, sendo 
essencial uma abordagem multidisciplinar.

INTRODUCTION
Lumbar discectomy surgery is a routine procedure in 
neurosurgical practice. Iatrogenic injury of major vessels 
during the procedure, although rare (incidence varies 
between 0.01% and 0.17%), is a life-threatening complication 
which demands prompt diagnosis and treatment.1 A high 
index of suspicion is crucial in the diagnosis of intraoperative 
complications, as many may be concealed and only manifest 
by indirect signs such as hemodynamic instability.2

CASE REPORT
We present the case of a 53-year-old-woman, ASA III, 
with personal history of non- medicated hypertension, 
admitted for elective posterior L3-L4 discectomy surgery 
in a tertiary center. Prior to induction, an intravenous 
(IV) access was established with an 18G cannula for drug 
and fluid administration. Standard routine monitoring 
with continuous electrocardiogram, pulse oximetry and 
intermittent noninvasive blood pressure (BP) measurement 
was performed, as well as additional monitoring with train-
of-four (TOF) and Bispectral Index (BIS). General anesthesia 
was induced with 2 µg.kg-1 of fentanyl, 2 mg.kg-1 of propofol 
and 0.6 mg.kg-1 of rocuronium intravenously. Intubation was 
performed uneventfully and the patient was placed in the 
prone position for the procedure. Anesthesia was maintained 
with sevoflurane and additional doses of rocuronium were 
administered according to TOF monitoring. 
The patient remained hemodynamically stable during most 
of the procedure, becoming suddenly hypotensive (BP 78/35 
mmHg) and tachycardic (heart rate 110 bpm) immediately 
after the posterior discectomy was performed. There was 
no evidence of bleeding in the surgical field and there were 
200 mL of blood in the surgical aspirator. Hemodynamical 
stability was restored after a push of crystalloid fluids and 
150 µg of phenylephrine.  
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At the end of the surgery, the patient was placed in the 
supine position and successfully extubated, after meeting 
the required criteria. Just before being transferred to the 
recovery room, the patient became progressively hypotensive 
(BP 80/45 mmHg) and uncooperative. Blood gas analysis 
revealed hyperlactacidemia (lactate 2.0 mmol/L) and anemia 
(with a decrease of hemoglobin from 13.3 g/dL to 9.3 g/dL). 
In this setting, the anesthesiologist suspected an iatrogenic 
intra-vascular injury had occurred during the surgery. A 
second IV access was established and volume resuscitation 
was initiated as the patient was reintubated, connected to the 
ventilator and transported to the radiology department. 
An abdominal computed tomography (CT) angiography was 
performed, revealing an extensive retroperitoneal hematoma, 
extending from the diaphragm to the pelvic cavity, with at 
least 1700 mL. Active contrast leakage was present in the 
posterior aspect of the infrarenal aorta, at the level of the L3-
L4 intersomatic space, compatible with aortic rupture (Fig. 1). 
The patient was admitted to the intensive care unit (ICU) 
for supportive care while awaiting emergent aortic repair. 
Massive transfusion protocol and vasopressor support 
with noradrenaline (with a maximum 23 µg.kg.min-1) 
were initiated. The patient was promptly transferred to 
the operating room where, under general anesthesia, was 
submitted to an endovascular repair with a stent (Fig. 2), 
resulting in hemodynamic stability as the hemorrhage was 
controlled. In the immediate perioperative period a total 
of 6 units of packed red blood cells, 3 units of fresh frozen 
plasma, 1 g of fibrinogen and 1g of tranexamic acid were 
administered. 
The patient was transferred to the ICU in the immediate 
postoperative period and remained sedated, ventilated 
and hemodynamically stable without vasopressors. 
Successful extubation occurred 12 hours after endovascular 
stent placement, without further complications in the 
postoperative period. Ten days after the procedure, the 
patient was discharged from the hospital and remains to date 
clinically well. 

DISCUSSION
Hemodynamic changes in spinal surgery are most commonly 
associated with procedures involving cervical and dorsal 
segments, but unusual following lumbar and sacral spine 
surgery.3 In lumbosacral procedures, hemodynamic 
disturbances are limited to a few possible mechanisms, 
such as major bleeding, spinal shock, autonomic dysreflexia, 
parasympathetic nerve root activation and venous air 
embolism.3

The patient remained hemodynamically stable during most 
of the procedure. However, at the end of surgery, after being 
placed in the supine position and extubated, she became 
progressively hypotensive with a rapidly evolving anemia. 

Because of the timing of these events, a vascular injury was 
the main differential diagnosis, which was later confirmed on 
the CT angiography scan.
Following the first case report of a major vessel injury 
following spine surgery in 1945,4 several cases have been 
published in the literature, with an estimated incidence of 
0.01%-0.17%.1,2,5 Although rare, these complications can have 
devastating consequences,6 leading to a mortality rate as 
high as 65%.7 There are some known risk factors associated 
with these injuries, which the anesthesiologist in charge 
must be aware of. They include: history of previous disc or 
abdominal operations, chronic disc pathology, malposition of 
the posterior rongeur and vertebral anomalies.5 
Major vessel injury during lumbar spine surgery may be 
explained by the close relationship between the vertebral 
bodies and the aorta, iliac vessels and the inferior vena cava.2 
which occur most frequently in L4–L5 disc surgery.8 The 
location of the injury is usually related to the level of the 
discectomy,5 as was shown in this case. Catastrophic bleeding 
may be overlooked due to the hemorrhagic blood flowing into 
the retroperitoneal space instead of the surgical field, leading 
to a critical delay in the diagnosis. A cardiovascular collapse 
upon emergence of anesthesia is on many occasions the first 
sign of a major vascular disruption.5

