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INOVAÇÃO RECENTE CAPTURA
GÁS ANESTÉSICO EXALADO
A Baxter celebrou uma parceria com a ZeoSys Medical GmbH para
ajudar os hospitais a reduzir a sua pegada de carbono
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Importância
desta inovação

Coletores especialmente
desenvolvidos para serem
ligados às máquinas de anestesia
previnem que o gás anestésico
exalado seja liberto
para o ambiente

Os coletores são depois
recolhidos pela Baxter
para posterior
processamento

Dos 3 anestésicos
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utilizados, menos
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Com uma licença exclusiva,
o gás anestésico purificado
é finalmente reembalado e
distribuído nos hospitais em
novas embalagens

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

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

(processo pendente de aprovação)

A Baxter está empenhada em reduzir as emissões
de carbono das suas actividades e cadeia de distribuição
Entre 2015 - 2018, reduzimos
as emissões absolutas de
GEE das operações em 14%,
ultrapassando o nosso objetivo2
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E entre 2017 e 2018,
o transporte aéreo:2
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rodoviário por ferroviário
na região EMEA2
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EDITORIAL
Um Ano para Esquecer ou para Recordar?
A Year to Forget or to Remember?
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.21801

D

everia ser um ano de boa
memória... 2020 estava associado
a um grande investimento público
em modernização de equipamentos
(Programa 2020) e nada fazia pensar que
não seria um ano igual ou até melhor do
que os anteriores.

Com a pandemia a mostrar agora na
Europa toda a sua força destruidora,
social (a mais irreversível), económica
(a mais extensa) e sanitária (a mais
ameaçadora da vida e do presente),
parece cedo para reflectir sobre um
ano que ainda não terminou. Fazer uma
Dr. José Luís Ferreira
Dr. Simão Esteves
avaliação global antes de meados do
próximo ano, quando as consequências em vidas perdidas e repercussões sociais forem mais claras, pode mesmo
ser precoce. Mas, precisamente porque os próximos meses vão ainda ser de grande sofrimento e disrupção do
nosso dia-a-dia, é importante olhar para estes meses em busca de orientação para o futuro.
Os Desafios
Após quase dois meses de negação internacional da gravidade da dispersão do vírus, seguiu-se um período a que
poderíamos chamar de pânico – com lideranças ausentes na antecipação e preparação de uma resposta, ficaram à
vista a impreparação de governos, sistemas de saúde e administrações hospitalares para se organizarem de forma
estruturada e objectiva. 1 O desconhecimento da ameaça concreta e a informação não filtrada tiveram o seu papel.
A memória ainda muito presente da severe acute respiratory syndrome (SARS), levou-nos a copiar as soluções da
altura, convictos (médicos e governantes) de que a) era possível conter a epidemia com cuidados especializados,
b) a protecção dos profissionais e sistemas de saúde era a maior prioridade e c) não seria necessária uma
reorganização estrutural do sistema de saúde. Baseando-nos na experiência prévia, cometemos erros (mistakes,
Reason 1990) “pela regra” ou “por conhecimento”, 2 enquanto procurávamos respostas adequadas à nova ameaça.
Mas teremos feito o esforço de aprender a actuar da forma correcta? A pouca validação científica 3,4 de algumas
das novas práticas sugere que não.
A disseminação do vírus paralisou o sistema de saúde, com as consequências gravosas que conhecemos e que irão
persistir pelo menos até ao retorno de alguma normalidade associada ao controle da epidemia. Mal preparada
a resposta inicial por erros talvez desculpáveis, já não é aceitável a falta de preparação da retoma da actividade
suspensa, e ainda menos o pouco reforço do sistema antecipando uma segunda vaga mais mortífera.
Sem sombra de dúvida, os SA estiveram aqui globalmente muito bem, contribuindo significativamente para o
que de melhor se fez, reagindo prontamente na adaptação a novas necessidades, disponibilizando os seus recurso
para onde o hospital mais necessitasse, criando orientações práticas, etc. A sua polivalência e conhecimento
alargado dos problemas e necessidades dum hospital foram determinantes nesta capacidade.
Os Problemas
A degradação progressiva do SNS e desvalorização tutelar das necessidades dos serviços eram já notícia recorrente
no verão e final do ano passado. O envelhecimento dos serviços e a competição pelos recursos humanos por parte
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de uma medicina privada com um sucesso quase sem paralelo na economia nacional, foram elementos adicionais
da criação da “tempestade perfeita” desencadeada pela pandemia.
Mas não devemos apenas olhar para os erros de tutela. Também cometemos alguns erros, mesmo após alguns
alertas atempados, 5,6 e que ainda não corrigimos. A facilidade com que aceitámos como válidas orientações sem
fundamentação científica, por conta da urgência da situação e escassez de certezas, persistiu para além dessa fase
inicial de muito ruído. Criaram-se novos dogmas. 7,8 A escolha da ISR como opção primeira generalizada sem uma
avaliação caso a caso, ou a dispensa da auscultação após a intubação traqueal, justificadas como redução do risco
de contaminação, são dois exemplos de alteração das práticas sem uma validação científica e sem uma reavaliação
posterior. Num e noutro caso estamos a agravar o risco para o doente sem benef ício real, ao mesmo tempo que
estamos a comprometer o ensino duma área em que o Anestesiologista tem sido a competência máxima - a
abordagem e controle da via aérea. Ao mesmo tempo aumentamos a dependência de meios de monitorização que
deviam ser complemento e não substitutos da avaliação clínica. A diminuição de oportunidades para o ensino da
semiologia durante a faculdade irá persistir ao longo dum internato que deveria ensinar o uso da clínica como
componente fundamental da segurança da nossa prática. A avaliação objectiva do risco (no pré-operatório, na
escolha de técnica, na determinação das necessidades peri-operatórias, mesmo num contexto não cirúrgico) é
um elemento fundamental da aprendizagem da Anestesiologia. Pode isso ser compatível com uma abordagem
“one size fits all”?
Pouco esforço foi feito para avaliar a nossa prática e validar cientificamente as escolhas feitas, como é o caso da
colaboração Intubate Covid (ainda em publicação), que nos apresenta conclusões importantes para uma actuação
fundamentada. O incentivo à actividade de investigação e ao ensino baseado em evidência deveriam ser sempre
uma das nossas prioridades, mesmo em tempos de emergência social.
As Virtudes
Duas das nossas maiores potencialidades resultam dum ensino estruturado e duma vivência diária abrangente e
variada da vida hospitalar que nos torna particularmente capazes de lidar com imprevistos e falhas da organização.
Somos uma Especialidade sem âmbito nosológico delimitado e sem grupo etário limite - em rigor somos a única
que tudo abrange, desde o antes da vida até ao depois da morte.
Mas não basta sermos capazes de dar resposta a problemas e desafios. Devíamos usar essas capacidades também
como proponentes de soluções e novos caminhos.
O Anestesiologista é antes do mais um facilitador, ajudando a tornar possível o desenvolvimento de práticas clínicas
inovadoras, o estabelecimentos de novas fronteiras em segurança. Permite a concretização de procedimentos que
geram mais-valia para o doente e instituição, garante a segurança do doente, mantém-se focado na prestação de
cuidados humanizados, eleva o padrão de cuidados ao mostrar que a eficiência dos cuidados não é incompatível
com o respeito pela sua individualização.
A Oportunidade
O papel moderno do Médico deve ser, mesmo dentro duma organização complexa e pressionada por objectivos
de eficiência, para além da prestação de cuidados directos (onde é insubstituível na observação e diagnóstico,
execução de procedimentos, orientação terapêutica) um de informação ao doente e orientação da sua decisão.
Aqui o médico renova a prática humanista tradicional de ser um ouvinte das ansiedades mais profundas, um
técnico conhecedor mas igualmente capaz de compreender a condição humana (na sua dimensão moral, social e
familiar) da pessoa que está à sua frente, ajudando-o a decidir o que é melhor para si. Na execução de cuidados
tratamos a doença, na informação e confidência tratamos o doente. Somos Anestesiologistas, mas antes disso
somos Médicos. Em que é que poderemos melhor assumir este papel será portanto a questão a levantar.
Sujeitos à premência que nos concentra apenas na prestação de cuidados arriscamos o caminho de nos tornarmos
irreversivelmente “seres” do bloco operatório ou áreas de procedimentos. Este caminho aparentemente mais
adequado ao momento, faz antever um futuro mais negro e menos dignificante para a nossa especialidade.
Cedemos a nossa autonomia ao gestor do processo, às administrações, fragilizamos a autonomia das Direcções
de Serviço (autoridade técnica, mas muito mais que isso), desbaratamos a vivência dum Serviço como um todo
indissociável duma visão e missão (conceitos geralmente mal compreendidos e talvez por isso desvalorizados).
Poderíamos pensar numa “reinvenção” dos Serviços de Anestesia – o nome não é significativo, a ideia sim. Não
se trata de propor um modelo organizacional específico, pois este terá sempre de ser moldado em função da
instituição e da população que serve. Seria antes dar um novo papel aos Serviços de Anestesia dentro do Hospital
(e fora dele também), mostrar a importância dum trabalho presente em múltiplos aspectos da vivência diária da
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Instituição, que é quase sempre construtor de soluções apesar da fama injusta de criadores de problemas...
O que passa necessariamente por algum “marketing” interno, uma atitude proactiva na apresentação de soluções
baseadas numa visão abrangente dos problemas. Só uma Especialidade capaz de observar a vida diária de todo o
hospital pela natureza do seu trabalho, o consegue. Não devemos ficar à espera da definição de objectivos globais
e das solicitações dos Serviços nossos pares – devemos ter uma ideia própria, baseada na nossa experiência e no
conhecimento das nossas capacidades, e apresentá-la desde logo. Assumindo-nos não como meros prestadores
de serviços internos (vista pouco além da função gerir recursos, ou seja de fazer escalas) mas como parte da
solução - precisamente porque somos muito bons a “levantar problemas”. Mostrar que o papel de um Serviço
de Anestesia vai muito mais além na vida hospitalar, sendo a sua polivalência e criatividade (qualidades pouco
características dos serviços cirúrgicos a quem geralmente é deixada a definição de prioridades e necessidades,
por vezes sem uma estratégia clínica clara) uma fonte de recursos adicionais única e com capacidade de resposta
rápida, como se viu na actuação na presente pandemia.
Se os Serviços de Anestesia não sentirem a necessidade dum diferente caminho, estaremos também a perder uma
oportunidade de preservar e dar continuidade ao trabalho de gerações anteriores, que tornaram a Anestesiologia
numa especialidade autónoma e respeitável, potenciadora da modernização das Instituições e dos avanços da
Medicina.
E estaremos, de algum modo, a torná-la menos interessante como área de conhecimento e menos atractiva para
as novas gerações - excepto talvez como fonte de emprego.
Lisboa, Porto, Novembro 2020,

( José Ferreira e Simão Esteves, Assistentes Graduados Seniores em Anestesiologia)
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ABSTRACT
Introduction: Coronavirus disease 2019 was declared a pandemic in March
2020. To date there is limited national data about the clinical features,
anesthetic management and outcomes of infected pregnant patients. The
aim of this study was to characterize the clinical experience and safety of
different anesthetic techniques in infected pregnant women undergoing
anesthesia or labor analgesia.
Methods: A retrospective study including parturients with positive test for
SARS-CoV-2 was conducted. Demographic and epidemiological context,
laboratorial tests and radiological imaging at admission were collected.
Analgesic/anesthetic procedures, surgery related data and maternal and
neonatal outcomes were described, as well as, health status of the involved
medical staff in order to identify any complication or infection.
Results: Fifteen patients were included. Symptoms and clinical
characteristics were similar to those previously reported. Vaginal delivery
and neuraxial analgesia/anesthesia were conducted in most of the cases, in
contrast with other reports. Of the patients submitted to epidural analgesia,
most of them remained under patient controlled epidural analgesia
until birth. Only one case underwent general anesthesia with tracheal
intubation. All newborns were negative for SARS-CoV-2. There were no
maternal or neonatal complications or critical events. No medical staff were
infected throughout the patient care.
Conclusion: In our experience, regional anesthesia techniques for labor
analgesia/anesthesia were applied in 93% of the cases. Safety and efficacy
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of this anaesthetic procedures were verified without maternal or neonatal
complications. Effective individual precautions and actuation protocols
were important for medical staff protection. This study may be helpful
in planning for further obstetric anesthetic management of infected
parturients.

RESUMO
Introdução: A doença coronavírus 2019 foi declarada pandémica
em março de 2020. Até à data, a evidência nacional sobre a clínica,
abordagem anestésica e prognóstico das grávidas infetadas é
limitada. O objetivo deste estudo foi caracterizar a experiência clínica
e segurança das técnicas anestésicas na abordagem à grávida infetada
submetida a técnicas anestésicas ou analgesia de parto.
Métodos: Foi realizado um estudo retrospetivo incluindo todas
as parturientes infetadas. Dados sobre o contexto demográfico,
epidemiológico, resultados dos estudos laboratoriais e imagem
radiológica realizados à admissão foram colhidos. Descreveuse os procedimentos anestésicos/analgésicos realizados, dados
relacionados com a cirurgia, puérpera e neonato, bem como o estado
clínico dos profissionais de saúde envolvidos, a fim de identificar
complicações.
Resultados: Foram incluídas 15 parturientes. Os sintomas e
características clínicas encontrados foram semelhantes aos reportadas
previamente. O parto vaginal foi mais frequente e a anestesia/
analgesia do neuroeixo foi realizada na maioria dos casos, em contraste
com os estudos prévios. Das parturientes sob analgesia epidural, a
maioria permaneceu com patient controlled epidural analgesia até ao
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parto. Apenas em um caso foi necessária anestesia geral. Nenhum
recém-nascido foi infetado com SARS-CoV-2. Não foram reportados
complicações ou eventos críticos maternos ou nos recém-nascidos.
Nenhum profissional foi infetado durante a prestação de cuidados.
Conclusão: Na nossa experiência, as técnicas regionais para
anestesia/analgesia do trabalho de parto foram usadas em 93%
dos casos. A segurança e eficácia destes procedimentos foram
verificadas sem registo de complicações maternas ou neonatais. A
precaução individual e os protocolos de atuação foram importantes
para a proteção dos profissionais. Este estudo poderá ser útil para o
planeamento futuro da abordagem anestésica em grávidas infetadas.

INTRODUCTION

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infection caused
by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2), first reported in Wuhan (Hubei, China) in November
2019 after epidemiological and microbiological investigation
of an atypical pneumonia cluster.1 SARS-CoV-2 belongs to
the coronavirus (CoV) family and has a single linear RNA
segment. Prior to its identification, two other strains of this
family had already been implicated in epidemic outbreaks
of zoonotic origin: SARS-CoV (severe acute respiratory
syndrome - SARS) and MERS-CoV (Middle East respiratory
syndrome -MERS).1
Since March 11, 2020, World Health Organization (WHO)
declared COVID-19 outbreak a pandemic and the total
number of patients infected increased exponentially all
over the globe.2 Portugal followed this trend, with the first
infected patient on March.3 On March 26, by determination
of the Portuguese Directorate-General of Health (DGS) the
pandemic mitigation phase was established, characterized by
the existence of local indoor and community transmission
chains.4
In addition to the respiratory system, SARS-CoV-2 has
tropism for multiple organ systems. Its median incubation
period is 5 days, with the possibility of extension up to 14 days
after exposure.5 In 80% of cases, the clinical presentation is
characterized by mild to moderate symptoms, without the
need for treatment in a hospital environment.6 Yet, of patients
who need hospitalization, it is estimated that 6%-10% require
treatment in intensive care units.7
Currently, there is limited data regarding SARS-CoV-2
infection during pregnancy and its potential consequences for
maternal and perinatal outcomes. However, it is postulated
that physiological changes in the respiratory, cardiovascular
and immune systems, observed during pregnancy, may
contribute to a greater severity of the associated symptoms,
especially in the last trimester of gestation.8 Additionally, in
some small data case series, a higher risk of preterm birth was
reported.9 However, to the present date there is no evidence

of vertical transmission.10
Recently, some published studies evaluated the anesthetic
approach of positive SARS-CoV-2 (PSC2) pregnant women
and the possible consequences of the infection in the
obstetric population.11 These included their clinical evolution,
continuation of pregnancy, type of delivery, occurrence
of vertical transmission, isolation of the newborn and
breastfeeding.12 However, taking into account the profile and
progression of the pandemic, the literature on this topic is
still scarce and limited to case series with few patients. In this
way, national and international recommendations are mainly
based on reduced degrees of evidence and expert opinion.
Neuraxial approach in pregnant patients with COVID-19 has
two fundamental advantages. Firstly, it prevents worsening of
the respiratory function related to intubation and mechanical
ventilation, and secondly, it protects health professionals
involved, since it reduces the risk of exposure to aerosols and
transmission of SARS-CoV-2 during airway management.13
In fact, the risk of exposure for anesthesiologists during the
neuraxial approach is presumably low as long as there is no
generation of aerosols.13
Previous studies on other viral diseases, namely H1N1
influenza and SARS, reported severe respiratory impairment
in pregnant women and recognized the risk of meningitis
or encephalitis associated with neuraxial procedures in the
case of non-treated viremia.14 It is known that novel SARSCoV-2 shares many characteristics with other coronavirus,
namely neurotropism, which suggests that it is potential
neuroinvasive either by direct or indirect mechanisms
inherent to systemic infection and either on central or
peripheral nervous systems.15 A retrospective study from
Wuhan (China) reported neurologic manifestations of
COVID-19 in approximately 36% of patients.16
In general, regional anesthetic techniques have been pointed
as preferable over general anesthesia. Actually, in case of
emergent cesarean section, early placement of epidural
catheter is desirable, in order to reduce the likelihood of
general anesthesia.13 Though, hematological changes reported
in patients with COVID-19 infection, like thrombocytopenia,
must be taken into account before any regional anesthetic
technique is considered.17
Due to the limited number of published studies concerning
the anesthetic approach of PSC2 pregnant patients, a
retrospective observational study was conducted at University
Hospital Center of São João (UHCSJ), where approximately
2500 births take place annually. The aims of the study were
to describe our clinical experience, characterize the safety of
the different anesthetic techniques used in pregnant women
diagnosed with COVID-19, during labor (spontaneous or
induced) and delivery. Furthermore, were analyzed the
clinical characteristics of the infection at admission and the
implications for the newborn.
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MATERIAL AND METHODS

This study was carried out at the Obstetrics Emergency
Department of CHUSJ, between March and June 2020,
following the approval from the Institutional Ethics
Committee.
Clinical and anesthesia records of all pregnant women
admitted for scheduled cesarean section, induction of labor
or spontaneous labor with a positive test for SARS-CoV-2
were retrospectively analyzed. Demographic, obstetric
and neonatal clinical data were analyzed in order to better
characterize all pregnant women and neonates included.
The diagnostic criteria for COVID-19 was defined as a positive
result for SARS-CoV-2 obtained by reverse transcriptase
polymerase chain reaction (RT-PCR) of nasal swab samples.
The neonates of these pregnant women were subsequently
tested using the same diagnostic criteria.
Epidemiological context and symptoms of infection were
assessed in all COVID-19 pregnant patients. Additionally,
laboratory findings (including complete blood count) were
analyzed. Thoracic computed tomography scan was only
performed in patients showing moderate to severe signs and
symptoms.
General anesthesia was reserved for cesarean section in the
following cases: presence of contraindications to neuraxial
techniques, failure of regional anesthetic techniques and
emergencies. All data related to the anesthetic technique,
administered drugs, vital signs and perioperative
complications were collected.
All medical staff involved in clinical care of infected pregnant
women were monitored for symptoms. In case of unprotected
risk contact or presence of suggestive symptoms, SARSCoV-2 virus detection test (RT-PCR of nasal swabs) was
required by hospital occupational medicine.
Statistical analysis of the collected data was done with
Statistical Package for Social Sciences (SPSS)® software,
Chicago, Illinois, v26.0. A descriptive analysis of all variables
collected was performed. Was used as descriptive statistics
for categorical variables, mean ± (standard deviation) for
normally distributed continuous variables. For non-normally
distributed continuous variables was used median and
[interquartile range]. In case of qualitative variables, absolute
(n) and relative frequencies (%) were calculated.

RESULTS

Parturients demographic data

From 1st of March to 1st of June 20202, a total of 15 pregnant
patients with PSC2 were admitted to our hospital, and all
were included in this study. The median age was 32.33 years.
Gestational age was ≥ 37 weeks in the majority of patients
(93%) at the moment of labor. All of them had presented at
least one comorbidity, the most common being anemia (33%)
and grade I obesity (13%). All these patients had medical
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follow-up during pregnancy and their medical conditions
were stable during this period. Detailed demographic data
are listed in Table 1.
Table 1. Parturients demographic data
Age, years

31.33 (±5.95)

Height, cm

159.13 (±6.12)

Weight, kg
Early pregnancy

62.29 (±11.25)

Late pregnancy

76.20 (±7.85)

Gestational age
< 37 weeks, n (%)

1 (7)

≥ 37 weeks, n (%)

14 (93)

Routine prenatal care, n (%)

15 (100)

Coexisting disorders
Anemia, n (%)

5 (33)

Obesity class I, n (%)

2 (13)

GDM, n (%)

1 (7)

APS, n (%)

1 (7)

Thyroid pathology, n (%)

1 (7)

Asthma, n (%)

1 (7)

Anxiety, n (%)

1 (7)

IBS, n (%)

1 (7)

Data are presented as mean ± standard deviation (SD) or n (%), as indicated.
APS: antiphospholipid syndrome; IBS: irritable bowel syndrome.
Anemia is defined as hemoglobin level of <12 g/dL; Obesity class I was defined as
body mass index of 30 to <35 before pregnancy; gestational diabetes mellitus (GDM)
was defined as fasting plasma glucose (FPG) ≥5.1 mmol/L and <7.0 mmol/L at first
prenatal laboratory evaluation or 2-hour postprandial plasma glucose (2hPPG) ≥7.8
mmol/L between 24th to 28th week of gestation.

Clinical characteristics and exposure to SARSCoV-2

Of the 15 pregnant women with PSC2 included in the study,
only in 7 (47%) was possible to identify positive history of
exposure during epidemiological evaluation. Three of them
(20%) were completely asymptomatic at the moment of
admission. In the remaining 11 patients, cough (60%) and
fatigue (13%) were the most common symptoms. However,
none of them presented with hypoxemia or need for
complementary oxygen at admission (Table 2).
Of the laboratorial analysis performed before delivery, 5 (33%)
patients had hemoglobin below 12 g/dL, 9 (60%) leukocytosis,
2 (13%) lymphopenia, 2 (13%) thrombocytopenia and 12
(80%) increase in C-reactive protein (CRP). Eight of included
patients performed a pre-defined laboratorial study panel for
the PSC2 patients, in accordance with the local guidelines
elaborated by Infectious Disease Department. Moreover, only
one presented with CoV-SCORE 6 (confirmed COVID-19)
and severity index of 48 on chest computed tomography (CT)
scan (Table 2).18
After delivery, 67% of women with PSC2 had medical followup in maternal care unit, 27% were admitted to Infectious
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Disease ward to follow their respiratory infections. Only
1 patient worsened her general condition during the
puerperium, requiring admission in a Level II Care Unit
(where she remained for 3 days) for high-flow nasal oxygen
therapy. All of them were discharged from hospital without
any complication. At the time of writing of this article, 8
(53%) of the parturients with COVID-19 recovered from the
disease with two sequential negative test for SARS-CoV-2
(Table 2).

