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Entre 2015 - 2018, reduzimos 
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ultrapassando o nosso objetivo2
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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
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ligados às máquinas de anestesia 
previnem que o gás anestésico 

exalado seja liberto
para o ambiente

Com uma licença exclusiva, 
o gás anestésico purificado 
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processamento
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utilização futura como nova 
substância ativa (API) para 

gases anestésicos
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EDITORIAL

A Etapa que se Segue: Revista da SPA Indexada na Plataforma SciELO
The Next Step: SPA Journal Indexed on the SciELO Platform
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.26072

Há 3 anos atrás, no número de junho de 2018, 
era anunciado como objectivo major para o 
mandato que então iniciava, tentar indexar a 

RSPA na SciELO, sendo que realçávamos as enormes 
dificuldades que teríamos pela frente. Hoje, em 
dezembro de 2021, é com enorme satisfação e orgulho 
que podemos anunciar que a RSPA está indexada na 
plataforma SciELO. Esta certificação é provisória, 
necessitando de 2 requisitos para se tornar definitiva. 
Estes requisitos, estou em crer, serão ultrapassáveis 
pela equipa que se segue. Foi um longo trajecto até 
aqui chegarmos.
Esta conquista não teria sido possível sem o contributo 
inestimável dos anestesiologistas portugueses que 
nos enviaram o fruto do seu trabalho clínico e de 
investigação para ser divulgado. Por isso, desde já o 
meu sentido agradecimento a todos os meus colegas 
de especialidade que souberam estar presentes, mesmo 
no meio da enorme adversidade que atravessamos e 
continuamos a atravessar.
Esta conquista não teria sido possível, sem o apoio sempre presente da direção da SPA, o meu sentido agradecimento 
a todos os elementos da direção da SPA e uma palavra especial à sua presidente, a Dra. Rosário Órfão, que em boa 
hora me lançou este desafio. Outro agradecimento sincero vai para toda a equipa editorial que tão pacientemente 
me foi acompanhando. 

Com os requisitos exigidos para a indexação na SciELO, a RSPA ganhou um formato que, se tentou, fosse 
consistente ao longo dos diversos números: tentamos manter a publicação de dois artigos originais (sempre o 
mais dif ícil de conseguir porque a investigação clínica continua a ser parca entre nós), seguida de um artigo 
de revisão, ou de consenso ou de educação médica contínua. As rubricas por convite (Perspectiva Ética e de 
Investigação Clínica) foram mantidas, sendo que a Perspectiva Ética foi possível manter até ao presente número 
e a de Investigação Clínica serve ainda hoje de consulta para alunos de doutoramento. O Espaço do Interno 
foi e continua a ser um desafio para os médicos da formação específica que aqui podem expor as suas ideias, 
preocupações e experiências. Esta rubrica, é submetida a revisão por pares, na tentativa de garante da sua 
qualidade. Os casos clínicos e as imagens foram igualmente presentes ao longo dos vários números e com isso 
chegamos a um formato estável que nos permitiu a indexação.

Nesse número de junho de 2018 da RSPA, escrevi o que foi o primeiro editorial enquanto editora-chefe.
Ao reler agora esse editorial, algumas das ideias ali expressas, parecem-me quase premonitórias e realço e 
transcrevo o que na altura, ainda sem sonhar (mesmo nos meus piores pesadelos), que teríamos de enfrentar uma 
pandemia, que “A Anestesiologia assume-se hoje como uma especialidade pivotal no ambiente hospitalar e por 
essa razão tem a obrigação de se manter na linha da frente e servir de rebocador para a sua própria especialidade 
e para as especialidades com as quais tem maior interface. A Anestesiologia, ao alargar o seu espectro de acção por 
áreas tão diversas como a anestesia para as diferentes especialidades cirúrgicas, incluindo as de idade pediátrica, 
mas também, a medicina da dor aguda e crónica, a medicina intensiva e a medicina de emergência, apresenta um 
manancial de experiência clínica que se, consubstanciado numa investigação clínica consolidada e sólida, só pode 
resultar em melhoria da aprendizagem dos seus médicos em formação e em melhoria da prática clínica.“
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Em Junho de 2018, não podia adivinhar o quanto estas palavras e estas ideias viriam a assumir de tão verdadeiro, 
se virmos o papel central que os anestesiologistas desempenharam durante as sucessivas vagas da pandemia, sem 
os quais, os diversos sistemas de saúde teriam colapsado e muitos mais doentes teriam sucumbido, razão pela 
qual, também, a ESA passou a ser ESAIC. 

É tempo agora de passar o testemunho e é com muita satisfação que o faço, com a sensação de ter cumprido o 
desafio e de ter contribuído para a melhoria da divulgação da Anestesiologia no nosso país.
Continuarei a colaborar com a SPA e a RSPA em tudo o que me for pedido e me for possível, como o tenho feito 
até agora, ciente de que só com um esforço conjunto, etapa a etapa, conseguiremos levar para a frente a enorme 
e gratificante tarefa de sermos Anestesiologistas.

(Cristina Granja, Editora Chefe da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)
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ABSTRACT
Introduction: Choosing a medical career is complex and involves 
different factors. Anesthesiology seems to be an interesting medical 
career in Portugal. However, the factors associated are unknown. This 
study aims to identify and explore the motivational factors involved 
in anesthetic trainees’ career decision making in Portuguese trainees.
Material and Methods: We performed a cross-sectional study. An 
electronic survey regarding motivation to choose Anesthesiology 
was developed. Motivation was measured using a 5-point Likert 
scale where reasons to choose Anesthesiology were classified from 
“not at all preponderant” to “extremely preponderant”. The survey was 
applied by email to all the anesthesiology trainees attending the first 
residency year in Portugal during 2021(n=80). Statistical analysis was 
performed using descriptive statistics.
Results: The response rate was 82.5%. Sixty-three percent were 
female. Median age was 26 years old. Seventy-seven percent 
had previous contact with Anesthesiology during pre-graduated 
education and was the first option from 86.4% of residents.  Virtually 
all would choose the same option again. When considering the most 
preponderant motivation to choose Anesthesiology, the twelve 
factors were classified as “very” and “extremely preponderant” by 
more than 50% of respondents: transversality, hands-on speciality, 
adaptation to personal characteristics, perceived job satisfaction, 
employability, work/life balance, emergency and critical care, financial 
perspectives, physiology and pharmacology, predominant operative 

room workload, low ward workload and career perspectives.
Discussion and Conclusion: Personal factors and nature of work 
seems to be relevant factors associated with Anesthesiology career 
choice. Further studies should be applied on an annual basis and 
emphasize how the motivational factors differ between different 
specialties.

RESUMO
Introdução: A escolha de uma carreira médica é um processo 
complexo que envolve diversos fatores. A Anestesiologia tem 
demonstrado ser um percurso médico no qual existe um especial 
interesse no panorama nacional. Contudo, os fatores motivacionais 
subjacentes são desconhecidos. Este estudo pretende identificar 
e explorar os fatores motivacionais envolvidos na escolha de 
anestesiologia pelos médicos internos em Portugal.
Material e Métodos: Desenvolveu-se um estudo transversal através 
da aplicação de um questionário acerca da motivação para escolher 
a carreira de Anestesiologia. A motivação foi avaliada através de 
uma escala de Likert com 5 pontos, entre “nada” e “extremamente 
preponderante”. O questionário foi aplicado via email a todos os 
internos de formação específica em anestesiologia a frequentar o 
primeiro ano em 2021 (n=80). Foram aplicados métodos de estatística 
descritiva.
Resultados: A taxa de resposta foi 82,5%. O sexo feminino representou 
63,6% da amostra. A maioria dos internos (77,3%) teve contato com 
a Anestesiologia durante o internato. A Anestesiologia foi a primeira 
opção para 86,4% dos participantes. Virtualmente todos os inquiridos 
escolheriam a mesma opção novamente. Relativamente à motivação 
para escolher Anestesiologia, doze fatores foram considerados 
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INTRODUCTION
Choosing a medical career is complex and involves different 
factors.1 In a systematic review, Querido et al1  found that the 
main categories associated with specialty preference or career 
choice included specific medical schools characteristics, 
particular student characteristics and values, satisfaction 
of career needs and perception of specialty specificities. 
Such findings support that medical career decisions are 
formed based on perceptions of specialty characteristics and 
personal needs.
Anesthesiology is not an exception. Over the last few years, 
there is a consistently high interest in Anesthesiology as a 
career in Portugal.2 Furthermore, in a recent national survey, 
the residency in Anesthesiology has been rated in the first 
place regarding trainees’ expectations and in the second place 
regarding the level of satisfaction.3 However, the reasons 
behind it are unknown. Evidence from other countries 
mentions factors, such as being a “hands-on” specialty,4-9 
bringing work/life balance,4,5-7,10 having a high component 
of physiology and pharmacology,4,8 having a low ward and 
outpatient workload,5 being transversal to other specialties,5,9 
bringing career perspectives6 and professional models,6 
focusing additionally on emergency and critical care8 and 
having a high perceived job satisfaction and structured 
training.9

This study aims to identify and explore the motivational 
factors involved in anesthetic trainees’ career decision 
making in Portuguese trainees.

MATERIAL AND METHODS
We performed a cross-sectional study including the first-
year Anesthesiology trainees at Portugal who started the 
residency in 2021. An electronic survey on demographics and 
motivation to choose Anesthesiology was developed. Firstly, 
we identified in the available literature the relevant factors 
to determine career choices amongst medical students.4,5,8-10 

We included twenty items that were widely highlighted in 
several surveys. Initially, the survey was applied to 8.75% of 
the population and adjustments were performed. The survey 
was divided in four sections: demographic details (gender, 
age, academic qualifications, medical school, previous work 
experience), speciality choice profile (previous contact with 
Anesthesiology, priority of Anesthesiology as the specialty to 
choose), satisfaction with specialty and motivation to choose 
Anesthesiology (the participants were asked to rank twenty 
motivational factors on a 5-point Likert scale from “not at all 
preponderant” to “extremely preponderant”). 
Ethical permission was granted by the Health Ethics 
Commission of the University Hospital Center of São João 
(nº13/2021 from February 9th). The informed consent was 
obtained before the questionnaire application and the 
responses were been anonymized. The survey was applied 
by email between February and July 2021, nearly the first six 
months of residency. In order to optimize our response rate, 
a monthly reminder/thank you card was resent.
Demographics and motivational trends were analyzed with 
descriptive statistics using IBM SPSS Statistics 26.0.
The internal consistency motivational questionnaire was 
assessed using Cronbach alpha. For descriptive statistical 
purposes, we merge the higher and the bottom categories of 
the 5-point Likert scale (“very preponderant” with “extremely 
preponderant” and “not at all preponderant” with “lightly 
preponderant”, respectively).
The motivational factors were classified in four areas 
according to theoretical conceptualization of professional, 
personal and social dimensions: nature of work (transversality, 
predominant operative operative room workload, low 
ward workload, low outpatient workload, global workload), 
technical and scientific (hands on speciality, physiology and 
pharmacology, emergency and critical care component, 
training program, research opportunities), personal 
factors (adaptation to personal characteristics, perceived 
job satisfaction, work/life balance, professional models, 
previous professional experience, previous medical student 
experience) and socio economic factors (employability, future 
financial perspectives, career progression, social prestige).

RESULTS
The online survey was sent to the 80 trainees attending the 
first year of Anesthesiology residency in 2021. The response 
rate was 82.5%. Sixty three percent were female and median 
(minimum-maximum) age was 26 (25-36) years old. Table 1 
outlines respondentś  personal, academic and professional 
demographics. 
Eight trainees had an academic degree prior to medicine. 
Forty-seven percent of the trainees obtained the medical 
degree in the north of Portugal and just one trainee attended 
a prior specialty training program without finishing it.

como “muito” e “extremamente preponderantes” por mais de 50% 
dos inquiridos: transversalidade, especialidade hands-on, adaptação 
às características pessoais, perceção da satisfação profissional, 
empregabilidade, equilíbrio entre a vida laboral e pessoal, contacto com 
o doente emergente, fisiologia e farmacologia, predomínio de trabalho 
em bloco operatório, pouco contacto com trabalho em enfermaria e 
perspectivas de carreira.
Conclusão: Os fatores relacionados com a componente pessoal e a 
natureza do trabalho da especialidade parecem ser os mais relevantes 
na escolha de uma carreira em Anestesiologia. A aplicação anual de 
questionários assim como a comparação dos fatores motivacionais 
na escolha de diferentes especialidades será relevante para melhor 
compreender o fenómeno.



“emergency and critical care” (71.2%), “future financial 
perspectives” (68.2%), “physiology and pharmacology” (68.2%), 
“predominant operative room workload” (54.5%), “low ward 
workload” (51.6%) and “career perspectives” (50.0%). Table 2 
resumes the most rated factors.
The least preponderant factor was “previous professional 
experience” with 51.5% of the respondents rating it as “not 
at all preponderant”, in line with the overall low previous 
professional experience (6.1%). If we merge the bottom 
categories of the 5-point Likert scale (“not at all preponderant” 
and “lightly preponderant”), three factors were ranked 
accordingly by more than 50% of respondents: “research 
opportunities” (66.6%), “previous professional experience” 
(65.1%) and “medical student experience” (56.1%). Virtually 
all trainees (98.5%) would choose the same option again. 
Fig. 1 resumes the trainees’ responses regarding all assessed 
motivational factors. 

In our sample, the internal consistency reliability of the 
overall motivational items were considerable (Cronbach 
alpha: 0.757 - 20 items). Even if any item has been removed, 
Cronbach alpha would be stable ranging between 0.731 and 
0.762. Additionally, we tested the Cronbach alpha for each 
theoretical dimension: nature of work (Cronbach alpha: 0.495 
- 6 items), technical and scientific (Cronbach alpha: 0.517 - 4 
items), personal (Cronbach alpha: 0.478 - 6 items) and socio 
economic (Cronbach alpha: 0.788 - 4 items).

DISCUSSION
From our knowledge, this study is the first Portuguese 
survey to explore the motivational factors that led residents 
to choose Anesthesiology as their specialty.  Firstly, it is 
important to highlight the high response rate, which could 
denote the interest in this issue. The survey data identifies 
twelve factors as the most relevant to choose a medical career 
in Anesthesiology. In the six most rated factors, three of them 
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The majority did not have previous medical work experience 
(93.9%). Fifty-one trainees (77.3%) had previous contact 
with Anesthesiology during pre-graduated education, of 
which 47% during the general professional internship, 37.3% 
in mandatory university subjects and 25.5% in optional 
university clerkships.  The specialty of Anesthesiology was 
the first option for 57 (86.4%) residents. For most trainees 
(56.1%), the selected place of training was their first option, 
with 34.8% mentioning they needed to move from their 
home living area. The demographic details are summarized 
in Table 1.
“Transversality of the specialty” was the most rated factor, 
with 53% of the respondents considering it as “extremely 
preponderant”. If we merge the higher categories of the 
5-point Likert scale (“very preponderant” and “extremely 
preponderant”) the following twelve factors were ranked 
accordingly by more than 50% of respondents: “transversality” 
(90.9%), “hands on specialty” (84.9%), “adaptation to personal 
characteristics” (84.9%), “perceived job satisfaction” (80.3%), 
“employability” (78.8%), “work/life balance” (75.8%), 
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Demographic data (n=66)

Age, median (min-max) 26 (25-36)

Female n (%) 46 (63.6%)

Pre-graduated profile

Academic degree prior to medicine? Yes n (%) 8 (12.1%)

Did you perform medical work before the present 
resident program? Yes n (%) 4 (6.1%)

Pre-graduate University of origin

Escola de Medicina da Universidade do Minho 12 (18.2%)

Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da 
Universidade do Algarve 2 (3%)

Faculdade de Medicina da Universidade do Coimbra 14 (21.2%)

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 14 (21.2%)

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 12 (18.2%)

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 
Universidade do Porto 7 (10.6%)

Nova Medical School 4 (6.1%)

Foreign universities 1 (1.5%)

Speciality choice profile

Did you have previous contact with Anesthesiology 
during pre-graduated education? Yes n (%) 51 (77.3%)

In general professional internship 24 (47.0%)

In mandatory university subjects 19 (37.3%)

In optional university clerkship 13 (25.5%)

Was Anesthesiology your first option? Yes n (%) 57 (86.4%)

Was the actual place of training your first option? Yes n (%) 37 (56.1%)

What was your priority when you chose?

Specialty 65 (98.5%)

Place of training 1 (1.5%)

Satisfaction with speciality

Would you choose Anesthesiology again? Yes n (%) 65 (98.5%)

Table 1. Respondents´ personal, academic and professional 
demographics

Figure 1. Influence of motivational factors to choose 
Anesthesiology. The motivational factors were divided in the 
theoretical dimensions (nature of work, technical and scientific, 
personal factors and socioeconomic factors). 
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are from personal nature. During the last few years, personal 
aspects such as work/life balance have been mentioned as 
important factors in medical career preference.11,12 Cronin 
et al11 found that more than 90% of survey medical students 
considered work-life balance as one of the most important 
factors influencing career decisions. Anesthesiology is not 
an exception and an expressive body of evidence shows this 
factor as highly rated.4-7,9-10 Emmanouil et al10 found that 
“wanting a career that fits with acceptable hours/working 
conditions” as a significant factor to choose Anesthesiology 
when comparing with other hospital specialties. The literature 
tends to link this aspect to the characteristics of Generation 
Y.7,11,13 Compared with previous generations, they tend to 
exhibit a shift toward leisure and a decreased valuation of the 
intrinsic value of the work.13 Additionally, if we consider that 
in our institutional culture the research and investigation are 
made timely and financially at the expense of the trainees, the 
generational change could also partially explain the research 
opportunities as the least preponderant factor on the survey. 
However, it cannot be inferred that the anesthesiology 
trainees are not motivated to research and investigation. 
Despite our results regarding transversality of the specialty 
as the most rated motivational factor, it was just seldom 
mentioned in previous studies. Similar values were shown by 
Irwin et al,5 in a sample from Hong Kong. Even at that time, 
these conclusions were not in agreement with other surveys. 
Usually, this factor has been mentioned in surveys involving 
motivation to careers such as general practitioners.11,14 Thus, 
we could hypothesize that our findings could result from an 
increasing awareness of the wide scope of competence of the 
specialty, being present in almost all clinical areas. However, 
this finding requires further elucidation.
The high rate of trainees who felt motivated to choose 
Anesthesiology due to their hands-on characteristics must 
also be of note. This is in line with previous studies8,9 and 
underlines the practical nature of work as one of the most 
noticeable components of the specialty.
The low preponderance of medical student experience to 
choose Anesthesiology and the slight proportion of trainees 
who contacted with the specialty during mandatory university 

subjects raises concern with their representativeness 
in undergraduate medical education curricula. Thus, 
research such as a national survey regarding undergraduate 
Anesthesiology contents would be beneficial to shed light on 
these subjects.
The survey results demonstrated that virtually all the 
trainees would choose the same option again. Hence, it 
could be inferred that even during an early phase of the 
training program, there is an ubiquitous satisfaction with the 
specialty. This is in line with Portuguese and international 
evidence.3,15 Moreover, it could be hypothesized that the 
initial impressions fulfilled the expectations regarding the 
specialty. The cross-sectional nature of our study enables a 
screenshot at the time of data collection but prevents us from 
understanding the evolution during the residency program. 
Even with a high response rate, our population refers to a 
specific pool of trainees from one specialty and only one-
year placement. Moreover, our motivational instrument 
was not validated and for statistical analysis purposes the 
motivational factors (nature of work, technical and scientific, 
personal factors and socioeconomic factors) drifted from 
a theoretical aggregation without the application of factor 
analysis methods. Thereafter, it impacts negatively in the 
statistical power and generalization of our findings.
Our online approach seemed to be the better method to 
include a higher number of participants. Nonetheless, online 
surveys could result in bias. Coverage errors, namely due 
to email address error or limited access to online platforms 
could decrease the response rate. On the other hand, non-
response errors could result from demographic, attitudinal 
and/or behavioral differences between respondents and non-
respondents that could be relevant for the analysis.16 

CONCLUSION
Personal factors and the nature of work seems to be the 
most relevant factors associated with Anesthesiology career 
choice. The high level of satisfaction in the initial period of 
residency can afford background to support the adequacy of 
the current training program to the traineeś  expectations. 
To strengthen the evidence and validate our survey, it would be 
beneficial to expand this survey on an annual basis. How the 
motivational factors differ between different specialties are 
still unknown and require further clarifications. Moreover, 
concerns regarding the representativity of Anesthesiology 
during the undergraduate educational curricula and their 
impact in medical career decisions should be surveyed. 
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Transversality* 90.9% Emergency and critical care 71.2%

Hands-on specialty 84.9% Future financial perspectives 68.2%

Adaptation to
personal characteristics 84.9% Physiology and pharmacology 68.2%

Perceived job
satisfaction 80.3% Predominant operative room 

workload 54.5%

Employability 78.8% Low ward workload 51.6%

Work/life balance 75.8% Career perspectives 50.0%

* “Extremely preponderant” for more than 50% of respondents

Table 2. The most prevalent motivational factors to have chosen 
Anesthesiology (“very” and “extremely preponderant” for more 
than 50% of respondents).
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RESUMO
Introdução: As alterações comportamentais após anestesia 
pediátrica são frequentes (15%-40% duas semanas após a cirurgia). 
O Post-Hospitalization Behavior Questionnaire é um instrumento que 
possibilita essa avaliação, com uma versão adaptada para cirurgia 
de ambulatório. O objetivo principal deste estudo foi avaliar essas 
alterações após cirurgia de ambulatório.
Métodos: Foi realizado um estudo prospetivo, observacional, 
incluindo crianças dos 6 meses aos 18 anos, ASA 1 ou 2, submetidas 
a cirurgia de ambulatório, de fevereiro a março de 2020. Após uma 
semana, o questionário foi aplicado aos pais por telefone.
Resultados: Foram incluídas 87 crianças, das quais 48,3% apresentaram 
pelo menos uma mudança comportamental negativa e 25,3% mais de 
uma, uma semana após a cirurgia. As alterações mais comuns foram 
“dificuldade em adormecer” e “falta de apetite” (cerca de 20% dos 
pacientes). Das variáveis analisadas, houve relação estatisticamente 
significativa com o nível de dor uma semana após a cirurgia, dor 
máxima durante a semana, presença de náusea durante a semana, 
necessidade de analgesia na unidade de cuidados pós-anestésicos e 
pernoita hospitalar (p <0,05).
Discussão: Houve alta incidência de pelo menos uma mudança 
comportamental negativa, uma semana após o procedimento 
anestésico-cirúrgico de ambulatório. A intensidade da dor durante 
a semana, a necessidade de analgesia na unidade pós-anestésica, as 

náuseas e a pernoita hospitalar estiveram relacionadas com essas 
alterações, o que revela a importância da otimização analgésica, da 
profilaxia de náuseas e vómitos na população pediátrica, assim como 
da revisão dos critérios de pernoita.
Conclusão: A incidência de pelo menos uma mudança comportamental 
negativa em crianças após cirurgia ambulatorial poderá ser diminuída 
pela otimização analgésica e profilaxia de náuseas e vómitos.