With a variable timing of presentation, these vessel injuries 
can be divided into early and late complications.5,7 Examples 
of early complications include vessel wall laceration 
and rupture of major retroperitoneal vessels, leading to 
hemorrhagic shock and cardiovascular collapse,6,7 whereas 
pseudoaneurysms and arteriovenous fistulas often develop 
later in the postoperative period, and many may remain 
undetected for years.5

Early diagnosis of such injuries is essential owing to the 
necessity of emergent surgical intervention in patients 
with early-onset injuries. Diagnosis is usually confirmed 
with imaging studies, such as Doppler ultrasound, CT and 
angiography.5

Depending on the type of lesion identified, surgical 
treatment may vary from primary closure and end-to-end 
ligation to endovascular embolization or graft interposition5 
Angiographic procedures have emerged in recent years, 
with good results, in an attempt to avoid the morbidity and 
mortality rates associated with an open approach.8

This case reflects how the anesthesiologist can make a crucial 
difference in the perioperative care, especially when adverse 
events occur. A swift diagnosis by the anesthesiologist, early 
resuscitation measures and bringing a multidisciplinary 
team together prevented a major disaster for the patient.

Aortic Rupture in Lumbar Discectomy: A Case Report
Rotura Aórtica em Discectomia Lombar: Relato de um Caso
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Figure 1. CT angiography depicting aortic rupture following lumbar discectomy. (a) Axial view showing contrast leak in the infrarenal 
aorta (white arrow), with massive retroperitoneal hematoma (asterisk); (b) Sagital view showing contrast leak of the infrarenal aorta 
(black arrow) at L3-L4 level, relating to recent surgery site. Cutaneous staples are noted at this level.

Figure 2. CT angiography performed after endovascular 
treatment showing a correctly placed aortic stent (arrow) at L3-
L4 level.
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ABSTRACT
The ultrasound-guided erector spinae plane (ESP) block is a novel 
regional anesthesia technique described for providing thoracic 
analgesia. It is simple to perform and relatively noninvasive compared 
to neuroaxis techniques, allowing to provide effective analgesia 
for acute rib fractures, which is essential to avoid pulmonary 
complications.
This newly technique have demonstrated pain relief in patients with 
rib fractures and it is an effective analgesia when part of multimodal 
analgesia plan.
In this report, we described the use of unilateral ESP catheter as a 
rescue analgesic technique placed in a patient with rib fractures 
secondary to a car accident.

RESUMO
O bloqueio do plano do músculo eretor da espinha, é uma técnica de 
abordagem locorregional, guiada por ultrassonografia, utilizada para a 
analgesia torácica, com grandes benefícios clínicos e hemodinâmicos. 
É um bloqueio de simples execução e menos invasivo em comparação 
com as técnicas de abordagem do neuroeixo, e tem demonstrado um 
papel importante no controlo da dor no contexto de trauma torácico 
associado a fratura de costelas.
No presente caso clínico, descrevemos o uso de cateter unilateral 
no plano do músculo eretor da espinha como técnica analgésica de 
resgate num doente com fratura de costelas após acidente de viação.

INTRODUCTION
Erector spinae plane block (ESPB) is a fascial plane block 
and was initially described by Forero et al, in September 
2016, as an analgesic alternative for postoperative pain 
control and for the treatment of chronic pain in the thoracic 
region, of multiple etiologies: surgical, traumatic and/or 
pathological.1 As a locoregional analgesic technique it has 
gained considerable prominence and its effectiveness is 
obtained through the compartmentalized distribution of the 
local anesthetic (LA) until it reaches the target nerves; the 
absorption and diffusion of the LA through the tissue planes 
also seems to play a role in the extent and quality of the block.
In chest trauma, pain control is central to the patient’s 
comfort and survival. The interruption of ventilatory 
mechanics caused by pain, often results in an increase in 
respiratory complications and, consequently, an increase in 
the length of hospitalization and morbidity, being responsible 
for about one third of the mortality in these patients.2

In this case report, we describe the ESP block with catheter 
placement as an analgesic technique used in a patient with 
multiple unilateral rib fractures.