Characterization of childbirth delivery and
anaesthetic technique

Delivery was eutocic in 47% of PSC2 pregnant patients and
dystocic in 57% of them. Among dystocic births, 20% were
instrumented by a vacuum extraction. The remaining were
cesarean deliveries, three of them elective because of fetal
abnormal positioning or previous cesarean section and two
emergent c-section motivated by nonreassuring pattern on
cardiotocography tracing (Table 3).
Most of these parturients with COVID-19 had American
Society of Anesthesiologists (ASA) physical status score II,
only one had ASA score III (Table 3). Most of these patients
(93%) underwent a neuraxial anesthetic technique for labor
analgesia and/or anesthesia. Only 1 woman was admitted to
delivery room already in the expulsion stage with no time to
perform any analgesic technique (Table 3).
Regional techniques were successful in almost all cases and
only one cesarean section was under general anesthesia due
to failure of a single shot subarachnoid block installation.
The most frequently used regional anesthetic technique
was epidural for labor analgesia. The latter was achieved
satisfactorily using intermittent manual boluses or patient
controlled epidural analgesia (PCEA) with programmed
intermittent epidural bolus (PIEB) or controlled epidural
infusions (CEI). It should be noted that, in most of these
patients, an initial manual bolus was performed immediately
after the technique and then PCEA was started under PIEB
or perfusion regimens (Table 4).
In one of the emergent cesarean section an adequate top-up
of previously placed epidural catheter was performed in order
to convert labor epidural analgesia to surgical anesthesia. On
the other, a conversion to general anesthesia was needed due
to failure of a single shot subarachnoid block installation.
All pregnant patients proposed for elective cesarean section
were submitted to combined spinal-epidural block by
sequential technique (Table 4).

Newborn data

All women had a singleton pregnancy, without any
intrapartum or neonatal death (Table 5). Only one newborn
was born prematurely (Table 1). The Apgar score ranged from
5 to 9 in the 1st minute and from 8 to 10 in the 5th and 10th

Table 2. Clinical characteristics of pregnant women with
Covid-19 infection
Epidemiological exposure to SARS-CoV-2, n (%)

7 (47)

Signs and symptoms
Asymptomatic, n (%)

3 (20)

Cough, n (%)

6 (40)

Fatigue, n (%)

2 (13)

Fever, n (%)

1 (7)

Anosmia, n (%)

2 (13)

Dysgeusia, n (%)

1 (7)

Bell's palsy, n (%)

1 (7)

Laboratory characteristics
Hemoglobin (<12 g/L), n (%)

5 (33)

Leukocytosis (>10x109 /L ), n (%)

9 (60)

Lymphopenia (<1.0x109 / L ), n (%)

2 (13)

Thrombocytopenia, (<150x109 / L ), n (%)

2 (13)

Elevated concentration of CPR ( >3 mg/ L ), n (%)

12 (80)

Total proteins (g/L)*

56.54 (±12.88)

Albumin (g/L)*

28.62 (±5.95)

AST (U/L)*

42.63 (±36.52)

ALT (U/L)*

49 (±69.87)

GGT (U/L)*

15.14 (±8.47)

ALP (U/L)*

157.88 (±39.5)

Total bilirubin (mg/dL)*

0.49 (±0.28)

Conjugated bilirubin (mg/dL)*

0.11 (±0.09)

LDH (U/L)*

206.50 (±71.73)

CK (U/L)*

91 (±127.95)

Glucose (mg/dL)*

77.38 (±28.69)

BUN (mg/dL)*

19.50 (±11.17)

Scr (mg/dL)*

0.48 (±0.15)

Na+, mmol/L*

137 (±3.66)

K+, mmol/L*

3.65 (±0.72)

Cl-, mmol/L*

108.25 (±7.98)

CT evidence of SARS- CoV-2 infection, n (%)**

1 (7)

Hospital outcomes after delivery
Maternal care unit,n (%)

10 (67)

Infectology care unit,n (%)

4 (27)

Intensive care unit, n (%)

1 (7)

Cure, n (%)

8 (53)

Data are presented as mean ± standard deviation (SD) or n (%), as indicated.
ALT: alanine transaminase; AST: aspartic transaminase; BUN: urea nitrogen; CK:
creatine kinase; CRP: C-reactive protein; CT: computed tomography; SARS- CoV-2:
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; SCr: serum creatinine; LDH: lactate
dehydrogenase; ALP: alkaline phosphatase; GGT: gamma-glutamyl transpeptidase;
Cure is defined by two consecutive negative RT-PCR swab test for SARS-CoV-2
* Laboratory data was available for 8 pregnants
** CT was available for 1 pregnant

minute. With regard to birth weight, the average weight was
3115.38 g and only one newborn had a birth weight below
2500 g (Table 5). All newborns were admitted to the neonatal
care unit for further care and all of them were negative for
SARS-CoV-2 RT-PCR test. They were discharged from
hospital without any complication (Table 5).
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Table 3. Characterization of childbirth delivery

Complications

There were no anesthetic and/or obstetric adverse
events and, as mentioned above, only 2 pregnant patients
underwent emergent cesarean section. Additionally, there
were no complications in all PSC2 pregnant patients
submitted to anesthetic techniques for analgesia and/or
anesthesia. Moreover, supplemental oxygen in the immediate
postoperative period was not necessary for those patients
undergoing cesarean section under regional anesthesia. Only
one case had intrapartum fever, however without any further
consequence for mother or newborn (Table 3).
No serious newborn complication was observed at the
moment of delivery.

Delivery
Eutocic, n (%)

7 (47)

Assisted
Vacuum extraction, n (%)

3 (20)

Elective caesarean, n (%)

3 (20)

Emergent caesarean, n (%)

2 (13)

II, n (%)

14 (93)

III, n (%)

1 (7)

ASA

Childbirth delivery complications
Intrapartum fever, n (%)

1 (7)

ASA: American Society of Anesthesiologists

DISCUSSION

Table 4. Anesthetic techniques characterization
Anesthetic technique
None, n (%)

1 (7)

General Anesthesia, n (%)

1 (7)

Epidural block, n (%)

10 (67)

Combined spinal-epidural block, n (%)

3 (20)

Drugs used in regional techniques
Combined
spinal-epidural
block (n=3)

Epidural (n=10)

Intrathecal levobupivacaine 0.5% (11 mg)
+ sufentanil 4 µg single shot, n (%)

3 (100)

Ropivacaine 0.15% + sufentanil 0.2 ug/mL
(manual bolus), n (%)

1 (11)

Ropivacaine 0.15% + sufentanil 0.2 ug/mL
(PCEA PIEB), n (%)

6 (56)

Ropivacaine 0.15% + sufentanil 0.2 ug/mL
(PCEA perfusion), n (%)

3 (33)

PCEA: patient controlled epidural analgesia; PIEB: programmed intermittent epidural
bolus

Table 5. Newborn data
Live birth, n (%)

15 (100)

Sex
Female

9 (60)

Male

6 (40)

1 minute

9 [5-9]

5 minute

10 [8-10]

10 minute

10 [8-10]

Apgar Score

Birth weight, g
Low-birth weight (<2500 g), n (%)
SARS-CoV-2 positive, n (%)
Neonatal care unit, n (%)

3112 (±409.85)
1 (7)
0
15 (100)

Data are presented as mean ± standard deviation (SD) or n (%), as indicated.
ALT: alanine transaminase; AST: aspartic transaminase; BUN: urea nitrogen; CK:
creatine kinase; CRP: C-reactive protein; CT: computed tomography; SARS- CoV-2:
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; SCr: serum creatinine; LDH: lactate
dehydrogenase; ALP: alkaline phosphatase; GGT: gamma-glutamyl transpeptidase;
Cure is defined by two consecutive negative RT-PCR swab test for SARS-CoV-2
* Laboratory data was available for 8 pregnants
** CT was available for 1 pregnant
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During the retrospective evaluation period, fifteen PSC2
pregnant patients in labor, spontaneous or induced, were
admitted to our hospital. Positive epidemiological context
was identified in 46% of them, which is a value higher than
that previously reported by Chen et al.11 However, all had a
previous stable clinical condition.
Cough was the most prevalent symptom (40%) as for prior
reports. Only one pregnant patient presented with Bell’s
palsy at admission, a neurological sign already reported to be
associated to coronavirus disease.18
Laboratorial alterations verified on complete blood count
at admission, namely leukocytosis, lymphopenia and
thrombocytopenia, were in concern with previous available
reports. Also, elevation of C-reactive protein accounting for
approximately 80% had already been reported by W. Guan et
al.19 Other laboratorial alterations were less common.
Vaginal delivery was conducted in most of cases, in contrast
with other reports by Parazzini et al.20 Indication for cesarean
delivery due to worsening of maternal respiratory infection
condition was verified in one case. All the others cesarean
sections were motivated by obstetric indications.
Common anesthetic procedures in obstetrics were perceived
as more difficult to perform due to personal protective
equipment (PPE), not only because of its implications in
the technique itself, but also because of the time spent to
adequately don and remove.21 For example, for the scenario of
an epidural technique, PPE was constituted by surgical gown,
two pairs of gloves, FFP2 or N95 mask and eye protection.
This increased difficulty is of utmost importance in emergent
or critical situations in which the additional time needed
should be taken into account and all the efforts must be done
to avoid delays.21 Indeed, education and training in PPE as
well as working closely with obstetric staff were primordial
aspects in handling these cases.
Currently, the use of neuraxial anesthesia is not contraindicated
for patients with COVID-19.17 In our practice, early epidural
- during the first hours of the first stage of labour - analgesia
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was encouraged in order to reduce respiratory exhaustion in
mild to severe symptomatic women with labor pain and to
decrease the need for general anaesthesia in case of emergent
delivery becomes needed.13
Routine indications and contraindications were applied to
women with confirmed or suspected COVID-19 infection.
However, because mild thrombocytopenia appears to be
common in non-pregnant patients admitted to hospital with
COVID-19, all pregnant women with suspected or confirmed
COVID-19 in labor, spontaneous or induced, had a complete
blood count at hospital admission.21 Only 13% of pregnant
patients in our study had platelet count of <150x109/L,
minimum reported 131x109/L. Despite that, in any of them
absolute contraindications for neuraxial anaesthesia were
present.
Most of these patients (93%) underwent a neuraxial anesthetic
technique for labor analgesia and/or anesthesia similar
as reported by Bauer et al.13,14 Of the patients submitted to
epidural analgesia (n=10), 90% remained under PCEA until
labor, either in intermittent bolus or perfusion regimens.
PCEA allowed a satisfactory pain control in all patients and
also minimized the amount of close contacts with the patient,
thus ensuring both adequate labor analgesia and team safety.
There were no complications resulting from the anesthetic
techniques used. The only intercurrence was failure of a
single shot subarachnoid block installation in one emergent
cesarean section and, consequently, need for conversion to
general anesthesia. This was the only case in which there
was a need to invasively approach the airway, yet all security
conditions were ensured.
Concerns about general anesthesia are due not only to the risk
of healthcare worker infection but also to the risk associated
with tracheal intubation in patients with some degree of
respiratory compromise associated to acute respiratory
infection by SARS-CoV-2.
Moreover, increased risk of difficult airway is well recognized
in pregnant patients, which could exacerbate the supra
mentioned risks.22
Admission in level II care unit was only necessary in one case
due to respiratory status deterioration. On the remaining
patients, any other complications were reported until hospital
discharge.
Despite pneumonia and respiratory decompensation were
not present in the majority of COVID-19 patients during
labor, superior level of care may become necessary in the
postpartum. Thereby, additional considerations for this
period should include cautious surveillance for respiratory
deterioration, adequate fluid management
and early
involvement of infectious diseases and critical care units.14
Cure was verified in 53% of all patients included, until the
moment of writing.
In respect to the newborns of the included infected patients,

all of them were negative for SARS-CoV-2, which makes
vertical transmission unlikely and corroborates existing
evidence.21,23,24 Nevertheless, measures should be taken to
prevent newborn infection.
In summary, managing COVID-19 pregnant patients presents
unique challenges to the Anesthesiologist and highlights the
importance of institutional protocols, standardized care,
infection control measures and essential non-technical
skills (like teamwork and communication) on daily clinical
practice.
In our experience, regional anesthesia techniques for labor
analgesia and/or anesthesia were the first line option for
management of SARS-CoV-2 positive pregnant patients
and were applied in 93% of the cases, which allowed to
avoid approaching the airway in most cases. Of the patients
submitted to epidural analgesia, 56% of them remained under
patient controlled epidural analgesia with ropivacaine 0.15%
+ sufentanil 0.2 ug/mL until birth.
All newborns were admitted to the neonatal care unit
for further care, however any of them were tested positive
for SARS-CoV-2. Safety and efficacy of all anesthetic
techniques were verified by absence of maternal or neonatal
complications during procedure and in the first 48 hours.
That, in addition to establishment of circuits for SARS-CoV-2
positive patients, elaboration of protocols and training of
healthcare workers in order to ensure proper use of PPE, may
have contributed to minimize postoperative complications
(namely, respiratory compromise) and to the absence of
known infection of healthcare workers involved in the care
of these patients.
This study was the first national characterization of
anesthetic management of COVID-19 pregnant women and
may be helpful in planning for further obstetric anesthetic
procedures and future comparison between institutions.

Ethical Disclosures
Conflicts of interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
Financing Support: This work has not received any contribution, grant or
scholarship
Confidentiality of Data: The authors declare that they have followed the
protocols of their work center on the publication of data from patients.
Protection of Human and Animal Subjects: The authors declare that the
procedures followed were in accordance with the regulations of the relevant
clinical research ethics committee and with those of the Code of Ethics of the
World Medical Association (Declaration of Helsinki).
Provenance and Peer Review: Not commissioned; externally peer reviewed.
Provenance and Peer Review: Not commissioned; externally peer reviewed.
Responsabilidades Éticas
Conflitos de Interesse: Os autores declaram a inexistência de conflitos de
interesse na realização do presente trabalho.
Fontes de Financiamento: Não existiram fontes externas de financiamento para
a realização deste artigo.
Confidencialidade dos Dados: Os autores declaram ter seguido os protocolos
da sua instituição acerca da publicação dos dados de doentes.
Proteção de Pessoas e Animais: Os autores declaram que os procedimentos
seguidos estavam de acordo com os regulamentos estabelecidos pelos
responsáveis da Comissão de Investigação Clínica e Ética e de acordo com a
Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial.
Proveniência e Revisão por Pares: Não comissionado; revisão externa por pares.

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 4 - 2020

197

Characterization of Clinical Experience and Safety of Anesthetic Approach in Parturients with COVID-19 for Labor, Delivery or Cesarean Section: A Retrospective Observational Study
Caracterização da Experiência Clínica e Segurança da Abordagem Anestésica em Parturientes com COVID19- Submetidas a Analgesia de Trabalho de Parto ou Anestesia para Cesariana: Estudo bservacional Retrospectivo

ORCID
Ana Silva ID https://orcid.org/0000-0003-4372-8336
Diana Fonseca ID https://orcid.org/0000-0002-1774-3631
João Castro ID https://orcid.org/0000-0002-8934-0196
João Lusquinhos ID https://orcid.org/0000-0001-6351-8139
Catarina Sampaio ID https://orcid.org/0000-0003-0020-3599

21.
22.
23.

Received: 14th of September, 2020 | Submissão: 14 de setembro, 2020
Accepted: 15th of December, 2020 | Aceitação: 15 de dezembro, 2020
Published: 29th of December, 2020 | Publicado: 29 de dezembro, 2020
© Autor (es) (ou seu (s) empregador (es)) Revista SPA 2020. Reutilização permitida de
acordo com CC BY-NC. Nenhuma reutilização comercial.
© Author(s) (or their employer(s)) and SPA Journal 2020. Re-use permitted under CC
BY-NC. No commercial re-use.

24.

women infected with SARS-CoV-2: A fast review. Int J Gynecol Obstet. 2020;150:41–
6. doi: 10.1002/ijgo.13166.
Odor PM, Neun M, Bampoe S, et al. Anaesthesia and COVID-19: infection control. Br
J Anaesth. 2020;125:16–24. doi: 10.1016/j.bja.2020.03.025.
Bampoe S, Odor PM, Lucas DN. Novel coronavirus SARS-CoV-2 and COVID-19.
Practice recommendations for obstetric anaesthesia: what we have learned thus
far. Int J Obstet Anesth. 2020 (inpress). doi: 10.1016/j.ijoa.2020.04.006.
Ashokka B, Loh MH, Tan CH, Su LL, Young BE, Lye DC, et al. Care of the pregnant
woman with coronavirus disease 2019 in labor and delivery: anesthesia, emergency
cesarean delivery, differential diagnosis in the acutely ill parturient, care of the
newborn, and protection of the healthcare personnel. Am J Obstet Gynecol.
2020;223:66–74. doi: 10.1016/j.ajog.2020.04.005.
Rajewska A, Mikołajek-Bedner W, Lebdowicz-Knul J, Sokołowska M, Kwiatkowski S,
Torbé A. COVID-19 and pregnancy – where are we now ? A review. J Perinat Med.
2020;48:428–34. doi: 10.1515/jpm-2020-0132.

REFERENCES
1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J,et al. A novel coronavirus from
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382:727–33. doi:
10.1056/NEJMoa2001017.
World Health Organization (WHO). Coronavirus disease 2019 Situation Report
51 [accessed July 23, 2020]. Available from: https://www.who.int/docs/
default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.
pdf?sfvrsn=1ba62e57_10.
Direção Geral de Saúde (DGS). Casos de infeção por novo Coronavírus (COVID-19).
[23 June 2020]. Available from: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/
uploads/2020/03/Atualização-de-02032020-1728.pdf
Direção Geral de Saúde (DGS). Norma no 004/2020. COVID-19: Fase de Mitigação.
Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2. [accessed July 23,
2020]. Available from:https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circularesnormativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx [accessed July 23, 2020].
Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet
Gynecol. 2020:415–26. doi: 10.1016/j.ajog.2020.02.017.
Wang Y, Wang Y, Chen Y, Qin Q. Unique epidemiological and clinical features of the
emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID-19) implicate special control
measures. J Med Virol. 2020:568–76.doi: 10.1002/jmv.25748.
Remuzzi A, Remuzzi G. COVID-19 and Italy: what next? Lancet. 2020:1225–8. doi:
10.1016/S0140-6736(20)30627-9.
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19)
Infection in Pregnancy. Version 10.1: Published Friday 19 June 2020. [[accessed
June 21, 2020]. Available from:https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/
guidelines/2020-06-18-coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy.pdf
Smith V, Seo D, Warty R, Payne O, Salih M, Chin KL, et al. Maternal and neonatal
outcomes associated with COVID-19 infection: A systematic review. PLoS One.
2020;15:e0234187. Doi: 10.1371/journal.pone.0234187.
Huntley BJF, Huntley ES, Di Mascio D, Katz L, Amorim MM. Rates of maternal and
perinatal mortality and vertical transmission in pregnancies complicated by severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Co-V-2) Infection: A Systematic
Review. Obstet Gynecol. 2020 (in press). doi: 10.1097/AOG.0000000000004010.
Chen R, Zhang Y, Huang L, Cheng BH, Xia ZY, Meng QT. Safety and efficacy of
different anesthetic regimens for parturients with COVID-19 undergoing Cesarean
delivery: a case series of 17 patients. Can J Anesth. 2020;67:655–63. doi: 10.1007/
s12630-020-01630-7.
Ryean GA, Purandare NC, McAuliffe FM, Hod M, Purandare CN. Clinical update on
COVID-19 in pregnancy: A review article. J Obstet Gynaecol Res. 2020;46:1235–45.
doi: 10.1111/jog.14321.
Bauer M, Bernstein K, Dinges E, Delgado C, El-Sharawi N, Sultan P, et al. Obstetric
Anesthesia During the COVID-19 Pandemic. Anesth Analg. 2020;131:7–15. doi:
10.1213/ANE.0000000000004856.
Kelava M, Alfirevic A, Bustamante S, Hargrave J, Marciniak D. Neuraxial Procedures
in COVID-19–Positive Parturients: A Review of Current Reports. Anesth Analg.
2020;131:e22–e22. doi: 10.1213/ANE.0000000000004828.
Mendes AB, Penedos C, Vaz Rodrigues L, Varandas JS, Lages N, Machado H. The Role
of Locoregional Anesthesia in the COVID-19 Pandemic. Acta Med Port. 2020;33:522–
7. doi: 10.20344/amp.13853.
Leonardi M, Padovani A, McArthur JC. Neurological manifestations associated with
COVID-19: a review and a call for action. J Neurol. 2020;267:1573–6. doi: 10.1007/
s00415-020-09896-z.
Herman JA, Urits I, Kaye AD, Urman RD, Viswanath O. COVID-19: Recommendations
for regional anesthesia. J Clin Anesth. 2020;65:109885. doi: 10.1016/j.
jclinane.2020.109885.
Yuan M, Yin W, Tao Z, Tan W, Hu Y. Association of radiologic findings with mortality
of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. PLoS One.
2020;15:e0230548. doi: 10.1371/journal.pone.0230548.
Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, et al. Clinical characteristics of
coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382:1708–20. doi: 10.1056/
NEJMoa2002032.
Parazzini F, Bortolus R, Mauri PA, Favilli A, Gerli S, Ferrazzi E. Delivery in pregnant

198

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 4 - 2020

Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.19251

ARTIGO ORIGINAL

Patient Satisfaction in Ambulatory Surgery: Spinal
Versus General Anaesthesia for Lower Limb Varicose Vein
Stripping
Satisfação dos Doentes em Cirurgia do Ambulatório: Anestesia Geral Versus Raquianestesia
para Cirurgia de Stripping de Varizes dos Membros Inferiores
João Rodrigues1 ID , Inês Morais1 ID , Cláudia Peixoto1 ID , Inês Sousa1 ID , Ana Morais2 ID
Afiliações
1
Anaesthesiology Resident. Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, Vila Nova de Gaia, Portugal.
2
Physician Anaesthesiologist. Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, Vila Nova de Gaia, Portugal.
Keywords
Ambulatory Surgical Procedures; Anesthesia, General; Anesthesia, Spinal; Patient Satisfaction; Varicose Veins; Vascular Surgical Procedures
Palavras-Chave
Anestesia Geral; Procedimentos Cirúrgicos Ambulatórios; Procedimentos Cirúrgicos Vasculares; Raquianestesia; Satisfação do Doente; Varizes

ABSTRACT
Introduction: Lower limb varicose vein stripping is a common
procedure performed in day surgery units, under spinal (SA) or general
anaesthesia (GA). We aim to identify differences in patient satisfaction
between these two types of anaesthesia and propose strategies to
improve quality of care.
Material and Methods: Observational prospective study. From
December 2018 to January 2019, patients submitted to lower limb
varicose vein ambulatory surgery in our centre were asked to answer
the “Heidelberg Peri-anaesthetic Questionnaire”.
Results: Ninety-two patient’s questionnaires were validated and
included in the analyses. GA was used in 60% of cases. Twenty-nine
percent of patients were older than 60 years and 59% were female.
SA scored worse satisfaction in 5 items: item#7 and item#8 - fear
of anaesthesia and fear of surgery was important to you; item#11
- before surgery you felt an uncontrollable fear; item#14 - fear or
agitation at the time before anaesthesia was important; item#17 pain in the administration of anaesthesia caused you anxiety. Patients
submitted to GA scored worse satisfaction when asked about pain in
the area of surgery, sore throat, thirst and weakness of the muscles
following anaesthesia.
Discussion: SA caused a greater feeling of fear and anxiety, which
seems to be caused by the execution of the technique rather than the
patient being awake during surgery. Worse satisfaction in GA group is
possibly derived from side effects resulting from the use of an airway
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device or the presence of residual general anaesthetic drugs in the
post-operative period.
Conclusion: There are differences in patient satisfaction between
GA and SA. Anaesthesiologists should consider patient fears when
performing SA. GA post-operative side effects, such as thirst and pain,
should be addressed and promptly resolved, to improve quality of
care in the ambulatory unit.