ABSTRACT
Introduction: Behavioral changes after pediatric anesthesia are 
frequent (15%-40% two weeks after surgery). The Post-Hospitalization 

Behavior Questionnaire is an instrument that enables this assessment, 
with a version adapted for ambulatory surgery. The main objective of 
this study was to evaluate these changes after Ambulatory Surgery.
Methods: A prospective, observational study including children aged 
6 months to 18 years, ASA 1 or 2, undergoing ambulatory surgery, 
from February to March 2020, is described. After one week, the 
questionnaire was applied to parents by phone.
Results: There were included 87 children, of which 48.3% presented at 
least one negative behavioral change and 25.3% more than one, one 
week after the surgery. The most common changes were “difficulty 
falling asleep” and “loss of appetite” (about 20% of patients). Of the 
variables analyzed, there was a statistically significant relationship 
with pain level one week after surgery, maximum pain during the 
week and presence of nausea during the week and need for analgesia 
at post anesthetic care unit and overnight stay (p<0.05).
Discussion: There was a high incidence of at least one negative 
behavioral change, one week after the anesthetic-surgical ambulatory 



INTRODUÇÃO
Nos últimos vinte anos, tem vindo a aumentar a consciência 
sobre o impacto psicológico negativo da hospitalização, 
anestesia e cirurgia na população pediátrica. De facto, mesmo 
uma pequena cirurgia ou cirurgia de ambulatório podem 
causar alterações pós-operatórias negativas, como distúrbios 
do sono e ansiedade.1-4

Em 1966, para homogeneizar a avaliação dessas alterações, 
foi criado o Post-Hospitalization Behavior Questionnaire 
(PHBQ), que se baseia em informações fornecidas pelos pais 
sobre alterações comportamentais após a alta hospitalar em 
crianças de 1 mês a 16 anos.5 Por abranger uma ampla faixa 
etária, sem adequar as questões a esta, a sua validade pode 
ser questionada.
Além disso, carece de informações sobre a gravidade 
dos sintomas e seu impacto na vida diária da população 
pediátrica.6

Em 2015, Jenkins et al4 desenvolveu o PHBQ-Ambulatory 
Surgery (PHBQ-AS), reavaliando os recursos psicométricos 
para o contexto perioperatório e focando-se na recuperação 
cirúrgica.
Outro aspeto positivo do PHBQ-AS é a correlação positiva 
com o questionário Post-operative recovery in children 
(PRiC),7 recentemente desenvolvido, testado e validado para 
avaliar a recuperação pós-operatória em crianças dos 4 aos 
12 anos após amigdalectomia, uma vez que a dor e outros 
outcomes pós-operatórios são considerados uma experiência 
subjetiva e individual.8

Embora o PHBQ-AS tenha representado um método mais 
eficiente e eficaz, ainda não é recomendado para avaliar as 
alterações comportamentais das crianças após cirurgia de 
modo regular.4

Com o passar dos anos, outros questionários foram 
desenvolvidos, como o Child Behavior Checklist (CBCL) ou a 
Infant and Child Social and Emotional Assessment (ITSEA). 
No entanto, apesar da sua qualidade psicométrica, eles não 
foram projetados para explorar o contexto pós-operatório.9

Na literatura, os transtornos emocionais e comportamentais 
têm sido definidos como negativos, os quais incluem as 
Internalizing Problems Behaviors (IPB), Externalizing 

Problems Behaviors (EPB), e positivos. Os IPB são descritos 
como uma perturbação central de emoções e humor 
intrapunitivos, manifestados como depressão, isolamento 
e ansiedade. Por outro lado, os EPB caracterizam-se por 
comportamentos prejudiciais e perturbadores para os outros, 
e incluem falta de atenção, agressão, raiva e incumprimento. 
As alterações comportamentais positivas representam 
alterações com repercussão positiva a vários níveis (social, 
cognitivo e psicossocial).9

Em 2019, o estudo de Lopez et al9 adicionou aos 
comportamentos negativos as categorias de Feeding Sleeping 
Disruption (FSD) e Somatic Problems (SP), categorias 
especificamente relacionadas com o contexto hospitalar e 
pós-operatório e não consideradas no PHBQ.
Os estudos revelam uma alta incidência de alterações 
comportamentais negativas, entre 15% a 40% até duas 
semanas após a cirurgia pediátrica.1,10-13 Keaney et al2 também 
avaliaram a incidência em várias fases, registando 46,8% e 
38,3% no sétimo e 30º dias de pós-operatório, respetivamente. 
Fortier et al14 registraram uma incidência de 59,2% e 29,8% no 
sétimo e 14º dias de pós-operatório, respetivamente.
Um estudo mais recente de Lopez U et al,9 publicado em 2019, 
registrou uma incidência em torno de 67% de pelo menos 
uma alteração negativa, 10 dias após a cirurgia.
Foram identificados alguns fatores de risco que podem estar 
relacionados com alterações comportamentais negativas no 
pós-operatório, como idades menores,1,3,14 nomeadamente 
menores de 5 anos, crianças do sexo masculino,12 dor e 
náuseas no pós-operatório, maiores níveis de ansiedade pré-
indução, experiências hospitalares traumáticas prévias e 
número de irmãos.2,12-14

As alterações positivas raramente têm sido investigadas, 
o que se relaciona com a sua baixa incidência (11%)9 e 
com o facto de parecerem mais relacionadas com o tipo 
de procedimento cirúrgico. As mudanças positivas mais 
frequentemente descritas são aumento do apetite, aumento 
do tempo de sono, aumento da atenção e melhoria das 
habilidades psicomotoras.9

Revendo a literatura, não existem estudos semelhantes em 
Portugal. Na verdade, os estudos sobre o tema são limitados 
e utilizam metodologias heterogéneas, o que compromete a 
comparação entre trabalhos.
Além disso, ainda não é claro que fatores condicionam maior 
risco de desenvolvimento de alterações comportamentais 
negativas e como podem ser evitadas.
Assim, o principal objetivo deste estudo prospetivo de coorte 
foi avaliar a incidência e o tipo de alterações comportamentais 
presentes uma semana após cirurgia de ambulatório, numa 
população de crianças portuguesas.
Os objetivos secundários incluíram avaliar a relação entre 
essas alterações e os critérios demográficos e perioperatórios.

procedure. The intensity of pain during the week, the need for 
analgesia in the post-anesthetic care unit, nausea and the overnight 
stay were related to these changes, which reveals the importance 
of analgesic optimization and nausea and vomiting prophylaxis in 
pediatric population, as well as the review of the criteria for overnight 
stay.
Conclusion: The incidence of at least one negative behavioral change 
on children after ambulatory surgery is high and should be decreased 
by analgesic optimization and nausea and vomiting prophylaxis.
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relação entre o comportamento 7 dias após a cirurgia e o 
comportamento anterior à cirurgia. As respostas foram 
baseadas numa escala Likert, de 1 a 5 pontos (1- muito menos 
que antes, 2- menos que antes, 3- como antes, 4- mais que 
antes, 5- muito mais que antes) e um parâmetro (6) para não 
aplicável/sem opção de opinião. Ao adicionar esta última 
opção, pretendeu-se eliminar qualquer viés que pudesse estar 
relacionado com a aplicabilidade das questões à faixa etária 
(por exemplo, avaliar a autonomia em bebés).

ANÁLISE ESTATÍSTICA
A estatística descritiva apresenta as variáveis categóricas 
como n (percentagem) e as variáveis contínuas como média 
± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil - IQI), de 
acordo com a distribuição dos dados (Teste de Shapiro-Wilk). 
Os dados das variáveis da escala Likert são reportados em n 
(percentagem) e mediana (IQI).
Para comparação entre os grupos (com ou sem alterações 
comportamentais negativas), o t-test ou o teste de Mann-
Whitney foram usados para variáveis contínuas, conforme 
apropriado; e o teste do qui-quadrado ou teste exato de 
Fisher foram usados conforme apropriado para as variáveis 
categóricas. Para a análise estatística foi usado o software 
IBM SPSS Statistics V25.0. Um valor de p inferior a 0,05 foi 
considerado como um limite para o estabelecimento de uma 
relação estatisticamente significativa.
A data prevista para o final do estudo seria o final de março, 

Questionário PHBQ-AS adaptado

O seu filho(a) mostra-se contrariado para comer?

O seu filho(a) mostra-se apático ou passa algum tempo sem fazer nada 
(simplesmente sentado ou parado)?

Nota desinteresse no mundo envolvente, por parte do seu filho(a)?

O seu filho(a) mostra-se perturbado quando o deixa sozinho por curtos 
períodos de tempo (alguns minutos)?

O seu filho(a) precisa de muita ajuda para realizar as suas atividades 
habituais?

É difícil manter o seu filho(a) interessado em realizar atividades, como 
brincar com bonecos ou jogar jogos?

O seu filho faz “birras”?

É difícil conversar com o seu filho(a)?

O seu filho(a) tem pesadelos à noite ou acorda agitado / a chorar?

O seu filho(a) tem dificuldade em adormecer?

O seu filho(a) tem falta de apetite?

Neste momento, numa escala de zero a dez, sendo zero dor nenhuma e 
10 a pior dor que acha que o seu filho(a) já teve na vida, que dor acha que 
ele tem?

E qual foi a maior dor nesta mesma escala durante esta semana?

Durante esta semana o seu filho(a) teve náuseas e/ou vómitos?

Com quem vive o seu filho(a)? (agregado familiar)?

O seu filho(a) tem irmãos? Quantos?

Onde e com quem ficou o seu filho(a) na semana de recuperação pós-
cirurgia?

MÉTODOS
TIPOS DE ESTUDO E AMOSTRA
Foi realizado um estudo de investigação de coorte prospetivo, 
observacional, referente a todos os doentes pediátricos 
submetidos a cirurgia de ambulatório num Hospital Terciário. 
Foi proposto para ser realizado durante dois meses, no 
entanto, devido à pandemia SARS-CoV-2, o recrutamento de 
pacientes foi suspenso mais cedo, de 02/02/2020 a 03/03/2020.
O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e pelo 
Conselho Institucional local (REF2019.293). Foi dispensado 
o pedido de consentimento informado, tendo os progenitores 
ou responsáveis legais das crianças, sido informados acerca 
do estudo em causa a decorrer no dia da cirurgia. Se não 
desejassem participar, foi dada oportunidade aos mesmos de 
manifestar essa vontade nesse mesmo dia ou no momento do 
contacto telefónico no dia da entrevista, uma semana após o 
procedimento anestésico-cirúrgico.
Os critérios de inclusão para o estudo foram: idade entre 
6 meses e os 18 anos e estado físico ASA (ASA-PS), 1 
ou 2. Doentes com antecedentes pessoais de atraso do 
desenvolvimento, alterações psicomotoras ou défices de 
atenção/hiperatividade foram excluídos, bem como crianças 
cujos pais se recusaram a participar no estudo ou não foi 
possível contactar uma semana após a cirurgia.

PROCEDIMENTOS
No dia da cirurgia, antes da alta para o domicílio ou 
transferência para a pernoita, foi entregue uma carta aos 
pais a explicar o estudo e solicitando a sua participação. 
Após uma semana (7 dias), os pais foram contatados para 
responder a um questionário de avaliação de alterações 
comportamentais, traduzido e adaptado do questionário 
PHBQ-AS, com o acréscimo de algumas questões relevantes 
no contexto perioperatório (Tabela 1).
Em relação às crianças cujos pais aceitaram participar do 
estudo, foram recolhidas as seguintes variáveis através da 
consulta do Processo Clínico Eletrónico:
• dados demográficos: idade, sexo, ASA-PS, cirurgias 

anteriores, internamentos anteriores;
• dados relativos ao procedimento cirúrgico: especialidade 

cirúrgica, tempo de cirurgia e anestesia, tipo de anestesia 
e indução anestésica, complicações, consulta de anestesia, 
presença dos pais durante a indução, necessidade de 
analgesia na Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos 
(UCPA), delírio de emergência e necessidade de pernoita 
programada.

Em todos os doentes, quer tenha sido ou não realizada 
consulta pré-anestésica, foi realizada avaliação pré-anestésica 
no próprio dia, após admissão no centro cirúrgico. Não foi 
realizada medicação pré-anestésica em nenhum dos doentes.
De notar que todas as questões pressupuseram uma 

Tabela 1. Questionário PHBQ-AS adaptado aplicado aos pais 
uma semana após o procedimento



VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O 
PROCEDIMENTO
A Tabela 3 descreve as variáveis cirúrgicas e anestésicas. 
A maioria dos procedimentos foi realizada por Cirurgia 
Pediátrica (57,5%) e durou, maioritariamente, entre 6 a 30 
minutos (59,8%). Em relação ao tipo de anestesia, 87% das 
cirurgias foram realizadas sob anestesia geral e a indução da 
anestesia inalatória representou 58,6% das induções, em que 
um dos pais esteve presente em 92% dos casos. A necessidade 
de analgesia na UCPA ocorreu em 40,6% e a pernoita em 9,2%. 
Por fim, foi questionado onde a criança passava os seus dias 
na semana de recuperação após a cirurgia. A maioria (75,9%) 
das crianças passou os dias após a cirurgia em casa, 14,9% na 
creche/escola e 9,2% na casa dos avós.

no entanto, devido às restrições impostas pela pandemia 
SARS-CoV-2, isso não foi possível, e o estudo foi interrompido 
precocemente.

RESULTADOS
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
De um total de 103 doentes elegíveis, 87 foram incluídos e 
16 foram excluídos devido à impossibilidade de contato 
telefónico com os pais. Os dados demográficos estão descritos 
na Tabela 2.
Houve maior percentagem de crianças entre 0 e 5 anos 
(35,6%), do sexo masculino (59,8%) e a maioria delas foi 
classificada como ASA 1 (74,7%). Em relação ao agregado 
familiar, a maioria morava com os pais e irmãos (50,6%) ou 
apenas com os pais (34,5%).
A maioria tinha um irmão (49,4%) ou não tinha irmãos 
(36,8%). Sessenta e cinco por cento não teve intervenção 
cirúrgica anterior e 70,1% não teve internamento anterior.

Variáveis relacionadas com o doente n (%)

Faixa etária (anos)

Média ± desvio padrão 8,8 ± 5

0-5 51 (35,6%)

6-10 23 (26,5%)

11-15 23 (26,5%)

16-18 10 (11,4%)

Sexo

Feminino 35 (40,2%)

Masculino 52 (59,8%)

Estado físico ASA

ASA 1 65 (74,7%)

ASA 2 22 (25,3%)

Agregado familiar

Pais e irmãos 44 (50,6%)

Pais 30 (34,5%)

Mãe e irmãos 7 (8,0%)

Mãe ou pai 5 (5,7%) /1 (1,2%)

Número de irmãos

Zero 32 (36,8%)

Um 43 (49,4%)

Dois 9 (10,3%)

Três 3 (3,5%)

Intervenções cirúrgicas prévias

Zero 57 (65,5%)

Uma 25 (28,7%)

Mais de uma 5 (5,7%)

Internamentos anteriores

Zero 61 (70,1%)

Um 20 (23,0%)

Mais de um 6 (6,9%)

TOTAL 87 (100%)

Tabela 2. Caracterização da população

Variáveis relacionadas com o doente n (%)

Pre-operatório
Consulta pré-anestésica

sim/não 56 (64,6%) / 31 (35,6%)

Intra-operatório

Especialidade cirúrgica

Cirurgia Pediátrica 50 (57,5%)

Otorrinolaringologia 21 (24,1%)

Ortopedia 12 (13%)

Cirurgia Plástica 4 (4,6%)

Tempo de cirurgia (minutos)

Mediana (IQI) 25(17-42)

6 – 30 52 (59,8%)

30 – 60 26 (29,9%)

60 – 90 7 (8%)

>90 2 (2,3%)

Tipo de Anestesia

Geral 76 (87,4%)

Sedação 9 (10,3%)

Combinada 2 (2,3%)

Inducão

Inalatória 51 (58,7%)

Intravenosa 32 (41,3%)

Pais na indução

sim/não 80 (92%) / 7 (8%)

Duração da anestesia (minutos)

Mediana (IQI) 41(26-60)

0 – 30 30 (34,5%)

31 – 60 37 (42,5%)

61 – 90 15 (17,2%)

> 90 5 (5,7%)

Pós-operatório

Delírio de emergência

sim/não 9 (10,3) / 78 (89,7%)

Analgesia na UCPA*

sim/não 26 (40,6%) / 38 (59,4%)

Pernoita

sim/não 8 (9,2%) / 79 (90,8%)

TOTAL 87 (100%)

* Sem informação para 23 dos doentes (devido à inacessibilidade dos registos da UCPA).

Tabela 3. Variáveis cirúrgicas e anestésicas do período 
perioperatório.
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ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 
AVALIADAS PELO QUESTIONÁRIO
O tipo de alteração negativa e a sua incidência estão descritos 
na Tabela 4. As principais alterações negativas apresentadas 
foram maior dificuldade para adormecer (20,7%) e diminuição 
do apetite (18,4%), mas também houve uma incidência não 
desprezível de ocorrência de pesadelos (14,9%), impaciência 
(14,1%) e falta de apetite (12,6%). Deve-se notar que as crianças 
nas quais as várias alterações comportamentais negativas 
foram identificadas, não pareciam sofrer de nenhuma doença 
ou evento adverso durante esses dias que pudesse justificar 
essas alterações.
Em relação às alterações comportamentais avaliadas pelo 
questionário (Tabela 5), observou-se que 48,3% das crianças 
apresentou pelo menos uma alteração comportamental 
negativa em relação ao comportamento prévio à cirurgia 
(uma mudança).
As alterações positivas também tiveram uma incidência 
importante: 32,2% das crianças tiveram pelo menos uma 
alteração positiva, comparativamente ao pré-operatório. 
Destaca-se a maior autonomia (20,2%).

SINTOMAS AVALIADOS E OUTRAS 
QUESTÕES AVALIADAS PELO 
QUESTIONÁRIO
Em relação aos sintomas na semana seguinte à cirurgia, foi 
aplicada a escala numérica de dor (numerical pain scale - 
NPS) aos pais para avaliar a dor no momento da aplicação 
do questionário e a dor máxima ao longo da semana dos 
filhos. Uma NPS de 7-9 esteve presente em 17 doentes 
(19,5%), 4-6 em 26 (29,9%), 1-3 em 13 (14,9%) e 26 pacientes 
(29,9%) não apresentaram dor durante a semana. Além 
disso, questionou-se a presença de náuseas e odinofagia. A 
náusea foi manifestada por 11 doentes (12,6%) e 14 (16,3%) 
apresentaram odinofagia, dos quais 64,3% (9 crianças) foram 
submetidos a amigdalectomia com ou sem adenoidectomia.

RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS COM AS 
ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 
NEGATIVAS
Foi estudada a relação entre as variáveis apresentadas e 
as alterações comportamentais negativas presentes uma 
semana após a cirurgia, conforme descrito na Tabela 6.
Houve relação estatisticamente significativa entre a pernoita 
programada no hospital, a necessidade de analgesia na UCPA, 
a presença de náuseas, a intensidade da dor igual ou superior a 
5 no momento do questionário e o máximo durante a semana 
seguinte à cirurgia e a presença de pelo menos uma mudança 
comportamental negativa (p <0,05). As demais variáveis não 
apresentaram relação estatisticamente significativa.