CASE REPORT
A 40-year-old male, victim of a car accident in a 30 m ravine, 
with rollover and projection. The airway was permeable 
but had extensive closed chest trauma with subcutaneous 
emphysema and fracture of the left costal arches, without 
ventilatory instability. Without an active hemorrhage 
focus with hemodynamic stability and a Glasgow coma 
scale of fifteen, he was immobilized and transported to 
the hospital. The transport was uneventful and oxygen 
therapy was administered by a face mask with O2 at 5 L/ 
min, ondansetron 4 mg ev and analgesia with paracetamol 
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placed in the left hemithorax without pain complaints and 
without complications. Patient-controlled analgesia (PCA) 
was started with intermittent mandatory boluses of 7 mL/
hour of 0.15% ropivacaine through the catheter, paracetamol 
1 g 8/8 hours and ketorolac 30 mg 12/12 hours. For rescue 
analgesia, PCA was programmed with a 6 mL bolus, with a 
20-minute lock-out; and a maximum of 3 boluses/hour.
The patient was admitted to the Acute Pain Unit of the 
Anesthesiology Service for a surveillance and follow-up plan. 
He was admitted to the Intermediate Surgical Care Unit for 
clinical and hemodynamic monitoring, where he remained 
for 3 days, and was then transferred to the ward.
The presence of the catheter in the fascial plane allowed for 
a prolonged and continuous pain control (NRS: 0/10 at rest 
and 3/10 in movement) providing maximum comfort for the 
patient in carrying out the hygiene and the rehabilitation 
program with 15 daily sessions of respiratory kinesiotherapy, 
passive and active polyarticular mobilization, muscle 
strengthening of the limbs in functional activities and 
progressive lifting. On the 6th day of hospitalization, due to 
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1gr ev and morphine 6 mg ev. The man was admitted to the 
emergency room of a trauma referral hospital. He had severe 
pain complaint while being continuously monitored, with 
maintained hemodynamic stability and oximetry values 
greater than 98%, with supplemental oxygen therapy. A 
thoracic computed tomography was performed, revealing 
"extensive pneumothorax with slight left pleural effusion, 
left pulmonary contusion, fractures of the 3rd to 7th left costal 
arches in the axillary region with adjacent subcutaneous 
emphysema and fracture of the sternal manubrium". No 
other associated injuries.
Due to difficult pain control and after discussion in a 
multidisciplinary team and patient's consent, continuous 
ESP block was performed as unconventional analgesia. Pre-
positioning fentanyl 0.1 mg was administered. The blockade 
was performed in the right lateral position and under 
Standard A.S.A. monitoring. The T5 spinous process was 
identified and under sterile conditions, the high frequency 
linear ultrasound probe (GE 9L-RS Probe, 3.33-10.0 MHz 
imaging frequency) was placed 3 cm laterally to the T5 
spinous process, with longitudinal orientation. The trapezius, 
rhomboid and erector muscles of the spine and the T5 
transverse process were identified. After infiltration with 2% 
lidocaine and with an in-plane technique, an 80 mm Tuohy 
needle for blocking (Perifix® Soft Tip, 18 G / 80 mm, B. Braun, 
Germany) was advanced in the cephalo-caudal direction 
until its tip went deep into the erector spinae muscle. The 
location of the needle was confirmed by hydrodissection 
with saline solution and 30 mL of 0.375% ropivacaine was 
subsequently injected. Finally, a 4 cm multiperforated 
epidural catheter was inserted and fixed beyond the tip of 
the needle. The analgesic efficacy was verified 20 minutes 
after the blockade (with a pain score of 9/10 vs 2/10 on the 
numeric rating scale (NRS) and a 28 French chest tube was 
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Figure 1. The trapezius (Tm), rhomboid major (RMm) and erector 
muscles of the spine (ESm) and the T5 transverse process (TV5) 
were identified.
A: In-plane technique, an 80 mm Tuohy needle (arrows) for 
blocking was advanced in the cephalo-caudal direction until its 
tip went deep into the erector spinae muscle.

Figure 2. After injection of 10 mL of local anesthetic (LA) to open 
the muscle plane.

Figure 3. Multiperforated epidural catheter (arrows) was 
inserted beyond the tip of the needle.



which avoids the risks associated with thoracic epidural and 
paravertebral block and with a wide range of indications 
not only for chest pain control but also in the treatment of 
chronic shoulder pain and arm surgery.2  
As it allows to overcome the limitations that were previously 
described, namely the adverse and poorly tolerated effects 
of opioids and contraindications for neuraxial and thoracic 
paravertebral blocks, ESP block is a technique with clear 
benefits contributing to the patient's comfort and well-being.
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the improvement of pain complaints and to minimize the risk 
of infection, the catheter was removed and the pain control 
remained stable only with peripheral analgesia: paracetamol 
1 g 8/8 hours ev and tramadol 100 mg 8/8 hours ev, alternately. 
The patient was discharged on the 11th day of hospitalization, 
with prescription for rescue analgesia: paracetamol 1gr and 
magnesium metamizole 575 mg, both per os.

DISCUSSION
Chest trauma is associated with a significant increase in 
patient morbidity and mortality. Pain related to rib fracture 
is a frequent complaint, causing changes in ventilatory 
mechanics and leading to a set of respiratory complications, 
especially in patients with pre-existing respiratory pathology.
In the effective control of chest pain, the intravenous 
administration of analgesic drugs, namely opioids, and the 
use of locoregional techniques such as thoracic epidural 
block and thoracic paravertebral block are currently possible 
and effective analgesic options. However, in patients 
with associated respiratory disease or in patients with 
sensitivity to opioids, the adverse effects that accompany 
their administration, such as respiratory depression, 
drowsiness, nausea, vomiting and constipation, sometimes 
become a barrier to prescription, limiting pain control. In 
addition, patients with contraindications to neuroaxis and 
paravertebral block techniques, such as anticoagulated or 
coagulopathic patients, have a narrow window of analgesic 
options in the context of chest trauma.
More recently, ESP block has emerged as an alternative 
locoregional analgesic technique, equally effective in treating 
pain in chest trauma.3 There is evidence that in this fascial 
block there is also partial diffusion of LA to the paravertebral 
and epidural space, which contributes to the analgesic effects 
obtained.2 Studies of ESP block in cadavers have shown 
that the LA injected into the tissue plane, deep to erector 
spinae muscle and superficial to the transverse processes, 
propagates not only in the craniocaudal direction but also in 
anterior direction, to block spinal nerves and allow extensive 
analgesia with a single-shot or with catheter placement in 
the plane. Further investigation in fresh cadavers showed 
that volumes of 20 mL injected at the level of T5, promote 
analgesia of the vertebral segment T2 to T8.3,5

It is a block of simple execution and with a high security 
profile, not only because it is guided by ultrasound and the 
sonoanatomy of the muscular planes is easy to identify, but 
also due to the lack of nearby structures, such as nervous 
structures and large blood vessels that could be damaged.1 
Although rare, pleural puncture with pneumothorax can 
occur when performing this block; this risk is minimal 
compared to epidural and thoracic paravertebral block.4  
As part of a multimodal analgesic plan, ESP block has 
been integrated as a safe and effective analgesic technique, 

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
Cândida Infante ID  https://orcid.org/0000-0002-5257-524X
Ana Vieira ID  https://orcid.org/0000-0001-5498-1404
Francisco Matias ID  https://orcid.org/0000-0002-9519-9053
Joana Gonçalves ID  https://orcid.org/0000-0001-5132-8696

Received: 22nd of December, 2020 | Submissão: 22 de dezembro, 2020
Accepted: 25th of May, 2021 | Aceitação: 25 de maio, 2021
Published: 30th of September, 2021 | Publicado: 30 de setembro, 2021

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

REFERENCES
1. Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The Erector Spinae Plane Block: 

A Novel Analgesic Technique in Thoracic Neuropathic Pain. Reg Anesth Pain 
Med. 2016;41:621-7. doi: 10.1097/AAP.0000000000000451.