RESUMO
Introdução: O stripping de varizes dos membros inferiores é um
procedimento frequentemente realizado em unidades de cirurgia
do ambulatório, no qual a raquianestesia (SA) ou a anestesia geral
(GA) podem ser usadas. O objetivo deste estudo é avaliar se existem
diferenças na satisfação dos doentes entre esses dois tipos de
anestesia, bem como propor estratégias para melhorar os cuidados
prestados.
Material e Métodos: Estudo observacional prospetivo. De dezembro
de 2018 a janeiro de 2019, os doentes submetidos a cirurgia do
ambulatório de stripping de varizes dos membros inferiores, no
nosso centro, foram convidados a responder ao "The Heidelberg Perianaesthetic Questionnaire".
Resultados: Noventa e dois questionários foram validados e incluídos
na análise. A GA foi utilizada em 60% dos casos. Vinte e nove por
cento dos doentes tinham mais de 60 anos e 59% eram mulheres. A
SA obteve pior satisfação em 5 itens: item#7 e item#8 - o medo da
anestesia e o medo da cirurgia tiveram papel importante; item#11
- antes da cirurgia sentiu um medo incontrolável; item#14 - o medo
ou agitação no momento antes da anestesia foi importante; item#17
- dor na administração da anestesia causou-lhe ansiedade. Os doentes
submetidos a GA tiveram pior satisfação quando questionados à cerca
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da presença de dor na área da cirurgia, odinofagia, sede e fraqueza
muscular após a anestesia.
Discussão: A SA causou um maior sentimento de medo e ansiedade,
que parece estar relacionado com a execução da técnica e não com o
facto de o doente estar acordado durante a cirurgia. A pior satisfação
no grupo da GA é possivelmente explicada pela ocorrência de efeitos
secundários decorrentes do uso de um dispositivo na via aérea ou da
presença do efeito residual dos anestésicos gerais no período pósoperatório.
Conclusão: Existem diferenças na satisfação dos doentes entre a
GA e a SA. Os anestesiologistas devem ter em conta os receios dos
doentes em relação à SA. Os efeitos secundários após GA, tais como
sede ou dor, devem ser abordados e resolvidos atempadamente, com
vista a melhorar os cuidados prestados na unidade de cirurgia de
ambulatório.

INTRODUCTION

Over the recent years ambulatory surgery has widespread
acceptance around the world, offering patients several
advantages (reduced hospital length of stay, less hospital
associated infections, faster return to daily activities). Patient
morbidity and mortality are now very low and are becoming
obsolete outcomes when measuring quality of care in
developed countries.1
Patient satisfaction is an important goal in ambulatory
surgery and has been increasingly used as a quality measure to
improve overall patient care.2-4 Satisfaction has been defined
as the correlation between expectation and accomplishment.
Satisfied patients are more prone to adhere to physician
recommendations and are less prone to file professional
malpractice suits. A satisfied patient will also recommend
the service to his or her friends and relatives.1 Measuring
patient satisfaction is complex, as it involves multifactorial
components such as the patient social background, level of
literacy, affective issues or even gender.5 Several tools can be
used to measure patient satisfaction, such as questionnaires,
telephone surveys, or face-to-face interviews.6,7
Questionnaires are a simple and quick tool to access
patient beliefs regarding their health care.1 The Heidelberg
Peri-anaesthetic Questionnaire is an example of such
questionnaires.8 It is a multidimensional tool that has
already been used in clinical practice and validated to several
populations, including the Portuguese one.9
Lower limb varicose vein stripping is a frequent procedure
performed in day surgery units. Patients submitted to this
procedure can be managed with general anaesthesia (GA)
or spinal anaesthesia (SA).10 If the patient has no medical
condition that favours one above the other, the choice of
anaesthesia often relays on the anaesthesiologist. Therefore,
our main goal is to access if there are any differences in
200

patient satisfaction between these two types of anaesthesia in
lower limb varicose vein stripping. We aim to identify those
differences and propose strategies that can help improve
patient satisfaction with the anaesthetic technique. We
also propose to evaluate overall patient satisfaction in our
ambulatory unit, in this specific surgical population.

MATERIAL AND METHODS

This is an observational prospective study. Using consecutive
convenience sampling from December 2018 to January 2019
(depending if a physician or nurse involved in the study were
available), patients submitted to lower limb varicose vein
ambulatory surgery in our ambulatory centre were asked to
answer “The Heidelberg Peri-anaesthetic Questionnaire”. In
the questionnaire, the patient establishes a level of agreement
according to a four-point Likert scale (“I totally disagree”;
“Disagree”; “Agree”; “I totally agree”) making it impossible to
choose a central response. To the four possible questionnaire
answers we attributed a number: 1 - I totally disagree; 2 Disagree; 3 - Agree; 4 - I totally agree. The direction of the
sense of satisfaction differs depending on the wording of
each item. To best match our ambulatory unit reality and our
main study objective we added one item to the questionnaire:
“You were awake during surgery and this caused you anxiety”
(item #21); and removed an original questionnaire item: “In
the night after surgery you felt calm”. The questionnaire
also included an introduction where the patient was asked
to acknowledge its age, gender, marital status, level of
scholarship and if he/she had previously undergone surgery.
The adapted questionnaire was handled to the patients
before home discharge by a member of the ambulatory
surgery unit staff (nurse or physician anaesthesiologist not
blinded to the anaesthetic technique) who explained the aim
of the study (without revealing that the main goal was to
compare general vs spinal anaesthesia) and asked for patient
consent. After the patient answered the questionnaire, the
staff member registered the type of anaesthesia and the ASA
score of the patient in each questionnaire. Patients younger
than 18-years-old, those with neuropsychiatric disorders
and those who refused to answer were excluded. Numerical
variables are presented as means and standard deviations.
Categorical variables are presented as percentages. Groups
were compared using t-test for parametric data and the
Mann-Whitney-U test was used for non-parametric data. All
p-values below 0.05 were considered statistically significant.
The data was anonymized and analysed using the software
IBM SPSS Statistics version 25 for Windows. This study was
approved by the local ethical committee.

RESULTS

During December 2018 and January 2019, a total of 171
patients were submitted to lower limb varicose vein stripping
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in our ambulatory unit. One hundred and one questionnaires
were distributed. Three patients refused to answer and 6
questionnaires were excluded due to invalid or null answers.
Therefore, a total of 92 patient’s questionnaires were included
in the analyses. The patient's characteristics are summarized
in Table 1. Twenty-nine percent of the patients were older
than 60 years. Most patients were married (52%) and 65%
had completed at least 9th grade. The adapted Portuguese
validated Heidelberg Peri-anaesthetic Questionnaire handled
in our ambulatory unit, with mean overall patient satisfaction
(including all patients, both the submitted to GA and SA) is
presented in Table 2.
Table 1. Patient characteristics
Total Patients (n)

N = 92

Age (years)
Mean ± SD

52 ± 11

Gender (%)
Male

41

Female

59

Marital Status (%)
Single

16

Married

53

Divorced

27

Widowed

4

Scholarship (%)
Illiterate

2

th

1 to 3 grade

3

4th to 8th grade

30

9th to 11th grade

33

12th grade

16

Bachelor degree or higher

16

th

Previous surgery (%)
None

11

One or two surgeries

52

More than two surgeries

37

ASA score (%)
I

4

II

84

III

12

Type of Anaesthesia (%)
General anaesthesia

60

Spinal anaesthesia

40

There were differences in patient satisfaction concerning
anaesthetic technique (GA vs SA) in 9 items of the
questionnaire, all with a negative direction of satisfaction
(highest score meaning worse satisfaction). SA scored
worse satisfaction in 5 items: item#7 and item#8 - fear of
anaesthesia (GA 2.33 vs SA 2.91; p=0.02) and fear of surgery
was important to you (GA 2.48 vs SA 3.15; p<0.01); item#11 before surgery you felt an uncontrollable fear (GA 2.02 vs SA

2.45; p=0.02); item#14 - fear or agitation at the time before
anaesthesia was important (GA 2.15 vs SA 2.73; p=0.01);
item#17 - pain in the administration of anaesthesia caused
you anxiety (GA 2.02 vs SA 2.91; p<0.01).
GA scored worse satisfaction in 4 items: item#23 - “After
waking up/end of anaesthesia, you felt pain in the area
where you undergone surgery.” (GA 2.65 vs SA 1.88; p<0.01);
item#28 - “hoarseness or a sore throat was a problem
following anaesthesia” (GA 2.04 vs SA 1.58; p=0.04); item#29
- “Muscle weakness was a problem after anaesthesia” (GA
2.07 vs SA 1.52; p=0.01); item#30 - “thirst was a problem
following anaesthesia” (GA 2.04 vs SA 1.58; p=0.03). There
were no statistical differences in satisfaction in the prior 9
items according to gender, age>60 years, marital status or
scholarship > 9th grade (p>0.05).

DISCUSSION

In this study we choose to measure patient satisfaction
regarding the type of anaesthesia in a specific surgical
procedure: varicose vein stripping. We choose this procedure
because it is a common surgery performed in day surgery
units. Furthermore, both general anaesthesia and spinal
anaesthesia can be used, as long as there are no patient specific
concerns. We choose the “The Heidelberg Peri-anaesthetic
Questionnaire” as it is validated to the Portuguese population
and its question items seemed appropriate to attain our
primary study objective.8,9
Some studies have already evaluated patient satisfaction
regarding type of anaesthesia in ambulatory settings. In a
2009 prospective non-randomized controlled trial comparing
local versus general anaesthesia for varicose veins surgery, the
assessment of patient satisfaction at six weeks postoperative
demonstrated no intergroup difference.11 On the other hand,
a 2019 prospective double-centred observational study found
that regional anaesthesia is associated with less patient
satisfaction compared to general anaesthesia following
distal upper extremity surgery.12 This was attributable to a
feeling of insufficient anaesthesia prior to surgery and patient
discomfort with their insensate and uncontrollable extremity
postoperatively. In another 2017 study comparing spinal
anaesthesia versus general anaesthesia with a laryngeal mask
airway in patients undergoing radiofrequency ablation for
varicose veins, the patient satisfaction with anaesthesia was
significantly higher in the general anaesthesia group than in
spinal anaesthesia group.13 This was justified by the higher
prevalence of adverse events such as headache and urinary
retention in the spinal anaesthesia group.
Analysing our results, we realize that spinal anaesthesia
scored a statistically significant worse satisfaction in a
specific dimension of patient satisfaction: fear. Patients felt
afraid not only about the anaesthetic delivery, but also felt
stressed about surgery. It is important to highlight that these
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Table 2. The adapted Portuguese validated Heidelberg Peri-anaesthetic Questionnaire handled in our ambulatory unit, with mean
overall patient satisfaction [represented by the mean value (1 to 4 scale) of all 92 patients answers to each question]. The patients had
four possible answers: 1 - I totally disagree; 2 - Disagree; 3 - Agree; 4 - I totally agree
Mean Overall Satisfaction

Direction of Sense of Satisfaction*

1. In the anaesthesia consultation, the waiting time for the anaesthesiologist was
long.

2.12

-

2. In the anaesthesia consultation, contact with the anaesthesiologist was made
in a pleasant environment.

3.13

+

3. The anaesthesiologist, in the anaesthesia consultation, should be friendlier.

2.10

-

4. The anaesthesiologist, in the anaesthesia consultation, seemed to be in a hurry.

2.22

-

5. The anaesthesiologist, in the anaesthesia consultation, did not provide enough
information.

2.13

-

6. The information given by the anaesthesiologist, in the anaesthesia consultation,
was easy to perceive.

2.70

+

7. The fear of anaesthesia was important to you.

2.42

-

8. The fear of surgery was important to you.

2.72

-

9. The night before surgery you felt calm.

2.46

+

10. Surgery has been postponed to another day.

1.58

-

11. Before surgery you felt an uncontrollable fear.

2.09

-

12. The waiting time on the day of surgery was long.

2.16

-

13. Feeling alone bothered you.

2.01

-

14. Fear or agitation at the time before anaesthesia was important.

2.33

-

15. Thirst before anaesthesia was a problem for you.

1.76

-

16. You felt cold or tremor in the room where you were anesthetized.

2.04

-

17. Pain in the administration of anaesthesia caused you anxiety.

2.36

-

18. Anaesthesia took place exactly as the anaesthesiologist had explained to you.

2.58

+

19. The environment in the room where you were anesthetized was pleasant.

2.91

+

20. The team members took good care of yourself and were pleasant while you
were being anesthetized.

3.10

+

21. You were awake during surgery and this caused you anxiety.

1.78

-

22. The wake up/end of anaesthesia was comfortable.

2.78

+

23. After waking up/end of anaesthesia, you felt pain in the area where you
undergone surgery.

2.34

-

24. There was no pain or almost any pain in other areas of the body after surgery
(e.g., head).

2.51

+

25. Team members showed they were truly concerned about your pain.

2.94

+

26. Team members quickly relieved their pain.

2.97

+

27. Nausea or vomiting was a problem after anaesthesia.

1.79

-

28. Hoarseness or sore throat was a problem after anaesthesia.

1.79

-

29. Muscle weakness was a problem after anaesthesia.

1.78

-

30. Thirst was a problem after anaesthesia.

1.78

-

31. An urgent need to urinate was a problem for you.

2.18

-

32. The feeling of cold or tremor was a problem after anaesthesia.

2.28

-

33. It was hard to breathe after anaesthesia.

1.57

-

34. Tiredness or inability to concentrate was a problem after anaesthesia.

1.66

-

35. Immediately after waking up/end of anaesthesia, team members were
available to help you.

3.22

+

36. The members of the post anaesthesia care unit were friendly.

3.42

+

37. Recovery after anaesthesia went well.

3.33

+

38. You felt you could trust the anaesthesia team.

3.40

+

39. You could be sure that the anaesthesiologist made the decisions taking into
account the patient's best interest.

3.45

+

* Direction of sense of satisfaction: “+” sign when higher score means better satisfaction; “-“ sign when lower score means better satisfaction
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differences occurred despite the groups were similar in terms
of gender, age, marital status or scholarship (p>0.05). Spinal
anaesthesia requires a collaborative and almost immobile
patient while it is being performed, and multiple puncture
attempts in the patient´s back may be needed for successful
anaesthetic delivery. This may be a cause of stress and pain
when administering anaesthesia. Erroneous perceptions and
assumptions about spinal anaesthesia (such as permanent
neurological deficits) may also play a role.14 It is interesting
to note that in item#21 (“You were awake during surgery
and this caused you anxiety)” patients submitted to spinal
anaesthesia revealed a good level of satisfaction (2.12 of mean
overall satisfaction in a negative sense of direction item). This
may indicate that fear and stress of the patients about spinal
anaesthesia is more related to the execution of the technique
rather than being awake during surgery.
Patients receiving general anaesthesia complained more
about pain in the area of surgery after waking up from
anaesthesia. We hypothesize that patients with a spinal
anaesthetic are more likely to still have a complete sensitive
block when waking up, consequently experiencing no pain.
Patients in general anaesthesia group also complained
more about hoarseness or a sore throat (possibly due to the
presence of an airway device) and of weakness of the muscles
following anaesthesia (due to possible residual presence of
general anaesthetic drugs).
Based on these results, we can propose several strategies
to minimize patient stress with spinal anaesthesia, some of
which are already described in literature.2,15,16 Patients should
be actively enrolled in the choice of the anaesthetic and their
preferences must be considered. All steps of anaesthesia
must be explained beforehand, including a description of the
technique and myth debunking. Although we obtained a mean
value of satisfaction above the average of 2.5 in the item#18
“Anaesthesia took place exactly as the anaesthesiologist
had explained to you” (mean overall satisfaction of 2.58),
we consider that this value may be an indicator that the
information provided by the anaesthesiologist about the steps
of the anaesthetic technique can be improved. Information
regarding types and expected frequency of side effects
must also be addressed. Patients should be reassured about
the safety of spinal anaesthesia. They can additionally be
informed about certain advantages of the technique, such as
the ability to observe certain aspects of their procedure and
have the opportunity to interact with the surgeon. This can
have psychological benefits and improve patient satisfaction.17
Regarding the overall questionnaire results, we obtained a
positive level of satisfaction within our ambulatory unit. In all
except two items (item#8 - “the fear of surgery was important
to you”; and item#9 - “the night before surgery you felt calm”)
the mean satisfaction was higher than the mean central
response. We highlight that the patients demonstrated an

elevated level of satisfaction in the “team” dimension, felling
greatly reassured and supported by the nurses and physicians
(items 35 to 39). This acknowledges and strengthens the
professionalism and quality care provided by the staff of our
ambulatory unit.
We recognize some limitations in our study: we do not
describe if there were technical difficulties when performing
spinal anaesthesia (which can influence some of the
questionnaire answers) nor identified what type of airway
device and if neuromuscular block/monitoring was used in
the general anaesthesia group (which could help explain the
complains of sore throat and muscle weakness). Despite these
limitations, the results of this study reveal that fear, anxiety
and some specific post-operative side effects are significant
factors decreasing patient satisfaction in our centre. Those
issues should be addressed in all the patients performing
anaesthesia and surgery in ambulatory units.
In the future, we reinforce the need of continually performing
quality care surveys, aiming to find specific factors that
could be involved in low patient satisfaction. This way, we
can identify those factors and act on improving them.

CONCLUSION

We identified several differences in patient satisfaction
between spinal and general anaesthesia in patients submitted
to lower limb varicose vein stripping, in the ambulatory
setting. Spinal anaesthesia caused a greater feeling of stress
and anxiety. Possible strategies to improve spinal anaesthesia
satisfaction may include active identification and reassurance
of patient specific fears concerning anaesthesia and surgery.
In patients submitted to general anaesthesia, post-operative
issues such as pain and thirst should be promptly identified
in the post anaesthetic unit, with the ultimate goal of
obtaining a higher level of satisfaction and an improved
quality of care. Our global satisfaction score acknowledges
the professionalism and quality care provided by the staff of
our ambulatory unit.
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RESUMO
Introdução: A hipertermia maligna, apesar de rara, constitui uma
das mais graves emergências anestésicas, com implicações clínicas
potencialmente catastróficas. O conhecimento da sua fisiopatologia e
o reconhecimento e atuação precoces pelos profissionais envolvidos
é fundamental. No Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, a
preocupação por uma abordagem sistematizada remonta há quase
40 anos, tendo sido desde então implementado e constantemente
atualizado o protocolo de hipertermia maligna e o respetivo carro. Este
artigo pretende descrever a realidade no Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental e expor a evolução da nossa abordagem, protocolada e
com recurso à simulação, segundo as boas práticas de qualidade e
segurança, e baseada na evidência científica atual.
Material e Métodos: Criação de um protocolo de atuação e de um
carro próprio de hipertermia maligna, com todo o material e fármacos
necessários, organizado por profissional de saúde. Por último, a
implementação de simulações periódicas para treino de todos os
profissionais do bloco operatório.
Resultados: Informação atualizada e sintetizada, permitindo uma
rápida atuação perante uma emergência de hipertermia maligna.
Transmissão de conhecimentos e treino de competências técnicas
e não técnicas através de ações de formação e simulação de todos
profissionais envolvidos, resultando numa melhor atuação clínica
perante uma situação real.
Discussão/Conclusão: A existência de protocolos institucionais e
uniformização de todo o material e fármacos num carro próprio, nos
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diversos locais de execução de técnicas anestésicas, permite uma
atuação mais rápida, eficaz e organizada. Igualmente importante, o
treino de todos os elementos de uma sala operatória, baseado em
ações de formação e simulações, constituindo um pilar essencial para
o sucesso na prática clínica

ABSTRACT
Introduction: Malignant hyperthermia, although rare, is one of the
most serious anesthetic emergencies, with potentially catastrophic
clinical implications. Knowledge of its pathophysiology and
early recognition and treatment by the professionals involved is
essential. At Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, the concern for a
systematized approach dates back almost 40 years, and the Malignant
Hyperthermia protocol and its car have been implemented and
constantly updated ever since. This article aims to describe the reality
at the Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental and expose the evolution
of our approach, protocol-based and simulated, according to good
clinical practice and safety rules, and based on current scientific
evidence.
Material and Methods: Creation of an institutional protocol and a
specific malignant hyperthermia car, with all the necessary equipment
and drugs, organized by each health professional involved. Finally,
training of all the professionals through implementation of periodic
clinical simulations.
Results: Updated and concise information, allowing for a quick
action during a malignant hyperthermia emergency. Transmission of
knowledge and training of technical and non-technical skills through
clinical simulation actions results in better performance on a real
situation.
Discussion/Conclusion: The existence of institutional protocols as
well as the standardization and availability of all material and drugs in
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a specific car in the different places where anaesthetic techniques are
performed, allows a faster, more efficient and organized performance.
Likewise, the training of all the elements of an operating room, based
on training and simulations, is an essential cornerstone for success in
clinical practice.