DISCUSSÃO
Este estudo prospetivo analisa as alterações comportamentais 
após anestesia pediátrica em contexto de cirurgia de 
ambulatório, aplicando um questionário aos pais, uma 
semana após a cirurgia. Além de determinar a prevalência 
dessas alterações, identifica potenciais fatores de risco para 
o seu aparecimento.
Apesar da variação na incidência de mudanças 
comportamentais negativas verificada em estudos anteriores 
e nas diferentes metodologias,1,2,9-12,14 verifica-se, em comum, 

Tabela 4. Incidência de alterações comportamentais usando a escala de Likert adaptada

Comparação com o comportamento prévio à cirurgia (Likert scale)

Alteração
comportamental 1 e 2 – muito menos e menos 3 - igual 4 e 5 - mais e muito mais  Mediana 

(IQI)  Não aplicável/ sem opinião

Contrariado para comer 4 (4,6%) 72 (82,8%) 11 (12,6%) 3(3-3) 0 (0%)

Apático 3 (3,4%) 78 (89,7%) 6 (6,9%) 3(3-3) 0 (0%)

Desinteressado 2 (2,3%) 82 (94,3%) 3 (8,4%) 3(3-3) 0 (0%)

Incomodado quando sozinho 0 (0%) 79 (94%) 5 (6%) 3(3-3) 3 (3,4%)

Autónomo 0 (0%) 67 (79,8%) 17 (20,2%) 3(3-3) 3 (3,4%)

Interessado em brincar 1 (1,2%) 79 (96,4%) 2 (2,4%) 3(3-3) 5 (5,7%)

Birras 1 (1,2%) 72 (84,7%) 12 (14,1%) 3(3-3) 2 (2,3%)

Dificuldade em conversar 1 (1,2%) 79 (92,9%) 5 (5,9%) 3(3-3) 2 (2,3%)

Pesadelos 4 (4,6%) 70 (80,5%) 13 (14,9%) 3(3-3) 0 (0%)

Dificuldade em adormecer 1 (1,1%) 68 (78,2%) 18 (20,7%) 3(3-3) 0 (0%)

Falta de apetite 3 (3,4%) 68 (78,2%) 16 (18,4%) 3(3-3) 0 (0%)

Alterações comportamentais negativas n (%)

Nenhuma 45 (51,7%)

Uma 20 (23%)

Mais de uma 22 (25,3%)

Alterações comportamentais positivas n (%)

Nenhuma 59 (67,8%)

Uma 20 (23%)

Mais de uma 8 (9,2%)

TOTAL 87 (100%)

Tabela 5. Proporção de doentes com alterações comportamentais 
negativas e positivas



uma alta incidência. Revendo esses estudos, são registradas 
incidências de 46,8%2 ou mesmo 59,2%14 ao sétimo dia de pós-
operatório. À semelhança das incidências já registadas, neste 
estudo realizado em Portugal, constatou-se uma elevada 
incidência de pelo menos uma alteração negativa na semana 
após a cirurgia, em cerca de 48% das crianças.
As alterações comportamentais negativas mais 
frequentemente identificadas no estudo foram dificuldade 
em adormecer (20,7%), falta de apetite (18,4%), pesadelos 
(14,9%), impaciência (14,1%) e falta de apetite (12,6%). 
Comparando esses resultados com os observados noutros 
estudos, verificou-se que as alterações mais frequentes são 

semelhantes. Por exemplo, no estudo de Nilsson U et al7, a 
falta de apetite (20%), a dificuldade em adormecer (14%) e os 
pesadelos (11%) foram as alterações comportamentais mais 
frequentes, 10 dias após o procedimento. Porém, este estudo 
foi realizado apenas no pós-operatório de adenotonsilectomia 
e noutro momento de avaliação, o que pode limitar essa 
comparação. Como seria de esperar, os problemas de 
feeding sleeping disruption  são uma constante nos estudos 
realizados numa das cirurgias mais realizadas em crianças, 
a adenotonsilectomia.7,15 O presente estudo abrangeu uma 
maior variedade de cirurgias, o que limita a comparação 
com estudos mais específicos. Em comparação com estudos 

Tabela 6. Relação entre variáveis e presença de pelo menos uma alteração comportamental negativa

Alterações comportamentais negativas

Total (n,%)
Sim Não

p-value
42 (48,3%) 45 (51,7%)

Variáveis relacionadas com o doente

- idade média (anos)
- idade <6 anos (n)

8,6 ± 4,9 (IC 7,1 – 10,1)
16

8,9 ± 5,0 (IC 7,4 - 10,3)
15

0,831
0,643

- Sexo masculino (n)
- Sexo feminino (n)

24
18

28
17 0,629

- ASA 1 (n)
- ASA 2 (n)

28
13

37
8 0,095

Com cirurgias prévias (n) 15 15 0,815

Com internamentos prévios (n) 8 12 0,467

Com irmãos (n) 25 30 0,490

Variáveis relacionadas com o procedimento cirúrgico

Com consulta de anestesia (n) 26 30 0,643

- Indução intravenosa (n)
- Indução Inalatória (n)

15
27

21
24 0,300

Pais presentes na indução (n) 41 39 0,111

Duração da anestesia (mediana (IQI)) 42,5 (31,3-59,8) min 35,0 (26,0-55,0) min 0,514

Especialidade cirúrgica (n)
- Cirurgia Pediátrica
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia
- Cirurgia Plástica

24
5

11
2

26
7

10
2

0,949

Duração da cirurgia (mediana (IQI)) 28,5 (18,0-39,0) min 23 (16,0-42,0) min 0,954

Com complicações (n) 1 3 0,617

Delírio de emergencia (n) 7 2 0,080

Necessidade de analgesia na UCPA (n) 16 10 0,045

Pernoita (n) 7 1 0,026

Variáveis do questionário

Dor no momento do questionário (NPS)
- mediana (IQI)
- > 5(n)

0,5 (0-5)
7

0,0 (0-0)
0

0,016
 0,002

Dor máxima durante semana (NPS)
- mediana (IQI)
- >4 (n)

6,0 (2-8)
27

2,0 (0-5)
15

<0,001
0,004

Presença de náusea na semana (n) 9 2 0,017

Odinofagia (n) 10 4 0,065

Onde passou a semana
- Casa dos pais/avós (n)
- Infantário/escola (n)

38
4

36
9

0,171

O tipo de anestesia não foi testado devido ao pequeno número de amostra nos diferentes grupos. 
Os dados numéricos estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança (IC) 95%) e mediana.
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semana seguinte ao procedimento. Em relação à pernoita 
hospitalar, apesar de os critérios para a sua necessidade serem 
já rigorosamente analisados, será também importante revê-
los, tendo em conta as situações clínicas e sociais.
Face aos resultados e ao número da amostra, é importante a 
realização de novos estudos para melhor definir a incidência 
das alterações comportamentais negativas pós-anestésicas 
na população pediátrica em Portugal e para avaliar os fatores 
de risco para o seu aparecimento, no contexto da cirurgia 
pediátrica. Tendo em conta os fatores de risco indicados para 
o aparecimento dessas alterações, seria importante avaliar 
o efeito da implementação das medidas acima mencionadas 
sobre a sua incidência.
O estudo apresenta alguns aspetos positivos. Destacamos 
o facto de ser o primeiro estudo em Portugal a avaliar as 
alterações comportamentais após cirurgia pediátrica, bem 
como a abrangência do estudo, uma vez que abrange as 
várias faixas etárias pediátricas e diferentes especialidades 
cirúrgicas. Além das alterações comportamentais adaptadas 
do questionário PHBQ-AS, o estudo incluiu a avaliação de 
sintomas que podem estar relacionados com essas alterações 
uma semana após a cirurgia, conforme apontado em estudos 
anteriores. O acréscimo do ponto 6 (não aplicável / sem 
opinião) à escala de Likert também possibilitou a eliminação 
de viés, já mencionados em estudos anteriores, relacionado 
com a aplicabilidade do questionário para as várias faixas 
etárias.
O estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente a 
utilização do questionário PHBQ-AS sem tradução validada 
para a língua portuguesa, a aplicação do mesmo questionário 
a todos os doentes, independentemente da idade e fase de 
desenvolvimento e o tamanho da amostra, uma vez que o 
estudo teve que ser concluído com antecedência devido às 
contingências relacionadas com a pandemia SARS-CoV-2. 
Devido à tipologia do questionário, este foi realizado aos 
pais. Além disso, as alterações foram avaliadas apenas uma 
semana após a cirurgia, não permitindo tirar conclusões a 
longo prazo ou avaliar o seu impacto na qualidade de vida 
das crianças.

CONCLUSÃO
Em conclusão, em cirurgia de ambulatório pediátrica, a 
incidência de pelo menos uma alteração comportamental 
negativa, uma semana após a cirurgia é alta, com uma 
incidência registada neste estudo de 48% das crianças. As 
alterações negativas mais frequentemente identificadas foram 
dificuldade em adormecer e falta de apetite (cerca de 20%). 
A pernoita no hospital, a necessidade de analgesia na UCPA, 
a dor mal controlada e a presença de náuseas poderão estar 
relacionadas com a presença de alterações comportamentais 
negativas. Portanto, deve-se considerar a melhoria da 
qualidade da analgesia e da profilaxia de náuseas e vómitos 

mais abrangentes, a ansiedade de separação também é 
uma das alterações negativas mais comuns 7 dias após o 
procedimento anestésico-cirúrgico.14 Em 10 dias de pós-
operatório, no estudo de Lopez U et al,9 que incluiu várias 
especialidades cirúrgicas, houve maior frequência de cansaço 
(21%), problemas relacionados com o sono (18%), com a 
alimentação (16%), impaciência (16%), ansiedade de separação 
na hora de dormir (14%), dificuldade em adormecer (12%) e 
agitação/hiperatividade (12%). Portanto, embora não seja 
possível fazer uma comparação válida entre estudos tendo 
em conta as diferentes metodologias, parece ser transversal a 
presença de alterações comportamentais relacionadas com o 
sono e com a alimentação.
As alterações comportamentais positivas raramente são 
relatadas na maioria dos estudos prévios. Alguns estudos 
relatam incidências entre 11%9 a 27,3%.13 O presente estudo 
também encontrou uma incidência significativa de crianças 
com alterações relatadas pelos pais, sendo a mais frequente o 
ganho aparente de autonomia em cerca de 20% dos doentes. 
Neste estudo, nenhuma das variáveis relacionadas com o 
doente, no pré ou intraoperatório, apresentou relação com 
as alterações comportamentais negativas. Os resultados 
de estudos anteriores são controversos ou limitados. Por 
exemplo, se, por um lado, há estudos que apontam a menor 
idade1,3,14 ou o sexo masculino12 como fatores de risco, por 
outro lado também se conclui que o sexo não se correlaciona 
com as alterações do PHBQ.3 Tal como verificado no presente 
estudo, também em estudos prévios o tipo de anestesia e o 
tipo de indução anestésica não parecem estar associados ao 
aparecimento de alterações comportamentais negativas. O 
estudo de Keaney et al2 não encontrou relação entre agitação 
e delírio de emergência e mudanças comportamentais 
negativas. Outros estudos indicam que o tipo de indução 
ou manutenção anestésica não tem influência significativa 
nas alterações comportamentais duas semanas após a 
cirurgia.10,13,16 No entanto, alguns parâmetros relacionados 
com o pós-operatório (pernoita, necessidade de analgesia na 
UCPA) e com os sintomas relatados ao longo da semana (dor 
e náuseas), poderão estar associados à presença de alterações 
comportamentais negativas. Em relação à dor e náusea no 
período de recuperação pós-operatória, a literatura é mais 
consistente, destacando a relação significativa entre elas 
e o aparecimento de alterações comportamentais.2,12-14 A 
pernoita hospitalar é também identificada como fator de 
risco para alterações comportamentais duas semanas após o 
procedimento anestésico-cirúrgico.1,13

Com os resultados desta população pediátrica portuguesa, 
este estudo demonstra a possível relevância da otimização de 
alguns protocolos de atuação de forma a reduzir a incidência 
destas alterações comportamentais, nomeadamente através 
da otimização analgésica e profilaxia de náuseas e vómitos, 
não apenas no pós-operatório imediato, mas também na 
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INTRODUÇÃO
O foco de inovação em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) 
centrou-se, durante várias décadas, na estabilização inicial 
do doente. Atualmente, incide na redução da morbilidade e 
da iatrogenia, bem como, na melhoria dos outcomes a longo 
prazo. A sedação em Cuidados Intensivos é uma das áreas 
cuja atuação parece ter implicação no prognóstico do doente. 
A sedação prolongada e profunda, comum no passado e 
ainda em vigor entre algumas equipas, foca-se agora em 
protocolos de sedação ligeira para gestão da dor, do delirium 
e da agitação,1-3 com recurso a múltiplos fármacos de modo 
a beneficiar de efeito sinérgico. O objetivo é o conforto 
do doente e a facilitação da administração de cuidados e 
realização de procedimentos. Os objetivos de analgesia e 
sedação, o modo de administração e os fármacos utilizados 
devem ser individualizados de acordo com a patologia de 
base3,4 e com a situação aguda que motivou o internamento. 
Torna-se pertinente rever a literatura atual e adaptar as 
orientações à situação clínica e à realidade portuguesa. 

MÉTODOS
Apresenta-se uma revisão não sistemática de sedação em UCI 
que inclui uma pesquisa bibliográfica da literatura relevante 
sobre o tema. A pesquisa bibliográfica decorreu entre junho 

RESUMO
A sedação em cuidados intensivos é uma área cuja atuação parece 
ter implicação no prognóstico do doente. Torna-se pertinente rever a 
literatura atual e adaptar as orientações à situação clínica e à realidade 
portuguesa. Apresenta-se uma revisão não sistemática cuja revisão 
bibliográfica incluiu publicações até dezembro 2020. Foi utilizada 
a base de dados PubMed com os seguintes termos de pesquisa: 
sedation, critically ill, intensive care, delirium, circadian dysregulation. 
Qualquer estratégia de sedação deve incidir sobre a utilização de 
múltiplos fármacos e deve iniciar-se com o controlo da dor do doente. 
De seguida, titulando de acordo com as necessidades e objetivos, 
deve instituir-se a sedação através de uma estratégia bem definida de 
modo a assegurar o nível de sedação mais ligeiro pela menor duração 
de tempo.  
A escolha farmacológica e a estratégia sedativa são condicionadas pela 
situação clínica do doente e pelo seu contexto pelo que se detalham 
as diferentes especificidades clínicas na escolha farmacológica. 
A sedação em UCI deve ser multimodal e regularmente readaptada a 
cada doente e a cada situação clínica atendendo às recomendações 
atuais de procurar a mínima profundidade de sedação possível para 
garantir o conforto e segurança do doente.

ABSTRACT
Sedation in intensive care seems to have implications in the critical 
patient prognosis. Subsequently, it is important to review the most 
recent literature and bring general recommendations to each clinical 
scenario and to the Portuguese approach.A non-systematic revision 
was performed and publications until December 2020 were included. 
PubMed database was used with the following keywords: sedation, 
critically ill, intensive care, delirium, circadian dysregulation.Any 
sedation strategy should include several drugs and should start by 

patient analgesia. Afterwards, sedation should aim the lightest level 
for the shortest time duration.
Drug choice is dictated by the clinical scenario. An analysis of drug 
choice according to some frequent clinical scenarios is made. 
Sedation in ICU should be multimodal and frequently re-adjusted to 
each patient and to each clinical scenario. The best practice standards 
of looking for the minimal sedation to keep the patient comfortable 
and safe should keep primacy.



2020 e dezembro 2020, tendo incluído publicações relevantes 
entre janeiro 1996 e dezembro 2020. Foi utilizada a base de 
dados PubMed com os seguintes termos de pesquisa: sedation, 
critically ill, intensive care, delirium, circadian dysregulation. 
Foram também incluídas referências relevantes mencionadas 
nos artigos previamente selecionados. A pesquisa foi limitada 
a artigos em inglês e português.

RESULTADOS
Na pesquisa inicial foram introduzidos os termos de pesquisa 
referidos nas combinações: sedation and "critically ill"; 
sedation AND "intensive care"; delirium AND "intensive care"; 
"circadian dysregulation". Foram obtidas 10 963 publicações. 
Após leitura dos títulos dos artigos foram selecionados 512 
artigos. Após leitura do resumo de cada um desses artigos, 
foram selecionadas 98 publicações. Posteriormente, cada um 
desses artigos foi cuidadosamente lido e analisado e foram 
selecionadas 62 publicações. A seleção foi feita com base 
na relevância do tema e na metodologia utilizada. Todos os 
artigos incluídos nesta revisão estão referidos na bibliografia 
e o seu conteúdo foi integralmente lido e analisado.

ANALGESIA NA UCI
Segundo as Clinical Practice Guidelines for the Prevention 
and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, 
Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the 
ICU (PADIS) de 2018, advoga-se que qualquer estratégia de 
sedação deve iniciar-se com o controlo da dor do doente.2,5 
A dor em Cuidados Intensivos é frequente, tem múltiplas 
etiologias e apresenta variabilidade interindividual.1 As 
rotinas de cuidados ao doente, como o posicionamento no 
leito, e a realização de procedimentos técnicos simples, como 
a colocação de uma linha arterial, são causas frequentes de dor 
neste contexto.2 De acordo com um trabalho retrospetivo,6 
idade mais jovem, necessidade de apoio para desempenho 
das tarefas diárias, número de comorbilidades, depressão, 
ansiedade e uma perspetiva de futuro com má qualidade de 
vida foram preditores de maior dor em Cuidados Intensivos. 
A dor deve ser avaliada regularmente por escalas validadas 
para o efeito. Idealmente, deve ser o próprio doente a 
descrever verbalmente o seu grau de dor (utilizando, por 
exemplo, a Escala Numérica de Dor); caso o doente esteja 
impossibilitado de comunicar podem utilizar-se as escalas 
Behavioral Pain Scale (BPS), Tabela 1, - ou a BPS-NI (non-
intubated) para doentes não entubados - ou a escala Critical-
Care Pain Observation Tool (CPOT), Tabela 2.2,7

Os opióides são a classe farmacológica mais utilizada para 
controlo analgésico em UCI e o fentanil, a morfina e o 
remifentanil são os mais comummente utilizados (Tabela 
3).1 São analgésicos potentes, também com efeito sedativo, 
e seguros quando utilizados de forma apropriada. Os três 
opióides referidos são relevantes em UCI e podem ser 

utilizados para analgesia do doente crítico. A escolha do 
opióide deve ser baseada no seu perfil farmacocinético e na 
situação clínica. 
A morfina (Tabela 3) é metabolizada a nível hepático 
em metabolitos ativos, posteriormente metabolizados e 
eliminados por via renal, e que se acumulam no caso de 
diminuição da função renal, motivo pelo qual deve ser 
preferencialmente evitada nestes doentes. É ainda o opióide 
com maior potencial para causar hipotensão pela libertação 
de histamina, o que limita a sua utilização em doses superiores 
e em doentes especialmente suscetíveis.3 Após administração 
prolongada, tem um perfil de acumulação inferior ao fentanil, 
podendo ser útil em sedação prolongada. 
O fentanil (Tabela 3) é bastante lipofílico o que lhe confere 
um início de ação rápido a nível do sistema nervoso central 
assim como um maior potencial de acumulação no tecido 
adiposo após administração prolongada. O seu início de ação 
rápido pode ter utilidade no doente crítico com dor associada 

Behavioral Pain Scale

Expressão facial

Relaxada +1

Parcialmente contraída +2

Totalmente contraída +3

Contorção facial +4

Movimento membros 
superiores

Sem movimento +1

Movimentação parcial +2

Movimentação completa, com flexão dos dedos +3

Permanentemente contraídos +4

Adaptação à VMI

Tolera VMI +1

Tosse, mas tolera a VMI a maioria do tempo +2

A reagir contra o ventilador +3

Totalmente desadaptado +4

Dor mínima – 3 | Dor máxima - 12

Adaptação de Payen JF, et al. Assessing pain in critically ill sedated patients by using a behavioral 
pain scale. Crit Care Med. 2001;29:2258-63.8

Tabela 1. Behavioral Pain Scale

Critical-Care Pain Observation Tool

Expressão facial

Relaxada / Neutra 0

Tensa +1

Contorção facial +2

Movimento corpo

Sem movimento 0

Movimentos de proteção +1

Inquietação +2

Tensão muscular

Relaxado 0

Tenso ou rígido +1

Muito tenso ou muito rígido +2

Adaptação à VMI 
(doente entubado) / 
vocalização (doente 
extubado)

Tolera VMI / fala em tom normal ou sem som 0

Tosse, mas tolera a VMI / suspiros ou gemidos +1

A reagir contra o ventilador / choro +2

Sem dor – 0 | Dor máxima - 8

Adaptação de Gélinas C, et al. Pain assessment in the critically ill ventilated adult: Validation of the 
critical-care pain observation tool and physiologic indicators. Clin J Pain. 2007;23:497-505.9

Tabela 2. Critical-Care Pain Observation Tool

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 4 - 2021158

Gestão da Sedação em Unidade de Cuidados Intensivos
Sedation Management in the Intensive Care Unit



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 4 - 2021 159

Gestão da Sedação em Unidade de Cuidados Intensivos
Sedation Management in the Intensive Care Unit

a estímulos antecipáveis, como posicionamento ou realização 
de técnicas invasivas. 
O remifentanil (Tabela 3) é metabolizado por enzimas 
plasmáticas em metabolitos inativos sendo por esse motivo o 
opióide com semi-vida de contexto mais curta (3 a 4 minutos). 
É ainda um opióide muito potente. Estas particularidades 
farmacocinéticas permitem uma titulação muito rápida e 
previsível, bem como um rápido wash-out dos seus efeitos 
quando suspensa a perfusão do fármaco. Com metabolismo 
independente da função hepática e renal,1,5 é especialmente 
útil nos doentes com disfunção multiorgânica.10 Por outro 
lado, devido à sua potência e à semi-vida de contexto muito 
curta obriga a precauções específicas no seu manuseamento 
como evicção de bólus inadvertidos e analgesia após 
suspensão da administração do fármaco.
Zhu et al10 publicaram em 2017 uma meta-análise para 
avaliar a eficácia e segurança do remifentanil em doentes 
ventilados quando comparado com outros opióides. Incluiu 
23 ensaios e 1905 doentes. O remifentanil foi associado a 
redução da duração da ventilação mecânica, redução do 
tempo de extubação após suspensão da sedação e duração de 
internamento em UCI. Estes resultados podem ser explicados 
pelas suas características farmacocinéticas – o seu rápido 
início de ação, a sua semi-vida de contexto não afetada 
pela duração da perfusão e a sua eliminação independente 
da função renal e hepática. No entanto, as diferenças 
observadas embora sendo estatisticamente significativas 
têm, em média, escassa relevância clínica: reduziu em 1,5 
horas a duração da ventilação mecânica, em 1 hora o tempo 
de extubação após suspensão da sedação e em 0,1 dias a 
duração de internamento em UCI. Não houve diferença entre 
a duração de internamento hospitalar, os custos associados, 
a mortalidade ou a agitação. O remifentanil pode substituir 
outros opióides, em particular, nas situações de doença 
renal ou hepática ou em situações em que sejam necessárias 
interrupções frequentes da sedação para avaliação do estado 
neurológico. 
Numa época em que a utilização de opióides é tão frequente 
em ambiente de Cuidados Intensivos, é necessário 
caracterizar a síndrome de abstinência de opióides. A 
administração prolongada de opióides pode resultar em 
resposta reduzida aos agonistas opióides e dependência 
devido a adaptações fisiológicas que têm por base uma up-
regulation dos recetores Kappa, sobreativação adrenérgica 
e alterações no sistema dopaminérgico.11 A sintomatologia 
caracteriza-se por ansiedade, irritabilidade, agitação e 
disforia, sudorese, rinorreia, taquipneia e insónia. Culmina 
em midríase, taquicardia, hipertensão, náuseas, vómitos e 
febre. Os fatores de risco são a dose cumulativa de opióide 
e a duração da administração. Concretamente em UCI, 
há pouca informação na literatura sobre a síndrome de 
abstinência opióide.12 Não há estudos relevantes sobre limites 

temporais ou limites de dose com maior risco de síndrome 
de abstinência nem escalas validadas para diagnóstico ou 
despiste de síndrome de abstinência opióide em adultos, em 
UCI. As estratégias comumente adotadas para diminuição 
do risco centram-se na redução progressiva de dose 
(inicialmente, 20% a 40% e, posteriormente, reduções de 10% 
a cada 12 a 24 horas). Pode haver lugar para a terapêutica 
com 2 agonistas (dexmedetomidina e clonidina) devido 
ao envolvimento de sobreativação adrenérgica.12 O futuro 
da terapêutica opióide poderá estar no desenvolvimento 
de opióides sintéticos com seletividade funcional – biased 
agonism.13 Estas moléculas pretendem ter uma preferência 
por uma das vias de sinalização intracelular diminuindo 
assim os efeitos adversos. No entanto, estes fármacos ainda 
se encontram em fase de ensaios clínicos.
Inerente aos problemas derivados do uso prolongado e em 
doses elevadas de opióides, a utilização de adjuvantes não 
opióides no controlo da dor em UCI tem ganho preponderância 
clínica, à semelhança daquilo que já é prática corrente no 
período perioperatório.14 Esta estratégia é mencionada nas 
guidelines PADIS, assim como a combinação com técnicas 
de analgesia regional e estratégias não farmacológicas cujo 
objetivo de utilização é semelhante.2 No caso particular do 
doente cirúrgico, a analgesia assume um papel ainda mais 
preponderante como parte integrante da sua sedação. A 
utilização de fármacos não opióides, como o paracetamol, a 
cetamina, os gabapentinóides, a lidocaína e os agonistas α2 
adrenérgicos, complementados com a utilização de analgesia 
regional, permitem desenvolver uma estratégia de analgesia 
multimodal poupadora de opióides, assegurando o conforto 
do doente.15

O paracetamol, em particular, é um analgésico eficaz no 
controlo da dor ligeira a moderada e tem efeito poupador 
de opióides. É também um antipirético moderadamente 
eficaz, o que pode ser um obstáculo na sua utilização pelo 
receio de ocultar um aumento da temperatura do doente. 
Note-se que Schell-Chaple et al16 demonstram num ensaio 
clínico aleatorizado uma redução média de apenas 0,47ºC 
ao longo de 4 horas após administração de paracetamol 
quando comparado com placebo, em doentes com febre 
internados em UCI. Esta redução foi máxima às duas horas 
após administração. Atendendo aos benefícios analgésicos 
do fármaco e ao seu perfil de segurança favorável, considera-
se que deve ser integrado no esquema analgésico do doente 
cirúrgico em UCI devendo monitorizar-se a emergência 
de patologia infeciosa através do aparecimento de febre 
complementado com outros meios de diagnóstico.14

SEDAÇÃO EM POPULAÇÕES 
PARTICULARES DE DOENTES
A escolha farmacológica deve ser de acordo com o doente e 
com a situação clínica, visto que nenhum fármaco sedativo 



é, em si mesmo, diretamente superior em termos de eficácia 

ou redução na mortalidade. A evidência clínica na escolha 

farmacológica é, também, pouco consensual o que acentua 

a importância da integração da prática clínica com conceitos 

farmacológicos e fisiopatológicos específicos de cada situação.  