2. Bloqueio do Plano do Eretor da Espinha: Uma Revisão de Evidências Atuais 
Araz Pourkashanian1_†, Madan Narayanan2, Arun Venkataraju, Editado por: 
Dr. Su Cheen Ng, Anestesista Consultor, Hospital University College London, 
e Dr. Gillian Foxall, Anestesista Consultor, Hospital Real do Condado de Surrey, 
Reino Unido, Publicado em 3 de dezembro de 2019.

3. Forero M, Rajarathinam M, Adhikary S, Chin KJ. Continuous Erector Spinae 
Plane Block for Rescue Analgesia in Thoracotomy After Epidural Failure: A Case 
Report. A A Case Rep. 2017;8:254-6. doi: 10.1213/XAA.0000000000000478.

4. Tulgar S, Selvi O, Senturk O, Serifsoy TE, Thomas DT. Ultrasound-guided Erector 
Spinae Plane Block: Indications, Complications, and Effects on Acute and 
Chronic Pain Based on a Single-center Experience. Cureus. 2019;11:e3815. doi: 
10.7759/cureus.3815.

5. Schwartzmann A, Peng P, Maciel MA, Forero M. Mechanism of the erector 
spinae plane block: insights from a magnetic resonance imaging study. Can J 
Anaesth. 2018;65:1165-6. doi: 10.1007/s12630-018-1187-y.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 3 - 2021124

Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.23733

CASO CLÍNICO

Cervical Blood Patch: A Case Report of an Unusual 
Technique for an Unusual Diagnosis
Blood Patch Cervical: Uma Técnica Inabitual para um Diagnóstico Inabitual

José Cravo1* ID , Ionut Tabolcea1 ID , Turgay Tuna1 ID

Afiliação
1 Cliniques Universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme, Bruxelas, Bélgica.

Keywords
Anesthesiology ; Blood Patch, Epidural; Cerebrospinal Fluid Leak
Palavras-chave
Placa de Sangue Epidural ; Vazamento de Líquido Cefalorraquidiano

ABSTRACT
Cervical epidural blood patches (CEBP) remain an unfamiliar domain 
for most anesthesiologist as they fear the possible neurological 
complications related with the procedure. The injection of autologous 
blood as close as possible to the dural leakage site has shown to 
be the most effective approach for symptom resolution in case of 
spontaneous cervical dural tears. This case report describes in detail 
an alternative and feasible technique to perform an epidural blood 
patch at the cervical level.

RESUMO
A realização de blood patches cervicais continuam a ser um 
terreno inusual para a maioria dos anestesistas. Este facto deve-se 
principalmente à falta de experiência nesta técnica e ao receio de 
possíveis complicações neurológicas associadas a este procedimento. 
A injecção de sangue autólogo o mais perto possível do ponto de 
fuga de líquido cefalorraquideano demonstra ser a técnica mais eficaz 
para a resolução de sintomas resultantes de uma fuga espontânea 
a nível cervical. Este caso clínico descreve em detalhe uma técnica 
alternativa e factível para a realização de um blood patch cervical, de 
forma a minimizar o risco teórico associado a este procedimento.

INTRODUCTION
Intracranial hypotension headache is almost always related 
to a cerebrospinal fluid (CSF) leakage due to a dural tear, 
which can have an iatrogenic, traumatic or spontaneous 
etiology. The incidence of spontaneous dural tears is around 
5 in 100 000 individuals per year1 and it is more common 
in women (2:1 ratio). Its etiology and pathophysiology are 
unknown and it remains a diagnosis of exclusion, when there 
is no previous history of trauma, spinal surgery, lumbar 
puncture nor an epidural neuroaxial procedure. Patients 
with spontaneous intracranial hypotension typically present 
with postural headache, increasing in intensity in a sitting 
or upright position and achieving a significant headache 
relieve by laying down in a horizontal position, explained 
by the effect of gravity in the amount of CSF surrounding 
the brain. In some cases, other neurological symptoms can 
be present, such as nausea, vomiting, photophobia, blurred 
vision, diplopia, tinnitus, dysgeusia, among others. Diagnosis 
is based on clinical history and symptoms, and confirmed 
by brain and spine magnetic resonance imaging (MRI) where 
indirect findings of a dural leak can be seen, such as the 
curtain sign, when an extradural fluid collection separates the 
dura from the bony spinal canal,2 but also the enhancement 
of pachymeninges, pituitary hyperemia, engorgement of 
venous structures and/or sagging of the brain. Myelography 
can be helpful in identifying the precise site of CSF leakage. 
Initial management includes conservative measures based 
on oral analgesics and fluid hydration. In refractory patients, 
an invasive treatment technique may be required, known as 
‘blood patch’, characterized by the injection of autologous 
blood in the epidural space. 
In this patient’s case, we report a feasible and effective 
cervical blood patch technique, based on the utilization of 
an epidural catheter introduced at a lower cervical level, to 
reach a cervical CSF leakage at a higher cervical level, where 
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the risk of complications of a cervical epidural blood patch 
(CEBP) would be higher.
This case report was approved by the local Ethics Committee 
with the reference code P2020/644, patient’s written 
informed consent was obtained and signed, and EQUATOR’s- 
enhancing the quality and transparency off health research 
guidelines were followed in its elaboration.