INTRODUÇÃO

A hipertermia maligna é uma doença farmacogenética muito
rara que afeta o músculo-esquelético e é potencialmente
fatal.1-5 Em doentes suscetíveis, pode ser desencadeada
durante ou, menos frequentemente, após uma anestesia
geral sob anestésicos voláteis e/ou succinilcolina.1,4-6 Perante
a exposição a fatores desencadeantes, ocorre uma libertação
descontrolada de iões de cálcio do retículo sarcoplasmático,
através do recetor de rianodina, causando um rápido
aumento do cálcio mioplasmático.1,4,5,7 Além disso, os
recetores mutados apresentam limiar de desativação e
relaxamento muscular mais elevado, perpetuando o estado
de contração muscular.1,5 Este quadro pode levar a uma crise
hipermetabólica oxidativa, com aumento do consumo de
oxigénio e de produção de dióxido de carbono, aumento de
temperatura, perda da integridade da membrana muscular
com consequente hipercaliémia, acidose, aumento da
creatinina cinase sérica e mioglobinúria.1,3-7
A hipertermia maligna tem transmissão autossómica
dominante e, em 40% a 80% dos casos, deve-se a mutações
do recetor de rianodina, nomeadamente no gene RYR1 no
cromossoma 19q.1,4-7 É mais frequente em crianças e adultos
jovens e mais comum em homens do que em mulheres
(razão 2:1).4,5,8 É uma entidade transversal a todos os grupos
raciais, estimando-se que ocorra em 1:15 000-1:75 000 de
todos os atos anestésicos.1,4 Apesar da baixa incidência de
casos, a prevalência da alteração genética na população
é estimada entre 1:2000-1:3000 e a suscetibilidade para
hipertermia maligna entre 1:3000 a 1:100 000.4,6 Devido à
sua penetrância incompleta e à sua expressão variável, esta é
uma entidade com diversos fenótipos, conferindo assim uma
grande variabilidade no que toca à suscetibilidade individual
aos fatores desencadeantes, bem como à sua apresentação
clínica.4
Em 2016, foi realizado um levantamento estatístico nacional
para identificar o número de casos de hipertermia maligna
nos últimos 20 anos.9 Foram enviados questionários online
a todos os Diretores dos Serviços de Anestesiologia do país,
num total de 50 instituições, sendo que 31 instituições
responderam ao questionário, tendo sido relatados apenas três
casos de hipertermia maligna em 2004, 2013 e 2014.9 Todas
as instituições que responderam ao questionário possuíam
dantroleno prontamente disponível no Bloco Operatório.
Vinte e três instituições referiram que tinham protocolo de
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atuação específico para esta síndrome.9
O quadro clínico, apesar de variável e inespecífico, contém
sinais e sintomas sugestivos, tais como a elevação precoce
e inexplicada do dióxido de carbono expirado, aumento
do consumo de oxigénio, taquicardia e acidose mista,
sendo a hipertermia um sinal mais tardio.1,4,8 A rigidez
troncular ou corporal e o espasmo do masséter também
podem ser observados, por vezes de forma isolada.1,4 Se
não diagnosticado e tratado atempadamente, pode evoluir
para complicações potencialmente fatais, nomeadamente
edema pulmonar, coagulação intravascular disseminada,
síndrome compartimental e insuficiência de órgãos (renal,
cardíaca, hepática e cerebral), culminando em paragem
cardiorrespiratória e eventualmente morte.1,2,4,6
A utilização de técnicas anestésicas que permitam a evicção
dos agentes desencadeantes de hipertermia maligna,
associada à descoberta no final dos anos 70 do dantroleno
como tratamento específico, levou à diminuição da
mortalidade por esta causa de 80% para 4%-12%.1-6,8 Além
da administração precoce do tratamento específico e
eficaz com o relaxante muscular dantroleno, a paragem da
administração do fármaco desencadeante, o arrefecimento
ativo, a monitorização e o tratamento das complicações
associadas, inicialmente em ambiente de Bloco Operatório
(Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos) e posteriormente
em Cuidados Intensivos, são essenciais para o sucesso na
abordagem desta emergência médica.1,2,5,6
Igualmente importante é a ponderação dos diagnósticos
diferenciais e o tratamento dessas entidades, caso se
confirmem, nomeadamente síndrome maligna dos
neurolépticos, analgesia e/ou anestesia inadequadas,
ventilação inadequada ou baixo fluxo de gases frescos,
mau funcionamento da máquina anestésica, infeção ou
sépsis, isquémia por utilização de garrote, anafilaxia,
feocromocitoma,
tempestade
tiroideia,
síndrome
serotoninérgico, golpe de calor, isquémia cerebral, cirurgia
laparoscópica e aumento do dióxido de carbono expirado,
drogas ilícitas, rabdomiólise induzida pela anestesia ou
doenças neuromusculares.1,4,6,10
Após a suspeita de uma crise de hipertermia maligna, o doente
e os familiares suscetíveis devem ser sempre referenciados
para consulta dirigida, para confirmação diagnóstica (testes
genéticos e, se necessário, teste de contração in vitro em
biópsia muscular), informação clínica e prevenção de eventos
futuros.1,4,6,11
No entanto, dada a raridade ou ausência da incidência de
casos de hipertermia maligna durante o percurso profissional
dos anestesiologistas, é premente o reforço do conhecimento
fisiopatológico e clínico desta patologia para a sua deteção
precoce, bem como a implementação de protocolos e
carros de hipertermia maligna, com medidas institucionais
uniformizadas de atuação disponíveis, dirigidas e rápidas,
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existentes nos diversos locais onde é realizada atividade
anestésica (blocos operatórios ou locais remotos), com
o objetivo de diminuir a morbimortalidade causada pela
hipertermia maligna.1,2,4,6,8
O objetivo deste trabalho é descrever e partilhar a realidade do
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), uma história
com quase 40 anos, onde desde cedo houve um esforço pela
implementação de protocolos de atuação, uniformização de
material, transmissão de conhecimentos e treino simulado de
todos os profissionais envolvidos, num trabalho de equipa.

MATERIAL E MÉTODOS

Durante os últimos 40 anos houve um esforço pela constante
recolha de informação científica, baseada em guidelines
oficiais, para a criação e atualização do protocolo e carro de
Hipertermia Maligna.
O primeiro esboço do carro de hipertermia maligna remonta
à década de 80. Nesta altura, a coordenação de Anestesiologia
do Bloco Operatório de Oftalmologia do Hospital de Egas
Moniz foi atribuída à Dra. Laura Barreto, anestesiologista
com formação de especialidade nos Estados Unidos da
América, que tinha durante o seu percurso anestésico
presenciado dois casos clínicos de hipertermia maligna.
Estas experiências resultaram numa maior sensibilidade
para o tema, dado o risco aumentado associado à cirurgia
oftalmológica, particularmente a cirurgia de correção do
estrabismo em crianças. Surge então o primeiro carro de
hipertermia maligna no Hospital de Egas Moniz.
Simultaneamente, investiu-se na formação de enfermeiros
de Anestesiologia, principalmente através de simulações,
que visavam o treino na preparação do dantroleno. Estas
simulações eram realizadas aquando do fim da data de
validade do stock existente de dantroleno. Desde logo
foram evidentes as vantagens deste método, pelo que se
tornou extensível a todos os profissionais de saúde do Bloco
Periférico de Neurocirurgia e posteriormente ao novo Bloco
Operatório Central, inaugurado em 1996, sob a direção
do Dr. Carlos Guinoth. No organigrama do serviço foram
atribuídas responsabilidades aos especialistas e internos de
Anestesiologia para manter os diferentes carros atualizados e
uniformizados. A última atualização foi feita em 2016.
As simulações periódicas ajudaram a melhorar a organização
do carro e do material nele incluso, assim como o protocolo
de atuação da instituição.
Esta prática tem-se mantido constante até à data, realizandose simulações no Bloco Operatório Central, Bloco de
Oftalmologia e Unidade de Cirurgia Ambulatória, nas quais
participam todos os profissionais de saúde que trabalham
nos diferentes locais.
Desde 29 de dezembro de 2005, o Hospital de Egas Moniz
está integrado no CHLO, juntamente com o Hospital de São
Francisco Xavier e Hospital de Santa Cruz. Desde então, esta

prática tem sido implementada gradualmente nos restantes
blocos operatórios destes hospitais.

RESULTADOS

Em 2016, foi realizada uma revisão do protocolo
institucional de Hipertermia Maligna. Esta teve como
base as recomendações da Association of Anaesthetists of
Great Britain & Ireland (2011) e do European Malignant
Hyperthermia Group (2010), mantendo-se atualizadas até à
data da redação deste artigo.4,6,12,13
Na Tabela 1 é possível consultar o protocolo de hipertermia
maligna em vigor em todos os blocos operatórios do CHLO.
Perante doentes em que sejam já conhecidos antecedentes
pessoais ou familiares de hipertermia maligna, deve ser
cumprido em todo o período peri-operatório um conjunto de
orientações também disponíveis neste protocolo – Tabela 2.
A existência de um protocolo de atuação institucional permite
uniformizar o modo de atuação de todos os profissionais. É
também fundamental que a organização e acessibilidade de
todo o material seja idêntica nos distintos postos de trabalho.
Todos estes fatores permitem uma familiarização com o
protocolo e equipamento dentro da mesma instituição,
melhorando a eficácia e segurança da nossa abordagem.
Para tal, foram criados os carros de hipertermia maligna,
dispositivos com organização e disposição idêntica de todo o
equipamento, e existentes nos diferentes locais de execução de
técnicas anestésicas, permitindo um rápido reconhecimento,
interpretação e utilização por todos os profissionais de saúde.
Atualmente existe um carro de hipertermia maligna em cada
bloco operatório do CHLO. A sua localização é fixa, acessível
a qualquer sala do respetivo bloco operatório e conhecida por
todos os profissionais de saúde do mesmo. Estes dispositivos
possuem uma organização idêntica entre si, permitindo
uma fácil interpretação e rápida utilização e atuação em
situações de emergência. Cada compartimento está dividido
por profissional de saúde responsável, adequadamente
sinalizado, e nele se encontra todo o material, bem como as
informações relativas à sua função e modo de utilização. Estes
compartimentos são amovíveis, para que cada profissional
possa retirar a sua respetiva gaveta, agilizando a execução de
várias tarefas em simultâneo (Fig. 1).
Como se pode verificar, existe uma gaveta destinada a
cada grupo profissional (anestesiologista, enfermeiro
de Anestesiologia, enfermeiro circulante, enfermeiro
instrumentista e assistente operacional), bem como uma
gaveta com todo o material específico e unicamente destinado
a doentes pediátricos. Por fim, nele encontra-se uma pasta
com todas as orientações e protocolos de atuação, e todo o
stock de dantroleno.
Na Tabela 3 encontram-se discriminados todos os materiais
que constam nos carros de hipertermia maligna, organizados
por procedimento/ato e por profissional de saúde
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Tabela 1. Protocolo de atuação em situação de hipertermia maligna para o Bloco Operatório (adulto)
Protocolo de Atuação em Situação de Hipertermia Maligna para o Bloco Operatório (Adulto)
Material: Carro de Hipertermia Maligna (Adulto)
Necessário: Soros frios + insulina de atuação rápida + bomba perfusora
Protocolo

Atuação dos Intervenientes

Anestesiologista

Enfermeiro de
Anestesiologia

Enfermeiro Circulante

Enfermeiro
Instrumentista

Assistente Operacional
(dentro da sala)

Assistente Operacional
(fora da sala)

Nota

- Diagnóstico/indicação de início do tratamento
- Suspender anestésicos desencadeantes e iniciar Anestesia Geral Endovenosa
- FiO2 1.0 e hiperventilar (volume minuto 2-3x o normal)
- Limpeza de circuito anestésico (fluxo de gás fresco 10L/min durante 10´)
- Terminar a cirurgia o mais rápido possível
- Contactar (lista telefónica no dossier):
� Unidade de Cuidados Intensivos e solicita 1) vaga, 2) ventilador portátil e
3) monitor com leitura de pressão arterial invasiva
� Anestesiologista de urgência (solicita vinda ao bloco)
� Farmácia, bloco operatório Oftalmologia e Unidade de Cirurgia de
Ambulatório: solicita vinda de dantroleno (com urgência)
- Colhe sangue arterial e venoso para controlo analítico (K+, CK, gasimetria, mioglobina,
função hepática, coagulação, função renal e glicose)
- Verifica se há sinais de síndrome compartimental
- Coloca cateter central e linha arterial
- Temperatura alvo 38,5ºC (não arrefecer abaixo deste valor)

- Substituir circuitos respiratórios
incluindo cal sodada
- Monitorizar temperatura (esofágica +
axilar)
- Pede ao assistente operacional a entrada na sala do carro de hipertermia maligna
- Administrar dantroleno 2 mg/kg, repetir
- Prepara dantroleno de acordo com tabela ponderal (está no carro de hipertermia
de 10 em 10 minutos, até 10 mg/kg (até
maligna)
estabilização sistema cardiovascular e
- Substitui tubos ventilatórios, cal sodada e sensor de capnografia
respiratório)
- Passagem para ventilador portátil com bala de oxigénio.
- Monitoriza temperatura (sensor esofágico e termómetro axilar)
- Iniciar técnicas de arrefecimento
- Prepara restantes fármacos:
superfície, gástrica, vesical, endovenoso
� Bicarbonato de sódio a 8,4%
- Fazer colheitas para análise:
� 3 ampolas de glicose a 30%, 10 mL cada e 30UI de insulina rápida
� Amiodarona 300 mg
� sangue (arterial e venoso)
� Furosemida e manitol (20%)
� urina
- Retira-se da mesa cirúrgica, sendo substituído pelo ajudante que passa a acumular
- Fazer correções laboratoriais (de acordo
funções
com valores laboratoriais)
- Assegura 2 acessos periféricos de calibre adequado (o maior possível)
- Inicia arrefecimento:
- Hipercaliémia [corrigir com perfusão de
� Endovenoso - substitui soros, colocando soros fisiológicos gelados em curso, a
30U de insulina rápida em 30mL glucose
infundir rápido (2-3 L NaCl 0,9%)
a 30%, gluconato de cálcio 0,1mmol/kg
� Vesical - cateterização com sonda vesical de 3 vias, ficando em lavagem continua
com soros gelados (soro 3L)
(0,7mmol/mL na ampola)]
� Gástrico - procede à entubação nasogástrica, com sonda de duplo lúmen deixando - Acidose (hiperventilar até normocapnia,
em lavagem contínua com soros gelados (soro 3L)
corrigir com bicarbonato de Na+ 8,4% 1-2
- Faz colheita de urina para análise
- Elabora registos em folha própria (está no carro de Hipertermia Maligna)
mEq/kg)
- Monitorizar débito urinário (manter
- Pede ajuda (Chama assistente operacional de fora da sala)
- Coloca carro de hipertermia maligna na sala
>2 mL/kg/h mediante hidratação e/ou
- Desocupa ao máximo a sala
furosemida até 0,5-1 mg/kg e/ou manitol
- Faz arrefecimento de superfície (doente todo descoberto):
a 20% 0,5-1 g/kg
� Manta hipotérmica
� Gelo e compressas embebidas em água gelada nas axilas, pescoço, região
- Se arritmias cardíacas administrar
frontal e virilhas
amiodarona 300 mg (3 mg/kg). Se
- Substitui sacos de drenagem, quando necessário
persistência de taquicardia administrar
- Coloca na sala soros e fármacos que estão no frigorífico (repõe soros do frigorífico para
as administrações seguintes) e traz gelo da máquina de gelo existente no bloco central esmolol (ver tabela orientadora no carro
de hipertermia maligna)
- Coloca ventilador portátil na sala
- Contacta: Unidade de Cuidados Intensivos, anestesiologista de urgência, Farmácia,
- Estabilizar o doente e transferir para UCI
Laboratório de urgência, Serviço de Sangue, Cardiologia.
- Leva colheitas ao Laboratório (requisições elaboradas no carro de hipertermia maligna)
Os procedimentos dos intervenientes devem ser executados simultaneamente,
seguindo a sequência referida. Se estiverem disponíveis mais elementos, estes ficam de
ajuda a cada um dos intervenientes, sendo coordenados por eles. Todos os atos clínicos
são continuamente registados no processo do doente.

interveniente. Nesta tabela encontra-se também indicada a
validade de todos os materiais, periodicamente verificada.
De forma a simplificar a preparação e administração de
dantroleno, foram elaboradas tabelas orientadoras da dose de
fármaco necessária com base no peso ponderal do doente,
em idade adulta ou pediátrica – Tabela 4. Esta ferramenta
permite reduzir o tempo de administração e minimizar os
208

- Suspender anestésicos desencadeantes
- Terminar o mais rapidamente possível a
cirurgia
- Hiperventilar
- Ventilar com FiO2 1

erros associados à sua preparação.
Um aspeto fundamental para o sucesso na prática clínica é o
ensino e treino de todos os profissionais. Para tal, o serviço
de Anestesiologia do CHLO implementou simulações anuais
nos diversos blocos operatórios. Desta forma, os elementos
deste serviço, responsáveis pela gestão e manutenção do carro
de hipertermia maligna, realizam verificações periódicas,
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Tabela 2. Orientações e medidas peri-operatórias para doentes com história pessoal ou familiar de hipertermia maligna
Orientações anestésicas para doente com antecedentes de hipertermia maligna
1.Equipamento

- Máquina anestésica com isolamento ou remoção dos vaporizadores e circuito anestésico removível limpo. De seguida utilizar fluxo
de gás fresco 10 L/min durante 10 minutos. Preparar ventilador mesmo no caso de anestesia regional.
- Capnografia com valores em tempo real, eletrocardiograma, pressão arterial e monitorização de temperatura.
- Garantir reposição do material do carro de Hipertermia Maligna, soros gelados e gelo.

2.Planeamento

- Primeiro doente do dia
- Permanência na Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos para vigilância 4-6h.
- Vaga em Unidade de Cuidados Intensivos disponível.
- Cirurgia de ambulatório é aceitável se as duas condições anteriores forem respeitadas.
- Contactar e informar:
� Equipa Cirúrgica
� Equipa de Enfermagem

3.Pré-Medicação

4.Técnica anestésica

5.Pós-operatório

- Profilaxia com dantroleno não é recomendado.
- Verificar a disponibilidade de dantroleno.
- Medicação pré-anestésica de acordo com o anestesiologista.
- Cuidados anestésicos monitorizados.
- Anestesia regional (periférica ou neuro-eixo).
- Agentes não desencadeantes para anestesia geral.
- Monitorização: frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura.
- Laboratório: se percurso clínico sem alterações, análises não necessárias.
- Profissionais de saúde da Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos/Unidades de Cuidados Intensivos devem estar alertas para o estado
de Hipertermia Maligna possível do doente.

Figura 1. Carro de hipertermia maligna do CHLO

incluindo das datas de validade do stock de dantroleno.
Aquando do término da validade do mesmo, é organizada
uma simulação de um caso clínico de hipertermia maligna.
Com o intuito de potenciar este momento de aprendizagem
baseado na simulação, são realizadas antecipadamente ações
de formação para todos os profissionais do bloco operatório
(auxiliares de ação médica, enfermeiros, cirurgiões e
anestesiologistas), onde é feito o ensino e revisão desta
entidade, sendo também revisto o protocolo de atuação. Nesta
fase é feita uma breve explicação sobre o carro e material
disponível e qual a função que cada elemento terá perante
uma situação de crise. Posteriormente, são organizadas as
simulações, onde os intervenientes têm a possibilidade de
treinar as suas funções específicas, de acordo com o protocolo

em vigor. Para tal, são selecionados os elementos dos diversos
grupos de profissionais de saúde do bloco operatório que
irão participar ativamente na simulação, e atribuídos os
seus papeis específicos no cenário. Nesta fase, é importante
estabelecer quais os objetivos que deverão ser atingidos.
Importa distinguir quais os objetivos gerais da simulação,
que devem ser alcançados de forma coletiva por toda a equipa
(reconhecimento dos sinais de alarme e identificação rápida
do problema, comunicação eficaz e em circuito fechado,
rápida atuação com clara divisão de tarefas), daqueles que
serão os objetivos específicos de cada participante (etapas e
passos individuais, especificados no protocolo institucional).
É então elaborado um caso clínico pelos membros da
organização, bem como preparado todo o cenário no bloco
operatório de modo a replicar da forma mais real possível
uma situação de emergência. Com esse intuito, a simulação
decorre numa sala operatória real, sendo esta estruturada da
forma mais semelhante possível à prática clínica diária. A
simulação in-situ permite criar um cenário num ambiental
real e expõe os participantes a particularidades inerentes ao
próprio local. Idealmente, e quando disponível, é utilizado
um manequim não-dinâmico, facultado pelo centro de
formação do CHLO, juntamente com sistemas de software
e equipamentos audiovisuais, dependentes de operador, que
permitem reproduzir dados clínicos e de monitorização do
doente, concordantes com a fase do caso clínico em que
este se encontra. Estes sistemas de simulação permitem
replicar um cenário clínico em ambiente seguro, através da
utilização de sons e parâmetros numéricos. Imediatamente
antes da simulação ocorre um momento de briefing, onde
são fornecidas informações e orientações aos participantes,
previamente à sua realização. Neste período, é feita a
revisão dos objetivos de aprendizagem, dadas orientações
relativamente ao local da simulação e cenário, bem como
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Tabela 3. Descrição do material existente nos carros de hipertermia maligna e a sua distribuição por procedimento e interveniente
Material do carro de hipertermia maligna (adulto)
Procedimento

Interveniente

Cateterismo Venoso Central

Linha arterial

• 1 sistema de cateterização arterial
• 1 transdutor de linha arterial + 1 manga de pressão
• 1 ampola heparina não fracionada (5000 U/mL)
• 1 seringa de 2 mL e 1 agulha
• 1 penso 3x6

Colheita sangue arterial e venoso

• 3 conjuntos: tubos sangue (hemograma + bioquímica + coagulação) + seringa
20 mL + agulha 18G + seringa GSA + requisições (preenchidas e assinadas)

Preparação de dantroleno

• 18 frascos de dantroleno + transfer
• 8 balões de 100 mL de água estéril para injetáveis
• Tesoura estéril
• 3 seringas de 50 mL (com agulha 12G incluída) + 1 taça (capacidade 500 mL)
• Tabela ponderal de adulto de dantroleno

Substituição de tubos ventilatórios

• 1 sistema de tubos ventilatórios + 1 filtro humificador + 1 filtro "air guard" +
sensor de capnografia

Monitorização de temperatura

• 1 sensor de temperatura esofágico + 1 termómetro axilar

Preparação de restantes fármacos

• 80 mg furosemida + 1 seringa 10 mL + 1 agulha 18G
• 3 ampolas de glucose 30% de 10 mL + 1 seringa insulina (insulina no frigorífico) +
1 agulha 18G + 1seringa 50 mL + prolongamento + bomba perfusora (disponível)
• 1 balão de 250 mL manitol a 20% + 1 sistema administração de sangue
• Amiodarona 300mg + 1 balão 100 mL dextrose 5% em água + 1 seringa 20 mL +
1 agulha 18G + 1 sistema de soro
• 2 ampolas 10 mL de gluconato de cálcio + 1 seringa 20 mL + 1 agulha 18G
• 1 ampola 10 mL de esmolol + 1 seringa 10 mL + 1 agulha 18G + 1 tabela utilização
esmolol
• 1 caneta de acetato

Arrefecimento endovenoso

• 2 sistemas de soro + 3 cateteres 16G e 18G

Arrefecimento gástrico

• 1 sonda nasogástrica de 2 vias nº 16G e 18G + 1 saco coletor + 1 seringa vesical
+ 1 sistema de soro

Arrefecimento vesical

• 1 algália 3 vias nº 16G e 18G + 1 urimeter + 1 sistema de soro + 1 ampola água
injetável + 1 seringa 10 mL + 1 conexão + 1 ampola gel
• 3 frascos colheita de urina

Enfermeiro
Circulante

Enfermeiro
Instrumentista

Validade

• 1 cateter venoso central triplo lúmen
• 1 pacote de compressas 10x10
• 1 seda 2/0 + 1 porta agulhas
• 1 lâmina de bisturi nº 10
• 2 ampolas 10 mL NaCl 0,9%
• 1 penso 10x10
• 2 sistemas de soros (soros encontram-se no frigorífico)

Anestesiologista

Enfermeiro de
Anestesiologia

Material

Registos

• 1 folha de registo de enfermagem + 1 caneta

Assistente Operacional
(dentro da sala)

Arrefecimento de superfície

• 1 bacia
• Compressas
• Manta hipotérmica

Assistente Operacional
(fora da sala)

Contactos telefónicos

• Lista de possíveis contactos telefónicos

Soros no frigorífico

Máquina de gelo

Soro fisiológico 3x 1000 mL

Gelo

Soro de lavagem 1x 3000 mL

revisão dos papeis atribuídos a cada elemento e discussão
de expectativas individuais. Este período é fundamental
para melhorar a performance dos intervenientes bem
como potenciar o momento de aprendizagem de todos
os elementos, inclusive dos observadores. No decorrer do
cenário, um dos elementos da organização é responsável pela
narração do caso clínico e fornece gradualmente os dados
e informações necessárias, adaptando os vários elementos
clínicos e de monitorização ao longo do cenário. Os restantes
membros da organização fazem-se acompanhar do protocolo
da instituição, utilizando-o como guião para confirmar
210

que todos os passos críticos são cumpridos. Neste ponto,
são considerados passos críticos: identificação de sinais de
alarme e estabelecimento da suspeita diagnóstica, ativação e
aplicação do protocolo de hipertermia maligna, preparação
e administração do dantroleno, encaminhamento pós-crise
do doente. Cada participante tem acesso a ajudas visuais
individualizadas, existentes nas diversas secções do carro
de hipertermia maligna. Estes cartões de ação ( flashcards)
consistem em adaptações do protocolo e possuem
informações simplificadas e direcionadas apenas ao papel
específico de cada participante, permitindo o rápido foco
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Tabela 4. Tabela para cálculo da dose de administração do dantroleno, com base no valor ponderal, em adultos (à esquerda) e em
idade pediátrica (à direita).
Tabela ponderal da administração de dantroleno
[Pediatria (2,5 mg/kg)]

Tabela ponderal da administração de dantroleno
[Adulto (2 mg/kg)]
Peso (kg)

Dose (mg)

40-45

85

45-50

95

50-55

105

55-60

115

60-65

125

65-70

135

70-75

145

75-80

155

80-85

165

85-90

175

90-95

185

95-100

195

100-105

205

105-110

215

Nº de frascos

mL a administrar

Peso (kg)