Abordam-se de seguida alguns contextos clínicos frequentes 

em UCI destacando propriedades farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas dos fármacos sedativos disponíveis, úteis 

nesses mesmos contextos.

SEDAÇÃO NO DOENTE COM RISCO DE 
DELIRIUM
O delirium é uma perturbação da atenção e da consciência 
desenvolvida num curto período de tempo; pode ocorrer uma 
perturbação adicional da cognição. Está associado a outra 
patologia médica, intoxicação ou abstinência de substância 
e é a forma mais frequente de disfunção cerebral aguda.19 É 
comum nas UCI, está associado a piores outcomes a curto e 
longo prazo,20 e a sua pesquisa ativa faz parte dos algoritmos 
atuais de abordagem ao doente.  A literatura é consistente 

Tabela 3. Fármacos frequentemente usados em sedação em UCI

Agente Mecanismo de ação Farmacocinética Vantagens Desvantagens

Opióides

Morfina Agonista µ, κ, δ

-O opióide com menor lipossolubilidade;
-Metabolização hepática com excreção 
renal;
-5%-15% excretados inalterados na urina;

-Acumula menos no tecido adiposo;
-Acumulação de metabolito M6G em caso 
de falência renal - toxicidade potencial; 
-Libertação de histamina e hipotensão.

Fentanil Agonista µ, κ, δ

-Muito lipossolúvel;
-Metabolização hepática sem metabolitos 
ativos; 
-6%-8% excretado inalterado na urina;

-Início de ação rápido e rápido término (se 
dose baixa, em bólus);

-Acumulação após administração 
prolongada; 
-Semi-vida terminal longa (~8 h).

Remifentanil Agonista µ, κ, δ

-Hidrolisado por esterases não específicas 
em metabolito com atividade opióide 
minor; 
-Metabolismo: mecanismo predominante 
na clearance;

-Duração de ação ultrarrápida; 
-Sem acumulação após bólus ou perfusão 
prolongada; 
-Sem alteração do metabolismo no doente 
crítico;
-Sem ajuste renal ou hepático;

-Necessidade de titulação cuidada / 
substituição analgésica na suspensão pelo 
término súbito do efeito.

Antipsicóticos

Haloperidol Antagonista D2

-Pico de ação em 30-60 minutos;
-Metabolismo hepático;
-Excreção maioritariamente renal (e biliar);

-Utilidade no tratamento do delirium; 
-Depressão cardiovascular e respiratória 
mínimas;

-Risco de prolongamento do intervalo QT; 
-Sintomas extrapiramidais;
-Risco de síndrome neuroléptica maligna.

Quetiapina Antagonista D2

-Metabolização hepática em metabolito 
ativo (12 h);

-Efeito residual no sistema cardiovascular; 
-Reduzido risco de prolongamento do 
intervalo QT;

-Efeitos anticolinérgicos e extrapiramidais; 
-Risco de síndrome neuroléptica maligna;

Sedativos

Propofol Agonista GABAA

-Muito lipossolúvel;
-98% ligado a proteínas plasmáticas;
-Metabolismo hepático e renal;

-Rápida recuperação de consciência 
após interrupção (reduzida semi-vida de 
contexto);
-Anticonvulsivante;
-Redução dose-dependente de PIC, 
CMRO2, CMRgluc e CB;

-Instabilidade hemodinâmica;
-Redução do débito cardíaco; 
-Perfusão prolongada associada a 
excesso de lípidos, hipertrigliceridémia e 
pancreatite; 
-Associação, rara, a Síndrome da perfusão 
de propofol;

Dexmedetomidina Agonista α2 adrenérgico

-Semi-vida de 2 h;
-Metabolização hepática;
-Sem metabolitos ativos;
-Pico de ação em 5-10 minutos após bólus 
E.V.; 
-94% está ligado a proteínas plasmáticas;

-Analgésico e sedativo, com preservação 
da consciência; 
-Não altera o drive respiratório; 
-Curta semi-vida, sem acumulação;
-Pode ser usado em sedação prolongada; 
-Sem atividade GABAérgica (menor risco 
de delirium);
-Útil no desmame de sedação;

-Não assegura amnésia;
-Efeitos adversos: bradicardia e hipotensão; 
-Sedação profunda não é possível em 
monoterapia;

Cetamina -Antagonista NMDA; 
-Anestésico dissociativo

-Muito lipossolúvel;
-Metabolização hepática;
-Composto intermédio no metabolismo 
com -20% a 30% da potência da cetamina; 
-Excreção urina e bílis;

-Mínimo efeito no drive respiratório;
-Perfil hemodinâmico estável; 
-Efeito analgésico;
-Possível adjuvante em doentes difíceis de 
sedar;
-Útil em doentes com broncospasmo;

-Possibilidade de alucinações e disforia;
-Difícil monitorização de profundidade da 
sedação; 
-Efeito inotrópico negativo em doentes 
críticos, depletados de catecolaminas.

Midazolam Facilitador da ligação de 
GABA a GABA

A

-Metabolismo hepático em metabolito 
ativo;
-Excreção renal;

-Efeito residual no sistema cardiovascular;
-Sedativo de 2ª linha;
-Anticonvulsivante;

-Acumulação em caso de doença renal;
-Associado a maior duração de VMI e 
duração de internamento na UCI.

Sevoflurano
Alvos moleculares e 
celulares no sistema 
nervoso central

-Baixa solubilidade no sangue;
-Efeito dependente da MAC;
-Metabolização sistémica residual;
-Eliminação pulmonar (por vias não 
metabólicas);

-Inicio e fim de efeito rápidos, com pouca 
acumulação;
-Farmacodinâmica previsível;
-Broncodilatador;

- Diminuição do VC, aumento da FR e 
atenuação do drive respiratório;
- Diminuição da vasoconstrição pulmonar 
hipóxica;
- Aumento do CBF
- Nefrotoxicidade potencial (composto A);
Associação, rara, a hipertermia maligna;

Adaptação de Schenone AL, et al. Sedation in the coronary intensive care unit: An adapted algorithm for critically ill cardiovascular patient. Eur Hear J Acute Cardiovasc Care. 2019;8:167-75;  Opdenakker 
O, et al. Sedatives in neurocritical care: an update on pharmacological agents and modes of sedation. Curr Opin Crit Care. 2019;25:97-104; Longnecker DE, et al. Anesthesiology. 3rd ed. Philadelphia: McGraw Hill 
Education; 2018; Mateos Gaitan R,  et al. Dexmedetomidine in medical cardiac intensive care units. Data from a multicenter prospective registry. Int J Cardiol. 2020;310:162-6.3,4,17,18
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quando refere que cerca de 75% dos casos de delirium não 
são diagnosticados, exceto se for aplicada regularmente uma 
ferramenta validada para o efeito.19 A avaliação deve ser feita 
pelo menos uma vez por turno de enfermagem (exceto se 
doente em RASS = -5 ou -4), e no momento em que o doente 
está mais desperto, com recurso a escalas como a Confusion 
Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) 
(Tabela 4) ou a Intensive Care Delirium Screening Checklist 
(ICDSC). Ambas estão validadas e têm alta sensibilidade 
(80% e 74%, respetivamente).2,20 No entanto, talvez devido 
à diferente forma de avaliação de cada escala, parece haver 
evidência que a escala CAM-ICU classifica como positivo 
para delirium duas vezes mais frequentemente do que a 
escala ICDSC os doentes com RASS -3; o contrário acontece 
para RASS 0.20

Há vários fatores de risco identificados para o desenvolvimento 
de delirium.21 A maioria dos fatores é não modificável como a 
idade, as comorbilidades (existência de demência, hipertensão) 
e as circunstâncias prévias à admissão (cirurgia urgente ou 
trauma prévio ao internamento em UCI). A gravidade no 
score Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II 
(APACHE II), a acidose metabólica, a ocorrência de delirium 
na véspera e estado comatoso foram também associados a 
delirium.2,21

A prevenção de delirium deve ser feita essencialmente com 
medidas não farmacológicas como a mobilização precoce, a 
comunicação eficaz com o doente, a promoção de um padrão 
de sono próximo ao sono fisiológico2 e a redução da sedação e 
da VMI.22 As medidas farmacológicas podem ser necessárias, 
mas a evidência da sua aplicação é menos clara. A sedação 
com dexmedetomidina é uma estratégia recentemente 
estudada neste âmbito. O estudo MENDS23 (ensaio clínico 
aleatorizado) comparou a sedação com dexmedetomidina 
ou com lorazepam. É um estudo relevante na área pela sua 
metodologia. O grupo sob dexmedetomidina apresentou 
mais dias livres de coma e delirium (endpoints primários) 
e mais tempo no nível de sedação-alvo que o grupo sob 
lorazepam. Quando comparada a estratégia sedativa baseada 
em benzodiazepinas com a estratégia sem benzodiazepinas 
(recorrendo a propofol e/ou dexmedetomidina), esta última 
está associada a menor duração de internamento em UCI e a 
menor duração de VMI, sugerindo benefícios na diminuição 
do delirium.24,25 As guidelines PADIS 2018 recomendam 
a dexmedetomidina e o propofol em substituição das 
benzodiazepinas como primeira linha de sedação e 
recomendam a evicção de benzodiazepinas pelo facto de 
estarem associadas a maior tempo de intubação.2

Comparando a dexmedetomidina e o propofol, as diferenças 
são menos expressivas e tanto o ensaio PRODEX25 
(propofol versus dexmedetomidina, comparados num 
ensaio aleatorizado, duplamente cego) como Winings 
et al26 (ensaio clínico aleatorizado) não encontraram 

diferenças significativas na duração da VMI, internamento 
em UCI ou hospitalar ou na mortalidade. Neste último, a 
dexmedetomidina esteve associada a uma maior proporção 
de tempo no nível de sedação-alvo, comparativamente ao 
propofol e a incidência de efeitos adversos foi semelhante entre 
os grupos, talvez explicada pela ausência de administração de 
dose de carga da dexmedetomidina.26

Shehabi et al 201927 publicaram o ensaio clínico aleatorizado 
SPICE III (Early Sedation with Dexmedetomidine in 
Critically III Patients) no qual compararam a sedação com 
dexmedetomidina como agente primário com a sedação 
com propofol e/ou midazolam. O alvo de sedação foi um 
valor na escala de RASS de -2 a +1. O outcome primário do 
estudo foi a mortalidade aos 90 dias, que não demonstrou 
diferença estatisticamente significativa entre grupos; nos 
outcomes secundários, o número de dias livres de coma 
e o número de dias livres de ventilação apresentaram 
diferença estatisticamente significativa enquanto que as 
alterações cognitivas e o grau de dependência institucional 
não demonstraram. No decurso do estudo, foram comuns 
a utilização de múltiplos agentes sedativos e a sedação 
profunda; a sedação-alvo foi mais frequente no grupo 
dexmedetomidina. Registaram-se mais eventos adversos 
no grupo dexmedetomidina (bradicardia 5,15% vs 0,5%; 
hipotensão 2,7% vs 0,5%; assistolia 0,7% vs 0,1% - que reverteu 
com resolução espontânea, atropina, adrenalina ou massagem 
cardíaca). Foi um trabalho com boa validade interna e externa 
no qual foi feito um registo cuidado dos efeitos adversos da 
dexmedetomidina e dos outcomes secundários. No entanto, a 
sedação profunda em mais de metade dos doentes remete-nos 
para a constatação que hábitos e convicções são difíceis de 
alterar; a pergunta inicial do ensaio (redução da mortalidade 
aos 90 dias em 4,5% no grupo dexmedetomidina) pode ter 
sido, à partida, demasiado ambiciosa. 
A dexmedetomidina (Tabela 3) é um agonista α2 que diminui 
a libertação de noradrenalina nos terminais simpáticos. Atua 
em particular no locus coeruleus, na substância gelatinosa e à 
periferia.28 O seu efeito a nível central (recetores  α2A centrais) 
é responsável pela sedação, hipnose, ansiólise, analgesia e 
efeitos simpaticolíticos; o seu efeito periférico (recetores 
α2B periféricos) traduz-se em vasoconstrição e consequente 
hipertensão e manifesta-se em doses mais altas e com a 
administração rápida endovenosa. Sofre biotransformação 
quase completa (citocromo P450 - CYP2B6) e glucuronidação 
(sem interações relevantes), não sendo claro se é necessário 
haver ajuste de dose perante doença hepática.28 A dose 
recomendada situa-se entre os 0,2 a 1,4 ug/kg/h com uma 
duração de tratamento que pode ir até aos 14 dias, apesar de 
haver trabalhos que mantém a perfusão de dexmedetomidina 
bastante mais dias.27 Se a dexmedetomidina for interrompida 
subitamente podem ocorrer sintomas de abstinência 
(agitação, hipertensão e taquicardia), consequência de uma 



hiperativação simpática (aumento de catecolaminas em 
circulação e hipersensibilidade dos recetores). Os fatores de 
risco para a abstinência são ainda pouco claros e, desde 2006, 
encontram-se apenas sete doentes descritos na literatura 
(idade, velocidade de perfusão, dose de carga e estratégia 
de suspensão parecem estar relacionados). Substituir, 
transitoriamente, a dexmedetomidina (afinidade α2 versus α1 
[1600:1]), pela clonidina (afinidade α2 versus α1 [200:1]) pode 
diminuir a resposta simpática ao assegurar um agonismo α2 
constante. A clonidina oral deve ser iniciada numa dose de 
0,1 a 0,3 mg a cada 6 horas. O seu efeito máximo é entre as 2-4 
horas e a perfusão de dexmedetomidina deve ser gradualmente 
reduzida em 25% após 6 horas da administração da clonidina. 
A clonidina deve, também, ser suspensa por etapas (ex. 
redução da dose em 50%, a cada 4 dias). Esta substituição deve 
ser ponderada em doentes sob dexmedetomidina > 72 horas 
que manifestem agitação, hipertensão ou taquicardia após 
suspensão da dexmedetomidina ou apenas como medida 
profilática.29

São necessários mais estudos que versem sobre os doentes 
com delirium e com maior risco de delirium de modo a 
identificar fatores protetores ou de tratamento eficazes. 
Os benefícios das medidas não farmacológicas devem 
impulsionar a sedação ligeira dos doentes ou mesmo a 
ausência de sedação. Atualmente, a dexmedetomidina tem 
um papel nos doentes sob VMI nos quais a agitação está a ser 
um entrave à superficialização da sedação.2 Mantém-se por 
esclarecer o seu papel nos doentes com delirium sem agitação 
e na profilaxia do delirium.

Escala CAM-ICU

1. Início agudo e decurso flutuante
- Evidência de alteração aguda no estado mental em relação ao estado basal ou
- O estado mental do doente flutuou nas últimas 24h?

Não → Negativo para CAM-ICU - Sem delirium

Se Sim, avaliar ponto 2.

2. Falta de atenção
- “Aperte a minha mão quando eu disser a letra "A" ” 
   . Soletrar PAKLAUCJTOEABAA 
- Erros: Não apertar a mão na letra "A" ou apertar a mão noutro momento

0-2 erros → Negativo para CAM-ICU - Sem delirium

Se > 2 erros, avaliar ponto 3.

3. Alteração do estado de consciência
- Avaliação da escala RASS

RASS diferente de 0 → Positivo para CAM-ICU - Delirium presente

Se RASS = 0, avaliar ponto 4.

4. Discurso desorganizado
- Uma pedra pode flutuar na água?
- Existem peixes no mar?
- Um quilo pesa mais do que dois quilos?
- Pode usar-se um martelo para pesar uma agulha?
- Segue ordens: 
  . "Levante estes dedos” – mostrar 2 dedos
  .  “Agora repita com a outra mão” – sem demonstração ou “Acrescente um dedo” – caso o doente  
     tenha alteração mobilidade do membro

> 1 erro → Positivo para CAM-ICU - Delirium presente

0-1 erro → Negativo para CAM-ICU - Sem delirium

O delirium é diagnosticado quando 1. e 2. estão presentes, mais 3. ou 4.

Adaptação de Ely EW, et al. Evaluation of delirium in critically ill patients: Validation of the Confusion Assessment Method for the intensive care unit (CAM-ICU). Crit Care Med. 2001;29:1370-9.30

Tabela 4. Escala CAM-ICU

SEDAÇÃO EM DOENTES EM ABSTINÊNCIA 
ALCOÓLICA
A abstinência alcoólica complica frequentemente o 
período perioperatório e a doença crítica. Até 20% dos 
doentes internados tem dependência alcoólica e 18% destes 
doentes vão desenvolver sintomas de abstinência durante o 
internamento.31 Historicamente, o tratamento da abstinência 
alcoólica baseia-se na administração de agonistas GABA 
como os barbitúricos ou as benzodiazepinas,32 assim como 
os antipsicóticos.31 É frequente estes doentes necessitarem 
de doses muito elevadas de benzodiazepinas o que obriga a 
VMI; as doses elevadas e prolongadas no tempo de agonistas 
GABA potenciam o desenvolvimento de delirium mesmo 
após a resolução do quadro de abstinência.
Alguns doentes evoluem para uma síndrome de abstinência 
grave tornando-se relevante a utilização de outras opções 
farmacológicas. A cetamina (Tabela 3) é um antagonista 
NMDA o que permite abordar a abstinência alcoólica noutra 
via farmacológica; a sua perfusão não obriga a VMI e, devido 
à sua curta semi-vida, ocorre menor sedação excessiva, menor 
acumulação nos tecidos e menor incidência de delirium. 
Pizon et al,32 num estudo retrospetivo de coorte, avaliaram o 
efeito da adição de uma perfusão de cetamina ao tratamento 
habitual com agonistas GABA até resolução do delirium; esta 
associação diminuiu a administração de agonistas GABA, 
diminuiu o tempo de internamento em UCI e a probabilidade 
de necessidade de intubação orotraqueal. Este trabalho 
evidencia a utilidade da cetamina nestes doentes; no entanto, 
são necessários estudos prospetivos e aleatorizados para 
melhor caracterizar a sua utilização.
A dexmedetomidina é outra possibilidade terapêutica. Bielka 

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 4 - 2021162

Gestão da Sedação em Unidade de Cuidados Intensivos
Sedation Management in the Intensive Care Unit



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 4 - 2021 163

Gestão da Sedação em Unidade de Cuidados Intensivos
Sedation Management in the Intensive Care Unit

et al31 caracterizam, através de um ensaio clínico aleatorizado, 
a adição de dexmedetomidina à terapêutica habitual com 
diazepam em bólus, conforme necessário. A adição de 
dexmedetomidina associou-se a menor necessidade de 
diazepam e de haloperidol, mais tempo no nível de sedação-
alvo e melhor comunicação com a equipa de enfermagem.
Atendendo a frequência e a possível gravidade do quadro 
de abstinência alcoólica com potencial desenvolvimento de 
delirium, é fundamental conhecer os benefícios da utilização 
de fármacos alternativos às estratégias convencionais, como 
a cetamina e a dexmedetomidina, de modo a administrar 
uma estratégia de sedação multimodal.

