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EDITORIAL
Oito anos na Liderança da SPA
Eight years in SPA Leadership

https://dx.doi.org/10.25751/rspa.26831

Estimados Colegas,

A

Dra. Rosário Órfão

o fim de oito anos como presidente da
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
é tempo de passar testemunho, tempo de
terminar um ciclo e iniciar um novo, só assim se
evolui, só renovando há melhoria contínua.
Foram oito anos intensos com dois mandatos que
assumi com muito prazer liderando duas equipas de
colegas a quem agradeço toda a confiança resiliência
e trabalho.
Não era nossa intenção prolongar o segundo mandato
mas a pandemia justificou-o. Os Anestesiologistas
não fogem às responsabilidades, são resilientes
e confiáveis, não abandonam o barco quando há
dificuldades.
Foi uma longa jornada de aprendizagem e crescimento,
muitos projetos foram desenvolvidos do Minho ao
Algarve não esquecendo os Açores e Madeira, graças
a equipas de colegas fantásticas, à colaboração de
todos em todo o país. Obrigada.

Realizámos sete congressos de que destaco títulos
como "Anestesiologia Lider em Medicina Perioperatória", "Anestesiologia the Heart", "Fazer a Diferença",
"Anestesiologia é Medicina Centrada no Doente", "Anestesiologia – O valor da Qualidade e Inovação”.
Títulos fortes para motivar e dar a conhecer a importância da nossa especialidade. Foram importantes
momentos de partilha de conhecimentos, formação e melhoria contínua mas também convívio e troca de
experiências.
Os congressos e cursos SPA passaram a ser acreditados pela Ordem dos Médicos portuguesa e Conselho
Europeu para Acreditação da Educação Médica Contínua (European Accreditation Council for Continuing
Medical Education - EACCME). Em cada ano realizámos dez a quinze cursos com destaque para os de Via
Aérea, Locorregional, Medicina Intensiva, Eco e Medicina da Dor.
Fomos inovadores com o CuffA – Curso de formação de formadores frequentado pelos responsáveis pela
formação dos internos dos principais hospitais com responsabilidade nesta área. Estou certa que a nova
equipa saberá dar continuidade na excelência.
Criámos e registámos a marca Anestesiadas, projeto que muito prazer deu a todos quantos as frequentaram
e que deixamos em legado para ser revisto.
Organizámos quatro edições das Tertúlias, num crescendo de qualidade e excelente ambiente de convívio
e aprendizagem. Será tempo de as reinventar.
As reuniões de Gestão, Liderança e Estratégia dirigidas a diretores de serviço e Assistentes graduados
sénior foram um êxito.
Obrigada a todos os que participaram como preletores ou assistentes.
Foi importante para mim abrir a SPA à participação de todos, para o que, entre outros, fomentei a criação
de secções temáticas. Motivada pelo sonho de receber e promover a integração, formação e desempenho
dos jovens que escolheram a Anestesiologia como caminho de vida, incentivei os internos a criar uma
secção. Assim, as cinco secções e grupos de trabalho de 2014 deram lugar a dezasseis que, em continuidade
e melhoria contínua organizaram Updates, Reuniões, Cursos e, adaptando-se aos tempos, Webinares
temáticos.
A Secção de Internos com grande dinamismo e sentido de responsabilidade criou projetos como o ENIA
(Encontro Nacional de Internos de Anestesiologia), a Caminhada Comemorativa do Dia Mundial de
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Anestesiologia aberta à população e entre outros projetos, deu ainda continuidade ao Curso de Introdução
à Anestesiologia recebendo anualmente os novos internos.
A memória, a história da SPA e da Anestesiologia portuguesa foram privilegiadas em 2015, na comemoração
do nosso sexagésimo aniversário e dos trinta anos da revista e, em momentos de homenagem em vários
congressos. Acredito que recordar e prestar tributo a colegas que marcaram a nossa especialidade e a
fizeram crescer, nos engrandece a todos enquanto anestesiologistas portugueses e seres humanos. Criámos
duas lições magistrais nos congressos em memória do primeiro presidente e fundador da SPA, Eusébio
Lopes Soares e de Cristina da Câmara a anestesiologista mais notável do século vinte. Instituímos o prémio
António Meireles para homenageando o fundador da revista e incentivar a publicação.