Dose (mg)

255

3

7,5

5
6
7
8
9
10
11

Nº de frascos

mL a administrar
25

285

3,5

8,75

25

315

4

10

30

345

4,5

11,25

375

5

12,5

35

405

5,5

13,75

40

435

6

15

45

465

7

17,5

55

495

8

20

60

525

9

22,5

70

555

10

25

75

1

40

585

11

27,5

85

615

12

30

90

645

13

32,5

14

35

2

100

Dantroleno

Frasco com conteúdo liofilizado de cor amarela

Composição

20 mg dantroleno sódico; 3 g de manitol

15

37,5

115

16

40

120

Preparação

Em cada frasco de 20 mg de dantroleno, colocar 10 mL
(do total de 60 mL necessários) de água destilada para a
diluição e agitar. Restante volume (50 mL) colocar numa
taça. Deitar na taça os 10 mL de dantroleno já dissolvidos,
obtendo-se uma solução clara (20 mg dantroleno/60 mL
= 0,33333 mg/mL)

nas tarefas individuais. As funções de cada participante são
coordenadas e verificadas pelo líder de equipa, permitindo
evitar o caos e agilizar as tarefas de modo simultâneo
e rápido. Estas simulações são observadas por todos os
restantes profissionais de saúde do bloco operatório. Para
além do treino de competências não-técnicas (tais como o
trabalho em equipa, comunicação e capacidade de liderança),
um dos aspetos fundamentais nestes momentos de simulação
é o treino de procedimentos específicos e necessários num
cenário de hipertermia maligna. Neste ponto, importa
referir o treino da preparação do dantroleno pela equipa de
enfermagem, um procedimento moroso e com o qual existe
pouca familiaridade. Ao dispor de stock de dantroleno cuja
data de validade foi ultrapassada, é possível o treino deste
passo crítico, tornando assim o momento de simulação
mais realista no que toca aos tempos de preparação e
administração do mesmo. Os cenários têm uma duração
média prevista de 15 minutos, sendo este considerado o
intervalo ideal para o cumprimento dos passos críticos
e objetivos previamente propostos. O debriefing no final
do caso clínico constituí um elemento fundamental para
uma experiência de simulação completa, proporcionando a
discussão clínica e a identificação de áreas com necessidade
de melhoria, tanto do protocolo, como da organização do
carro ou da atuação dos diversos profissionais de saúde. Neste
período é incentivado o debate, esclarecimento de dúvidas

105

17

42,5

130

18

45

135

19

47,5

145

20

50

150

21

52,5

22

55

3

160
165

23

57,5

175

24

60

180

25

62,5

190

26

65

195

27

67,5

205

28

70

29

72,5

4

210
220

30

75

225

31

77,5

235

32

80

240

33

82,5

250

34

85

255

35

87,5

265

36

90

37

92,5

5

270
280

38

95

285

39

97,5

295

40

100

300

e troca de ideias, tanto dos intervenientes no caso clínico
como também dos observadores, permitindo a inclusão de
todos e tornando esta experiência mais completa e produtiva.
Esta fase permite avaliar o desempenho da equipa, focando
nos processos cognitivos de reconhecimento do problema,
bem como da utilização de competências técnicas e não-
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Figura 2. Simulações de hipertermia maligna realizadas
periodicamente no CHLO, numa sala operatória real com todo
o material disponível (à direta é visível o carro de Hipertermia
Maligna com os seus diversos compartimentos, acessíveis a
todos os profissionais envolvidos)

técnicas na aplicação do protocolo e gestão do caso clínico.
Serve também para identificação de áreas com necessidade
de melhoria, tanto do protocolo, como da organização do
carro ou da distribuição e atuação dos diversos profissionais
de saúde. No final da sessão, é entregue um questionário de
avaliação, anónimo, a todos os organizadores, participantes
e observadores. Neste, são avaliados os seguintes
parâmetros: utilidade prática e profissional, sensibilização
a novas atitudes, qualidade da comunicação, metodologia
e duração da formação, tendo-se obtido ao longo dos anos
classificações superiores a 90%. Através da sua análise dos
comentários, tem-se verificado uma grande aceitação por
parte dos profissionais envolvidos e o reconhecimento da
utilidade destes momentos formativos como ferramenta
de aprendizagem. Estes questionários são essenciais para
garantir uma constante evolução em simulações futuras.

DISCUSSÃO

A hipertermia maligna é uma das emergências anestésicas
mais temidas pelos anestesiologistas. A sua baixa incidência
traduz-se numa reduzida experiência clínica na gestão e
tratamento desta entidade pelos profissionais de saúde
do bloco operatório, pelo que o conhecimento da sua
fisiopatologia, ensino e treino de todos os elementos é
fundamental para a obtenção de melhores resultados clínicos.
Este documento descreve a realidade do CHLO,
nomeadamente a evolução, uniformização, atualização e
implementação de protocolos de atuação e organização de
carros de hipertermia maligna, com o intuito de prevenir e,
se necessário, tratar de modo rápido, seguro e eficaz o doente
suscetível ou com suspeita de hipertermia maligna.
Pretende também realçar o papel fundamental do treino
baseado na simulação (Fig. 2). Este é um método de ensino
comprovado que permite sistematizar protocolos e criar
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diferentes cenários que se assemelhem à realidade clínica.5,14
Estas simulações permitem o exercício em ambiente seguro
e controlado, não só de funções técnicas específicas, como
também de competências não-técnicas (trabalho em equipa,
comunicação ou liderança).3,5,8,14 Para além do conhecimento
científico e da qualidade técnica dos profissionais de saúde,
as competências não-técnicas possuem um papel fulcral na
evicção de eventos adversos, erros ou acidentes.15
A existência de falhas nas competências não técnicas
pode aumentar a taxa de erro, que por sua vez pode levar
a um aumento da hipótese de ocorrência de um evento
adverso. O desenvolvimento e treino destas competências
(por exemplo, capacidade de vigilância, antecipação,
comunicação clara, liderança) podem reduzir a probabilidade
de erro e consequentemente de acidentes.15 Estes fatores
são fundamentais na Anestesiologia, particularmente na
gestão de uma situação de crise como uma emergência de
hipertermia maligna. Estes momentos de treino baseados
em simulações permitem também identificar eventuais
dificuldades condicionadas pelo espaço, equipamento ou
gestão de recursos humanos, e reconhecer a necessidade
de criar planos alternativos, atualizações de protocolos e
métodos de atuação, que melhorem a segurança e eficácia
da resposta e, consequentemente, os resultados clínicos. Ao
longo das diversas simulações realizadas no CHLO, o método
de preparação do dantroleno foi rapidamente apontado
como um processo lento, condicionando atrasos na sua
administração.
Assim, este foi um dos passos mais aprimorados e focados
ao longo das mesmas, permitindo agilizar a execução deste
passo crítico.
Estas simulações permitem o treino de competências
técnicas (como por exemplo a preparação do dantroleno) e
não-técnicas (comunicação em circuito fechado, antecipação,
capacidade de liderança). Durante estas simulações, todos
os profissionais do bloco operatório têm a oportunidade de
assistir e participar ativamente nos períodos de debriefing e
discussão do caso.
O treino simulado é indiscutivelmente um instrumento
de treino e aprendizagem fundamental para o sucesso na
prática clínica, particularmente em complicações raras e
potencialmente fatais como a hipertermia maligna, nas quais
é essencial a coordenação e o esforço interdisciplinar.5,14 Ao
longo dos anos, o serviço de Anestesiologia do CHLO tem
feito um esforço coletivo de investimento na formação,
apesar da progressiva escassez de recursos e disponibilidade
para os mesmos.
Como objetivos futuros, os autores consideram fundamental
a melhoria da qualidade formativa e avaliação da mesma,
através da implementação de métodos de avaliação de
retenção de conhecimento.
Os autores deste artigo defendem que é da maior importância
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preparar os Serviços de Anestesiologia nacionais, em termos
gerais de qualidade e segurança peri-operatória, através
da organização, uniformização, protocolização e treino
simulado de situações clínicas emergentes. Nestas se inclui
o caso particular hipertermia maligna, devido à sua raridade
e gravidade associadas. A boa gestão dos doentes em risco
ou suspeitos de uma crise de hipertermia maligna é crucial
para a obtenção de melhores ouctomes clínicos e melhor
prognóstico do doente.
Este artigo pretende divulgar a nossa experiência clínica ao
longo de quase 40 anos, a qual abarca a criação, evolução
e atualização dos instrumentos necessários à melhoria
da segurança peri-operatória, no âmbito da prevenção e
do tratamento desta rara e grave complicação anestésica.
Serve meramente como exemplo, baseado na mais atual
literatura científica e prática clínica. A sua publicação e
partilha pretendem tornar possível a sua utilização noutras
instituições, bem como a eventual futura organização e
uniformização de protocolos e treino simulado.
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ABSTRACT
Introduction: Preoperative anemia requiring blood transfusions is
common in perioperative settings, so Patient Blood Management
(PBM) programs implementation urge. Our purpose is to share the
challenges and preliminary results of PBM for cardiac surgery in a
central hospital.
PBM program design and implementation: A group of medical
professionals created a PBM algorithm that started in January 2019
with patients’ management in 3 moments: pre, intra and postoperative, addressing the three PBM pillars: optimize erythropoiesis,
minimize blood loss and manage tolerance to anemia.
Preliminary Results: One hundred and twenty five patients proposed
for pre-anesthetic evaluation, 88 already undergone surgery. A
percentage of 35.2% with anemia (mean Hb: 13.1 mg/dL) in preanesthetic assessment and treated in hematology day hospital: IV
iron (28.4%), erythropoiesis-stimulating agents (14.8%). Immediately
before surgery, a mean Hb of 13.7 mg/dL so Hb distribution in the preanesthetic evaluation was statistically different from Hb distribution
on the day of surgery (p=0.0062). Red blood cell transfusion rate
after PBM was 22.7% (45% of patients received one unit). After
PBM, patients had a 63.2% reduction on the odds of red blood cell
transfusion when comparing with the period before and a mean
hospital stay of 6.3 days. A total of 90.4% anemic patients at discharge
(mean Hb: 10.4 mg/dL).
Discussion: Literature reports similar results to ours regarding
preoperative anemia; reduced red blood cell transfusion necessities
and shorter length of stay after treatment with erythropoiesisstimulating agents +/- IV iron; and Hb values at discharge. Still much
remains to be done in complying with PBM strategies.
Conclusion: PBM is standard of care, representing a hardworking
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modification in our medical culture regarding blood management
but assuring positive results.

RESUMO
Introdução: A anemia pré-operatória com necessidades transfusionais
aumentadas é comum nos doentes cirúrgicos pelo que programas
de Patient Blood Management (PBM) são importantes. O objetivo é
partilhar os desafios e resultados preliminares da implementação de
PBM em cirurgia cardíaca num hospital central
Projeto e implementação do PBM: Foi criado um algoritmo PBM
iniciado em janeiro de 2019, dividido em três momentos: pré, intra e
pós-operatório, abordando os três pilares PBM: otimizar a eritropoiese,
minimizar perdas sanguíneas e otimizar a tolerância à anemia.
Resultados Preliminares: Cento e vinte cinco doentes propostos para
consulta pré-anestésica e 88 já operados. Dos doentes, 35,2% com
anemia (Hb média: 13,1 mg/dL) na avaliação pré-anestésica e tratados
em Hematologia: ferro IV (28,4%), EPO (14,8%). Imediatamente antes
da cirurgia, Hb média de 13,7 mg/dL, portanto distribuição de Hb na
consulta pré-anestésica estatisticamente diferente da distribuição de
Hb no dia da cirurgia (p=0,0062). Após o PBM, a taxa de transfusão de
GR foi 22,7% (45% dos doentes receberam uma unidade). Reduziu-se
o risco de transfusão em 63,2% quando comparado com o período
anterior e o tempo médio de internamento foi 6,3 dias com 90,4% de
anemia à alta (média:10,4 mg/dL).
Discussão: A literatura apresenta resultados semelhantes aos nossos
em relação a anemia pré-operatória; necessidades de transfusão de
GR reduzidas e menor tempo de internamento após tratamento com
EPO +/- ferro IV e valores de Hb na alta. Ainda há muito a ser feito no
cumprimento das estratégias de PBM.
Conclusão: PBM é standard of care. Representa uma trabalhosa
modificação na cultura médica respeitante ao manuseio de
componentes sanguíneos, mas com resultados garantidos.
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INTRODUCTION

The World Health Organization has considered anemia as a
major public health issue affecting an estimate of 24.8% of
the global population.1 Iron deficiency anemia is the leading
cause but a broad diversity of etiologies can be simultaneously
involved.1 In 2014, similar results were presented for the
Portuguese population with a prevalence of anemia of 19.9%
(especially among woman and the elderly) with iron deficiency
anemia representing from 29% to 92.5% of all cases (depending
on the applied ferritin cut-off).2 Based on the clinical
relevance of the matter, Portuguese nationwide policies have
been emerging to diagnose and treat iron deficiency anemia
in all levels of patient care.3 Knowing that surgical patients
undergoing major procedures (such as cardiac surgeries)
are a susceptible group for significant perioperative blood
loss and blood transfusion requirements,4 the preoperative
management of anemia gained great strength in the past
years as part of Patient Blood Management (PBM) programs.
In 2018, the Portuguese Health Ministry published guidelines
on PBM implementation for elective surgeries, supporting
the safe management of blood to enhance hematopoiesis,
minimize blood losses and manage tolerance to anemia.5
Worldwide, PBM approaches are already in practice4,6 with
impressive results: reduction of perioperative blood loss
and need for red blood cells (RBC) transfusion, reduction
length of hospital stay (LOS), costs, morbidity and mortality.
Anesthesiologists have been playing a key role on the
multidisciplinary team required for the PBM methodology
since they are involved in the preoperative screening for
coagulopathies and anemia and also in hematological
optimization in intra and postoperative periods.7
With this continuing medical education article, our main
purpose is to share the challenges and preliminary results
of a PBM program implementation for cardiac surgery in a
Portuguese central hospital.

PBM PROGRAM DESIGN AND IMPLEMENTATION
The idea of designing and implementing a PBM program
for cardiac surgery patients arose from the process
of restructuring and organizing our pre-anesthetic
consultation. As defended by the revised 2015 Portuguese
Health Ministry guidelines on pre-anesthetic evaluation
for elective procedures,8 all patients proposed for high risk
surgical procedures should be evaluated in pre-anesthetic
consultation in a timely manner. During this assessment,
iron deficiency anemia should be actively investigated3 due to
its prevalence and importance in Portugal and particularly,
in the cardiac surgical population. Since quick hematologic
recovery is needed because of the surgical urgency in the
great majority of these patients, intravenous iron is often
advised.3 Also, in 2018, the Portuguese Health Ministry
recommended employment of PBM programs for elective
surgeries5 to promote good clinical practices concerning
blood management in the pre, intra and postoperative
moments. As defined by the Society for the Advancement of
Blood Management,9 PBM refers to “the timely application

of evidence-based medical and surgical concepts designed
to maintain hemoglobin concentration, optimize hemostasis
and minimize blood loss”. Based on the above mentioned
Portuguese Health Ministry guidelines and a thorough
international literature review,4,10-13 a group of medical
professionals leaded by two anesthesiologists was gathered to
create a simplified PBM algorithm with minimum workload
increase for each of the intervening elements. The process
was enhanced by multidisciplinary meetings (team building)
involving the following areas: Anesthesiology, Hematology,
Transfusion Medicine, Cardiac Surgery, Cardiology,
Clinical Pathology, Primary Care, Nutrition, Nursing and
Information Technology. Also, institutions that routinely
suggest patients for cardiac surgery in our hospital were
included and cooperation in pre-operatory assessment was
achieved, creating several institutional networks.
From January 2019, the PBM program has started with the
knowledge and consent of the Hospital’s Clinical Board and
all specialties involved. Patients are involved and included
as soon as they are proposed for cardiac surgery. Patients’
management is divided in three moments: pre, intra and
post-operative, addressing the three PBM pillars defended
by Goodnough and Shander12: optimize erythropoiesis,
minimize blood loss and manage tolerance to anemia.
Although all periods are important, we emphasize
preoperative anemia investigation and optimization in all
surgical procedures with expected blood loss >500 mL10 or
transfusion probability >10%6 due to the consequent reduction
of the transfusion risk.10 Preoperatively, patients are approved
for surgery by the cardiac surgeon and perioperative blood
tests are ordered through a dedicated protocol. Anesthesia
evaluation is then requested. As previously stated, one of
the main focuses is anemia: patients of both genders with
hemoglobin <13 g/dL are referred for primary care physician,
hematology, nephrology or internal medicine consultation,
depending on the type of anemia and surgical urgency.12
The main challenge on the creation of the preoperative
algorithm was the adjustment to our hospital’s reality (lack of
human and financial resources, bureaucracies, institutional
protocols, internal communication systems, available drugs,
amongst others). We faced the need to build IV iron and
erythropoiesis-stimulating agents (ESA) patient informed
consent documents, as well as consents to participate in our
database. Restrictions on the use of ESA in the context of
cardiac surgery (off-label due to increased thrombosis and
mortality risk6) were also faced and taken into account.
Intraoperatively, the following are assessed and reviewed for
a safe blood management: surgical techniques (e.g. ministernotomies and mini-thoracotomies are increasingly
more frequent; if cardiopulmonary bypass was used, we
encouraged the reduction of the cannula sizing regardless
of the patient´s body area); cell salvage protocols; protocols
related to intraoperative anticoagulation (heparin resistance,
heparin-induced thrombocytopenia); intravascular volume
(goal-directed hemodynamic therapy) and protocols
on coagulation and transfusion (tranexamic acid and
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ε-aminocaproic acid and restrictive transfusion strategies
(goal-directed component therapy based on ROTEM®)).
Tranexamic acid is indicated for all patients except the ones
who present formal contraindications such as personal
history of thrombotic events, chronic kidney disease
(creatinine > 2.5 mg/dL) or are submitted to off-pump
surgery. To succeed on full implementation of these steps
it is necessary to improve team work and communication
and make use of hemostasis checklists. After the procedure,
changing the “bloody” mind-set of everyone involved in
the immediate post-operative care and on patients’ followup is the main challenge we face. Important features to
consider are: blood loss and body temperature monitoring,
coagulation management, avoiding and treating infection,
pharmacological interactions and reducing blood loss related
to phlebotomy. Although recommendations for postoperative
anemia management are scarce, we implemented anemia and
iron deficiency screen and treatment also after the surgery.
Anesthesia follow-up three months after cardiac surgery is
of vital importance to acknowledge patients’ general health
status, satisfaction with health care and to evaluate the
hematologic response and adjust therapy in all patients with
pre or post-operative anemia. Also, several regional primary
care physicians were informed about the program as a way for
continuing care after hospital discharge. They are sensible to
anemia diagnosis and treatment and were provided with a
direct way of communicating with the PBM representatives
in our institution if further advice or treatment is necessary.

METHODS

The data we analyzed belong to a cohort of consecutive
patients undergoing cardiac-surgery between January and
September of 2019. We collected baseline characteristics,
clinical and laboratory data. The primary endpoints of the
study were red blood cell (RBC) transfusion rate, mean
hospital stay and proportion of anemic patients at discharge.
Secondary endpoints considered were fresh frozen plasma and
platelets transfusion rate and unit consumption, proportion
of immediate post-operative complications, percentage of
patients treated in Hematology day hospital, hemoglobin
at pre-anesthetic consultation, at pre-operative visit and at
discharge. Data were summarized by descriptive statistics
and two samples comparison were performed via hypothesis
tests (chi-square or Fisher´s test for qualitative variables and
t-test or Kolmogorov-Smirnov test for continuous variables).
The odds of RBC transfusion were estimated by logistic
regression and we reported the odds ratio as a measure of
effect. All p-values (p) reported were two-sided and p<0.05
were considered statistically significant. Comparison of 2019
cohort with patients eligible to optimization in 2018 was
also performed taking into account the possible imbalance
between the baseline conditions of patients by balancing
both groups using coarsened exact matching (CEM14) before
evaluating the odds ratio of RBC transfusion. This approach
allowed to balance the two cohorts according to sex and
age resulting in a single paired cohort of 519 patients from
216

2018 and 88 patients from 2019. The outcome of interest was
estimated through a logistic regression taking into account
the estimated weights by the CEM method. It should be
noted that the 2018 cohort included, before matching, 618
patients who had the same clinical criteria for eligibility for
optimization as patients in 2019.