SEDAÇÃO NO DOENTE COM PERSPETIVA 
DE SEDAÇÃO PROLONGADA
Em determinados contextos clínicos pode ser necessário 
manter a sedação por um longo período de tempo (não se 
encontrando definido na literatura aquilo que se considera 
sedação prolongada). Nestas situações, importa realçar vários 
aspetos.  A administração de propofol (Tabela 3) de forma 
contínua e prolongada está associada a efeitos adversos de 
gravidade variável. Está associada a hipertrigliceridémia 
e pancreatite com frequências que variam entre os 3% e os 
18% e os 1% a 10%, respetivamente. A monitorização regular 
dos triglicéridos nas UCI pode minimizar estes efeitos por 
permitir uma atuação precoce.33 Esta monitorização deve 
ser feita em todos os doentes sob propofol há mais de 2 
dias, em particular se dose >3 mg/kg/h; as reavaliações 
devem ser repetidas a cada 3 a 5 dias. Outra complicação 
da administração continuada de propofol é a síndrome 
de perfusão do propofol, rara e com quadro sintomático 
inespecífico. As características habitualmente descritas são 
acidose metabólica, rabdomiólise e colapso cardiovascular. 
Há instituições nas quais é prática protocolada a avaliação 
diária de triglicéridos e de lipase e de níveis de CPK em 
doentes sob perfusão de propofol.26,33 O recurso a ferramentas 
de alerta informáticas pode auxiliar nesta monitorização.33 O 
cuidado nutricional é também um ponto a ter em conta nestes 
doentes. O propofol é uma solução lipídica que contém 1,1 
Kcal/mL. Quando é administrada a uma taxa de perfusão de 
20 mL/h, o seu valor calórico em combinação com a restante 
alimentação pode originar overfeeding. O overfeeding está 
associado a hiperglicémia, hipertrigliceridémia, esteatose 
hepática e excesso de produção de CO2. O propofol pode 
ainda originar imunossupressão pela diminuição da produção 
de IL-8.26

Os anestésicos voláteis (Tabela 3) surgem como uma 
possibilidade importante nalgumas populações de doentes e, 
eventualmente, como alternativa ao propofol num contexto 
de sedação prolongada em que sejam necessários fármacos 
alternativos. Apresentam características farmacocinéticas 
que os tornam relevantes no contexto do doente crítico: 

rápido início de ação; metabolização sistémica residual, 
metabolização independente da função hepática e renal e 
acumulação nos tecidos muito pouco expressiva; as suas 
propriedades farmacodinâmicas são também relevantes: 
propriedades broncodilatadoras e antiepiléticas e efeito de 
pré e pós condicionamento com efeito protetor no coração, 
cérebro e rins.34 Por outro lado, o facto de ser possível 
monitorizar a concentração de anestésico expiratório 
(com correlação com concentração cerebral de anestésico) 
acrescenta uma forma de monitorização de sedação que 
é uma mais-valia num contexto em que as escalas atuais 
de profundidade de sedação estão obrigatoriamente 
dependentes de algum grau de subjetividade. A sua utilização 
nas UCI está relativamente mais difundida em doentes em 
mal asmático ou estado de mal de difícil controlo.35 Heider 
et al36 relatam ainda, num estudo retrospetivo, a utilização 
de sevoflurano em doentes com acute respiratory distress 
syndrome (ARDS) e em decúbito ventral no qual descrevem a 
possibilidade de manter os doentes em ventilação espontânea 
em pressão de suporte e sedados com sevoflurano. A sua 
utilidade em doentes em ARDS com COVID-19 é também 
referida na literatura apesar de, até à data, apenas em revisões 
não sistemáticas.37 Apesar do receio de nefrotoxicidade, os 
estudos são coerentes e não demonstram efeitos nefrotóxicos 
até após 24 horas de suspensão de sedação.34,35,38 Há ainda 
várias questões por esclarecer e está em curso um ensaio 
clínico (VALTS - the use of volatile anesthetic agents for long-
term critical care sedation)39 que versa sobre a segurança 
destes fármacos em UCI e que se antecipa que irá clarificar 
algumas das lacunas. Os anestésicos inalatórios obrigam 
a um equipamento específico e a uma aprendizagem das 
equipas de profissionais de saúde, o que será, ainda durante 
bastante tempo, uma dificuldade à sua divulgação nas UCI. 
No entanto, em contextos particulares, podem ser uma mais-
valia e a possibilidade da sua utilização deve fazer parte das 
UCI.

SEDAÇÃO NO DOENTE COM PATOLOGIA 
CARDÍACA
O doente com patologia cardíaca apresenta particularidades 
relacionadas com os efeitos cardiovasculares da maioria 
dos sedativos. A estratégia de assegurar uma analgesia 
adequada do doente e prevenir ou tratar o delirium e apenas 
posteriormente administrar sedativos adjuvantes também 
se aplica nesta população e tem vantagens acrescidas, ao 
diminuir a utilização de sedativos que alteram o perfil 
hemodinâmico dos doentes. Realça-se ainda que o doente 
crítico com disfunção miocárdica significativa aparenta 
ter reduzida necessidade de opióides para analgesia. Esta 
diferença pode ser justificada por alterações farmacocinéticas 
nestes doentes.40

Os opióides (Tabela 3) são uma classe segura no doente 



com insuficiência cardíaca, com cardiopatia isquémica e 
com disritmias.3 Apesar de induzirem alguma hipotensão e 
bradicardia por vasodilatação direta, redução da pré-carga 
e modulação do sistema nervoso autónomo, têm um efeito 
neutro no débito cardíaco e na contratilidade. Em particular 
na doença isquémica, a sua utilização parece estar associada 
a redução do consumo de oxigénio do miocárdio e a um efeito 
de pré-condicionamento isquémico.40 De realçar a associação 
entre diminuição da biodisponibilidade de inibidores 
dos recetores de adenosina difosfato (ADP) (clopidogrel, 
ticagrelor, prasugrel) e a administração de morfina. Torna-
se aconselhável aguardar pela atuação da dose de carga 
da antiagregação plaquetar antes da administração de 
opióides.3,41,42 Em doentes com disritmias ventriculares 
malignas, os opióides demonstram um efeito antiarrítmico 
através da atuação nos recetores Kappa e dos seus efeitos 
simpaticolíticos e parassimpaticomiméticos.3

A utilização de antipsicóticos (Tabela 3) é globalmente segura 
no tratamento do delirium. Não parece agravar a insuficiência 
cardíaca. No entanto, há pouca evidência sobre os seus efeitos 
no doente com descompensação grave de insuficiência 
cardíaca. Podem originar hipotensão pelo bloqueio α1 ou 
taquicardia sinusal pelos efeitos anticolinérgicos. Nos doentes 
com patologia arrítmica, a utilização de antipsicóticos deve 
ser ponderada. Estes fármacos prolongam o intervalo QT e 
aumentam o risco de torsade de pointes e de morte súbita.3

Se for necessário a administração de sedativos adjuvantes, 
as benzodiazepinas (Tabela 3) são uma classe segura 
nestes doentes, com um perfil hemodinâmico favorável. 
Não agravam a isquémia miocárdica nem interferem na 
autorregulação coronária. Causam apenas uma redução 
mínima na tensão arterial devido a vasodilatação direta e a 
modulação do sistema nervoso autónomo. Não têm efeitos 
significativos no sistema de condução cardíaco. Os seus 
efeitos simpaticolíticos podem ter um papel benéfico nas 
taquidisritmias.3,40

O propofol (Tabela 3) pode levar a hipotensão marcada 
por vasodilatação direta, efeito simpaticolítico, alteração de 
sinalização nos barorrecetores e bradicardia, via ativação de 
recetores muscarínicos. Parece também causar uma redução 
no débito cardíaco, em doses supraterapêuticas através de 
um hipotético efeito inotrópico negativo. Apesar destas 
propriedades, o propofol causa uma diminuição do consumo 
de oxigénio do ventrículo esquerdo assegurando proteção 
na lesão de isquémia-reperfusão e pode ser usado no doente 
com patologia cardíaca. No doente com patologia arrítmica, 
o propofol parece ter propriedades antiarrítmicas pelos seus 
efeitos no sistema nervoso autónomo; no entanto, estes 
achados são pouco consistentes.3

A cetamina (Tabela 3) promove aumento da frequência 
cardíaca, da resistência vascular periférica, da pressão 
na artéria pulmonar e da pressão arterial sistémica com 

eventual aumento do fluxo coronário diastólico.40 Este efeito 
inotrópico positivo não ocorre caso o doente tenha baixa 
reserva aminérgica, podendo mesmo ter um efeito inotrópico 
negativo, situação que pode ocorrer, por exemplo, no doente 
em choque séptico. Não obstante, pode ser utilizada no doente 
com patologia cardíaca integrando a sua farmacodinâmica 
com o contexto clínico.
Por último, a utilização de dexmedetomidina (Tabela 
3) foi associada a diminuição do débito cardíaco, 
independentemente da dose, à custa de uma redução na 
frequência cardíaca.43 Quando comparada com o propofol 
durante sedação para colocação de válvula aórtica percutânea, 
num estudo piloto aleatorizado,44 a dexmedetomidina foi 
associada mais frequentemente a bradicardia e hipotensão. 
Parece ter um efeito antiarrítmico também pelos seus 
efeitos simpaticolíticos. Gaitan et al, 202018 apresentam um 
registo multicêntrico da utilização de dexmedetomidina em 
UCI coronárias no qual descrevem haver benef ício na sua 
utilização, com menor incidência de delirium e perfil de efeitos 
adversos sobreponível a outras UCI médicas. A sua utilização 
nestes doentes está menos caracterizada na literatura mas 
a evidência aponta para que se torne um adjuvante útil no 
futuro.3,40 

A patologia cardíaca torna os doentes especialmente suscetíveis 
aos efeitos cardiovasculares dos fármacos sedativos pelo que 
as doses devem ser cuidadosamente tituladas. A combinação 
de diferentes fármacos de modo a procurar efeitos sinérgicos 
e minimizar os efeitos cardiovasculares descritos deve ser 
encorajada.

SEDAÇÃO NO DOENTE EM CHOQUE 
SÉPTICO
Um doente em choque séptico apresenta uma estimulação 
simpática permanentemente aumentada, inerente à 
quantidade de vasopressores endógenos e exógenos em 
circulação, essencial para a manutenção do tónus vascular 
e para a perfusão tecidular. No entanto, em estádios 
avançados de choque, existe uma subregulação dos recetores 
α adrenérgicos o que se associa a uma diminuição da resposta 
vascular e consequente diminuição do tónus vascular.45 
O choque séptico é um desafio adicional à instituição de 
sedação devido aos efeitos cardiovasculares marcados dos 
fármacos sedativos mais utilizados. Foram publicados 
recentemente alguns trabalhos que procuram esclarecer os 
efeitos do propofol (Tabela 3) (vasodilatador direto) nesta 
situação clínica, assim como esclarecer o papel de fármacos 
alternativos. Marler et al,46 numa análise retrospetiva 
multicêntrica, não encontram diferença na necessidade 
de vasopressores em doentes em sépsis sob perfusão de 
propofol, quando comparado com o grupo controlo nem 
associou a perfusão de propofol a maior risco de evolução 
para choque séptico. Mais recentemente, Morelli et al,45 
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num trabalho prospetivo de crossover, documentam uma 
diminuição na necessidade de noradrenalina em doentes 
em choque séptico sob perfusão de dexmedetomidina 
(Tabela 3), quando comparada com a perfusão de propofol. 
Neste estudo, não houve grupo de controlo e os mesmos 
doentes foram submetidos a perfusão de propofol que 
foi, posteriormente, alterada para dexmedetomidina e 
novamente para propofol. Documentam uma manutenção da 
diminuição da necessidade de noradrenalina mesmo após a 
suspensão de dexmedetomidina e reinício de propofol. Chen 
et al,22 2020, numa meta-análise, descrevem a associação 
entre a utilização de dexmedetomidina e a diminuição 
da mortalidade aos 28 dias nos doentes sépticos sedados 
com dexmedetomidina. Os mecanismos que justificam 
os benefícios da dexmedetomidina são provavelmente 
múltiplos e multifatoriais. O seu efeito α2 agonista modula a 
subregulação dos recetores α1 adrenérgicos e pode justificar 
a resposta vascular mais favorável. Reese et al47 descrevem o 
efeito da cetamina (Tabela 3) em doentes em choque séptico. 
Documentam uma tendência para uma menor necessidade 
de noradrenalina e de vasopressina no grupo sob cetamina 
(sem diferença estatisticamente significativa) assim como 
menor necessidade de analgesia ou sedação adicional com 
benzodiazepinas ou dexmedetomidina. 
A diminuição do tónus vascular, característica dos doentes 
em sépsis e choque séptico, condiciona uma necessidade 
frequente de vasopressores e uma titulação cuidada dos 
fármacos sedativos habitualmente usados. À semelhança de 
outros subgrupos de doente crítico, a sedação multimodal é 
benéfica e sinérgica e diminui a ocorrência de efeitos adversos. 

SEDAÇÃO NO DOENTE EM ARDS
Como previamente descrito, os doentes em ARDS são mais 
frequentemente submetidos a uma sedação mais profunda 
pela convicção de que doentes em ARDS, submetidos a 
estratégias ventilatórias protetoras e tipicamente mais 
agressivas (baixo volume corrente, alto PEEP) necessitam de 
estar profundamente sedados para estarem confortáveis e 
para diminuir a assincronia com o ventilador, que pode ser 
lesiva para o doente e agravar a situação clínica. No entanto, 
os estudos mais recentes demonstram que estas estratégias 
ventilatórias não obrigam a uma sedação profunda.5,48

Outra estratégia terapêutica comumente utilizada, e que 
obriga também a uma sedação profunda, é o bloqueio 
neuromuscular. O bloqueio neuromuscular foi divulgado 
após um estudo49 francês de 2010, muito relevante na época, 
aleatorizado e duplamente cego, que demonstrou uma 
redução na mortalidade após a sua utilização, em doentes 
sedados profundamente. O bloqueio neuromuscular facilita a 
sincronia com o ventilador, frequentemente difícil de atingir 
nestes doentes. No entanto, o bloqueio neuromuscular 
acarreta efeitos adversos. Pela imobilidade inerente, está 

associado a atrofia diafragmática em apenas 18 horas de 
inatividade muscular.5 Recentemente, tem sido questionado 
o bloqueio neuromuscular nos doentes com ARDS e esta 
prática foi comparada, num ensaio clínico aleatorizado, a 
sedação ligeira sem bloqueio neuromuscular. Não houve 
diferença na mortalidade o que realça a possibilidade de 
recurso a sedação ligeira, mesmo nos doentes em ARDS.5,48 

Para minimizar a assincronia com o ventilador, sugere-se 
otimizar o recrutamento pulmonar e adaptar os parâmetros 
ventilatórios de modo a evitar o bloqueio neuromuscular. 
Mantém-se por esclarecer a profundidade de sedação 
ideal num doente sob ECMO (extracorporeal membrane 
oxygenation) ou em decúbito ventral.
Nos últimos anos tem sido questionada tanto a sedação 
profunda isoladamente como o papel do bloqueio 
neuromuscular e consequente sedação profunda nos doentes 
em ARDS. Ainda não há evidência suficiente neste âmbito 
apesar de haver uma tendência na literatura atual que 
demonstra que os doentes com ARDS beneficiam de sedação 
ligeira, à semelhança de outros grupos de doentes. 

ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE 
SEDAÇÃO
A escolha do fármaco a administrar é tão relevante como a 
escolha do modo de administração de sedação. A utilização 
de fármacos sedativos em cuidados intensivos tem em vista 
vários objetivos, entre os quais a redução do desconforto 
do doente e a melhoria da sincronia com o ventilador que 
permite otimizar o suporte respiratório. No entanto, ensaios 
clínicos publicados nas últimas duas décadas demonstraram 
que o uso de fármacos sedativos não é isento de complicações 
podendo inclusive associar-se a piores resultados clínicos do 
doente crítico.50 Em particular, a administração de sedação 
profunda [escala de Richmond Agitation and Sedation 
Scale (RASS) -5 a -4] nas primeiras 48 horas de VMI, 
associou-se de forma independente a maior tempo de VMI, 
maior mortalidade intra-hospitalar e maior mortalidade 
aos 6 meses.51,52 A sedação profunda associou-se ainda a 
maior incidência de delirium, a deterioração cognitiva, ao 
prolongamento do internamento hospitalar, a maiores taxas 
de letalidade e a um aumento dos custos de internamento.2,53

De acordo com estes resultados, torna-se imperativo discutir 
quais as estratégias capazes de otimizar a utilização de 
fármacos sedativos com o objetivo de potenciar os seus 
efeitos positivos minimizando os efeitos deletérios da sua 
utilização. Assim, podemos identificar 4 tipos de estratégias 
de administração de sedação:
• Sedação em regime fixo (intensidade varia de UCI para 

UCI).
• Suspensão diária de sedação.
• Sedação gerida por protocolo.
• Ausência de sedação.



Em qualquer dos casos, é importante monitorizar-se a 
profundidade de sedação utilizando-se para isso a escala de 
RASS54 (Tabela 5), que é uma das escalas validadas e mais 
utilizadas em UCI para avaliação da profundidade de sedação.
A sedação em regime fixo, realizada segundo prescrição 
médica e cuja intensidade é variável de centro para centro, 
talvez seja a modalidade mais frequentemente utilizada. 
Esta estratégia tem sido associada à ocorrência de sedação 
demasiado profunda para a respetiva situação clínica o que 
conduz eventualmente a maior duração de VMI e maior tempo 
de internamento em UCI. As estratégias alternativas foram 
desenvolvidas com o intuito de reduzir a sedação excessiva e 
assim promover o desmame ventilatório atempado, prevenir 
a sarcopénia, permitir a mobilização e a reabilitação precoce 
bem como reduzir o risco de delirium.
A realização de suspensão diária de sedação foi pela primeira 
vez sugerida por Kress et al 2000.55 Neste ensaio clínico 
aleatorizado houve redução do tempo até extubação e 
diminuição do tempo de internamento em UCI, no grupo 
com suspensão diária de sedação. Posteriormente, Girard et al 
2008,53 também noutro relevante ensaio clínico aleatorizado 
comparam a eficácia da suspensão diária de sedação 
associada a uma prova de ventilação espontânea. Os doentes 
submetidos a ambas as intervenções tiveram resultados mais 
favoráveis: em média foram extubados 3 dias mais cedo 
e a duração de internamento em UCI foi mais curta em 4 
dias. Possíveis desvantagens deste método são a ocorrência 
de agitação durante a superficialização com possibilidade 
de autoagressão assim como a reduzida aplicabilidade deste 
método a populações de doentes em abstinência alcoólica 
ou farmacológica. De realçar que as interrupções diárias de 
sedação não foram associadas a maior ocorrência de stress 
pós-traumático, um receio comum entre os profissionais 
implicados. Este método é particularmente útil quando são 
utilizados fármacos de longa ação (por exemplo, midazolam). 
Atualmente, com a utilização preferencial de fármacos de 

curta ação (por exemplo, propofol ou dexmedetomidina) 
é mais relevante a titulação continua destes fármacos para 
administração da menor dose possível, de acordo com o alvo 
sedativo desejado.
Em alternativa à suspensão diária da sedação surgiram 
estratégias de sedação designadas por “sedação gerida por 
protocolo”. A Cochrane publicou uma revisão sistemática em 
201856 que incluiu quatro ensaios para comparar a sedação 
gerida por protocolo e a prática habitual nos respetivos 
centros. Concluíram que a evidência a favor da sedação 
gerida por protocolo é limitada. Os estudos apresentam 
resultados contraditórios, uma validade externa reduzida e 
há considerável heterogeneidade nos estudos. Este trabalho 
da Cochrane reforça a necessidade de mais estudos neste 
âmbito.
Numa perspetiva comparativa, Wit et al 200857 comparam 
a suspensão diária de sedação com a sedação gerida por 
protocolo. Neste ensaio clínico aleatorizado, a sedação 
gerida por protocolo esteve associada a menor duração 
de VMI e a menor duração de internamento. Mehta et al 
201258 comparam num ensaio clínico aleatorizado a sedação 
gerida por protocolo com sedação gerida por protocolo 
associada a suspensão diária de sedação e não encontraram 
diferença clínica entre grupos levantando a hipótese de que 
a suspensão diária não tem valor adicional ao da sedação 
gerida por protocolo neste contexto específico. No entanto, 
todos estes estudos apresentam limitações metodológicas 
importantes pelo que uma conclusão definitiva sobre qual 
a estratégia preferencial não é possível de ser definida. Os 
estudos apresentam grande heterogeneidade de doentes 
incluídos, de estratégias farmacológicas e de critérios de 
suspensão de sedação alternativos, assim como conclusões 
discordantes. Termos como sedação moderada e profunda 
estão mal definidos o que contribui para a dificuldade no 
estabelecimento de critérios de avaliação clínica.
Na última década vários autores têm avaliado a questão das 

Escala RASS

Combativo, violento, risco para a equipa Agressivo +4

Conduta agressiva, puxa ou remove tubos ou cateteres, agressivo verbalmente Muito agitado +3

Movimentos despropositados frequentes, desadaptado ao ventilador Agitado +2

Ansioso, sem movimentos vigorosos ou agressivos Inquieto +1

Alerta e Calmo 0

Adormecido, facilmente despertável; mantém contacto visual por mais de 10 segundos Sonolento -1

Desperta precocemente ao estímulo verbal; mantém contacto visual por menos de 10 segundos Sedação keve -2

Movimentos e abertura ocular ao estímulo verbal; sem contacto visual Sedação moderada -3

Se RASS ≥ -3, calcular CAM-ICU

Sem resposta ao estímulo verbal; movimentos ou abertura ocular ao toque (estímulo físico) Sedação profunda -4

Sem resposta a estímulo verbal ou físico Estado comatoso -5

Se RASS -4 ou -5 → STOP, (doente inconsciente) → Avaliar posteriormente

Adaptação de Sessler CN, et al. The Richmond Agitation-Sedation Scale: Validity and reliability in adult intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166:1338-44.54

Tabela 5. Escala RASS
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estratégias sedativas na UCI de um ponto de vista diferente. 
Numa tentativa de minimizar os efeitos adversos dos 
fármacos sedativos foram propostos esquemas com ausência 
de fármacos sedativos. Neste sentido, Strom et al 201059 

compararam um protocolo de não sedação com um grupo de 
sedação ligeira (segundo escala de RASS, nível -2 a -1), num 
ensaio clínico aleatorizado. O grupo sem sedação teve menor 
número de dias sem VMI, menor tempo de internamento 
em UCI e menor tempo de internamento hospitalar. 
Contudo, o protocolo de não sedação não foi tolerado em 
18% dos doentes traduzindo a sua difícil exequibilidade, 
não se podendo ignorar possíveis enviesamentos na 
análise dos resultados. Mais recentemente, Olsen et al 
2020,50 compararam num ensaio clínico aleatorizado, uma 
estratégia de não sedação com sedação ligeira e interrupção 
diária de sedação. O outcome primário foi a mortalidade 
aos 90 dias e não houve diferença entre grupos, assim 
como na maioria dos outcomes secundários. No entanto, 
no grupo sem sedação, 38,4% dos doentes necessitaram de 
fármacos sedativos durante o internamento em UCI mais 
uma vez demonstrando a diminuta aplicação prática de tais 
estratégias. Estes estudos, já de si realizados em UCIs com 
prática de protocolos de sedação ligeiros ou ausência de 
sedação tiveram compliance diminuta nas estratégias de não 
sedação o que sugere uma grande limitação na sua aplicação 
prática fora destes contextos. Ainda assim, estes estudos 
têm o mérito de pôr em causa as estratégias com recurso a 
níveis de sedação demasiado profundos cuja relação risco/
benefício é provavelmente desfavorável e mostram que é 
possível obter bons resultados com protocolos de sedação 
ligeira, no extremo com ausência de sedação, em doentes 
selecionados. De realçar que esquemas de sedação ligeira e 
de não-sedação obrigam a estratégias de analgesia sistémica 
e loco-regional extremamente eficazes por forma a garantir 
o conforto dos doentes. Em conclusão, a gestão da sedação 
em UCI é um tema complexo que carece ainda de evidência 
sólida embora comecem a emergir consensos no seio da 
comunidade de intensivistas. Conclusões definitivas sobre 
os fármacos e estratégias preferenciais são difíceis de obter 
pelas dificuldades metodológicas inerentes ao ambiente da 
UCI. Assim, a análise crítica da literatura e o bom-senso na 
aplicação às realidades locais assumem uma importância 
fundamental. As sociedades científicas através dos seus 
documentos de guidelines, como exemplo a PADIS 2018, 
recomendam um nível ligeiro de sedação (segundo escala de 
RASS, nível -2 a -1) em doentes sob VMI conseguido através 
de suspensões diárias da sedação e/ou protocolos de sedação 
geridos pela equipa de enfermagem.2 O futuro da sedação 
em UCI passará provavelmente pela não-sedação ou sedação 
mínima com analgesia sistémica ou loco-regional exíguas 
com o objetivo de otimizar os resultados clínicos diminuindo 
a iatrogenia dos fármacos sedativos.