CASE REPORT
A 35-year-old female patient presents to a Pain Management 
Clinic consultation on a secondary center, referred to by her 
General Practitioner, with a proposal of bilateral infiltration 
of the greater and lesser occipital nerves in relation with a 4 
weeks lasting bilateral headache. The patient describes her 
pain as an intense tight band around the head, affecting as 
well her cervical and occipital regions. The pain appeared at 
the first rise in the morning and significantly decreased in 
supine position. The palpation of the occipital and cervical 
region did not alter the pain’s character nor intensity. The 
patient had no relevant past medical history nor history of 
recent trauma. This clinical description led the attending 
physician to cancel the planned infiltration and proceed to 
further diagnostic evaluation with the realization of a head 
and total spine magnetic resonance imaging (MRI), leading 
to the diagnosis of a cervical dural tear with an adjacent 
extradural liquid collection at C2C3 level. The MRI showed 
also signs of intracranial hypotension like hypophyseal 
hyperemia, venous plexus engorgement and pachymeningeal 
enhancement. Conservative treatment was instaured with 
oral hydration and analgesics, and the patient was referred 
to a tertiary center capacitated to perform cervical blood 
patches.
The CEBP was performed by a team composed of two 
experienced anesthesiologists, an anesthesiology trainee 
and a nurse. The procedure’s details and its potential risks 
were explained to the patient and she was asked to fast for 6 
hours before the procedure. An intravenous line was placed 
upon arrival in the operating room. The patient was placed 
in prone position on the operating table and the fluoroscope 
positioned in order to allow the team to easily obtain both an 
anteroposterior and a profile views. The posterior aspect of 
the cervical region was disinfected with a 2% chlorhexidine 
solution. Under local anesthesia with lidocaine 2%, a 17G 
Tuohy needle was introduced into the epidural space at 
the C5C6 level (Fig. 1), under fluoroscopy guidance and 
using the hanging drop technique. An epidural catheter 
was introduced still under fluoroscopic control, with the 
catheter tip reaching the C2C3 level, where the dural tear 
was detected in the diagnostic imaging studies. There was 
no blood nor cerebrospinal fluid upon aspiration testing. The 
catheter tip position was confirmed by the injection of a total 
of 2 mL of contrast solution (Fig. 2). The Tuohy needle was 

Figure 1. Fluoroscopy profile view of the introduction of a 17G 
Tuohy needle into the epidural space, at the C5C6 level

Figure 2. Contrast product was injected through an epidural 
catheter confirming its position at the C2C3 level

Figure 3. After removal of the Tuohy needle, the epidural 
catheter remained in place, at the C2C3 level. Diffused contrast 
product remains visible in the epidural space
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then removed, leaving the epidural catheter in place (Fig. 3) 
while the team proceeded to a sterile blood withdraw from a 
peripheral vein, and a total of 10 mL were injected through 
the epidural cervical catheter. The patient remained under 
surveillance on the recovering room for 4 hours, in a strict 
dorsal decubitus. There were no complications related with 
the procedure and neurological examination before discharge 
was strictly normal. The patient’s follow-up consisted on a 
telephonic consultation one week after the procedure and 
a standard pain clinic consultation 20 days later, where the 
patient complained of remaining mild cervicalgia but the 
typical symptoms of intracranial hypotension headache 
were no longer present. A follow-up cervical spine MRI was 
performed and it resulted completely normal, showing no 
signs of intracerebral hypotension, cervical dural tear nor 
extradural or paravertebral fluid collections.

DISCUSSION
Spontaneous CSF leakages occur most commonly at the 
cervicothoracic spine, but lumbar leakages have been 
described.3 Although some reports showed that a lumbar 
EBP may lead to a partial, and sometimes, even complete 
symptom resolution independently of the leakage origin,4 
literature demonstrates that an EBP close to the site of CSF 
leak is more effective.5 Currently accepted hypothesis suggest 
that the increase in hydrostatic pressure resulting from 
the acute compression of the thecal sac might provide an 
immediate, partial or complete relief of symptoms, but this 
effect being brief in duration; while the dural leak sealing 
by the tamponade effect provided by the blood clot would 
be responsible for the permanent resolution of symptoms, 
allowing the gradual restoration of CSF volume. Despite the 
fact that an epidural blood patch close to the leakage site 
seems to be more effective, most anesthesiologists are more 
experienced in lumbar EBP and in lumbar epidural space 
approach in general, while the cervical approach remains an 
unfamiliar domain, mainly due to the higher risks involved 
in relation with the narrower diameter of the cervical 
epidural space. Possible complications associated with a 
cervical EBP range from minor complications, such as local 
pain or radiculopathy, to more severe cases including direct 
spinal cord injury, spinal cord compression and spinal cord 
infarction, all of which may lead to paraplegia, tetraplegia 
and even death.6 All the previously mentioned complications, 
with the exception of local pain at the site of injection, are 
deemed rare, and to our knowledge, besides a few punctual 
case reports, there is no reliable statistical data on their 
incidence and frequency. 
Until now, there are no published studies evaluating the 
exact volume that should be injected when performing a 
cervical EBP but a literature review by Kapoor et al, showed 
that volumes up to 15 mL of blood have been injected in the 