PRELIMINARY RESULTS

During the first nine months of the PBM program in our
institution, from a total of 425 patients, 125 were proposed
for pre-anesthetic consultation (29.4%) with four patients
(3.2%) optimized in local hospitals.
Of these 125 patients, 88 had already undergone surgery and
the remaining were still in waiting list. The percentage of
females were 56.8% and the mean age was 69.3 years old. We
report a majority of American Society of Anesthesiologists
(ASA) Physical Status Classification III patients (65.9%), as
well as New York Heart Association (NYHA) Classification
for Heart Failure of II (60.2%) and an European System for
Cardiac Operative Risk Evaluation II - EuroScore II mean
of 3.27 (Table 1). In our pre-anesthetic assessment, only
19.3% (n=17) of our patients reported previous hematological
disease and 11.4% (n=10) chronic kidney disease (Table
2). Considering the hemoglobin cut-off of 13 g/dL, 35.2%
(n=31) of the 88 patients were diagnosed with anemia (mean
hemoglobin (Hb): 13.1 mg/dL) (Fig. 1) and were all treated
in hematology day hospital with: ferric carboxymaltose
(n=25; 28.4%), ESA (n=13; 14.8%), Vit.B12 (n=2; 2.3%) and
folic acid (n=1; 1.1%) (Table 3). Timely optimization occurred
depending on the urgency of the surgery and patients were
not postponed due to this process. On the other hand, three
patients were reconsidered for surgery after having been
diagnosed with oncological diseases during this process.
After optimization and immediately before surgery, we found
a mean Hb of 13.7 mg/dL. Hemoglobin distribution in the
pre-anesthetic consultation was statistically different from
hemoglobin distribution on the day of surgery (p=0.0062)
(Fig. 2). Thirty-three patients were submitted to off-pump
surgeries. Cell saver was always used except when only one
off-pump coronary artery bypass grafting (OPCABG) was
done. In our population, the odds of RBC transfusion are
reduced in 45% for each raise of 1 g/dL of Hb (OR = 0.55,
IC95% = [0.32, 0.95]) when controlling for age and sex.
Perioperatively, the RBC transfusion rate was 22.7%. Of the
20 RBC transfused patients, the average unit per patient
was 2.05 and 45% only received one unit. In 2018, we had
transfused 38.2% of the total of patients who underwent
cardiac surgery (n=618). Comparing this two cohorts after
balancing the baseline characteristics of the patients (age and
sex), we found that the odds of RBC transfusion have reduced
63.2% in 2019 after PBM implementation (with statistical
significance OR = 0.37, IC95% = [0.215, 0.629]) (Table 4).
The administration of tranexamic acid (ATX) occurred in
45.5% of the cases. There was no formal indication for it in
33 patients; considering the 55 patients with indication, ATX
was used in 40 patients (72.7%). Fresh frozen plasma and
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Table 1. Patients characterization
Patients
Gender
Age (years)

Female: n=50; 56.8%
Male: n=38; 43.2%
Mean: 69.3
SD: 9.3

ASA Classification

II: n=2; 2.3%
III: n=58; 65.9%;
IV: n=27; 30.7%
NA: n=1; 1.1%

NYHA Classification

I: n=2; 2.3%
II: n=53; 60.2%;
III: n=27; 30.7%
IV: n=2; 2.3%
NA: n=4; 4.5%

Figure 2. Hemoglobin comparison between the pre-anesthetic
consultation and the pre-operative visit

Mean: 3.27
SD: 5.27

Table 4. Odds for RBC transfusion before and after PBM

EuroScore II

ASA= American Society of Anesthesiologists; EuroScore II - European System for Cardiac Operative Risk Evaluation II; NA: non-answered; NYHA: New
York Heart Association; SD= standard deviation

Table 2. Patients previous anemia related comorbidities

Yes: n=17; 19.3%
No: n=71; 80.7%

CKD

Yes: n=10; 11.4%
No: n=78; 88.6%

N

RBC transfusion (%)

2018

618

38.2

2019

88

22.7

Odds ratio* [95% CI]

p-value

0.37 [0.22, 0.63]

0.00027

*Odds Ratio for RBC transfusion estimated with a matched sample by sex
and age

Patients
Hematological Disease

Cohort

Table 5. Fresh frozen plasma and platelets transfusion
Rate (% of patients)

CKD - chronic kidney disease

Table 3. Therapeutic choices in hematology day hospital
Therapy

Patients

Ferric carboxymaltose

n=25; 28.4%

ESA

n=13; 14.8%

Vit.B12

n=2; 2.3%

Folic acid

n=1; 1.1%

Average units consumption*

2018

2019

2018

2019

p-value*

Fresh frozen
plasma

23.5

26.1

3.8

4.0

0.681

Platelets
transfusion

11.6

13.6

10.1

7.1

0.160

*estimated with a matched sample by sex and age

immediate post-operative period, 16 of our patients suffered
from complications (Table 6), with dysrhythmias (n=8; 50%)
and cardiac tamponade (n=3; 18.75%) as the leading causes.
When faced with cardiac tamponades, re-interventions were
successfully performed, with no other reported cases of reintervention because of excess bleeding situations.
Finally, we had a mean hospital stay of 6.3 days, considerably
lower when naively compared with the 8.89 days published
by the hospital for the 2018’s population of 618. The majority
(90.4%) of our patients were anemic at discharge with a mean
Hb of 10.4 mg/dL (Fig. 3).
Data regarding anesthesia follow-up three months after the
surgery are still not available to report.
Table 6. Immediate post-operative complications

Figure 1. Patients treated in Hematology day hospital

platelets transfusion rates were 26.1% and 13.6% of patients,
respectively. For the latter two, we had a minor use increase
compared to 2018 (23.5% and 11.6%, respectively). Table 5
presents the average unit consumption of both components
and shows that no statistical significant differences were
found when comparing 2018 and 2019 cohorts. In the
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Post-operative complications

N = 16

%

Dysrthymias

8

50

Cardiac Tamponade

3

18.75

Acute decompensation of chronic
kidney disease

1

6.25

Acute chronic kidney disease

1

6.25

Seizures

1

6.25

Urinary tract infection

1

6.25

Surgical wound infection

1

6.25
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Figure 3. Hemoglobin comparison between the pre-operative
period and discharge

DISCUSSION

PBM represents a multidisciplinary patient-centered
approach that allows blood preservation, reduction in blood
products consumption, length of hospital stay and costs.15
Our initial efforts were focused on anemia diagnosis,
optimization and treatment. Already in 2017, Muñoz M et
al13 reported a very similar prevalence of anemia (36%) to
our study in a cohort of 3342 patients proposed for major
surgeries, enhancing the fact that this percentage was higher
(40%) when only cardiac surgery patients were studied. Other
studies report 25%-40%6 preoperative anemia prevalence
in the cardiac surgery population. As reviewed by GómezRamírez et al16 and similar to our findings, preoperative Hb
increase through the use of ESA +/- IV iron was associated
with reduced RBC transfusion necessities, less postoperative
major complications and shorter LOS. Also, Cladellas et al17
report a reduction of RBC transfusion rates from 93% to 67%
with a combined therapy with recombinant erythropoietin
and iv iron sucrose. Hemoglobin optimizations like in our
study (mean raise of 0.6 mg/dL) are extremely relevant since
it has been shown, in cardiac surgery, that a 1 g/dL Hb fall is
associated with higher transfusions rate, longer hospital stays
and mortality.18 In our cardiothoracic theatre, transfusion
strategies were already more restrictive when compared
to other surgical specialties in our hospital, but the PBM
program implementation reinforced the need to establish a
real restrictive transfusion policy. This was enhanced by the
use of ROTEM® as a point of care exam by the anesthesiologist,
with an increasing use of tranexamic acid (ATX), fibrinogen,
desmopressin and prothrombin complex concentrate.
Restrictive goal-driven fluid therapy was also reinforced.
Regarding perioperative RBC transfusion, on a 2019 metaanalysis by Althoff et al19 evaluating PBM programs results
in large cohorts, a decrease in cardiac surgery transfusion
rate of 50% was established, with 0.87 fewer RBC units per
patient, which makes us confident of even better future
results in our institution. We have not distinguished between
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intra and postoperative transfusions nor analyzed immediate
postoperative hemoglobin values. However, by anesthetic
records analysis we believe most of RBC transfusions
were administered in Cardiothoracic Intensive Care Unit
(CTICU). We consider that much remains to be done in
terms of complying with PBM strategies. An example of such
is the fact that 15 patients had indication for intra-operative
ATX and did not receive it; this can be due to non-adherence
to ATX administration but also to errors in electronic
records. Furthermore, from the 20 patients who received
RBC transfusions, in 12 patients the target hemoglobin level
established was higher than 9.5 g/dL, which may express a
lack of adherence to restrictive transfusion strategies.
In our immediate post-operative period, complications were
reported in 18% of our patients, which is still significant.
Although we did not compare this complication rate with
our results from 2018, Althoff et al19 report the highest
significant reduction of complications in cardiac surgery –
27% - (compared to other specialties) after multimodal PBM
measures, with a mortality decrease of 8%.
Comparably to Althoff et al19 we also report a noteworthy
decreased in LOS (mean of 2.59 days). The authors18 have
shown a decrease of 1.34 days after PBM implementation.
Lastly, it was already established that up to 90% of patients
are anemic after a major surgery20 and since transfusion
thresholds are progressively changing to a more restrictive
pattern, patients are often discharged with significant
anemia,10 so were not surprised to find a mean Hb of 10.4
mg/dL in 90.4% of our patients immediately before discharge.
The main limitation of this study regards the fact that we
have only presented preliminary results from a 2019 cohort of
88 patients. Detailed information on the 2018 cohort (surgery
and patients’ characterization) was not included. Also, when
analyzing one of the primary endpoints of the study, the
RBC transfusion rate, controlling was accomplished for
age and sex but not for other confounding factors. Lastly,
the authors report two additional important limitations:
one – blood components prescription in our institution is
not electronic (the Imunohemotherapy Department only
provides information about the total number of units of
hemocomponents requested in the perioperative period); two
- the same applies to the clinical record of patients admitted
to our CTICU (physical clinical records were not included
in our study). Because of this, it is difficult to establish
transfusion triggers and the moment of blood products
administration.

CONCLUSION

PBM programs have proved their advantages all around the
globe with both medical and financial benefits6 and are
in constant growth and evolution. Despite the difficulty
of the task, it is of remarkable importance to create and
implement PBM programs in every hospital. A management
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expert should be leading a step by step construction of the
three pillars PBM modality and, in our experience, the
unconditional support of the Hematology team was vital.
Although PBM National Policies already exist, the authors
believe in the necessity of urgently putting them into practice
since in a period of only nine months important preliminary
goals were achieved. Future research is needed to validate the
following expected results: reduction of preoperative anemia,
chance of perioperative RBC transfusions and length of
hospital stay. All of them seem to positively impact patients’
health and hospital’s economical expenses.
PBM is considered standard of care as it is totally patientcentered and not only improves patients’ safety and general
global health as can effectively save lives. It represents a
hardworking modification in our medical culture regarding
blood management, but assuring positive results.
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Não há, não,
Duas folhas iguais em toda a criação.
Ou nervura a menos, ou célula a mais,
Não há, de certeza, duas folhas iguais.1

INTRODUÇÃO

O médico, na sua relação com o doente, enfrenta diariamente
um dilema de difícil resolução. Por um lado, sente-se
espontaneamente impelido a actuar de acordo com um
processo de normalização e extrapolação por força da ciência
e em abstracto, e por outro lado esbarra na individualidade
de cada doente e do meio que o rodeia, onde este vive e onde
este se move. Na primeira abordagem a opção é natural e o
caminho é mais fácil pois o tratamento é para a doença, e
segue de acordo com os algoritmos e com a experiência e
conhecimento de cada médico. Na segunda visão impõe-se
procurar a melhor forma de abordar aquela pessoa doente,
tendo em consideração, todo o meio que a rodeia e que
contribui para a sua definição. Reconhecem-se diferenças
não só na patogénese em cada indivíduo, mas no impacto
dessa doença sobre o próprio doente e sobre o meio social
e físico donde provém. Seguindo recomendações genéricas e
de bom senso, procura-se colher o máximo de informação,
junto dos próximos ou do próprio doente de forma a respeitar
a sua autonomia. Assim, percebem-se os danos causados pela
doença e a melhor forma de abordar o quadro para obter
ganhos em eficiência e também para que o doente seja tratado
de acordo com os seus desejos e preferências. Se bem que na
maior parte dos casos esta seja uma tarefa acessível, há diversas
situações e circunstâncias que levantam questões éticas e
funcionais de difícil resolução. Estão neste caso pessoas com
perturbações cognitivas incapacitantes, agudas ou crónicas,
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com quadros clínicos agudos dolorosos, ansiógenos ou que,
de alguma forma, afectam funcionalmente a capacidade de
discernimento e de comunicar, como a hipoxemia grave ou
o coma, ou o choque ou um doente sedado e sob ventilação
mecânica em cuidados intensivos. Nestes casos, a ausência
de família, conhecidos ou próximos, duma forma geral, pode
culminar num processo complexo em que as comissões de
ética podem ser chamadas a participar. Todos nós, médicos,
já fomos confrontados com situações semelhantes e tivemos
que decidir ou pedir ajuda. Este grande grupo de doentes
incapacitados e sem representação foi designado por Karp
e Wood2 como “The single greatest category” encontrada
pelos clínicos nos hospitais. Nos EUA, algumas estatísticas
sugerem em cerca de 100 000 o número de pessoas neste
grupo, que poderá atingir os 330 000 estimando-se3 que até
2030 esta cifra atinja números bem mais dramáticos devido
ao envelhecimento da geração do baby boom, nascida no
pós-guerra, 1946-1967, e representando cerca de 20% da
população da América do Norte, mas também presente na
Europa, sobretudo no Reino Unido e na França. A grande
categoria dos não-representados distribui-se por 3 subgrupos: a) Os sem-abrigo ou mentalmente incapacitados, b)
Os que por opção própria ou história de vida não têm família
nem amigos e, c) Todos os doentes idosos, que sobreviveram
à família e aos amigos.

INCOMPETÊNCIA, INCAPACIDADE
OU SEM-REPRESENTAÇÃO?

Os termos incompetente ou incapacitado, pelo menos na
cultura portuguesa e do meu ponto de vista, enfermam duma
estética pejorativa. O primeiro, de pendor acusativo, mais
usado no léxico jurídico, dá a entender que houve uma falha
do próprio doente na aquisição das aptidões e conhecimentos
necessários à boa execução da função esperada ou à qual se
deveria obrigar no próprio interesse. A agravar esta “falha”,
o doente fica com o ónus de, por natureza e implicitamente,
ser quem deve ter a competência para gerar a representação.
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O termo incapacitado, mais compassivo, muito usado no
âmbito médico, sugere o facto do doente não possuir as
qualidades necessárias ou ser demasiado fraco ou aleijado
para desempenhar a tarefa esperada criando abertura a um
comportamento paternalista ou minimalista. São termos
pouco abrangentes porque parecem limitar o problema
da decisão médica ou ética ao próprio doente, reduzindo
a figura do próximo, familiar ou amigo, a um recurso de
segunda linha. Interessa, do meu ponto de vista, referir em
concreto o problema da falta de imagem do doente no seu
todo, incluindo o meio que o rodeia, físico e social, e a teia de
inter-relações onde o próprio se enquadra e interage. Ou seja,
é necessário reconhecer e validar a representação, seja pelo
próprio doente, seja por terceiros e não sugerir avaliação de
capacidades ou competências do doente para o fazer.
If you are unrepresented in something such as a parliament,
legislature, law court, or meeting, there is nobody there
speaking or acting for you, for example to give your opinions
or instructions.
COBUILD Advanced English Dictionary. Copyright © HarperCollins Publishers

A palavra unrepresented, parece ter surgido durante o
século XVII na literatura anglo-saxónica.4 O termo, que
em português se pode traduzir por não-representado ou
sem-representação, carrega em si um significado mais
adequado para o estatuto do doente sem próximos, sem voz
ou sem disponibilidade cognitiva ou comunicacional para
expressar a sua vontade ou ponderar as suas opções médicas.
Assim, parece-me mais apropriado, mais abrangente e mais
explicativo o termo não representado ou sem representação
ou mal representado. O problema torna-se mais claro se
se puser ao contrário: “Se o doente estiver capacitado ou
competente posso dispensar o próximo, amigo, família?”
Juridicamente, talvez, mas como médico, não. Sinto-me mais
confortável, técnica e moralmente, para tomar decisões ou
fazer propostas terapêuticas, na procura do bem maior para
o doente, ao incluir na entrevista a família e os que com ele se
preocupam e sofrem.
É consensual que ninguém é apenas DNA. Cada um é mais
o que nos fazem, crescendo na alteridade e na interacção
com o meio envolvente, o vivo e o inerte, o bioma e o
abiótico. Por outro lado, o que somos deixa uma marca
ou contra-molde, imprint, no meio vivo e físico, que nos
rodeia. Saber ler e interpretar estas marcas permite, a quem
tem os conhecimentos técnicos, o médico, complementar
informação do doente e ajustar a intervenção de forma
meticulosa, adequada e proporcional, naquela pessoa e
naquele que é o ambiente dessa pessoa. Por outro lado, é pouco
provável que um doente em sofrimento agudo, que pode ser
por dispneia ou por dor, febre ou confusão, ou apenas pela
pressão incontornável, técnica e emocional, da entrevista,
para colocar em risco a capacidade de discernimento e de
comunicação. Cruzar e comparar as informações e opções

validadas pelo doente com as obtidas numa conversa serena
com a família, amigos ou próximos, é um tempo gasto de
forma mais que razoável para garantir uma abordagem
integral, adequada e proporcional.
Discute-se frequentemente, quem deve tomar a decisão final.
Não tenho dúvida. A palavra final é do doente e de mais
ninguém. E por isso devo respeitá-la quando ele, ao procurarme, ou à instituição onde presto serviço, me outorga o dever
e delega em mim, médico, como seu provedor, elegendo a
relação fiduciária como a base de todo o processo. Como tal,
ele espera com confiança que eu envide todos os esforços
para resolver o problema que o apoquenta com o menor
sofrimento. É esperado deste médico que use todos os meios
ao seu alcance para perceber o problema real e delinear a
estratégia com trabalho e, por vezes, com muita coragem nas
perguntas, nas propostas e nas tomadas de decisão. Usar a
fachada da instituição como máscara para diluir o dever pelos
colegas ou pelas especialidades, ou mitigar a responsabilidade
desta confiança, alegando que o doente veio ao hospital e
não o escolheu, a ele, médico, especificamente, é um acto
de hipocrisia, no mínimo pusilânime, pois é o médico que
suporta o nome da instituição. Este medo e desconforto de
ocupar o seu lugar no sistema, não responder ao apelo doutro
membro, qualquer que seja o pretexto, é morrer um pouco
como médico e matar um pouco a medicina. O médico só
tem que fazer o que é esperado que faça.

CONFIANÇA

A confiança é a marca de água da ética, é a forma visível
do exercício da moral. Mais que uma metáfora, mais do
que uma analogia, o ecossistema social, à semelhança
dum ecossistema ecológico, exige um elemento agregador,
uma cola, um fluxo de energia que circule através dos seus
membros, que cada um recebe e envia para o seguinte. Neste
acto de transferência, uma passagem transformadora em que
cada um afirma a razão da sua vida e da sua identidade, fica
uma marca indelével do ser que a usou e passou. É por isso
que ele vai ser olhado. No ecossistema ecológico, a energia
que percorre todos os seus membros, é, normalmente, a
energia do sol. As plantas absorvem-na e transformam-na em
substracto alimentar, a erva e os frutos, para os herbívoros
consumidores que, por sua vez, cedem essa energia, na forma
de carne, aos carnívoros predadores. Os restos orgânicos são
degradados pelos agentes necrófagos que libertam a Natureza
dos patogéneos, mantêm o ambiente limpo e ainda usam
restos de energia oculta no derradeiro nutriente putrefacto.
Todos estes membros do ecossistema devem à energia do
sol a revelação da sua identidade, transformando-se no que
é suposto transformarem-se, a planta, a ovelha, o lobo, a
bactéria. Depois, é a mineralização e a absorção por novas
plantas que recebem mais luz solar repetindo-se o ciclo vezes
sem conta num equilíbrio sereno, mas poderoso e resiliente.
Num ecossistema social, a energia que o perpassa chama-se
confiança. É este o substracto energético que leva o cliente
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ao mercado, o aluno à escola, o automobilista à oficina, e o
doente ao hospital, onde cada um acredita encontrar o que
procuram. A resiliência deste ecossistema é a medida da
confiança que nele circula. O fornecedor existe por causa
do cliente, a escola por causa da criança, a oficina por causa
do automobilista e, finalmente, o médico existe, fruto da
confiança e do desejo vital do doente. Se cada um responder à
vocação, está a aceitar e a construir-se nessa responsabilidade.
A identidade daqui resulta. Que cada um cumpra o que
promete, e que o cumpra com a força e a determinação da
confiança que lhe é oferecida.
A característica mais visível, e talvez a mais extraordinária,
desta visão ecológica da bioética é a ausência duma hierarquia
formal e organizada num sistema donde emergem relações
espontâneas fruto da singularidade de cada membro e da
procura de complementaridades. Doutra forma dito, não
existe nenhuma entidade que coercivamente imponha a
relação entre o médico e o doente e a família. Sendo cada
um igual a si próprio, mas diferentes entre si, completam-se
mutuamente cimentados na confiança e na responsabilidade
geradas e para a qual se voluntariaram. Esta dinâmica
não faria sentido se todos tivessem as mesmas funções e
ninguém dependesse de ninguém. Todos mecânicos ou todos
automobilistas. Todos doentes ou todos médicos. Todos
professores ou todos alunos. Talvez seja esta a principal
fonte donde brota a explicação para uma bioética à luz da
teoria dos ecossistemas. Embora com menos visibilidade, as
complementaridades mencionadas, na sua forma não-genérica,
são outra característica dos ecossistemas, constituindo a sua
matriz e suportando a criação de diferentes papéis e funções
para cada membro, sujeitando-se e regulando-se pelas
mesmas regras sociais e éticas. São as complementaridades
não-genéricas que inspiram e promovem a identidade de cada
membro. Talvez por esta razão muitos filhos procuram uma
profissão diferente da dos pais desejando completá-los sem
se confundir com eles. Complementaridade não-genérica,
tal com a designação o sugere, é uma função específica
que só pode ser desempenhada por um determinado grupo
de membros, por exemplo, médico, agricultor, mecânico,
professor de matemática, mas também escritor, actor ou
artista plástico. Exige uma competência específica e um valor
próprio ao contrário das outras complementaridades, as ditas
genéricas, que não definem indivíduos, nem grupos pois são
de âmbito geral e comum. Entre as complementaridades
genéricas encontram-se as redundantes, que como o nome
indica, não acrescentam valor à cadeia porque já existem
com a disponibilidade adequada, e as independentes, que
não interferem com a cadeia do ecossistema porque não
se alinham estruturalmente nem funcionalmente com as
restantes actividades.
Portanto, o ecossistema é visto como uma estrutura alinhada
e coerente. Este alinhamento estrutural pode ser definido
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como a extensão ou medida para a qual existe acordo
mútuo entre os parceiros quanto às posições e aos fluxos
de interacção, tal como argumenta Adner.5 Refiro-me a
todos os que participam e contribuem para o ecossistema:
médico, doente, família, governantes, gestores, cidadãos em
geral, anónimos, mas com complementaridades definidas,
não-genéricas. Nesta perspectiva da bioética, é fácil
compreender porque é que quando se perturba um membro,
perturba-se toda a comunidade. Dir-se-á que terá de ser
grande a perturbação para que tal se sinta. Sim e não. A
multilateralidade, por oposição à uni- ou à bilateralidade, das
interacções, garante que qualquer perturbação terá um efeito
no ecossistema. Poderá ser subliminar ou pode ocorrer longe
do ponto da rede onde ocorreu, mas todo, e mesmo todo, o
ecossistema será afectado.
A questão do doente não representado constitui uma
boa porta de entrada para ver a bioética pelo prisma dos
ecossistemas. Qualquer membro de qualquer ecossistema
transporta em si marcas desse ecossistema, tal como
contribui para a diferenciação do mesmo ecossistema.
Conhecer o ecossistema, ler e validar esses sinais permitirá
obter a representação, uma imagem mais ou menos definida,
mais ou menos completa, mais ou menos detalhada, daquilo
que é importante para aquele membro doente, mesmo que
ele possa não ter consciência disso. De acordo com Urie
Bronfenbrenner,6 o desenvolvimento humano é influenciado
por diferentes sistemas ambientais. Esta teoria, conhecida por
Teoria dos Sistemas Ecológicos (TSE) ajuda a explicar porque
nos comportamos de forma diferente quando estamos em
família ou quando estamos na escola ou a trabalhar.
A TSE defende que, durante a vida, o ser humano encontra
e interage com cinco diferentes ambientes ou sistemas.
(1) O microssistema, representado pela família, amigos,
professor, colegas de trabalho. Todos os membros com quem
interagimos directamente suportam um microssistema. Não
somos simples receptores das experiências de interacção,
mas contribuímos para a construção desse ambiente, ou
seja, este ambiente reflecte o pensamento e as acções de cada
membro. Como se compreende, é nestes microssistemas
que se encontra a melhor representação para o doente. (2)
No mesossistema, o segundo anel da teoria, desenrolam-se
as interacções entre os microssistemas. Por exemplo, entre
o meu irmão e o meu colega de trabalho, entre o professor
e o pai da criança significando que a experiência familiar
pode reflectir a experiência laboral ou escolar. (3) No terceiro
anel da TSE encontramos o exossistema. As interacções no
exossistema desenrolam-se entre contextos para os quais a
pessoa não contribui, com o quais não convive, e contextos
nos quais participa activamente e se expõe livremente. Para
Bronfenbrenner é o caso da criança muito ligada ao pai.
Quando o pai emigra, a criança é obrigada a interagir com a
mãe do que pode resultar reacção de conflito ou, pelo contrário,
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uma ligação muito forte, compensadora da perda. O médico
encontra-se no exossistema para a maior parte das pessoas.
Uma relação fortuita não implica grande envolvimento.
Mas se surge uma doença grave, internamento, decisões
marcantes com efeitos potenciais graves no curto prazo, as
interacções major passam obrigatoriamente para o contexto
médico e hospitalar rompendo com o contexto familiar.
Cabe ao médico compreender que conquistar o doente, obter
a sua confiança e a da família, é uma prioridade para evitar
uma relação disfuncionante e um défice comunicacional
que impeçam o seu conhecimento tirando suporte à tomada
de decisões. O contexto cultural, incluindo o estatuto
socioeconómico do doente e da família, a etnia, a religião,
o local e o país em que vive, constitui o (4) macrossistema.
Nascer e viver numa família pobre, pode fazer da pessoa
um trabalhador árduo, criar mais tenacidade, estoicismo e
resiliência aumentando, por exemplo, a tolerância à dor, ao
sofrimento e à morte. Finalmente, o (5) cronossistema, inclui
todas as transições e todos os momentos em que, durante
a vida, sobre a linha do tempo, a pessoa muda de sistema,
portanto de relações. São momentos de perda e adaptação.
Podem ser inevitáveis ou voluntários. São extremamente
importantes para o médico porque carregam em si muita
informação que permite conhecer a pessoa e a família. Na
resposta à perda e no processo de adaptação revelam-se as
ferramentas e os mecanismos de defesa e reconstrução
despoletados pela agressividade natural do processo. Mostra
também a alma, isto é, o ânimo disponível para enfrentar a
adversidade. Pode estar representado pela morte dum ente
querido, um divórcio, um casamento, uma emigração, uma
perda de emprego, uma promoção.
A importância e a consistência desta teoria,7 publicada em
1979, tem influenciado muitos psicólogos na forma como
analisam uma pessoa e os efeitos do ambiente sobre essa
pessoa. A TSE, alicerçada na observação da natureza e
invocando as suas características estruturais tem servido
de inspiração ou constituído a fundação do trabalho de
vários académicos. Mas também tem sido usada em diversos
sectores industriais e comerciais como uma forma diferente
de governança.
Em Medicina, a representação do doente inclui, na minha
perspectiva, a que o doente dá de si próprio ou aquela
que é obtida a partir dos seus próximos, o microssistema
de Bronfenbrenner. Se este não for suficiente é possível
sempre pesquisar nos anéis mais exteriores da teoria dos
ecossistemas. Em todos haverá marcas. Ou seja, serão muito
poucos os doentes que no fim ficarão sem representação.
As directivas avançadas, com escassa adesão pelo prudente
reconhecimento da imponderabilidade do futuro e o
maltratado consentimento informado, são dois instrumentos
legais, de valor ético duvidoso, que não resolvem o problema
da representação, antes o agravam, mas que permitem, isso

sim, um putativo alijamento das responsabilidades do médico
e da família e um abrandamento na procura e conhecimento
do doente. São um passo em sentido contrário à solidariedade
e à protecção dos vulneráveis transferindo para um tempo
incerto uma decisão do presente, no primeiro, e permitindo
ratificar, no caso do segundo, um procedimento que muitos
doentes ou familiares nunca chegam a entender nem cujas
opções conseguem discutir, verbalizando a aquiescência
num comentário pouco diferente de: “Bom, se tem de ser…!”
O saudoso Professor António Barbosa de Melo afirmava que
a Ética precede o Direito. Não posso estar mais de acordo. E
acrescentaria, mesmo, que o contrário é correr o risco de o
próprio Direito corromper a Ética.