PROTOCOLOS INTEGRADORES DE 
GESTÃO DO DOENTE CRÍTICO
Assumidas as vantagens de estratégias de sedação ligeira, 
através de protocolos geridos pela equipa de enfermagem 
e com adaptações individuais, complementados por 
suspensão diária de sedação, importa refletir sob a forma de 
implementação destes protocolos no restante dos cuidados 
ao doente crítico.  
Os protocolos de sedação devem ser guiados por objetivos, 
com possibilidade de adaptação a cada doente e baseados 
em avaliações consistentes e replicáveis que possibilitem a 
auditoria dos seus resultados. 
A importância de algoritmos e de sequências de atuação 
(bundles) no contexto de protocolos difundiu-se nos últimos 
anos, sobretudo na sequência da iniciativa Surviving Sepsis 
Campaign. As sequências de atuação (bundles) definem-se 
como um conjunto de intervenções baseadas na evidência que, 
quando implementadas em conjunto, se espera que conduzam 
a melhores resultados clínicos a curto, médio e longo 
prazo do que quando implementadas individualmente.60 A 
implementação de tais sequências de atuação pode ser difícil 
por implicar mudanças nos hábitos locais. Não obstante, é 
um conceito já comum no contexto da UCI na abordagem a 
doentes com sépsis, entre outras situações.61

Estão publicados diferentes algoritmos de abordagem 
multidisciplinar entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas 
com o objetivo de alívio da dor e o conforto do doente 
com recurso a sedação ligeira ou mesmo sem sedação para 
potenciar uma mobilização precoce, reduzir a probabilidade 
de agitação e acelerar o regresso ao estado habitual. Um dos 
mais frequentemente referidos na literatura é o ABCDEF 
bundle:
• Assessing pain;
• Both spontaneous awakening and breathing trials;
• Choice of Drugs;
• Delirium monitoring/management;
• Early exercise/mobility;
• Family empowerment. 

Bardwell et al62 analisaram num estudo retrospetivo o 
impacto da implementação do protocolo ABCDE. Neste 
trabalho o protocolo foi aplicado diariamente aos doentes 
envolvidos e cumprido na totalidade, apontando-se como 
maior dificuldade a mobilização precoce dos doentes. Foi 
reportada uma diferença de 1,98 dias de tempo de VMI 
a favor do grupo de intervenção.  Moraes et al60 têm em 
curso uma revisão sistemática que pretende caracterizar o 
processo de implementação do algoritmo ABDCEF, a sua 
eficácia, segurança e também identificar barreiras à sua 
implementação.
Shehabi et al52 apresentaram um algoritmo em escada – 
Intensity Matched Algorithm for Comfort (I-MAC ICU) – que 



divide o doente crítico em três grupos consoante a intensidade 
da dor, risco de delirium e agitação e define intervenções 
terapêuticas escalonadas para cada grupo (Tabela 6).
Este algoritmo pretende ser utilizado desde a admissão na 
UCI, enfatiza a utilização de analgesia e sedação multimodais 
e o desmame da sedação com o objetivo de fomentar uma 
reabilitação e mobilização precoce. É concordante com as 
guidelines PADIS.2 De acordo com Shehabi et al um doente 
de pós-operatório, que se antecipe que apenas necessite 
de VMI por um período < 24 horas, deve abordar-se com 
RASS de 0 e com analgesia adequada; se for um doente 
cuja VMI seja expectável que se prolongue por 3 – 5 dias e 
com disfunção em mais do que um órgão o RASS deve ser 

Algoritmo Intensity Matched Algorithm for Comfort (I-MAC ICU)

Grupo Intervenções Suspensão de intervenções

Grupo 1: baixa intensidade
(alvo: RASS 0; ou alvo: RASS -1 a 0)

Analgesia multimodal
Opióide (ex. morfina 1 – 5 mg/h)
± analgesia loco-regional
± cetamina em baixa dose (0,15 – 0,25 mg/kg/h)
Paracetamol E.V. ou oral
Anti-inflamatórios não esteroides, com precaução
Pregabalina, para dor neuropática

Manutenção de analgesia conforme necessário

Sedação residual ou ausência de sedação
± propofol (0,5 – 1 mg/kg/h) ou 
± dexmedetomidina (0,2 – 0,5 ug/kg/h)

Suspensão de todos os sedativos

Grupo 2: intensidade intermédia
(alvo: RASS -2 a -1; ou alvo: RASS -3 a -2)

Analgesia multimodal (ver acima)
Sedação residual
+ propofol (1 – 3 mg/kg/h)
± dexmedetomidina (0,2 – 1 ug/kg/h)

- Manutenção de analgesia conforme necessário
- Desmame de sedação
- Iniciar dexmedetomidina se agitação

Grupo 3: alta intensidade
(alvo: RASS -4 a -3; ou alvo: RASS –5 a -4)

Analgesia multimodal (ver acima)
Sedação multimodal
+ propofol (1 – 3 mg/kg/h)
Midazolam em bólus intermitentes (2 – 5 mg) ou perfusão contínua (1 – 5 mg/h)
Monitorização de profundidade de sedação

- Manutenção de analgesia conforme necessário
- Suspensão de midazolam
- Propofol em baixa dose (0,5 – 2 mg/kg)
- Ponderar dexmedetomidina (0,7 – 1 ug/kg/h)
- Ponderar quetiapina (12,5 mg – 50 mg/dia)

Adaptação de Shehabi Y, et al. Early intensive care sedation predicts long-term mortality in ventilated critically ill patients. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186:724-31.51

Tabela 6. Algoritmo Intensity Matched Algorithm for Comfort (I-MAC ICU)

ajustado para -1 a 0; no caso de um doente que necessite de 
parâmetros ventilatórios mais agressivos pode beneficiar de 
um RASS de -2 a -1; um doente com falência multiorgânica e 
necessidade de múltiplas intervenções terapêuticas invasivas 
pode beneficiar de um RASS de -3 a -2. Por fim, um doente 
com dor grave, agitação ou alto risco de delirium, vítima de 
politraumatismo, queimaduras extensas ou choque séptico 
grave pode beneficiar de um RASS de -4 a -3; se o doente 
apresentar uma lesão cerebral, com ou sem elevação da 
pressão intracraniana (PIC), atividade comicial mantida ou 
bloqueio neuromuscular, o alvo de RASS deve situar-se entre 
-5 e -4.52 Este último grupo de doentes apresenta um maior 
risco de desenvolver delirium pelo que pode haver maior 
benefício na utilização de dexmedetomidina no desmame da 
sedação.52 No entanto, este algoritmo (I-MAC ICU) carece de 
validação em estudos aleatorizados. 
A implementação de protocolos nas UCIs não é um processo 
fácil, sobretudo tratando-se da mera implementação de 
protocolos desenhados noutros contextos. É fundamental 
que cada instituição adapte os protocolos à sua realidade, 
baseando-se nos conceitos propostos pela evidência científica. 
Estes protocolos devem também ser flexíveis e permitir 
adaptações em caso de escassez de recursos ou exaustão 
profissional, como a presenciada na pandemia COVID-19.19 É 
de esperar que, num contexto tão particular como a pandemia 
COVID-19, o envolvimento da família e a mobilização 
precoce pela UCI se tornem francamente difíceis ou mesmo 
impossíveis. Um dos desafios será readaptar os cuidados de 
modo a assegurá-los com a maior qualidade. 

CONCLUSÃO
A sedação em UCI deve ser regularmente readaptada a cada 
doente e a cada situação clínica atendendo às recomendações 
atuais de procurar a mínima profundidade de sedação possível 

Figura 1. Bundle ABCDEF;
Adaptação de Morandi A, et al. Sedation, delirium and mechanical ventilation: the ‘ ABCDE ’ 
approach.  Curr Opin Crit Care. 2011;17:43-9.61
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INTRODUÇÃO
Intimamente a morte assusta-nos não pelo sofrimento da 
passagem, problema que não é de somenos, mas sobretudo 
pelos projectos que não vamos acabar ou pelos que não 
iremos começar. 
A nossa busca, consciente ou inconsciente, pela eternidade, 
algo sublime que se liga a um bem-estar supremo e duradouro, 
confunde-se com o desejo de imortalidade, a patética vontade 
de chegar a um porto seguro para onde nadamos tentando 
fugir à nossa finitude.
Nessa busca, incessante e subliminar, pela imortalidade 
vamos deixando vestígios da nossa luta como os filhos, os 
livros, as conquistas, as obras, as descobertas. Mas talvez a 
marca que nos leva mesmo até à eternidade é a que resulta da 
interacção com aqueles em que tocamos. 
Como diz David Eagleman, neurocientista na Universidade 
de Stanford, “Os outros são a nossa outra metade”. E essa 
nossa metade adquire-se por interacção com todos os que 
nos rodeiam sendo que as decisões e as acções ultrapassam 
o nosso horizonte e propagam-se por todos os seres vivos, 
transformando cada um: Depois de fazer o que fiz nunca mais 
serei o que era! Serei um pouco mais dos outros e os outros 
serão um pouco mais de mim. Esta transformação encontra-se 
visível em diversas situações bem conhecidas pela intensidade 
das relações e da interacção como o casamento, como uma 
longa relação entre cliente e comerciante, em situações 
extremas de vida com grande intensidade como a guerra, as 
catástrofes ou a doença. Toda a Acção é transformadora! Mas 
será a Acção que transforma?

A perspectiva filosófica
À primeira vista não será muito difícil dizer o que é a Acção.1 

Poderia ser aquilo que fazemos todos os dias. Aquilo que 
fazemos quando somos solicitados a Agir. Mas Agir e Acção 
são a mesma coisa? O cão age quando ladra? A água age 
quando molha ou o sol quando aquece? O medicamento actua 
ou age? E a Acção colectiva? De quem é a responsabilidade? 
Quem é o agente? E a omissão é a Acção de “não-fazer”?
Segundo Aristóteles uma Acção de bom grado tem o seu 
princípio dentro do sujeito que se converte em agente. Ou 
seja, a Acção surge pelo Agir. O sujeito conhece as condições 
de facto em que a sua Acção se desenrola. A Acção foi posta 
conscientemente contrariamente à “Acção de mau grado” que 
se realiza por constrangimento externo ou por ignorância. 
Também de Aristóteles é o binómio da Praxis-Poiesis. São 
diferentes perspectivas do Agir. Enquanto Praxis, o Agir é 
considerado na pessoa do agente. O Agir, nesta perspectiva, 
transforma o agente podendo ser descrito como o refluxo ou 
retorno da Acção sobre o agente. Na linguagem aristotélica 
a praxis “actualiza” o agente, não no sentido de o tornar 
presente, mas porque lhe confere uma realidade por via do 
“acto concreto” e não apenas do “acto possível” ou potencial.
O Agir como Poiesis é dito transitivo pois é considerado 
como tendo passado para dentro do objecto realizado. Uma 
casa quando acaba de ser construída é uma casa por si 
mesma e não depende do engenheiro ou do arquitecto que 
lhe emprestaram esse valor em construção. A distinção entre 
a auto-transformação do agente pelo Praxis enquanto tal e a 
produção de algo pelo Agir enquanto Poiesis está na base da 
distinção entre “ética”, como Agir-Praxis, e “técnica”, como 
Agir-Poiesis. Como fundamento desta reflexão, apesar de 
Praxis e Poiesis estarem muito aquém de toda a consideração 
moral, deve ficar claro que é enquanto Praxis e não Poiesis, 



que o Agir recebe esta qualificação na medida em que torna 
o sujeito bom ou mau, melhor ou pior.

O Altruísmo
A natureza humana parece ter criado uma tendência geral 
que leva a que as pessoas apreciem a companhia uns dos 
outros e confiem nessas pessoas para as ajudar ou prestar 
cuidados.2 Esta percepção leva-nos a pensar que na maior 
parte dos casos estaremos dispostos e prontos a ajudar 
duma forma cooperativa, mesmo altruísta. Um inquérito no 
Canadá, o 2010 Canada Survey of Giving, Volunteering and 
Participating mostrou que 47% dos Canadianos incluindo 
58% da juventude canadiana, deu tempo seu para ajudar a 
sociedade e os mais necessitados. O total de horas ascendeu 
a algo como 2,1 biliões de horas de voluntariado. E nos EUA 
o resultado de inquéritos semelhantes era sobreponível 
somando cerca de 3,6 horas/semana por cada um dos 83 
milhões de voluntários numa estimativa de valor que ascendia 
a cerca de 239 biliões de dólares americanos. No entanto, há 
que distinguir Altruísmo de Ajuda. O Altruísmo refere-se a 
qualquer comportamento que se destina a aumentar o bem-
estar de alguém, sobretudo quando desse gesto não parece 
resultar retorno para quem o faz. Segundo a maior parte dos 
autores este tipo de comportamento é intuitivo, reflexo e 
mesmo automático. Todos os dias temos gestos de verdadeiro 
altruísmo, não pensando em retorno, nem preocupados com a 
identidade da pessoa que é objecto do nosso cuidado. E claro, 
temos também gestos de pseudo-altruísmo em que estamos a 
ajudar, sim, embora a pensar num retorno para nós próprios 
ou para a nossa corporação, ou para o nosso círculo próximo.
O Ajudar procura trazer conforto e bem-estar à pessoa 
objecto do nosso cuidado, mas é fortemente influenciado por 
circunstâncias e variáveis afectivas. 

Laços e família
Os psicólogos acreditam que a tendência para ajudar os outros 
faz parte da natureza humana primordial. Poder-se-ia pensar 
que a partilha de material genético, pais e filhos (50%), avós 
e netos (25%), irmãos gémeos monozigóticos (100%), ditaria, 
por si só, a intenção que cada um tem de ajudar o outro. Não é 
assim. Caso fosse assim, o marido não ajudaria a esposa nem 
o soldado ajudaria o seu companheiro. Nós temos tendência 
a ajudar os que são semelhantes a nós, que partilham ideias 
semelhantes, que têm hábitos semelhantes, os que pertencem 
ao meu círculo, ao meu clube de futebol ou ao meu partido 
político. Mesmo quando não os conhecemos pessoalmente. 
É a “semelhança percebida” que conta mais. A explicação 
para este comportamento reside no conceito evolucionista de 
“Altruísmo recíproco” que é, como diz o nome, a ideia de que 
se ajudarmos o outro agora há uma possibilidade elevada de 
ele devolver o favor mais tarde quando precisarmos. Assim, 
a espécie aumenta a probabilidade de sobrevivência e de 

sucesso na reprodução. A sublinhar a natureza adaptativa 
do altruísmo recíproco é a sua existência em várias espécies: 
o grito do pássaro a avisar da proximidade dum predador, 
mesmo à custa dum risco elevado para si próprio, o suporte 
que os golfinhos dão aos seus congéneres doentes ou feridos 
mantendo-os à tona para respirarem, os machos babuínos que 
guardam a rectaguarda na fuga duma ameaça para o grupo,  
os vampiros que no fim duma noite bem sucedida regurgitam 
o sangue para alimentar os menos afortunados do grupo, 
naquela noite. O chamado altruísmo recíproco é de tal forma 
ubiquitário que se encontra até nos fungos mucilaginosos. 
A maioria destes organismos, especialmente os do tipo 
"celular", não passam a maior parte do tempo no estado 
mucilaginoso. Enquanto existe alimento abundante, a espécie 
permanece como organismos unicelulares, microscópicos, 
dispersos entre as partículas alimentares ou no seu interior. 
Quando o alimento escasseia, estes organismos unicelulares 
congregam-se e começam a mover-se ordenadamente como 
um corpo único. Neste estado, a colónia é sensível à presença 
de odores no ar e pode detectar a presença de alimento. Pode 
também modificar rapidamente a forma e função de partes 
da sua estrutura e formar pedúnculos que produzem corpos 
frutificantes, libertando um elevado número de esporos na 
maturação, suficientemente leves para serem distribuídos 
pelo vento ou transportados por animais que passem pelo 
local. Trata-se duma diferenciação altruísta e cooperativa 
automática como todo o altruísmo, independentemente da 
espécie e que visa a sua subsistência.
Paradoxalmente, a Ajuda e o Altruísmo podem estar mais 
perto da violência e da agressão do que parece. 
Em 2019, no The Economist, foi publicado um artigo de 
opinião comentado por David Eagleman e Don Vaughn.3 A 
história passa-se em Inglaterra em 1760. Um jovem nobre 
inglês, Lord George Gordon, entra para a Marinha Real 
como aspirante a oficial. Embora nascido em berço de ouro, 
ele preocupava-se profundamente com o bem-estar dos seus 
marinheiros. A sua empatia cresceu para fora do convés e no 
desembarque na Jamaica ficou horrorizado com a escravatura 
lá praticada criticando duramente o governador. A questão 
era: tendo, Gordon, tanto poder porque perdia tempo com 
os mais fracos? Afinal a sobrevivência é do mais apto, não 
do mais amigo. O segredo está na empatia. Empatia é a arma 
que o nosso cérebro usa para nos induzir a proteger aqueles 
que nos rodeiam através da partilha e da experiência de 
emoções e afectos. A empatia domina o apetite pelo poder, 
pelo tribalismo e previne a violência e a divisão. É aquilo que 
permite manter a sociedade unida. Este cooperativismo e 
mutualismo são o segredo das espécies para sobreviverem. 
Viver unido na diversidade ajuda a enfrentar a adversidade. E 
isto vale dentro da espécie e entre espécies. Homem incluído. 
O mundo seria mais simples se todos fossem assim: operar 
como uma colónia, única e cooperativa. Mas a realidade é 
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mais complexa. Na verdade, Lord Gordon odiava os católicos. 
Em 1779 Gordon formou e liderou a Associação Protestante 
que trabalhou arduamente para retirar todos os direitos 
civis dados aos Católicos Romanos em Inglaterra. Em Junho 
de 1780 Gordon marchou com uma turbamulta de 50 000 
desordeiros sobre as Houses of the Parliament e durante 
uma semana destruíram igrejas católicas e pilharam lares 
de católicos naquilo que ficou conhecido como os Motins de 
Gordon. Centenas de pessoas morreram ou ficaram feridas 
até a situação ser controlada. A resposta a este paradoxo 
desmascara um facto fundamental da natureza humana: a 
tendência para fazer grupos e actuar em consonância, com 
convicção e de forma, muitas vezes, brutal e irracional.
Em sociologia e psicologia social, um ingroup ou grupo 
interno é um grupo social com o qual a pessoa se identifica 
psicologicamente como membro. Em contraste, um grupo 
externo ou outgroup é um grupo social com o qual o indivíduo 
não se identifica ou até antagoniza. Foi o que se passou com 
Gordon. As pessoas podem, por exemplo, identificar-se com 
o seu grupo de pares, família, comunidade, equipa desportiva, 
partido político, género, raça, religião ou nação. Verificou-se 
que o sentido de pertença psicológico a grupos e categorias 
sociais está associado a uma ampla variedade de fenómenos 
como por exemplo o favoritismo registando-se aumento 
da actividade em ressonância magnética nuclear funcional 
(RMNf) com alterações neuronais na área fusiforme do Gyrus 
localizado no córtex temporal inferior e que está ligado ao 
reconhecimento de objectos e rostos. O fenómeno de grupos 
está também associado à homogeneização do ingroups com 
alienação do indivíduo, polarização de opiniões e actos, assim 
como influência social significativa mesmo até à derrogação 
ou eliminação dos outgroups, vistos como ameaças.
A questão da empatia tornou-se fundamental e por isso tem 
sido muito estudada pelos neurocientistas.