epidural space at the cervical level, and up to 20 mL at the 
C7-Th1 level, without any serious complications.6 Therefore, 
in this patient’s case, a safest technique was chosen, by 
approaching the cervical epidural space at a lower level 
(C5C6), where the epidural space diameter is larger than at 
the upper cervical levels, and an epidural catheter was then 
introduced under fluoroscopy guidance up to the dural 
leakage level. Position confirmation was obtained by contrast 
injection, allowing the delivery of a total volume of 10 mL, 
the closest to the leakage site as possible, maximizing the 
efficiency of the procedure. 
There are no standard of care guidelines establishing how 
cervical EBPs should be performed. Regarding the patient’s 
position, the existing reported cases preferred the use of 
prone position, and in fewer cases the lateral decubitus. In 
terms of imaging guiding techniques, fluoroscopy was the 
chosen option in most of the cases described in literature, 
more than computerized tomography; this results mainly 
from easier access and availability, as well as higher level 
of practical experience with the technique. In the reported 
case, we chose the prone position with slight cervical flexion 
to promote the theoretical increase in the cervical epidural 
space of 1 to 2 mm,7 and we used fluoroscopic guidance 
mainly due to prompt availability and higher degree of 
experience of the operators with this type of imaging 
technique. Concerning the cervical EBP technique itself, we 
considered that the patient’s safety should remain the top 
priority, so we preferred a lower level puncture approach plus 
epidural catheter introduction up to the leakage site, rather 
than a direct leakage level puncture at an upper cervical level, 
which would pose a higher risk of procedural complications 
due to narrower epidural space diameter at this level.  

CONCLUSION
Cervical EBP is considered the most effective treatment of 
refractory hypotension headache secondary to a cervical dural 
CSF leakage. The number of studies and reported cases in 
literature related with cervical EBP remain sparse and limited, 
while procedure related safety and potential complications 
are the main concerns among anesthesiologists. 
This patient’s case intends to report the procedural aspects 
and details related with the performance of a cervical EBP to 
treat a spontaneous cervical dural tear at C2C3 level, where 
the use of an epidural catheter introduced at C5C6 level 
reaching up to the level of the dural tear, allowed to avoid a 
more risky approach at a higher cervical level. 
This case report demonstrates a feasible and effective EBP 
technique to approach high cervical level dural tears.
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Facial trauma is associated with severe obstructive 
complications of the airway. A 12-year-old was admitted 
to the emergency room after falling from a height of 12 
meters, with spontaneous breathing, GCS 13. Visualization 
of the airway by videolaryngoscopy was not successful due 
to the hemorrhage and instability of the fractures (Fig.s 1 
and 2). An unsuccessful attempt at cricothyrotomy followed, 
because the patient did not tolerate the positioning. After 
this, a percutaneous tracheostomy under inhalation sedation 
was performed successfully. Still, during the procedure, 
the patient went into ventricular fibrillation, which was 
promptly reverted by one cycle of advanced life support. In 
cases like this, it is important to know the various ways of 
approaching the airway, which is an ongoing challenge for 
any anesthesiologist.
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Figure 1. CT images skull  performed

Figure 2. 3D reconstruction images of facial trauma
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INTRODUÇÃO
Compreender a dor articular (artralgia), especialmente a 
raquialgia, é empreender um trajecto dialéctico que esboça 
cruciais questões epistemológicas acerca da intervenção 
fisioterapêutica generalizada. A dor não compreende, 
meramente, um quadro que se pretende fazer abalar, é, na 
realidade, um aspecto "subjectivo" que nos adverte acerca 
do (des)equilíbrio "raquidiano" entre dois importantes pólos 
epistémicos.
O pólo agónico, postural, baseado, pelo menos parcialmente, 
na teoria das cadeias musculares,1-3 impende na concepção 
de que o estado das articulações depende fortemente das 
características morfológicas de alinhamento, as quais 
estariam muito relacionadas com os caracteres de tensão 
"miofascial", afectos, sobretudo, às estruturas "posteriores", 
flagrantemente tónicas. A musculatura posterior, 
essencialmente anti-gravítica, constitui, assim, como que 
um aparelhado de domínio semi-voluntário sobre o corpo 
"funcional", representa, portanto, o dogma do corpo, a 
"estrutura", a "persona", cujo funcionamento é especialmente 
idiossincrático e está dependente da boa flexibilidade, 
incluindo o tecido conjuntivo. Sendo fortemente constituída 
por fibras com limitada capacidade de hipertrofia, parece 
"fraca" uma musculatura particularmente tensa, que carece 
mais de alongamento do que de fortalecimento, como 
comummente é defendido. É o alongamento que fará a força 
desta musculatura, a sua "defesa" funcional, libertando, 
concomitantemente, as articulações para a actividade 
ergológica. Reforçar aquela musculatura é apelar a uma 
tensão excessiva, com consequências álgicas. Daí que seja, 
de todo, pouco aconselhável recomendar práticas como 
natação para as raquialgias - até porque aquela é realizada 

Autor Correspondente/Corresponding Author*:
Luís Filipe dos Santos Coelho
Morada: Rua Actor Vale 10, r/c esq., 1900-025, Lisboa, Portugal.
E-mail: coelholewis@hotmail.com

fora do meio gravítico "natural" - ou os desportos, em geral, 
que têm ainda a agravante de constituírem actividades 
"grupais" que não visam a especificidade. Por sua vez, a 
higiene postural é, tal-qualmente, desaconselhada, porque 
implica um esforço consciente operado por músculos de 
activação essencialmente inconsciente, aplicado em posturas 
que só podem ser consideradas "normais" em pessoas com 
invulgar flexibilidade. Isto remete para a curva muscular 
"comprimento-tensão", a posição só pode ser obtida com 
limitado esforço se existir uma grande capacidade de 
alongamento; por exemplo, a manutenção de uma posição de 
sentado de 90º com a coluna lombar neutra será, para muitos, 
supliciante, porque a cadeia muscular posterior não possui o 
comprimento necessário.
Assumir que há "posturas" higiénicas é acalentar a ideia 
de um "certo" grupal, em desconsideração pela noção de 
idiossincrasia. A dor é menos o resultado de posturas 
fisiopatológicas predefinidas do que de um desequilíbrio 
muscular, capaz de criar tensão ou atrito nas componentes 
da articulação. Deve, naturalmente, existir um equilíbrio 
entre a "postura" racional e a resultante "sensitiva". Se ele 
subsiste, a dor será mínima e a função será operante. Para o 
mesmo, não interessa verdadeiramente se devemos alongar 
ou fortalecer, a questão está, mais, em que músculos alongar 
e que músculos fortalecer. A regra da "Reeducação Postural" 
de alongar os músculos tónicos e reforçar os fásicos mantém 
a sua dominância, mas isto não implica que possamos ou 
devamos exacerbá-la "racionalmente".
O que nos leva ao problema do "excesso", que configura, aqui, 
também o excesso de alongamento, com o mesmo a produzir, 
necessariamente, dor. A defesa por alongamento exagerado 
é semelhante à que remete para a contracção excessiva, 
em ambos os casos há contracção, capaz de achatar as 
articulações. Este é um excesso do próprio terapeuta, donde 
surge o grande perigo de dogmatização "racional". A resultante 