Como sociedade científica a SPA tem como objetivo estimular o estudo e a divulgação de todas as vertentes
técnico-científicas e assistenciais, a investigação científica, a formação e publicação de uma Revista
periódica com trabalhos científicos de Anestesiologia, artigos de ensino, opinião ou outros.
Enquanto médicos todos devemos contribuir para o crescimento da Medicina enquanto Ciência e
Arte. A SPA tem uma publicação periódica desde 1985, já integrada no repositório científico de acesso
aberto de Portugal (RCAAP) desde 2012. Era meu objetivo conseguir a sua indexação na PubMed, o que
ainda não conseguimos. Estamos na DOAJ (Directory of Open Access Journals). Em 2021 fomos aceites
condicionalmente na Scientific Electronic Library Online (SciELO) Portugal, graças aos bons of ícios da
editora chefe responsável pela revista da SPA entre junho 2018 e dezembro 2021.
Com o imprescindível contributo de todos os Anestesiologistas será com certeza conseguido pela próxima
direção da SPA e pelo seu novo editor chefe Prof. Manuel Vico, que conheço há alguns anos do grupo de
revisores dos abstracts do Congresso SPA. Desejo-lhe as maiores felicidades. Estou certa de que saberá
rodear- se de uma excelente equipa que conseguirá levar a bom porto a tarefa, dignificando ainda mais a
Anestesiologia portuguesa e a nossa sociedade científica.
Estando consagrado nos nossos estatutos fomentar relações com organizações congéneres estrangeiras e
com outras associações científicas portuguesas, mantivemos relacionamento cordial com as portuguesas
desenvolvendo iniciativas comuns e restabelecemos parcerias com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia
(SBA) e World Federation of Anesthesiology Societies (WFSA).
Continuamos na NASC (National Association Scientific Committee) sendo sócios associados da Sociedade
Europeia de Anestesia e Cuidados Intensivos (ESAIC), reforçando os laços existentes com a participação
nas NASC Village temáticas do Euroanesthesia, organizando em parceria o Focus Meeting 2016 em Lisboa
e conseguindo com o Brasil ter o EDAIC2 em língua portuguesa, ganhamos maior visibilidade para os
anestesiologistas portugueses na ESAIC.
Estabelecemos ainda parceria com a Sociedade do Estado de São Paulo.
Fomentámos e criámos vários grupos de trabalho que elaboraram inúmeras Recomendações e guidelines
disponíveis no nosso site e sempre que solicitados demos pareceres sobre vários assuntos da nossa área de
competência. Procurando novas formas de comunicação foram gravados dois podcasts sobre Via Aérea e
Bloqueio Neuromuscular. Será uma área a explorar com certeza.
Criámos uma app para relato de eventos críticos, projeto da Secção de Qualidade e Segurança que ficou
aquém das expetativas mas será com certeza melhor aproveitado e desenvolvido no futuro.
Vencidos alguns obstáculos iniciamos o projeto da Secção de Via Aérea de criação de base de dados
Nacional de Via Aérea Dif ícil. Faço votos para que chegue a bom porto.
Promovemos a especialidade de Anestesiologia junto dos estudantes de Medicina e internos do Internato
Médico, apoiando iniciativas das várias Associações de Estudantes de Medicina do país, financeira e
cientificamente com realização de cursos como o de Introdução à Anestesiologia e palestras nos Congressos
das Associações de Estudantes e Master Class, a mais recente em 2021 sobre Manutenção de Via Aérea.
Desenvolvemos iniciativas dirigidas à população em geral no campo da Anestesiologia como a da Exposição
“Como a Anestesiologia mudou o mundo”, um estrondoso sucesso. Divulgamos livro para as crianças que
vão ser anestesiadas e, em 2021 iniciamos o projeto de literacia em Anestesiologia que nova direção irá
com certeza continuar em continuum para a melhoria.
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Ao fim de oito anos como presidente, de grande disponibilidade e muito trabalho de que me orgulho,
mais dez anos como secretária da direção encerra-se um ciclo e, é imprescindível iniciar um novo ciclo
com uma equipa diferente para se idealizarem e concretizarem novos projetos, fazer crescer alguns dos
atuais num sentido melhor, criar valor para a sociedade, para esta crescer e cumprir a sua missão com os
anestesiologistas e a população.