A empatia
David Eagleman e Don Vaughan projetaram um estudo para 
investigar a quantidade mínima de informação necessária 
para desencadear uma variação interna. Os participantes 
foram colocados num scanner de ressonância magnética 
e olharam para seis mãos num monitor. O computador 
selecionou uma mão aleatoriamente, e então uma agulha 
hipodérmica foi cravada na pele daquela mão. Para controlo, 
um grande cotonete tocou a mão da pessoa, visualmente 
semelhante à agulha, mas desta vez sem sugerir dor. Ao 
comparar a reacção do cérebro à agulha e ao cotonete, foi 
possível medir as redes cerebrais que se tornaram activas ao 
testemunhar a dor de outra pessoa.
Em seguida, cada mão foi marcada com um rótulo simples: 
cristão, muçulmano, judeu, hindu, cientologista ou ateu. 
A actividade cerebral empática de um participante seria 
afectada por um rótulo de uma palavra? Se você é cristão, 

teria uma resposta empática maior ao observar a agulha 
perfurar a mão cristã do que, digamos, a mão muçulmana?
Na verdade, foi isso que se constatou. Ver uma mão do seu grupo 
ser picada evocou uma actividade cerebral mais empática; a 
mão dum grupo externo provocou menos actividade. Embora 
muitos participantes relatassem que cuidavam de todas as 
pessoas igualmente, as imagens cerebrais revelaram uma 
história diferente: as pessoas importam-se mais com alguns 
do que com outros, e a sua selectividade subconsciente foi 
baseada em nada mais do que um rótulo com uma palavra. 
Até os ateus sofreram da mesma forma. Claro que não tinha 
a ver com religião, mas com grupo e identificação.
Então se a empatia tanto pode trazer boas relações como 
agressão e antipatia, será que é preciso algo mais do que 
sofrimento do outro para criar boas relações? Para criar uma 
sociedade forte e coesa em vez de levar à guerra e à morte?

A compaixão, a amizade e o amor
A resposta é sim, claro. Para perceber porquê, convém 
introduzir o conceito de Compaixão e distinguir de Empatia. 
Compaixão significa “sofrer com” (com+passio).
A obra e a influência de Arthur Schopenhauer, filósofo alemão 
do século 19, são transversais a muitas disciplinas, como de 
resto a filosofia teria que ser. Schopenhauer introduziu na 
filosofia ocidental elementos do budismo, como a compaixão 
e a bondade, onde enraízam, entre outros, os princípios da 
Medicina enquanto disciplina do conhecimento que nasce e 
se dedica, estuda e ensina, domina e aplica a arte e a ciência 
de controlar o sofrimento e a dor.
Schopenhauer encara as dores do mundo numa perspectiva 
existencial, concreta, não mais platónica ou kantiana, em 
teoria ou pela força da razão, e anuncia uma ética baseada na 
compaixão. Não é a compaixão de sentir dó, pena ou piedade, 
mas a compaixão que desperta o Amor, o Ágape, dos gregos, 
que traz valor ao objecto que despertou essa compaixão. O 
Amor é o sentimento unidireccional, que precede o valor, 
ao contrário da amizade ou da Philia ou do Eros em que o 
valor do objecto motiva e precede o sentimento criando uma 
relação de dois sentidos em que os dois esperam algo do 
outro. Quando se dedica compaixão a quem sofre, estamos 
a atribuir valor a essa pessoa, dignificando-a. Não esperamos 
nada em troca. Não é amizade. Mas é nesse Agir que a Acção 
transforma o objecto e reflui para o agente, dignificando-o, 
também, e moldando este. O Receber e o Dar marcam 
mutuamente e de forma indelével, permanente e estrutural.

Os três níveis de gratidão de S. Tomás de Aquino 
e a criação do vínculo
São Tomás de Aquino no seu Tratado da Gratidão estabelece 
3 níveis para a gratidão: O nível mais superficial, perceptivo, 
em que quem recebe reconhece quem dá. No nível intermédio 
quem recebe assume que recebeu uma mercê ou uma 



graça. Já no nível mais profundo, assume-se o vínculo e o 
compromisso com quem dá. É aquele em que se fica obrigado. 
No nível profundo assume-se a transformação em que a 
minha identidade passa a confundir-se com a do outro no 
sentido em que recebi algo do outro e por vontade deste. Há 
um elo de confiança que liga e transforma quem dá e quem 
recebe. E por isso a expressão “Fico-lhe obrigado!” ou mais 
simplesmente, “Obrigado”.

The Harvard Study on Adult Development 
Robert Waldinger, psiquiatra do Massachusetts General 
Hospital e professor de psiquiatria na Harvard Medical 
School, é o 4º director de um estudo da Universidade de 
Harvard que dura há mais de 75 anos, o Harvard Study on 
Adult Development.4 Actualmente, estudam-se os netos das 
primeiras pessoas que foram recrutadas. Este estudo tenta 
perceber o que está por trás das pessoas mais felizes. Haverá 
algum factor ou alguma circunstância que determine o seu 
maior grau de felicidade?
Da corte original de Harvard, apenas 19 ainda estão vivos, 
todos na casa dos 90 anos. Entre os recrutas originais estavam 
o que viria a ser o presidente John F. Kennedy e o editor de 
longa data do Washington Post, Ben Bradlee.
Ao longo dos anos, os pesquisadores estudaram as 
trajetórias de saúde dos participantes e as suas vidas mais 
amplas, incluindo os seus triunfos e fracassos na carreira 
e no casamento. “A descoberta surpreendente é que os 
nossos relacionamentos e o quanto somos felizes nesses 
relacionamentos têm uma influência poderosa na nossa 
saúde”, diz Robert Waldinger, “Cuidar do corpo é importante, 
mas cuidar dos relacionamentos também é uma forma 
de cuidar de si. Essa, eu acho, é a revelação.” E conclui: 
“Loneliness kills. It is as powerful as smoking or alcoholism.”

CONCLUSÃO
A natureza dá-nos os meios para cuidar do cérebro quer 
fisicamente, protegendo-o dentro duma caixa rígida 
e indeformável, com mecanismos de auto-regulação 
que garantem a nutrição, a eliminação de substâncias 
tóxicas, a defesa de agressões física e biológicas externas, 
quer funcionalmente dotando-o de órgãos aferentes que 
transportam inúmeras percepções, dotando-o de curiosidade, 
capacidade de abstracção e poder de memória, imaginação, 
criatividade, afectos. Guardar todo este poder para se servir 
apenas a si próprio significa, que cada um só existiria para 
si mesmo, o que parece ser uma irracionalidade. A candeia 
acesa não se esconde debaixo do alqueire. Os estudos de 
neuroimagem em lesões mostram uma rede de regiões 
cerebrais que suporta a interacção social, e que é referida 
como o "cérebro social". Esta rede cerebral social é composta 
de várias regiões em todo o cérebro que, juntas, suportam 
interacções sociais complexas. Por exemplo, quanto maior 

a amígdala, maior é a complexidade das interacções sociais 
do sujeito. O mais espantoso é que não nascemos com essa 
rede feita. Embora haja uma marca genética somos nós que 
a construímos. A maior riqueza do ser humano não está na 
força, não está na velocidade, não é ser capaz de voar, usar o 
polegar, abstrair ou deliberar. A maior força do ser humano 
está na capacidade de comunicar. Essa foi a maior arma com 
que a Natureza nos brindou e transforma a Humanidade num 
enorme e poderoso organismo em permanente evolução. Todo 
o nosso organismo parece estar preparado e vocacionado 
para a interacção dentro da espécie e para a relação com o 
meio ambiente e com todos os seres que o habitam. A nossa 
riqueza não está nos recursos, mas na forma como os usamos 
para criar e consolidar as relações com os seres vivos. E o 
que nos diz a ciência é que melhores relações trazem mais 
felicidade e mais saúde. Cuidar do nosso cérebro é cuidar das 
relações sociais, e cuidar das relações sociais é cuidar de cada 
um a começar por si mesmo. Dão trabalho, é verdade! Trazem 
sofrimento, é verdade! Mas valem o esforço pois gastar tempo 
com os outros é investir em si próprio. E isso faz com que ser 
humano é ser maior que si próprio.
Nota: Este texto é baseado numa palestra com o mesmo título 
proferida pelo autor numa reunião do Rotary Club de Angra 
do Heroísmo.
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INTRODUÇÃO
As opções de escolha para os estágios opcionais do internato 
de formação específica de Anestesiologia são muito variadas, 
desde áreas já abordadas ao longo do internato até outras mais 
específicas, que incluem a via áerea difícil, ecocardiografia, 
anestesia regional, entre outras. A transplantação, sendo 
uma área restrita a alguns centros hospitalares e não estando, 
por isso, acessível a todos os internos, pode tornar-se uma 
lacuna na sua formação. A existência de estágios opcionais de 
estudos avançados em anestesia para transplantação é, assim, 
uma mais-valia que possibilita o contacto com uma área que 
vai muito além de apenas cirurgia de transplante.
O estágio opcional de estudos avançados em anestesia para 
transplantação do Centro Hospitalar Universitário do Porto 
inclui transplantação hepática, reno-pancreática, renal e 
córnea. Engloba, por isso, cirurgias muito diversificadas 
e, sobretudo, doentes com patologia grave e falência de 
diferentes órgãos que requerem abordagens e tratamentos 
diferentes. Para além disso, tratando-se de cirurgias 
complexas, todo o período intra-operatório reveste-se de 
particularidades em termos de monitorização, manutenção 
da estabilidade hemodinâmica, da hemostase, do equilíbrio 
hidroeletrolítico e ácido-base, entre outras.
A transplantação hepática inclui doentes com patologia 
hepática relativamente controlada (carcinoma hepatocelular 
sem cirrose, paramiloidose familiar) até aqueles em falência 
hepática aguda ou crónica (hepatite fulminante, cirrose 
hepática terminal), o que condiciona diferentes necessidades 

no peri-operatório e, frequentemente, diferentes outcomes 
no pós-operatório. Tratam-se de doentes com disfunção de 
vários sistemas associada à doença hepática, como alterações 
da hemostase, estado circulatório hiperdinâmico, disfunção 
pulmonar e/ou renal, encefalopatia, que se podem apresentar 
em diferentes níveis de gravidade. Assim, é necessária a 
melhor optimização possível pré-operatória e, também, uma 
adequada monitorização no intra-operatório. É aqui que este 
estágio se torna tão importante para a formação dos internos 
de anestesiologia, ao permitir adquirir experiência em técnicas 
de monitorização hemodinâmica  e perfusão (termodiluição 
transpulmonar, saturação venosa central de oxigénio, 
oxigenação cerebral) e hemostase (tromboelastometria 
rotacional). Dependendo dos locais de formação base dos 
internos e de realização dos seus estágios, frequentemente, 
pode não ter sido possível o contacto anterior com estas 
técnicas de monitorização tão importantes e com crescente 
utilidade no intra-operatório noutros contextos. Para além 
disso, e inerente ao próprio procedimento cirúrgico, é 
comum grandes perdas hemáticas (não raras vezes na ordem 
dos 10 L) com shifts volémicos importantes e que requerem 
uma atuação célere e dirigida na reposição volémica e na 
manutenção da estabilidade hemodinâmica.
As transplantações reno-pancreática e renal revestem-se 
de particularidades diferentes daquelas da transplantação 
hepática. Aqui, a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, 
ácido-base e metabólico assumem suma importância uma 
vez que, na maioria dos casos, se tratam de doentes já com 
necessidade de técnica de substituição da função renal. Assim, 
e dependendo da data de realização do último tratamento, 
podem apresentar-se com um melhor equilíbrio iónico, 
mas com depleção volémica associada, o que pode motivar 



instabilidade hemodinâmica durante o procedimento. Para 
além disso, a patologia de base pode também apresentar 
particularidades próprias que é necessário gerir: alterações da 
glicémia (nefropatia diabética), alterações hepáticas (doença 
poliquística), miocardiopatia (nefropatia hipertensiva), 
entre outras. Na transplantação renal é, também, possível 
ter contacto com transplantes de dador vivo, o que requer 
uma preparação importante do dador (em termos de 
co-morbilidades e incluindo também uma avaliação 
psicológica), mas que permite um menor tempo de isquemia, 
e consequentemente, uma melhor e mais precoce função do 
enxerto, alcançando melhores resultados, com menor tempo 
de internamento.
O transplante de córnea trata-se de um procedimento 
relativamente simples, realizado em regime de ambulatório, e 
que, geralmente, decorre sem intercorrências. É de salientar a 
possibilidade de realizar uma anestesia geral ou regional, mas 
que requer imobilização do doente uma vez que qualquer 
movimento pode pôr em causa o procedimento e os seus 
resultados.
O estágio opcional de estudos avançados em transplantação 
é, assim, muito mais que um estágio focado apenas numa 
determinada cirurgia. Engloba sim a abordagem de 
doentes complexos com falência orgânica (hepática, renal, 
pancreática) e todos os desafios que isso acarreta, submetidos 
a procedimentos também eles complexos, que envolvem 
perdas hemáticas significativas, importantes desequilíbrios 
hidroeletrolíticos, ácido-base e metabólicos, para os quais 
é essencial ter uma adequada monitorização, permitindo 
uma atuação célere e dirigida. Muito mais que um estágio 
de cirurgia de transplante, é um estágio de doente complexo 
submetido a cirurgia complexa, e que consideramos essencial 
na nossa formação.
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precária e a paragem cardiorrespiratória prévia associada à obstrução 
infraglótica tornaram a manipulação da cânula de traqueostomia um 
ponto crítico e perigoso. Anestesiologistas treinados em via aérea 
difícil e fibroscopia foram o elemento-chave para o diagnóstico e a 
manipulação segura da cânula de traqueostomia.
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ABSTRACT
Mucopolysaccharidoses are a group of lysosomal storage diseases. 
The deficiency of specific lysosomal enzymes leads to accumulation 
of glycosaminoglycans (GAGs) in the tissues and organs. Patients 
had difficult airway (DA) criteria: long epiglottis, anterior larynx, 
small trachea, short neck, temporo-mandibular joint rigidity, 
cervical instability and complications with difficult ventilation 
and oxygenation. We describe a case that illustrates the role of the 
anaesthesiologist in the approach and maintenance of a DA during 
the disease progression. DA criteria made the maintenance of 
spontaneous ventilation a primary goal and fiberoptic should be the 
first approach. A precarious definitive airway and previous respiratory 
arrest linked to infraglottic obstruction, made manipulation of the 
tracheostomy cannula stressing, dangerous and not definitive. Trained 
anaesthesiologists in DA, fiberoptic and FROVA allowed safe diagnosis 
and exchange the cannula safely.

RESUMO
As mucopolissacaridoses pertencem ao grupo das doenças lisossomais 
de sobrecarga, nas quais a deficiência de enzimas lisossomais leva à 
acumulação de glicosaminoglicanos nos tecidos e órgãos. Os doentes 
apresentam habitualmente critérios de via aérea difícil: epiglote longa, 
laringe anterior, traqueia e pescoço curtos, rigidez da articulação 
temporo-mandibular, instabilidade cervical e ventilação e oxigenação 
difíceis. Descrevemos um caso que ilustra o papel do anestesiologista 
na abordagem e manutenção da via aérea difícil durante a progressão 
da doença. Neste caso, os critérios de via aérea difícil tornaram a 
manutenção da ventilação espontânea um objetivo primordial, sendo 
a abordagem por fibroscopia a técnica de eleição. A via aérea definitiva 

INTRODUCTION
Mucopolysaccharidoses (MPS) are a heterogeneous group 
of lysosomal storage diseases which the lack or deficiency 
of specific lysosomal enzymes leads to an accumulation of 
GAGs in the tissues1-3 with progressively organ dysfunction.2 

The classification includes seven major types (Table 1).1 
Musculoskeletal, central nervous, heart and respiratory 
systems are the most affected (Table 2).1-3

Maroteaux-LamySyndrome, is characterized by enzyme 
N-acetylgalactosamine-4-sulfatase deficiency, which leads 
to dermatan sulfate accumulation. It is autosomal recessive 
inherited, with an incidence of 1: 30 000.3

Patients typically exhibit: difficult ventilation criteria with 
facial mask: macroglossia, obstructive sleep apnoea (OAS), 
tracheomalacia; and difficult intubation criteria: long 
epiglottis, anterior larynx, reduced caliber of the trachea, 
short neck, temporo-mandibular joint rigidity and cervical 
instability that makes cervical hyperextension impossible. 
The perioperative morbidity and mortality of these patients is 
high and the main causes of death in this period are related to 
the difficulty of maintaining the airway permeable, even with 
tracheostomy.1 Post-intubation problems included respiratory 
failure, abundant secretions, stridor, bronchospasm, lower 
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airway collapse and infection.2 Other complications are 
laryngeal or subglottic oedema with incapability to maintain 
patency after extubation,1 which could make extubation 
difficult or even impossible.
We report perioperative care plan of a patient with case of 
MPS type VI (Maroteaux-Lamy syndrome) and demonstrate 
the role of the anaesthesiologist in the approach, maintenance 
of the airway management during hospitalar stay and outline 
a plan for discharge.

CASE REPORT
Female patient, 19 years old, medical history of Maroteaux-
Lamy Syndrome, with multisystem involvement, under 
enzymatic substitution treatment with weekly Galsulfase.
Pre-operative evaluation:
•  Cardiac: Electrocardiogram - Sinus rhythm, 80 bpm. 

Echocardiogram - with mild mitral and aortic stenosis, 
normal bi-ventricular function;

• Respiratory: Respiratory insufficiency with OAS – under 
nocturne non-invasive ventilation (NIV). Lung function 
tests (LFTs) with moderate restrictive lung disease;

• Musculoskeletal and neurological: Neck computed 
tomography (CT) showed atlanto-axial instability, 
pronounced intracanal ligament thickening causing 
stenosis of the spinal canal, without spinal cord 
compression. Severe attainment of skeletal muscle with 

Table 1. Classification of mucopolysaccharidoses1

Type Syndrome denomination Enzyme deficiency Accumulated
substract (GAGS)

MPS I

Hurler

α-L-Iduronidase Dermata sulfate/Heparin sulphateHurler-Scheie

Sheie

MPS II Hunter Iduronate-2-sulfatase Dermatan sulfate/Heparin sulphate

MPS III

Sanfilippo A Heparan-N-sulfatase

Heparin sulphate
Sanfilippo B α-N-acetyl-glucosaminidase

Sanfilippo C AcetylCoA:a-glucosaminide acetyltransferase

Sanfilippo D N-acetilglucosamine-6-solfatase

MPS IV
Morquio tipo A N-acetilglucosamine-6-solfatase

Keratin sulphate
Morquio tipo B B-galactosidase

MPS VI Maroteaux-Lamy N-acetylgalactosamine-4-sulfatase Dermatan sulfate

MPS VII Sly β-glucuronidase
Chondroitin-6-sulphate / Dermatan sulfate/Heparin 

sulphate

Table 2. Main associated clinical conditions1,2

Figure 1. Patient difficulty airway criteria

Neurological Orthopedic Cardiac Respiratory Airway Ocular

-  Intellectual disability
-  Behaviour disorders
- Communicating 
hydrocephalous
- Seizures
- Sensor neural deafness 
- Spinal cord compression
- Peripheral neuropathy

- Skeletal deformities: 
kyphoscoliosis, valgus 
and varus limbs
- Joint stiffness
- atlanto-axial and 
odontoid instability

- Systemic arterial blood 
hypertension
- Heart failure 
- Valvulopathy
- Ischemic cardiomyopathy
- Cardiac conduction 
abnormalities 

- Restrictive lung 
disease
- Recurrent 
pneumonia

- Obstructive sleep 
apnea
- Tracheomalacia
- Macroglossia
- Rhinitis, tonsillitis, 
laryngitis and otitis 
media

- Glaucoma
- Corneal opacity 
- Retina 
degeneration

articular limitation;
• The airway physical exam showed inadequate mouth 

opening, macroglossia, Mallampati class 4, short neck, 
inadequate range of neck and inaccessible cricothyroid 
membrane. In view of these findings, the patient had a 
difficulty airway. No previous surgical or anaesthetic 
history. 

 
Analytics values within normal ranges.
Functional capacity < 4 METs.  ASA Physical Status 
Classification System: IV.
Patient was proposal for microlaryngoscopy in suspension 
to exeresis of a vallecular cyst. Airway approach was done 
by intubation through nasal fiberscopy after unsuccessful  
videolaryngoscopy, both attempts in spontaneous ventilation 
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through the vocal cords. Then, fiberscopy was performed 
through the tracheostomy cannula.
Below the cannula, normal mucosa folds with horizontal 
procidency to the tracheal were found occluding partially 
its lumen (Fig. 2). A FROVA stylet was placed through 
the tracheal cannula with the objective of oxygenation 
simultaneously with a guiding function for the exchange of 
the tracheal cannula.
Patient tolerated the entire procedure, without intercurrences. 
At the end, patient was awakened in SV and was transported 
to the ICU.
Posteriorly, the procidency found was diagnosed for 
computed tomography neck as an anatomic variant of right 
subclavian artery, with a high risk of bleeding to the trachea. 
The risk benefit analysis determines no surgical indication 
because of high bleeding risk.
Verified these facts, it was chosen a longer silicone cannula 
that allowed to overcome the protuberant lesion and the 
following cannula exchange procedures were performed in 
an OR environment by an anaesthesiologist trained in DA. 
Approach was performed in a similar way to the first, without 
intercurrences.
These procedures allowed the discharge of the patient in 
security to the domicile. 
The plan passes through the periodic exchange of the 
tracheostomy cannula programmed in the OR.