CONCLUSÃO

Tanto quanto sei esta é a primeira vez que ao exercício da
Medicina se reconhecem características que a permitem
colocar e integrar numa malha social onde se percebe que
por força da ponderação dos valores morais se obtém um
alinhamento estrutural de todo o conjunto multilateral
dos seus membros, os quais, por sua vez, são solicitados a
interagir para materializar um determinado valor. Neste
caso, contribuir para a saúde, ou melhor, para o bem-estar
total, nas palavras de Aristóteles, a eudaimonia. Reconhecer
esta estrutura e o seu funcionamento pode permitir ao
médico obter conhecimento sobre os desejos e preferências
do doente, dito não representado, desde que tenha o cuidado
de não incorrer em inferências excessivas, paternalismos
incautos ou deslizes por convicções próprias.
Goethe, conhecido pelos seus sábios comentários sobre
tantos aspectos da experiência humana na tentativa de
compreender o mundo dizia: “Everything has been thought
of before; The difficulty is to think of it again”. Na realidade,
e tomando um dos exemplos mais antigos, Demócrito,
conhecido como de Abdera, filósofo da antiga Grécia,
470-360 a.c. antecipou a existência dos átomos e dos seus
movimentos, mas esta extraordinária dedução nunca teve o
mesmo impacto que a (re)descoberta de Rutherford em 1910,
que através da sua conhecida e engenhosa “Experiência de
Rutherford”, demonstrou a natureza planetária e nuclear dos
átomos através da deflexão de partículas alfa atravessando
uma fina folha de ouro. Por essa mesma razão, na sua obra,
Urie Bronfenbrenner acrescenta “Ideas are only as important
as what you can do with them” referindo-se à sua inspiração
nos ecossistemas ecológicos, naturais, e à sua possível
utilidade prática. Se a leitura da bioética à luz da teoria dos
ecossistemas ajudar a perceber a doença e a intervir junto do
doente e dos seus familiares, respeitando a sua vulnerabilidade
e mitigando o seu sofrimento, então isso será mais que uma
ideia. Até lá não é mais do que isso.
Finalmente, não consigo imaginar a espécie humana
constituída por apenas um indivíduo. Por isso, celebrar a
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confiança é natural e desejável. Ela contém em si o poder do
Sol para o nosso ecossistema. Ninguém precisa de construir
o seu túmulo em vida e decorá-lo com gravações sobre os
seus desejos e os seus medos, colocando guardiões para que
nada desapareça e tudo seja cumprido, tal como faziam os
antigos faraós há mais de 3000 anos. Essa era uma sociedade
em pirâmide e que vivia para as pirâmides. A nossa sociedade
pugna por dar voz a cada membro e deixa que cada um se
expresse no seu seio. Sabemos que todos, mais que tê-lo,
somos um bocadinho dos outros. Esses bocadinhos são os
desenhos e os hieróglifos que importa decifrar em cada dia e
em cada circunstância. O doente e a família não deverão ser
a excepção.
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ABSTRACT
Invasive mechanical ventilation plays a key role in the management
of respiratory failure induced by SARS-CoV-2 infection. Patients with
COVID-19 have been associated with need for both long periods of
ventilation and higher pressures applied to a often damaged lung
parenchyma. These features may prompt an increased risk of lung
injury, namely barotrauma, even when a lung protective ventilation
strategy is applied. We report a case of a COVID-19 ventilated patient
who developed several barotrauma related complications that
ultimately led to death.

RESUMO
A ventilação mecânica invasiva tem um papel fundamental na
abordagem da insuficiência respiratória induzida pela infeção
por SARS-CoV-2. Os doentes com COVID-19 têm demonstrado
necessidade de longos períodos de ventilação e de pressões elevadas,
muitas vezes aplicadas a um parênquima pulmonar lesado em
contexto da própria infeção. Estas características podem promover
um risco acrescido de lesão pulmonar, nomeadamente barotrauma,
mesmo quando é aplicada uma estratégia ventilatória pulmonar
protetora. Apresentamos o caso de um doente ventilado com
COVID-19 que desenvolveu várias complicações relacionadas com o
barotrauma, as quais culminaram no seu falecimento.
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INTRODUCTION

The overdistension and high pressures generated during
invasive mechanical ventilation (IMV) can cause bronchial or
alveolar rupture leading to barotrauma. The consequent air
leak can occur into the mediastinum (pneumomediastinum),
pleural cavity (pneumothorax), subcutaneous tissues
(subcutaneous emphysema) and peritoneal cavity
(pneumoperitoneum). The risk of barotrauma is increased in
patients with severe underlying lung disease, namely acute
respiratory distress syndrome (ARDS).1 Since the ARDSnet
trial, lung-protective ventilation strategies (tidal volume 6
mL/kg of predicted body weight and plateau pressure < 30
cmH20) have been implemented to reduce complications
of IMV in patients with acute lung injury and ARDS.2
Barotrauma is associated with a significant increase in the
intensive care unit (ICU) lenght of stay and mortality.3
Recently, it was reported a prevalence of barotrauma of 40%
among coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients under
IMV and it was found that in these patients barotrauma
is an independent risk factor for death and is associated
with a longer hospital lenght of stay.4,5 Nevertheless, it has
also been described an increased risk of pneumothorax,
pneumomediastinum and subcutaneous emphysema even
in unventilated COVID-19 patients.6-9 In these patients it has
been proposed that strutural changes that occur in the lung
parenchyma caused by SARS-CoV-2 infection – namely cystic
and fibrotic changes – may lead to bulla formation, wich in
turn when associated to the increased intrathoracic pressure
resulting from prolonged cough,, may cause pneumothorax
and potentially pneumomediastinum and subcutaneous
emphysema.8,9 We report a case of a COVID-19 patient who
received IMV and developed several barotrauma related
complications that ultimately may have contributed to death.
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CASE REPORT

A 62-year-old male with arterial hypertension treated with
irbesartan and no history of smoking or previous respiratory
disease presented to the Emergency Department with dry
cough and fever for one week. On admission, he had mild
hypoxemia (PaO2/FiO2 257 mmHg), lymphopenia (630/µL)
and a C-reactive protein of 4.3 mg/dL. Chest X-ray revealed
bilateral interstitial pulmonary infiltrates. Nasopharyngeal
swab tested positive for SARS-CoV-2 in a real-time polymerase
chain reaction assay. The diagnosis of pneumonia induced
by SARS-CoV-2 was made and the patient was admitted to
a general coronavirus ward and started oxygen therapy and
treatment with hydroxychloroquine and lopinavir/ritonavir.
On the fifth day (D5), the patient evolved into septic shock and
hypoxemic worsening (PaO2/FiO2 182 mmHg) requiring ICU
admission, where he was intubated and started on IMV in a
volume control mode with a lung-protective strategy (6-8 mL/
kg predicted body weight). A good lung dymamic compliance
(55-90 mL/cmH20), plateau preassure < 30 cmH20 and
driving pressure < 15 cmH20 were mantained as long as the
patient was under IMV. On the fifteenth day (D15), hematic
drainage through the nasogastric tube was noted. Upper
gastrointestinal endoscopy (UGE) revealed erythematous
gastropathy without active bleeding. Shortly after the
UGE, the patient developed subcutaneous emphysema
without impairment in gas exchanges. Chest computed
tomography (CT) with oral contrast revealed cervical
subcutaneous emphysema, large pneumomediastinum and
small pneumoperitoneu (Fig. 1) without pneumothorax or
esophageal leakage of oral contrast.

significant improvement both in subcutaneous emphysema
and pneumomediastinum and feeding through nasogastric
tube was re-introduced without complications.
For the next two weeks the patient remained in the ICU
and it was possible to stop the vasopressor support and
progress in sedation weaning. However, on the thirty-six day
(D36) after hospital admission, he started fever again and
increasing blood inflammatory markers (C-reactive protein
14.90 mg/dL and procalcitonin 16.09 ng/mL). Upon suspicion
of infection, right jugular central venous catheter was
removed and an ultrasound-guided central venous catheter
was placed in the left jugular vein. Less than an hour later,
the patient developed progressive desaturation. Chest X-ray
revealed right-sided pneumothorax (Fig. 2) and a chest tube
was placed allowing air drainage from pleural space.
Chest CT additionally revealed worsening ground glass
opacification and previously absent consolidation areas.

Figure 2. In the upper left corner, chest X-ray showing rightsided pneumothorax (arrows). CT performed after chest tube
placement revealing right pneumothorax, bilateral pleural
effusion, worsened ground glass opacities and crazy-paving
pattern with previously absent consolidation areas

Figure 1. CT scan images revealing cervical subcutaneous
emphysema dissecting several muscle groups and
communicating with large pneumomediastinum. Sagittal view
shows small pneumoperitoneum in the anterior abdominal
plans

The patient underwent flexible bronchoscopy which ruled out
tracheoesophageal fistula and repeated UGE wich definitely
excluded esophageal perforation or other iatrogenic lesions.
A nonsurgically approach was decided (oral intake cessation,
nasogastric tube draining and parenteral nutrition) and
micafungin and broad-spectrum antibiotics (meropenem
and vancomycin) were started to prevent a mediastinitis. On
the twentieth day (D20), radiological reassessment showed
226

Based on fever onset, increasing inflammatory markers and
new pulmonary infiltrates, it was assumed a nosocomial
respiratory infection, namely a ventilator-associated
pneumonia. New blood cultures and tracheal aspirate were
collected for microbiological analyze and a new cycle of
antibiotics with tigecycline and vancomycin was empirically
started. Unfortunately, the patient deteriorated with
multiorganic dysnfunction (respiratory, cardiovascular and
renal) with increasing need for vasopressor and ventilatory
support and died a few hours later. One weak after death, the
result of blood cultures was released revealing the isolation
of Pseudomonas aeruginosa in all samples collected. We
assumed that the patient died because of refractory septic
shock caused by ventilator-associated pneumonia and
Pseudomonas aeruginosa bloodstream infection. Ultimately,
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pneumothorax contributed to this unfavorable outcome
because it was an additional cause of respiratory dysfunction.

DISCUSSION

Barotrauma is a recognized complication of mechanical
ventilation.10 In this case report, the patient developed
barotrauma in two different moments - first with
pneumomediastinum, subcutaneous emphysema and
pneumoperitoneum after UGE performed for suspected
gastrointestinal bleeding and later with pneumothorax
after jugular central line placement. In both moments these
events most likely occured as complications of mechanical
ventilation since in the first event tracheoesophageal fistula
or other iatrogenic lesions were ruled out by bronchoscopy
and repeated UGE and in the second case pneumothorax
developed on the contralateral side of the jugular catheter
placement. Assuming that these events were actually
barotrauma complications, we may question its occurence
since a lung protective strategy was employed from the
beggining. This may rise the question if SARS-CoV-2
infection poses a particularly high risk of barotrauma. Diffuse
alveolar damage has been described as a key pathophysiologic
mechanism in new coronavirus induced lung injury.11 Some
authors have suggested that alveolar damage caused by this
viral infection leads to severe destruction of alveolar tissue,
resulting in bulla formation in formerly healthy lungs and
enhancing the risk of pneumothorax and other barotrauma
presentations. This hypothesis is supported by the fact that
an increased incidence of pneumothorax has been reported
in both ventilated and unventilated COVID-19 patients.8,9
Additionally, COVID-19 patients demand long periods of
ventilation with more time of exposure to airway positive
pressure and they may be difficult to ventilate as they often
present decreased respiratory system compliance mimicking
ARDS and lung fibrosis.10,12 Lung perfusion regulation
compromisse and thrombotic microvascular injury may
further contribute to the pathophysiologic mechanisms
in COVID-19 and might lead to severe hypoxemia in
patients with preserved lung complicance.13,14 Mechanical
ventilation itself can further aggravate or even induce
lung injury highlighting the role of ventilation strategies
to protect from excessive lung stress and strain.10 For all
these reasons COVID-19 patients may be at particularly
increased risk of barotrauma even under protective lung
ventilation and regardless of previous history of smoking or
respiratory disease. In a recent retrospective case-control
study, barotrauma in COVID-9 induced respiratory failure
requiring mechanical ventilation was found in 40% of the
patients. Patients who developed barotrauma (8/20) had
a median age of 62 years and a previous median time of
IMV of 18 days before barotrauma. Complications included
pneumothorax (n=5), pneumomediastinum (n=5), extended
subcutaneous emphysema (n=2) and pneumopericard

(n=1), with four patiens showing more than one type of
complication. Only one patient presented predisposing lung
disease (chronic obstructive lung disease). Interestingly, the
authors reported lower pressures and tidal volumes in patients
with barotrauma compared to patients without barotrauma,
reaching statistical significance for the comparison of peak
pressure and tidal volume, suggesting no direct association
between the occurence of barotrauma and the applied
ventilatory parameters when following recommendations
for lung protective ventilation.4 Analog to the patients
in that study, the patient we presented had no history of
respiratory disease and although he was ventilated according
to lung protective recommendations he still developed
several barotrauma complications. Previously, Anzueto
A et al had also found no correlation between barotrauma
and mechanical ventilation parameters.3 In many parts
of the world, COVID-19 pandemic required many health
professionals without training in mechanical ventilation to
be involved in the treatment of these patients in intermediate
and intensive care units. This clinical case also intends
to highlight the role of safely programming the ventilator
settings according to a protective lung strategy in order to no
further increase the risk of barotrauma. Another strategy to
minimize the risk of barotrauma is early ventilatory weaning,
protecting lung for prolonged positive pressure ventilation.
In conclusion, barotrauma is a complication of mechanical
ventilation of particular concern in COVID-19 ventilated
patients even when recommendations for lung protective
ventilation are implemented. Lung damage elicited by SARSCoV-2 infection, prolonged need for mechanical ventilation
and ventilator-induced lung injury may increase the risk and
amplify the extention of barotrauma. Healthcare providers
must be able to early recognize this complication and manage
it properly.
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The Importance of Near-Infrared Spectroscopy for
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Medula Espinal Durante a Reparação Endovascular da Aorta Torácica
Joana Moreira1* ID , Rita Fernandes1 ID , Ana Araújo1 ID , Luís Loureiro2 ID , Elizabete Neutel1

ID

Afiliação
1
Department of Anaesthesiology, Critical Care & Emergency Medicine, Centro Hospitalar Universitário do Porto. Porto, Portugal.
2
Angiology and Vascular Surgery Service, Centro Hospitalar Universitário do Porto. Porto, Portugal.
Keywords
Aortic Aneurysm, Thoracic; Blood Vessel Prosthesis Implantation; Endovascular Procedures; Spectroscopy, Near-Infrared; Spinal Cord Ischemia
Palavras-chave
Aneurisma da Aorta Torácica; Espectroscopia de Luz Próxima ao Infravermelho; Implante de Prótese Vascular; Isquemia da Medula Espinal; Procedimentos
Endovasculares

ABSTRACT
Endovascular aortic procedures are becoming increasingly common,
replacing open surgical repair in the majority of patients with
thoracoabominal aortic aneurysms. In these procedures, spinal cord
perfusion is vulnerable. A high risk patient for spinal ischaemia was
presented for a branched 22 cm long thoracic endovascular aortic
repair (TEVAR) elective procedure. We used a monitoring approach
with a subarachnoid catheter, according to our institutional protocol
for TEVAR procedures, complemented with the use of near-infrared
spectroscopy (NIRS). Continuous non-invasive surveillance of perispinal oxygen supply-demand balance during the procedure (NIRS),
together with mean arterial pressure and cerebrospinal fluid pressure
trends, was of uttermost importance to help us distinguish the
pathophysiology mechanism behind the ischemic insult and act
accordingly. NIRS has the potential to satisfy all the criteria for ideal
spinal cord monitoring, such as noninvasive, continuous and realtime information about spinal cord perfusion and oxygenation.

espinal, proposto para cirurgia eletiva de reparação aórtica torácica
endovascular com uma prótese fenestrada de 22 cm. Foi usada uma
estratégia de monitorização com recurso a cateter subaracnoideu,
de acordo com o protocolo institucional, complementado com a
tecnologia de espectroscopia próximo do infravermelho (NIRS). A
monitorização não invasiva do balanço entrega-demanda de oxigénio
peri-espinal (NIRS), em conjunto com as tendências da pressão
arterial média e a pressão do fluido cefalorraquidiano, revelou-se
de grande importância na distinção do mecanismo patofisiológico
por detrás do insulto isquémico e permitiu atuar em concordância.
A tecnologia NIRS constitui uma forma de monitorização da medula
espinal próximo do ideal: não invasibilidade, informação contínua e
em tempo real acerca da perfusão e oxigenação peri-espinal.

INTRODUCTION

Endovascular aortic procedures are becoming increasingly

RESUMO
Os procedimentos endovasculares estão a tornar-se cada vez
mais comuns, substituindo a cirurgia aberta na maioria dos casos
de aneurisma aórtico toracoabdominal. Nestes procedimentos a
perfusão da medula espinal está vulnerável.
É descrito um caso de um homem com risco para isquemia

common, replacing open surgical repair in the majority
of

patients with thoracoabominal aortic aneurysms.1 In

these procedures, spinal cord perfusion is vulnerable to
hemodynamic variations and the mechanical obstruction
of the artery of Adamkiewicz can also contribute to the
ischemic insult.
Patient demographic characteristics, comorbidities, anatomic
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features, and anaesthetic and surgical techniques are known
risks factors to spinal cord ischemia (SCI).2
In experienced centres despite the use of various strategies
to protect spinal cord, the incidence of spinal cord ischemia
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ranges from 3.9% to 13.2%.3 Therefore, close monitoring of
the patient during the surgical procedure is mandatory to
detect spinal cord ischemia early enough to treat it.
Monitoring spinal cord perfusion and function is in the
dependency of the developments made in brain monitoring.
Griep et al described the "The Collateral Network (CN)
Concept “ blood supply to the spinal cord is provided by a
rich network of intra- and paraspinous arterial collaterals).4
Near-infrared spectroscopy (NIRS) is a noninvasive
continuous monitoring technique that assesses the
oxyhaemoglobin fraction within a focal area of underlying
tissue.5
There are a few published works reporting its use in spinal
cord monitoring. LeMaire et al2 successfully used NIRS in
a pig model to detect induced regional SCI and Moerman
et al6 used NIRS to detect SCI during a staged hybrid
thoracoabdominal aortic aneurysm (TAAA) repair. Nicolaou
et al7 have also used NIRS to accurately detect and treat SCI in
humans during thoracic endovascular aortic repair (TEVAR).
Demir et al8 described two cases of Type B aortic dissection
surgery in which spinal regional perfusion monitoring was
performed. Etz et al9 evaluated, for the first time, non-invasive
monitoring of the collateral network oxygenation by means
of near-infrared spectroscopy prior to, during, and after
thoracoabdominal aortic repair in pilot study, and concluded
that Lumbar collateral network oxygenation levels directly
respond to compromise of aortic blood circulation. After
this, the same workgroup10 reassert that indirect surveillance
of the spinal cord by NIRS seems to be a tempting option
with increasing evidence supporting the collateral network
concept. To the best of our knowledge, this is the first case to
report a differential approach and plan of intervention based
on continuous noninvasive surveillance of oxygenation of the
spinal cord region during and after a TEVAR.

CASE REPORT

A 77 year-old man with an endoleak type I from a previous
EVAR (endovascular aortic repair) and an associated thoracic
aneurysm was presented for a branched 22 cm long TEVAR
elective procedure. He had a history of three previous general
anaesthesia without incidents. His comorbidities included
controlled high blood pressure, dyslipidaemia, pulmonary
emphysema, chronic renal disease grade II, depression and
a previous stroke without present sequelae. He also reported
difficulty on climbing a flight of stairs. He had a modified Lee
score class III and a modified Frailty Index of 5. Analytically:
creatinine 1.21 mg/dL and remaining values within normal
ranges; Electrocardiogram: Sinus rhythm, 66bpm, cQRS of
415 ms. Thorax X-ray: emphysematous biotype.
One day before the surgery the anaesthesia team placed a
lumbar drain in L4-L5, limiting the depth of catheter insertion
to 6 cm in a cephalic direction. The procedure was performed
230

in an angiographic suite outside the OR, with the standards
of care indicated in the Statement on Nonoperating Room
Anesthetizing Locations. In addition to the American Society
of Anesthesiology (ASA) standards we also monitored the
haemodynamic status by ProAQT® Pulsioflex, cerebrospinal
fluid pressure (CSFP), the spinal cord perfusion pressure
(SCPP) (SCPP=MAP-CSFP), the depth of anaesthesia with
bilateral BIS® and the regional oxygen saturation (rSO2) with
INVOS®. Regional oxygen saturation was evaluated in four
locations in accordance to Broezeman et al3: 1 - left frontal
lobe, 2 - right frontal lobe, 3 - cervical medulla and 4 - low
thoracic medulla (Fig. 1 ).