remete para a "positivização" sensitiva, relevando os métodos 
empíricos, mais localizacionais e de efeito essencialmente 
anti-sintomático. É com estes que será possível manipular 
a dor a curto prazo. Eles incluem, por exemplo, os agentes 
físicos (como calor). Já a terapia manual pretende fundear 
mais a sua intervenção, com o primor da "função". O trabalho 
de força pode ser mais periférico ou mais central, como 
no pilates. Estas armas terapêuticas podem compensar o 
excesso do dogma "postural", mas se a dor é completamente 
silenciada, a "postura" é convidada a exceder-se com alguma 
"liberdade", o que, por sua vez, pode produzir mais sintoma. 
Uma dor minimal pode desempenhar um importante papel 
"moderador" do uso dos diversos agentes terapêuticos. 
Obviamente que, se a dor for excessiva, a postura é convidada 
a "compensar". É o seu excesso que produz o "círculo vicioso". 
A certa altura pode ser que determinada morfologia possa 
sossegar a sintomatologia, é só preciso que haja equilíbrio, 
e este variará, decerto, de paciente para paciente, mas, 
logicamente, existe um limite razoável a partir do qual a 
postura só poderá gerar mais indelével sofrimento.
É necessário compreender que o modelo "teorético" alimenta, 
muitas vezes, a noção de que a dor é necessária à estruturação, 
mas este é, igualmente, um excesso dogmático muito 
perigoso, porque, precisamente por o equilíbrio variar muito 
de sujeito para sujeito, não pode existir nenhuma certeza 
relativamente à postura "ideal", sobretudo se nos referimos 
aos efeitos a longo prazo. Daí que um trabalho postural 
"ponderado" tenha de ser moderado pelo esforço empírico. O 
equilíbrio passa, assim, por alinhar a flexibilidade racional 
com a força da ciência "nomotética". Do mesmo modo que 
o dado sensitivo pode desenhar a postura, a função deve 
guiar a "postura" racional, o alinhamento de uma ráquis onde 
a força progressivamente menor da musculatura tónica é 
compensada pela força "fásica" que se transmite, em última 
análise, no esforço do controlo motor. Este trabalho de força 
implica o empenho "liberal" e exige a defesa mínima de uma 
zona posterior sempre em alerta.
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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 
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uso de sugamadex em doentes com compromisso renal grave ou que necessitem de diálise. Efeito na hemostase: sugamadex prolongou ligeiramente tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e tempo de protrombina (PT)[INR]. Não houve 
efeito clinicamente relevante quando isolado ou em associação com anticoagulantes na incidência de complicações hemorrágicas peri ou pós-operatórias. Precaução quando se considera o uso de sugamadex em doentes que recebem tratamento 
anticoagulante para co-morbilidade ou condição pré-existente. Em doentes com dé�ces hereditários de factores de coagulação dependentes da vitamina K; coagulopatias pré-existentes; a receber derivados cumarínicos e com INR acima de 3,5; que 
tomam anticoagulantes e que recebem dose de sugamadex de 16 mg/kg, para a administração de sugamadex o anestesiologista tem que decidir se o benefício é superior ao possível risco de complicações hemorrágicas, considerando antecedentes 
de episódios hemorrágicos e tipo de cirurgia programada. Recomenda-se a monitorização da hemostase e dos parâmetros da coagulação. Bradicardia acentuada: Em casos raros, foi observada bradicardia acentuada alguns minutos após a 
administração de sugamadex para reversão do bloqueio neuromuscular, com risco ocasional de paragem cardíaca. Os doentes devem ser cuidadosamente monitorizados relativamente a alterações hemodinâmicas durante e após a reversão do 
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UCI. Uso para reversão de bloqueadores neuromusculares para além do rocurónio ou do vecurónio: Sugamadex não deverá ser usado na reversão do bloqueio induzido por agentes bloqueadores não esteroides, como a succinilcolina ou as 
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
Haemocomplettan, 1000 mg/50 ml Pó e solvente para solução injetável ou para perfusão COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Haemocomplettan apresenta-se como um pó para solução injetável ou para perfusão, para administração intravenosa, contendo 1000 mg de fibrinogénio 
humano por frasco para injetáveis. O produto contém 20 mg/ml de fibrinogénio humano após reconstituição com 50 ml de água para preparações injetáveis. O conteúdo em fibrinogénio é determinado de acordo com a monografia da Farmacopeia Europeia para o fibrinogénio humano. Cada frasco 
para injetáveis com Solvente/Veículo para uso parentérico, contém 50 ml de água para preparações injetáveis. Produzido a partir de plasma de dadores humanos. Excipientes com efeito conhecido: Sódio até 164 mg (7,1 mmol) por 1000 mg de fibrinogénio. FORMA FARMACÊUTICA: Pó e solvente 
para solução injetável ou para perfusão. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Tratamento e profilaxia de hemorragias em doentes com hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia e afibrinogenemia congénitas com tendência para hemorragias. Como terapêutica complementar no controlo de hemorragias 
graves não controladas na hipofibrinogenemia adquirida, como por exemplo: a) Consumo de fibrinogénio aumentado associado a hemorragias com risco de vida, não controladas de outra forma, em caso de complicações obstétricas. b) Diminuição da síntese de fibrinogénio em doentes com 