DISCUSSION
Given the obvious DA criteria in this patient, the maintenance 
of spontaneous ventilation was the primary goal, and 
fiberoptics for intubation should be the first approach. 
Despite apparently having a definitive airway, the previous 
history of respiratory arrest and the tracheomalacia observed 
in the intraoperative period, precludes the manipulation of 
the tracheal cannula, making this airway insecure, dangerous 
and not definitive. It is advisable that tracheal cannula 
exchanges should be done by the same team and we decided 
to do the manipulation on OR with trained anaesthesiologist 
in DA. 
As discussed in the previous literature,4 the algorithm for 
manipulating tracheostomy in situations of obstruction or 
displacement implies the use, among others, of devices such 
as fibroscope and introductors. FROVA Stylet use allowed 

(SV) with remifentanil perfusion and topical application of 
local anaesthetic to the airway. Due to significant oedema 
at the end of the intervention, was decided to maintain 
intubation and surveillance in the intensive care unit (ICU) 
in the immediate postoperative. 
After 6 days in the ICU, due to persistent oedema of the airway, 
extubation was not safe and a tracheostomy was performed 
without complications. She proceeded to the ventilatory 
weaning and NIV was resumed during night. The patient 
developed an episode of airway haemorrhage and further 
investigation showed granulomas below the tracheostomy 
cannula, with decrease of the tracheal diameter (~25% 
usable area). A rigid bronchofiberscopy was then performed 
by Pneumology, with application of topic mitomycin in the 
granulomas. During an attempt to remove the tracheostomy 
cannula for inspection of the tracheostomy, airway collapsed 
with complete obstruction of the tracheal lumen. Rapid 
progression to respiratory arrest was observed, with recovery 
after emergent replacement of tracheostomy cannula to 
ensure airway.
Cervical computed tomography showed thickening of the 
pharyngolaryngeal mucosa, with collapse of the airway in 
the plane of the base of the tongue and uvula, apparently due 
to oedema. 
Given the difficulties experienced in the previous intervention, 
the patient was proposed for tracheal cannula exchange in 
the operating room (OR). At that time, patient was conscious, 
cooperative and oriented, eupnoeic in spontaneous ventilation 
for de tracheostomy cannula without supplemental O2, under 
nocturnal NIV, and hemodynamically stable.
Before the start of the procedure, it was outlined alternative 
plans for the case of obstruction and hypoventilation / 
apnoea, as well as the preparation of emergency material, 
namely for upper airway ventilation and tracheostomy stoma 
ventilation:
• swabs for cover the stoma, facemask, oral and nasal airway 

adjuncts, supraglottic airway device to ventilate through 
the upper airway;

• videolaryngoscopes with appropriate tubes;
• paediatric facemask to ventilate through the stoma;
• smaller tracheostomy tube and 6.0 cuffed tracheal tube for 

stoma intubation;
• bougie/Frova;
• arrest trolley and inflating bag.

In OR, under standard ASA monitoring, on SV with 
supplemental O2, an infusion of with remifentanil 20 ug/mL 
was started in a dose of 0.1 ug/kg/min. Nasal fiberscopy was 
performed by an Anaesthesiologist trained in DA. Oedema/
granulomas and pharyngeal stenosis were observed, 
especially at the nasopharynx, extending at the level of the 
posterior wall, making it impossible to pass the fiberscope 

Figure 2. Fiberscopy images showing tracheal cannula and 
horizontal procidency (arrow)
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the guidewire function and the possibility of oxygenation if 
necessary. 
This case shows the role that of anaesthesiologists may 
play at different levels of airway management care. Trained 
anaesthesiologists in DA, fiberoptics and FROVA Stylet 
allowed safe approach with good oxygenation, problems 
identification and exchange of the cannula.
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ABSTRACT
Electroconvulsive therapy (ECT) is the gold standard therapy for 
treatment-resistant depression and is usually performed under 
general anesthesia. A variety of induction agents may be used. 
Ketamine is an induction agent with increasing evidence suggesting 
an antidepressant effect. However, ketamine is known to produce 
psychotic symptoms and therefore its use has been avoided in 
psychosis. The authors explore the case of a 30-year-old man, who 
was diagnosed with affective psychosis with predominance of the 
negative symptoms. He had two major depressive episodes resistant 
to pharmacological therapy requiring long term permanence in the 
psychiatry ward and underwent twelve ECT sessions. Ketamine was 
the most frequently used induction agent. Its use as induction agent 
in ECT sessions allowed the use of a decremental electrical charge, 
was associated to a sustained remission of depressive symptoms 
and was not accompanied by psychotic or dissociative phenomena 
during the treatment and follow-up period. 

RESUMO
A eletroconvulsivoterapia (ECT) é o tratamento de primeira linha na 
depressão resistente, sendo habitualmente realizado sob anestesia 
geral. Muitos agentes indutores podem ser utilizados. A cetamina é 
um indutor anestésico que apresenta evidência crescente de efeito 
antidepressivo. Contudo, a cetamina é conhecida por poder produzir 
sintomas psicóticos, e por este motivo tem sido evitada em doentes 
com patologia psicótica. Os autores apresentam o caso clínico de 
um homem de 30 anos, com o diagnóstico de psicose afetiva com 
predomínio de sintomas negativos. O doente apresentou dois 
episódios depressivos graves, com necessidade de internamento 
prolongado, tendo sido submetido a doze sessões de ECT. A cetamina 
foi o agente indutor mais frequentemente utilizado, tendo-se 
associado à utilização de uma carga elétrica total progressivamente 
menor, com uma remissão dos sintomas depressivos sustentável, 
sem episódios psicóticos ou dissociativos durante o tratamento ou 
seguimento posterior.

INTRODUCTION
Electroconvulsive therapy (ECT) is a nonpharmacologic 
treatment which has been proven to be highly effective in 
many psychiatric conditions. The safety and tolerability of 
this type of treatment have been enhanced by the use of 
modified stimulation techniques and anesthesiology support.
A variety of induction agents may be used depending 
on clinical characteristics of the patient. Anesthetic 
agents frequently used and cited are propofol, thiopental, 
methohexital and ketamine. Propofol is being widely used 
among the anesthesiologists because of its popularity, yet 
it could shorten the duration of the seizure.1 Ketamine has 
become an agent of interest in the treatment of depression and 
as a induction agent for ECT, with a potential neuroprotective 
effect. However, ketamine administration in patients with 
psychotic symptoms has been avoided because of its potential 
psychotomimetic effects.2

CASE REPORT
The authors present a 30-year-old man, with no history 
of psychiatric symptoms until the age of 27 when he first 
reported an episode of body spasms followed by a feeling 
of “an acid running through his body”. The following year 
was characterized by progressive social isolation, anhedonia, 
unusual behavior along with emergence of psychotic 
symptoms. 
The patient was admitted to the psychiatric ward after a 
first psychotic episode followed by two major depressive 
episodes resistant to pharmacological therapy. After the 
second depressive episode he agreed with twelve ECT 
sessions. The treatment was performed in collaboration with 
the Anesthesiology Department in the Post-anesthesia Care 
Unit (PACU) once/twice a week. It is important to highlight 
that different anesthesiologists were involved in this process 
and the induction agent was an individual choice of each 
one. Before every session, written consent and fasting times 
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were checked and no premedication was administered. The 
patient was monitored according to American Society of 
Anesthesia standards and the electrodes were placed in the 
temporal region bilaterally. The patient was pre-oxygenated 
and a total intravenous anesthesia was performed with a 
variable induction agent followed by suxamethonium 1 mg/
kg. After loss of conscience, the bite block was inserted, 
and the patient was ventilated with a bag-valve-mask. The 
psychiatrist chose the parameters and the electrical discharge 
administered after turning off temporarily the source of 
oxygen. Then the electroencephalographic (EEG) and motor 
responses were analyzed and registered. Hemodynamic 
stability was maintained in all sessions. Bag-valve-mask 
ventilation was maintained until returning of spontaneous 
ventilation. Intravenous acetaminophen 1 g was given to 
prevent post-procedure myalgias. After the first session, he 
reported nausea. Since then, monoprophylaxis of nausea and 
vomit was taken with intravenous dexamethasone 4mg. No 
other complications were reported, especially arrhythmias, 
prolonged seizure or psychotic symptoms. All parameters 
evaluated are described in Table 1. In most cases, ketamine 
was the agent of choice. Propofol and Etomidate were only 
used in the first and sixth sessions, respectively. The patient 
was discharged and during the ongoing consultations he was 
prescribed clomipramine 75 mg 3 times a day, clozapine 300 
mg/day and topiramate 200 mg/day. The patient got a new 
job, started feeling better with no detected suicidal ideation 
or psychotic symptoms during his on-going consultations. 
Negative symptoms such as associalism are still present, as to 
be expected. No major depressive events were reported since 
then and the current diagnosis proposed by the attending 
psychiatrist is of schizoaffective disorder. The patient signed 
the informed consent for this case description.
 
DISCUSSION
This case report describes a major depressive episode in a 
young man with a psychotic disorder, who underwent twelve 
ECT sessions after failure of pharmacological therapy. 
Despite the hypnotic agent chosen for the first ECT session 
was propofol, ketamine was chosen in the subsequent 

sessions due to reasons not explained in the clinical records.
With the use of ketamine EEG convulsive response ranged 
from 30 to 53 seconds, and motor convulsive response 
ranged from 25 to 50 seconds, with progressive use of lower 
total electrical charge. This lower total electrical charge can 
be associated with less cognitive adverse effects.4 
Propofol was used in the first ECT session with an EEG 
convulsive response of 33 seconds and a motor convulsive 
response of 25 seconds.
Etomidate was used only in the 6th ECT session without EEG 
or motor convulsive response, in opposition to previous 
reports,1 and for reasons that the authors are unable to explain. 
This treatment regimen led to a sustained remission of 
depressive symptoms and was not accompanied by psychotic 
or dissociative phenomena during the treatment and follow-
up period. There are some concerns about whether ketamine 
should be used in people with psychotic disorders. In fact, 
there are few reports demonstrating that ketamine can be 
used safely in this group of patients. 
Successful treatment of two cases of psychotic depression 
with off-label intravenous ketamine was reported, with a 
dramatic mood improvement and dissolution of psychotic 
symptoms.2 Another case report describes intramuscular 
use of ketamine to facilitate intravenous line and electrode 
placement, in a patient with schizoaffective disorder, who 
presented with psychosis and severe refractory agitation.3

A double-blind and placebo controlled study that combined 
ECT and ketamine showed no difference between ketamine 
and placebo yet with a trend level difference in rates of 
early remission with ketamine and possibly with minimum 
cognitive side effects.4 A recent meta-analysis found that 
ketamine alone does not appear to improve the efficacy of 
ECT, but the combination of ketamine with other anesthetic 
agents may be beneficial in improving depressive symptoms 
at the early phase of ECT.5 In conclusion, despite the use 
of ketamine is controversial and avoided in psychosis, in 
this case the ECT protocol with use of ketamine as main 
induction agent, improved depressive symptoms with no 
exacerbation of psychotic features. Further research in this 
field is necessary to access ketamine use as an induction 
agent in ECT and its effects in psychotic disorders.
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Table 1. Summary of ECT Sessions

ECT Session Electrical charge (mC) Induction Agent EEG Convulsive Response (sec) Motor Convulsive Response (sec)

1st 189 Propofol 250 mg (2.5 mg.kg-1) 33 25

2nd 189 Ketamine 100 mg (1 mg.kg-1) 50 50

3rd 162 Ketamine 100 mg 50 49

4th 144 Ketamine 100 mg 50 49

5th 120 Ketamine 100 mg 52 45

6th 96 Etomidate 26 mg (0.2 mg.kg-1) 0 0

7th 96 Ketamine 100 mg 53 50

8th -12th 84 Ketamine 100 mg >30 >25

ECT: eletroconvulsive therapy, mC: milicoulombs. sec: seconds. 
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RESUMO
A insónia familiar fatal (IFF) é uma doença neurodegenerativa rara e 
fatal causada por um prião. O objetivo dos autores é descrever um 
caso de uma doente de 59 anos, com diagnóstico de IFF, com um 
quadro de progressão degenerativa rápida nos últimos 10 meses e 
com dependência total nas atividades diárias. A doente foi proposta 
para procedimento gastroenterológico com apoio da anestesiologia: 
submetida a gastrostomia endoscópica percutânea sob sedação. O 
procedimento decorreu sem intercorrências. A doente faleceu uma 
semana após procedimento na sequência de uma complicação 
infeciosa decorrente da sua doença de base. 
A abordagem correta destes doentes requer uma avaliação pré-
operatória meticulosa, uma monitorização apertada e um alto 
grau de empatia para com esta doença terminal. Este caso realça a 
importância do anestesiologista na preservação da reserva funcional 
dos doentes afetados por esta doença debilitante.

ABSTRACT
Fatal familial insomnia (FFI) is a fatal and rare neurodegenerative prion 
disease. Our aim is to describe a case of a patient with FFI in need 
of a percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). This 59-year-old 
woman’s background included FFI diagnosed 10 months ago, and 
rapidly progressing – total dependency for daily activities and inability 
to communicate. She underwent a PEG with monitored anesthetic 
care. The procedure was uneventful, with sedation using midazolam, 
fentanyl, propofol, local infiltration of lidocaine and oxygen therapy. 
The patient ended up dying one week later, due to an infectious 
complication of the FFI. Achieving the correct management of 
FFI in the perioperative period requires a meticulous preoperative 

INTRODUÇÃO
A insónia familiar fatal (IFF) é uma doença hereditária 
neurodegenerativa rara, de progressão rápida, causada pela 
presença de uma proteína priónica. Esta doença associa-
se a um grande sofrimento individual e familiar devido à 
fragilidade inerente, ausência de tratamento e ao seu desfecho 
fatal.
A idade do início dos sintomas varia entre os 36 e os 62 anos.1 

Carateriza-se pela presença de uma insónia progressiva 
associada a alterações autonómicas (taquicardia, hipertensão 
e hiperhidrose), cognitivas (perda de memória de curto prazo 
e défices de atenção), bem como alterações do equilíbrio e 
disfunção endócrina.2

Existem poucas referências anestésicas na literatura, sendo 
nosso objetivo descrever a experiência anestésica de um 
paciente com IFF, discutir as precauções a ter neste contexto e 
perceber o potencial papel na gestão dos sintomas da doença.

CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, de 59 anos, com diagnóstico de 
insónia familiar fatal há 10 meses, proposta para gastrostomia 
endoscópica percutânea (PEG). De antecedentes pessoais, 
destaca-se a hipertensão arterial tipo II, diabetes mellitus não 
insulinodependente e ansiedade.
Na avaliação pré-anestésica, a doente apresentava-se atáxica, 
com tremor postural, olhar fixo, hiperreflexia, mioclonias 
espontâneas, disartria e disfagia. Restante exame objetivo 
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sem alterações. A doente não tinha estigmas de via aérea 
difícil e negava antecedentes anestésicos e cirúrgicos. 
Previamente ao procedimento, a doente estava confusa, com 
taquicardia ligeira e diaforese. Foi monitorizada de acordo 
com o standard da American Society of Anaesthesiologist 
(ASA). O médico anestesiologista realizou uma sedação 
moderada por via intravenosa, com 2 mg midazolam, 50 µg 
fentanil e 40 mg propofol associados a anestesia local da pele 
com 10 mg de lidocaína. O procedimento demorou cerca de 
30 minutos.
Durante o procedimento permaneceu estável, em ventilação 
espontânea, com uma frequência cardíaca de 98 batimentos 
cardíacos por minuto, pressão arterial de 111/76 mmHg, 
frequência respiratória de 18 ciclos por minuto, e uma 
saturação periférica de oxigénio de 91% em ar ambiente que 
estabilizou nos 98% após oxigenioterapia por cânula nasal a 
3 L de oxigénio por minuto. A concentração expirada de CO2 
manteve-se estável, entre os 30–40 mmHg. O procedimento 
decorreu sem intercorrências.
Na unidade de cuidados pós-anestésicos, a doente estabeleceu 
o contato visual e houve melhoria do quadro neurológico 
mantendo apenas um tremor fino distal e mioclonias. Foi 
transferida para a enfermaria sem intercorrências.  
A paciente faleceu uma semana após o internamento na 
sequência de uma complicação infeciosa.

DISCUSSÃO
A insónia familiar fatal (IFF) é uma doença priónica 
autossómica dominante caracterizada por uma insónia grave, 
sem tratamento, associada a distúrbios cognitivos, défices do 
sistema motor, manifestações endócrinas e autonómicas.3

Inclui-se nas doenças priónicas de causa genética, juntamente 
com a variante genética de Creutzfeldt-Jakob (gCJD) e a 
síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS).4

A deposição de proteína príonica anormal na IFF afeta 
seletivamente os núcleos talâmicos dorsomedial e 
anteroventral e o núcleo olivar inferior do tronco encefálico, 
enquanto as áreas corticais, como o córtex cingulado, 
frontal e parietal, são afetadas apenas nos estadios finais. 
As características clínicas são consistentes com as áreas 
cerebrais afetadas. Os distúrbios do sono são os primeiros e 
os sintomas mais proeminentes.5 
É uma doença rara, afetando apenas cerca de 100 pessoas em 
todo o mundo, tendo sido identificadas duas famílias com 
esta doença em Portugal.
Com este artigo pretendemos discutir o papel da 
anestesiologia nesta patologia. Existem poucas informações 
sobre a abordagem médico-cirúrgica das doenças priónicas 
e as descrições realizadas têm como foco as encefalopatias 
espongiformes transmissíveis. Estudos clínicos demonstraram 
que procedimentos médico-cirúrgicos representam um risco 
potencial de transmissão iatrogénica neste grupo de doenças, 
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pelo que todos os instrumentos usados devem ser destruídos. 
Não há dados sobre transmissão iatrogénica em pacientes 
com IFF.
A abordagem anestésica de doentes com IFF pode ocorrer na 
necessidade de imobilidade durante um exame imagiológico, 
na colocação de PEG em estádios avançados da doença, ou 
em casos de cirurgia emergente.
O declínio cognitivo torna a avaliação pré-operatória 
difícil, pelo que deve ser complementada com informação 
disponibilizada pela família ou cuidadores, bem como 
com a disponível em registos médicos. Em alguns casos, 
o consentimento deve ser assinado pela família. Durante 
a avaliação pré-anestésica deve-se avaliar a gravidade 
da demência, o estado neurológico (alterações de 
comportamentos, disfagia, sialorreia, presença de défices 
motores e sintomatologia autonómica) e a presença de doenças 
concomitantes, sendo as mais frequentes a doença pulmonar 
obstrutiva crónica e alterações cardiovasculares.6 Também 
é crucial avaliar o risco de interações medicamentosas. O 
exame físico deve ser meticuloso, integrando a avaliação da 
via aérea devido ao risco potencial de via aérea difícil nestes 
doentes.
Existem poucas descrições sobre os melhores fármacos a 
administrar em contexto anestésico, sendo preferível optar 
por técnicas simples. Os procedimentos cirúrgicos menores 
podem ser realizados sob anestesia local ou com uma sedação 
mantendo uma ventilação espontânea. Deve-se considerar 
o uso de anti-sialagogos para reduzir as secreções, se a 
estabilidade cardiovascular o permitir.7

Neste caso clínico, optamos por midazolam, uma vez que este 
e o diazepam, têm sido usados em estádios finais da insónia 
fatal esporádica, uma fenocópia da IFF, proporcionando 
alívio dos sintomas a curto prazo. A sua eficácia parece estar 
ligada à alta afinidade do prião para os recetores gabaérgicos.7

Os anestésicos gerais parecem ativar os núcleos nervosos 
promotores do sono e inibir os núcleos nervosos promotores 
da vigília no cérebro. A anestesia geral foi descrita como 
tratamento da IFF em condições particulares e a cetamina 
e o óxido nitroso induziram, por curtos períodos, um sono 
reparador que quando foram replicados levaram a um alívio 
dos sintomas mais prolongado. Outros ensaios com recurso a 
eletroencefalograma revelaram que os doentes apresentavam 
pouca resposta a barbitúricos ou benzodiazepinas.8 Existem 
também estudos demonstrando que dexmedetomidina 
parece ser útil para doentes com insónia e hiperatividade 
autonómica e motora.
Métodos para induzir o sono parecem prolongar e melhorar 
a vida durante a doença, embora não evitem a morte,8 
realçando o papel do anestesiologista. 
A insónia familiar fatal permanece incurável, e apresenta um 
padrão de sintomas clínicos progressivos, culminando em 
demência e estupor vegetativo.



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 30 - Nº 4 - 2021186

Insónia Familiar Fatal: O Desafio Anestésico a Propósito de um Caso Clínico
Fatal Familial Insomnia: Anesthetic Challenge Related to a Clinical Case

Através da investigação, poderá ser possível identificar 
fármacos indutores do sono, podendo os anestesiologistas ter 
um contributo importante pela sua experiência na indução 
de anestesia.
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IMAGEM EM ANESTESIOLOGIA

Bertolotti’s Syndrome: The Risk of a Stress Fracture
Síndrome de Bertolotti: Risco de Fratura de Stress
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Bertolotti’s syndrome has a prevalence of 4%-30%, It is a 
lumbosacral transitional vertebra that is commonly a missed 
cause of back pain.1,2

A 52 year-old woman, cooker, body mass index of 31.2 kg/m2 
present to pain medicine department with left lumbosacral 
pain for 1 year. 
The computer tomography and magnetic resonance imaging 
of sacroiliac joint, revealed lumbosacral transitional vertebra 
with enlarged transverse process, articulating with sacral 
ala in the right side (Fig. 1) and a parcial sagittal trabecular 
fissure of the left sacral ala (Fig. 2).
The patient shows good response to pain killers and vitamin 
D supplementation associated with weight loss, exercise and 
job relocation. This approach leads to fracture healing and 
pain reduction.
This case highlights that the variation in the lumbosacral 
spine anatomy can result into facet joint arthropathy, 
muscle strain and functional imbalance. This pathological 
biomechanisms can results in a contralateral overload and 
consequently stress fractures.3-5
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Figure 1. Coronal computed tomography image of sacroiliac joint showing a lumbosacral transitional vertebra with enlarged of right 
transverse process

Figure 2. Coronal corresponding T2-weighted of sacroiliac joint showing partial sagittal trabecular fissure of the left sacral ala
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mensagens do Presidente da Sociedade Portuguesa de 
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Anestesiologia (SPA), resumos de posters/comunicações 
aceites para apresentação nas reuniões científicas organizadas 
pela SPA, assim como documentos oficiais da sociedade.
Na avaliação, os artigos poderão ser:
a. Aceites sem alterações
b. Aceites após modificações propostas pelos consultores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e. Título breve para rodapé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabelas/Figuras: até 2
Referências: até 10

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

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

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

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

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

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

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

4. fornecer a citação completa na lista de referências

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

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

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

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

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

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

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

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

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



total knee arthroplasty in individuals with osteoarthritis of 
the knee [dissertação].
Pittsburgh: University of Pittsburgh; 2001.

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

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

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

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

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

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

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