Figure 1. NIRS monitors location: 1 - left frontal lobe, 2 - right
frontal lobe, 3 - cervical medulla and 4 - low thoracic medulla

Anaesthesia induction was performed with remifentanil,
propofol and rocuronium with minimal hemodynamic
repercussions (Fig. 2, point A).
Airway was secured with an endotracheal tube and
anaesthesia was then maintained using a target controlled
infusion of remifentanil (Minto’s model11) and propofol
(Schnider model12). The procedure started (Fig. 2, point B)
by surgical exploration of the right femoral artery and left
axillary artery allowing accurate endograft placement by
angiography and branch cannulation. It was a two-piece
endograft. The first piece was placed in the proximal thoracic
aorta and the second, thoraco-abdominal, consisted of a fourbranch endograft, with branches to the celiac trunk, superior
mesenteric artery and both renal arteries.
During deployment and ballooning of the thoracic prosthesis
an immediate increase in MAP was verified (Fig. 2, point C).
The same haemodynamic response was observed during the
deployment of the visceral prosthesis (Fig. 2, point D). The
deployment of the visceral prosthesis occludes most of the
dorsal arteries below T9, which could explain the systemic
hypertension observed during this mechanical phenomena.
The time period between points C and D of Fig. 2 corresponds
to the time between the deployment of the two segments of
the prosthesis. During this period, a decrease in MAP values
and a weak response to vasopressors (phenylephrine) was
observed. A significant increase in the CSFP (from 14 to 22
mmHg) was verified and the calculated SCPP was very low
(26 mmHg). With respect to rSO2 monitors, a major decline
in the thoracic rSO2 values (27.4% of the baseline value) was
verified. Considering the decline in the thoracic rSO2 values
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DISCUSSION

Figure 2. Hemodynamic tendencies, CSFP, calculated SCPP,
cerebral and medullar oxygenation during the procedure. Aanaesthesia induction; B- procedure beginning; C- deployment
1st prosthesis; D- deployment 2nd prosthesis; E- CSF drainage; Fanaesthesia emergence

and the increase in the CSFP, 5 mL of CSF was drained
(Fig. 2, point E) to improve spinal cord perfusion pressure,
according with institutional protocol. After the drainage of
CSF, a stabilization of the thoracic rSO2 values to 10% of the
baseline values was observed.
At the end of the procedure, the patient awoke without
neurologic deficits. He was immediate transported to the
intermediate care unit where he stayed monitored with NIRS
during 24 hours, without any events to report. He developed
an uncomplicated hospital-acquired pneumonia and eight
days after surgery he had hospital discharge. Fig. 3 depicts
CT 3D reconstruction of the thoraco-abdominal Aorta with
the stents in situ.

Figure 3. Postoperative CT-angiography. 3D-Volume rendering,
with visceral vessels well-perfused

This case illustrates the importance of elaborating a
neuroprotective plan to prevent spinal cord ischemia in high
risk patients and high risk procedures.13 In this case, the
previous EVAR, the prosthesis length (> 20 cm), the exclusion
of T8 to L2 region of the distal thoracic aorta, the advanced
age, the renal compromised function and the increased
number of comorbidities contributed to a high risk of spinal
cord ischemia.
We selected a noninvasive perfusion monitor, NIRS, mainly
used to access brain perfusion but already described to be used
in the context of spinal cord ischemia.3,6,7 This monitoring
allowed for a better understanding of the pathophysiology
of intraoperative TEVAR spinal cord ischemia and an early
identification of a possible spinal cord ischemia. In this
case, there were two mechanisms contributing to spinal
ischemia. On one hand there was systemic hypotension.
Takeda et al, demonstrated that endovascular prostheses
increases vascular stiffness and induces LV hypertrophy
and LA enlargement that is associated with deterioration of
diastolic wall strain and deterioration of diastolic function.14
In this case, the patient had little cardiac reserve (ProAQT®
Pulsioflex monitor showed an initial cardiac index of 2.1),
and so, it was probably not able to compensate immediately
for the increased resistance caused by the new prosthesis,
resulting in transitory hypotension that was unresponsive
to vasopressors. This systemic hypotension was not enough
to interfere significantly with the peri-spinal oxygen supplydemand balance. Cerebral and cervical rSO2 decreased only
1.4% of the baseline, possibly due to autoregulatory control.
This added rSO2 information was important because it
avoided unnecessary invasive measures to maintain the
perfusion pressure.
On the other hand, mechanical obstruction of the spinal
arteries due to prosthesis deployment added an insult to the
spinal cord. The consequences of these two mechanisms
can be seen in the decline of the thoracic rSO2 (27.4% of
the baseline). These two insults decontrolled the thoracic
spinal cord vascular autoregulation with consequent risk of
ischemia. At this time invasive measures had to be made to
maintain the spinal cord perfusion.
It is generally accepted that, in the presence of SCI detected
clinically or by evoked potentials, MAP should be raised from
75–85 mmHg to 90–100 mmHg. Out of the symptomatic
context, the recommended values are more variable and the
trend is to maintain MAP 90 mmHg during the intervention
to achieve both SCI prophylaxis and neuroprotection.15
Other intraoperative objectives include: cardiac index >2.0
L/min, oximetry 96% and haemoglobin level > 10–12 mg/
dL.15 We addressed all these and added one more trend:
the spinal cord NIRS compared to the baseline (above -20%
of the baseline). This cut-off is extrapolated from the brain
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NIRS data, since there is a parallel between cerebral vascular
dynamics and spinal vasculature and that brain and spinal
cord autoregulation curves are virtually identical within a
range of 60-150 mmHg.
In light of this information we drained a small amount of
CSF to stabilize the NIRS values. Targets of CSF drainage
mentioned in literature vary from maintaining a spinal
pressure inferior to 8 mmHg up to 12 mmHg.15 Some authors
suggest to start drainage only if symptoms develop, and a
third option is to use evoked potentials for intraoperative
neurologic monitoring as a way to adjust the magnitude of
the CSF drainage according to eventual alterations in the
recordings.15 Our patient had a starting SCP of 14 mmHg
and was asymptomatic, presumably because of a previous
abdominal prosthesis and a consequently preadaptation and
revascularization.4
The completion of deployment together with CSF drainage
were associated with NIRS increase to targeted values, thus
confining our interventions.
Continuous non-invasive surveillance of peri-spinal oxygen
supply-demand balance during the procedure, together with
MAP and CSFP trends, was of uttermost importance to
help us distinguish the pathophysiology mechanism behind
the ischemic insult and act accordingly. NIRS advantages
over MEPs monitoring comprise of taking up less surgical
space, allowing continuous signal capture and immobility,
important practical aspects for this particular procedure.
Also does not variates with peripheral ischemia that is
common in these patients with chronic vascular disease.
Besides that, the MEPs is a painful technique so it cannot
be used easily during the pre and postoperative periods. The
most important disadvantage of MEPs technique is that they
provide delayed data after the occurrence of neural injury.
However, additional studies are necessary to correlate NIRS
findings with MEPs and SSEPs findings as well as spinal cord
oxygenation.

CONCLUSION

NIRS has the potential to satisfy all the criteria for ideal
spinal cord monitoring and to provide continuous, real-time
information about spinal cord perfusion and oxygenation.
Furthermore, continuous non-invasive surveillance of
oxygenation of the spinal cord region during the procedure
was of uttermost importance to help us distinguishing the
pathophysiology mechanism behind the ischemic insult and
act accordingly. Spinal cord perfusion is considerable less
monitored than brain perfusion, therefore validating the use
of NIRS for spinal cord is essential.
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−− Órgão oficial da sociedade científica nacional da
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−− Política de publicação com arbitragem científica por pares
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Audiência
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como médicos de outras áreas de intervenção, enfermeiros
ou paramédicos poderão encontrar na publicação artigos de
interesse para a sua atividade.

Indexação
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Patrocínios
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Copyright

Quando o artigo é aceite para publicação é obrigatório a
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os Autores, com a partilha dos direitos de autor entre autores
e a RSPA, conforme minuta publicada em anexo:
A RSPA reserva-se o direito de comercialização do artigo
enquanto pare integrante da revista (na elaboração de
separatas, por exemplo). O autor deverá acompanhar a carta
de submissão com a declaração de cedência de direitos de
autor para fins comerciais.
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rege-se pelos termos da licença Creative Commons ( CC BYNC-ND 4.0)”.
Após publicação na RSPA, os autores ficam autorizados
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Os manuscritos que não cumpram as instruções para autores
podem ser devolvidos para modificação antes de serem
revistos.

Critérios de Autoria e Formulário de
Autoria
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uma contribuição substancial para o manuscrito,
sendo necessário especificar, em carta de apresentação, o
contributo de cada autor para o trabalho.
Declaração das contribuições individuais assinada por
cada
autor
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http://download.thelancet.com/
flatcontentassets/authors/tl-author-signatures.pdf)
Todos aqueles designados como autores devem cumprir os
quatro critérios para autoria, e todos aqueles que cumprem
os quatro critérios devem ser identificados como autores.
Os colaboradoresque não cumpram os quatro critérios
para autoria mas que tenham contribuído para o estudo
ou manuscrito, deverão ser reconhecidos na secção de
Agradecimentos, especificando o seu contributo.
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no trabalho para tomar responsabilidade pública sobre o
conteúdo e o crédito da autoria.
O autor correspondente deverá obter permissão por escrito de
todos aqueles que forem mencionados nos agradecimentos.
Autores são aqueles que:
1. Têm uma contribuição intelectual substancial, directa, no
desenho e elaboração do artigo;
2. Participam na análise e interpretação dos dados;
3. Participam na redacção do manuscrito, revisão de versões
e revisão crítica do conteúdo; aprovação da versão final;
4. Concordam que são responsáveis pela exactidão e
integridade de todo o trabalho.
Além de ser responsável pelas partes do trabalho que tenha
feito, um autor deve ser capaz de identificar quais dos coautores foram responsáveis pelas outras partes específicas do
trabalho.
A obtenção de financiamento, a recolha de dados ou
a supervisão geral do grupo de trabalho, por si só, não
justificam a autoria.
Qualquer alteração na autoria após a submissão deve ser
aprovada por escrito por todos os autores.
Alterações à autoria ou a ordem dos autores não são aceites
após aceitação do manuscrito. Se um medical writer esteve
envolvido na redacção do manuscrito, é necessária uma
declaração assinada pelo autor correspondente com indicação
do nome e se houve o financiamento dessa pessoa. Esta
informação deve ser acrescentada na secção Agradecimentos.
Exigimos declarações assinadas pelo medical writer
indicando que dá permissão para ser nomeado na secção
Agradecimentos.

Papel do Autor Correspondente

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

Consentimento dos Doentes

Os autores são responsáveis por obter o consentimento
informado relativamente a cada indivíduo presente em
fotografias, vídeos descrições detalhadas ou em radiografias
ou ecografias, mesmo após tentativa de ocultar a respectiva
identidade. Nomes, iniciais ou outras formas de identificação
devem ser removidos das fotografias ou outras imagens.
Devem ser omitidos dados pessoais, como profissão ou
residência, excepto quando sejam epidemiologicamente
relevantes para o trabalho. Os autores devem assegurar que
não apresentam dados que permitam identificação inequívoca
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ou, caso isso não seja possível, devem obter o consentimento
informado dos intervenientes.
Estudos em doentes ou voluntários precisam de aprovação
da comissão de ética e consentimento informado dos
participantes. Estes devem ser documentados no artigo.
As barras “Blackout” ou dispositivos similares não
anonimizam doentes em imagens clínicas: é necessário o
apropriado consentimento.

Submissão e Publicação Duplicadas

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

Política de Plágio

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

Submissão

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

Arbitragem Científica/Peer Review

A RSPA segue um rigoroso processo cego (single-blind) de
revisão por pares (peer review).
Todos os manuscritos passam por avaliação do editor-chefe
que os pode recusar, nesta fase, sem recurso a opinião dos
revisores.
Todos os manuscritos que não estejam em conformidade
com as instruções aos autores podem ser devolvidos para
modificações, antes de serem revistos pelos consultores
científicos.
A aceitação final é da responsabilidade do editor científico.
As Cartas ao Editor ou Editoriais serão avaliados pelo
Conselho Editorial, mas também poderá ser solicitada uma
revisão externa. Sem revisão pelos pares serão publicadas
mensagens do Presidente da Sociedade Portuguesa de
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Anestesiologia (SPA), resumos de posters/comunicações
aceites para apresentação nas reuniões científicas organizadas
pela SPA, assim como documentos oficiais da sociedade.
Na avaliação, os artigos poderão ser:
a. Aceites sem alterações
b. Aceites após modificações propostas pelos consultores
científicos
c. Recusados
Apenas serão aceites manuscritos que contenham material
original que não estejam ainda publicados, na íntegra ou em
parte, e que não tenham sido submetidos para publicação
noutros locais.
Após a receção do manuscrito, o editor-chefe envia-o a
dois revisores, caso o manuscrito esteja de acordo com as
instruções aos autores e se enquadre na política editorial.
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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.
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mesma será comunicada ao Autor Correspondente.
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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.
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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-Careand-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.consortstatement.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.
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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 pósoperatórias, 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
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Incluir apenas as referências acessíveis a todos os leitores. Não
incluir artigos publicados sem revisão por pares, ou material
que aparece em programas de congressos ou em publicações
organizacionais.
Manuscritos em preparação ou submetidos para publicação
nunca são aceitáveis como referências.
Se citar manuscritos aceites para publicação como referências,
marcá-los como “in press”
Notas:
Não indicar mês da publicação. Nas referências com 6 ou
menos Autores, todos devem ser nomeados. Nas referências
com 7 ou mais autores, devem ser nomeados os 6 primeiros
seguidos de “et al”.
Seguem-se alguns exemplos de como devem constar os vários
tipos de referências.
Artigo
Apelido seguido das Iniciais do(s) Autor(es). Título do artigo.
Título da revista [abreviado]. Ano de publicação; Volume:
páginas.
1. Com menos de 6 autores
Brown EN, Purdon PL. The aging brain and anesthesia. Curr
Opin Anaesthesiol. 2013;26:414-9.
2. Com mais de 6 autores
Pacella E, Pacella F, Troisi F, Dell’edera D, Tuchetti P, Lenzi T,
et al. Efficacy and safety of 0.5% levobupivacaine versus 0.5%
bupivacaine for peribulbar anesthesia. Clin Ophthalmol.
2013;7:927-32.
3. Sem autores
Pelvic floor exercise can reduce stress incontinence. Health
News. 2005; 11:11.
Monografia
Autor/Editor AA. Título: completo. Edição (se não for a
primeira). Vol. (se for trabalho em vários volumes). Local de
publicação: Editor comercial; ano.
1. Com Autores:
McLoughlin T. Magnetic resonance imaging of the brain and
spine. 3rd ed. Philadelphia: Mosby; 2012.
2. Com Editor:
Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment:
Evidence-Based
and
Problem-Oriented.
Munich:
Zuckschwerdt; 2001.
Capítulo de Monografia
Blitt C. Monitoring the anesthetized patient. In: Barash PG,
Cullen BF, Stoelting RK, editors. Clinical Anesthesia. 3rd ed.
Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1997. p 563-85.
Relatório Científicos/Técnico
Page E, Harney JM. Health hazard evaluation report.
Cincinnati: National Institute for Occupational Safety and
Health; 2001 Feb. Report No.: HETA2000-0139-2824.
Tese/Dissertação Académica
Jones DL. The role of physical activity on the need for revision
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total knee arthroplasty in individuals with osteoarthritis of
the knee [dissertação].
Pittsburgh: University of Pittsburgh; 2001.

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

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.cancerpain.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
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O polielectrolítico mais
similar ao plasma humano1,2

Contacte-nos
para mais informações
sobre o programa
Equilibria para
Optimização de Fluidos

Devido à sua composição, a utilização
de Plasma-Lyte pode ajudar a minimizar
o risco de complicações3,4,5,6,7,8,9 e 10
1. RCM Plasmalyte 148 (pH 7,4) Viafl o, versão atual aprovada 2. ClinicalFluid Therapy in the Perioperative setting. Second Edition.ed
Robert G.Hahn. Published by Cambridge University Press. Cambridge University Press 2016. 3. Shaw AD et al. Ann Surg 2012;255:821–829.
4. Shaw AD et al. Crit Care 2015;19:334. 5. Young JB et al. Ann Surg 2014;259:255-262. 6. Weinberg L et al. Minerva Anestesiol
2015;81:1288–1297. 7. Shin WJ et al. Acta Anaesthesiol Scand 2011;55:558–564. 8. Smith CA et al. Am J Health-Syst Pharm 2014;71:470-475.
9. FDA. Guidance for Industry. www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccinesGuidanceCompliance RegulatoryInformation/Guidances/
Blood/UCM364593.pdf (accessed September2017). 10. RCM Lactato de Ringer Viafl o, versão atual aprovada.
Para mais informações contacte: Baxter Médico Farmacêutica, Lda.
Sintra Business Park Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10,
2710-089 Sintra – PORTUGAL
NIF 503347345
T 351 21 925 2500 | www.baxter.pt

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

Page 1

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

mmol/l
mEq/l
iii)

Na +

K+

Mg++

Cl -

140
140

5.0
5.0

1.5
3.0

98
98

CH3COO(Acetato)
27
27

C6H11O7(Gluconato)
23
23

FORMA FARMACÊUTICA Solução para perfusão. Solução límpida, isenta de partículas visíveis. Osmolaridade: 295 mOsm/l
(aprox.). pH: aprox. 7,4 (6,5 a 8,0).

iv)
INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
Substituição de fluidos (i.e., após queimaduras, ferimentos na cabeça, fraturas, infeções e irritação peritoneal), substituição do fluido
intraoperatório, no choque hemorrágico e todas as condições clínicas que requerem transfusões de sangue rápidas (compatibilidade com
sangue), na acidose metabólica fraca a moderada, mesmo em casos de diminuição do metabolismo do lactato
v)
POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO
Adultos, idosos, adolescentes e crianças: A dosagem e a velocidade de administração dependem da idade, peso, condições clínica e
biológica do doente e da terapêutica concomitante. A dosagem recomendada é: Para adultos, idosos e adolescentes: 500 ml a 3 litros/ 24
h./ Para bebés e crianças: 0-10 kg de peso corporal: 100 ml/kg/24 h, 10-20 kg de peso corporal: 1000 ml + (50 ml/kg até 10 kg)/ 24 h, > 20
kg de peso corporal : 1500 ml + (20 ml/kg até 20 kg)/ 24 h
Velocidade de administração: Habitualmente de 40 ml/kg/24h em adultos, idosos e adolescentes. Quando utilizado para substituição do
fluído intraoperatório, a velocidade de perfusão normal pode ser mais elevada e é de cerca de 15 ml/kg/h. Em doentes pediátricos, a
velocidade de perfusão é em média de 5 ml/kg/h, mas o valor varia com a idade: 6-8 ml/kg/h para bebés, 4-6 ml/kg/h para crianças
pequenas e 2-4 ml/kg/h para crianças. Nota: bebés e crianças pequenas : a idade varia entre os 28 dias e os 23 meses, crianças : a idade
varia entre os 2 e os 11 anos.A segurança e eficácia de Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) em crianças não foram estabelecidas por ensaios
clínicos adequados e bem controlados. População geriátrica:Quando se seleciona o tipo de solução de perfusão e o volume/ velocidade de
perfusão para um doente geriátrico, considere que os doentes geriátricos são geralmente mais propensos a ter doenças cardíacas,
hepáticas, renais ou terapia farmacológica concomitante.
Modo de administração: A administração é efetuada por via intravenosa. A solução deve ser administrada com equipamento estéril usando
uma técnica asséptica. Os equipamentos devem ser preenchidos com a solução, a fim de evitar que o ar entre no sistema.Esta solução
pode ser administrada antes, durante e após uma transfusão sanguínea. Devido à sua iso-osmolalidade, esta solução pode ser
administrada através de uma veia periférica. A solução deve ser visualmente inspecionada quanto a partículas e descoloração antes da
administração, sempre que a solução e o recipiente o permitam. Não administrar a menos que a solução esteja transparente e o selo
intacto. Não retire da sobrebolsa até que esteja pronto para uso. O saco interior mantém a esterilidade da solução. Administrar
imediatamente após a inserção do conjunto de perfusão. Não utilize recipientes de plástico em ligações em série. Tal utilização poderá
resultar em embolismo gasoso, devido ao ar residual do primeiro saco ser arrastado, antes da administração da solução do segundo saco
estar concluída. A pressurização de soluções intravenosas contidas em recipientes de plásticos flexíveis, para aumentar as velocidades de
fluxo, pode resultar em embolismo gasoso, se o ar residual no recipiente não for completamente evacuado antes da administração.
A utilização de um conjunto para administração intravenosa ventilada com a abertura na posição aberta pode resultar em embolismo
gasoso. Conjuntos para administração intravenosa ventilados com a abertura na posição aberta, não devem ser utilizados com recipientes
de plástico flexível.Podem ser introduzidos aditivos antes ou durante a perfusão através do local de injeção
vi)
CONTRA-INDICAÇÕES
Hipercloremia, Hipernatremia, Hipercalemia, Falência renal, Bloqueio cardíaco, Alcalose metabólica ou respiratória Hipocalcemia ou
hipocloridria, Em utilização concomitante com diuréticos poupadores de potássio (amilorida, canreonato de potássio, espironolactona,
triantereno), Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer dos excipientes mencionados na secção 6.1 do RCM .
vii) ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO
ADVERTÊNCIAS
Equilíbrio eletrolítico Pasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo não é indicado para o tratamento da alcalose hipocalémica e hipoclorémica.
Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo não é indicado para o tratamento primário da acidose metabólica grave nem para o tratamento de
hipomagnesemia. Utilização em doentes com ou em risco para e de Hipermagnesemia Os sais parentéricos de magnésio devem ser
utilizados com precaução em casos menos graves de compromisso renal e em doentes com miastenia grave. Os doentes deverão ser
monitorizados relativamente a sinais clínicos de excesso de magnésio, particularmente quando estejam a ser tratados para eclampsia. (ver
também 4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação). Utilização em doentes com Hipocalcemia Plasma-Lyte 148 (pH 7,4)
Viaflo não contém cálcio, e um aumento no pH do plasma, devido ao seu efeito alcalinizante pode reduzir a concentração de cálcio
ionizado (não ligado às proteínas). Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo deve ser administrado com especial cuidado em doentes com
hipocalcemia.Utilização em doentes com ou em risco para e de Hipercaliemia As soluções contendo sais de potássio devem ser
administradas com precaução a doentes com doenças cardíacas ou condições predisponentes à hipercaliemia, tais como insuficiência
renal ou adrenocortical, desidratação aguda ou extensa destruição de tecidos conforme ocorre nas queimaduras graves. O nível de
potássio no plasma do doente deve ser cuidadosamente monitorizado, particularmente em doentes com risco de hipercaliemia.
As seguintes associações não são recomendadas, aumentam a concentração de potássio no plasma e podem conduzir a hipercaliemia
potencialmente fatal, em especial no caso de existir uma falência renal a aumentar os efeitos da hipercalemia:Inibidores da enzima de
conversão da angiotensina (IECAs) e, por extrapolação, antagonistas do recetor da angiotensina II: hipercaliemia potencialmente letal;
Tacrolímus, ciclosporina Utilização em doentes com deficiência de potássio Embora a solução de Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo tenha
uma concentração de potássio similar à concentração plasmática, é insuficiente para provocar um efeito útil em casos de deficiência grave
de potássio, não devendo portanto ser utilizada para esse objetivo.
Equilíbrio de fluidos/função renal Risco de sobrecarga de fluidos e/ou de soluto e distúrbios eletrolíticos O estado clínico e os
parâmetros laboratoriais do doente (equilíbrio hídrico, eletrólitos sanguíneos e urinários, bem como o equilíbrio ácido-base) devem ser
monitorizados durante a utilização desta solução.Dependendo do volume e da velocidade de perfusão, a administração intravenosa de
Plasma-Lyte 148 (pH 7,4) Viaflo pode causar sobrecarga de fluido e/ou soluto, resultando em sobre-hidratação/hipervolemia, portanto, a
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