insuficiência hepática grave. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: O tratamento deve ser iniciado sob supervisão de um médico com experiência no tratamento de distúrbios da coagulação. Posologia: A dose e duração da terapêutica de substituição dependem da gravidade do distúrbio, 
localização e extensão da hemorragia e do estado clínico do doente. Deve ser determinado o nível de fibrinogénio (funcional) de forma a calcular a dose individual e a quantidade e a frequência da administração devem ser estabelecidas individualmente para cada doente, com base em avaliações 
regulares do nível de fibrinogénio plasmático e monitorização contínua do estado clínico do doente e de outras terapêuticas de substituição utilizadas. O nível normal de fibrinogénio plasmático encontra-se no intervalo entre 1,5-4,5 g/l. O nível crítico de fibrinogénio plasmático abaixo do qual 
podem ocorrer hemorragias é aproximadamente de 0,5 – 1,0 g/l. Em caso de intervenção cirúrgica major é essencial a monitorização precisa da terapêutica de substituição através de testes de coagulação. 1. Profilaxia em doentes com hipo-, dis- ou afibrinogenemia congénitas e tendência
conhecida para hemorragias: Para prevenir hemorragias excessivas durante procedimentos cirúrgicos recomenda-se efetuar um tratamento profilático para aumentar os níveis de fibrinogénio para 1 g/l, e manter o fibrinogénio neste nível até estar assegurada a hemostase e acima de 0,5 g/l até 
completa cicatrização. No caso de procedimentos cirúrgicos ou tratamento de um episódio hemorrágico, a dose deve ser calculada da seguinte forma: Dose de fibrinogénio (mg/kg peso corporal) = [Nível pretendido (g/l) – Nível determinado (g/l)]: 0,017 (g/l por mg/kg peso corporal). A posologia 
subsequente (doses e frequência das injeções) deve ser adaptada com base no estado clínico do doente e nos resultados laboratoriais. A semivida biológica do fibrinogénio é de 3-4 dias. Assim, não sendo consumido, não há normalmente necessidade de repetir o tratamento com fibrinogénio 
humano. Atendendo à acumulação que ocorre em caso de administrações repetidas na utilização profilática, a dose e a frequência devem ser determinadas de acordo com os objetivos terapêuticos do médico para cada doente. 2. Tratamento de hemorragias: Adultos Para hemorragias peri-operatórias 
são geralmente administrados 1-2 g, com perfusões subsequentes conforme necessário. No caso de hemorragias graves, como por exemplo na utilização em obstetrícia/descolamento da placenta, podem ser necessárias quantidades elevadas (4 - 8 g) de fibrinogénio. Crianças A dose deve ser 
determinada em função do peso corporal e das necessidades clínicas mas é normalmente de 20-30 mg/kg. Modo de administração: Injeção ou perfusão intravenosa. Haemocomplettan deve ser administrado lentamente por via intravenosa. Para instruções acerca da reconstituição do produto antes 
da administração, consulte o RCM do medicamento. A solução reconstituída deve ser aquecida à temperatura ambiente ou do corpo, antes da administração, depois injetada, ou administrada por perfusão, lentamente, a uma velocidade que o doente considere confortável. A velocidade de injeção 
ou perfusão não deve exceder cerca de 5 ml por minuto. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes. Trombose evidente ou enfarte do miocárdio, exceto em caso de hemorragias potencialmente fatais. EFEITOS INDESEJÁVEIS: a. Resumo do perfil de 
segurança: Foram pouco frequentemente observadas reações alérgicas ou de tipo anafilático. Os eventos notificados em associação com reações alérgicas/anafiláticas incluem urticária generalizada, erupções cutâneas, dispneia, taquicardia, náuseas, vómitos, arrepios, pirexia, dor no peito, tosse, 
diminuição da pressão arterial e choque anafilático. O risco de eventos tromboembólicos (ETE) após a administração de concentrado de fibrinogénio, conforme determinado em ensaios clínicos, encontra-se descrito abaixo. Foi muito frequentemente observada pirexia. b. Lista das reações adversas: 
reações adversas identificadas nos ensaios clínicos e através da experiência após comercialização. As frequências apresentadas basearam-se nas análises conjuntas de dois ensaios clínicos patrocinados pela empresa e realizados na cirurgia da aorta com ou sem outros procedimentos cirúrgicos 
(BI3023-2002 e BI3023_3002) de acordo com a seguinte convenção: muito frequentes (≥1/10); frequentes (≥1/100 a < 1/10); pouco frequentes (≥1/1.000 a <1/100); raros (≥1/10.000 e <1/1.000); muito raros (<1/10.000) ou frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados 
disponíveis). A frequência calculada baseia-se nas taxas de incidência não processadas sem tomar em consideração a frequência no braço comparador. Deve salientar-se que nos ensaios clínicos incluídos na análise, a incidência de ETEs foi superior no braço do placebo. Tendo em consideração o 
facto destes ensaios serem realizados apenas na pequena população sujeita a cirurgia da aorta com ou sem outros procedimentos cirúrgicos, as taxas de reações adversas observadas nestes ensaios podem não refletir as taxas observadas na prática clínica, sendo desconhecidas noutros quadros 
clínicos fora da indicação estudada. Perturbações gerais e alterações no local de administração: Aumento da temperatura do corpo - Muito frequente. Doenças do sistema imunitário: Reações alérgicas ou de tipo anafilático - Pouco frequentes. Vasculopatias: Eventos tromboembólicos (incluindo 

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

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

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