Congresso SPA 2022

Este ano o tema do congresso anual é Anestesiologia – O valor da Qualidade e Inovação, destacando
a importância de nos focarmos na melhoria contínua da qualidade nos cuidados anestésicos prestados
aos doentes. A Qualidade dos Cuidados é definida pelo grau com que os serviços de saúde aumentam
a probabilidade de atingir os resultados desejados, nos indivíduos e nas populações. Esta probabilidade
depende da capacidade dos serviços de saúde serem eficazes, seguros e centrados nas pessoas.
Existindo atualmente na SPA, 18 secções/grupos de trabalho temáticos, o Programa Científico do Congresso
foi elaborado pelas várias secções coordenadas pela Domingas Patuleia presidente da Secção de Anestesia
Pediátrica.

Créditos CME

Congresso e pré cursos receberão mais uma vez acreditação internacional. O Curso de Via Aérea Dif ícil,
um símbolo de qualidade da Secção de Via Aérea liderada pelo Jorge Matos Órfão, decorreu nos dias 11
e 12 de março com oito créditos CME. Em 2022 estão programados mais quatro cursos de VAD para
Anestesiologistas e Internos de Anestesiologia e dois para Médicos de outras especialidades com menor
carga horária (um dia).
O Curso de Dor Aguda e Técnicas Locorregionais da secção de Anestesia Locorregional da SPA liderada
por Carlos Correia e Secção de Medicina da Dor presidida por Rui Valente, decorre no dia 24 de março.
O 5º Curso Avançado de Ventilação, numa parceria SPA/SEDAR com apoio da Draguer lecionado pelo
presidente da SEDAR, Prof. Javier Garcia, a oportunidade de frequentar em Portugal um curso de renome.
O XI Curso de Introdução à Anestesiologia a cargo da secção de internos presidido pela Inês Vieira, adjuvada
pela Mónica Paes Mamede. A Ordem dos Médicos avaliou o Congresso e já conferiu a sua Acreditação.

Lições Magistrais

Decorrerão imediatamente antes da Sessão de Abertura, as Lições Magistrais com o nome de dois vultos da
Anestesiologia Portuguesa numa forma de os homenagear, Lição Eusébio Lopes Soares - intitulada – The
next stage, por Rui Guimarães e Lição Magistral Cristina da Câmara com o título Ciência e Rigor…Arte e
História….Reflexão para o Futuro, por Cristina Pestana.
Na sessão de abertura será entregue o Prémio António Meireles 2021 para a melhor publicação na revista
da SPA durante 2021, fomentando a investigação e lembrando o fundador da revista.
O Congresso decorrerá em três salas: Carlos Erse Tenreiro, Manuel Silva Araújo e Maria Helena Rodrigues,
três nomes que marcaram a Anestesiologia em Coimbra, no Porto e, em Lisboa respetivamente.
No programa incluem-se temas como: Acrescentar valor aos cuidados de saúde, implementar e validar
estratégias de qualidade, ERAS para todos, Valor e qualidade em via aérea, Marcar qualidade em Dor
Aguda, Evolução do Internato Médico- olhar critico sobre o passado, o presente e o futuro, Striving for
motivation: três carreiras inspiradoras e, Escolhas criteriosas em saúde, numa apresentação do projeto da
Ordem dos Médicos.
Haverá dois simpósios patrocinados: Inovação para aumentar os cuidados do doente do MSD e Anestesia
Net Zero da Baxter.
Todos os órgãos representativos dos Anestesiologistas portugueses foram convidados. A Direção do Colégio
de Anestesiologia da Ordem dos Médicos vai realizar a Assembleia Geral em horário nobre durante o
Congresso.
Em 2021 existiu um predomínio do sexo feminino (70%), tradutor da atual feminização da classe médica
e uma forte presença dos internos de Anestesiologia que representam habitualmente 39% das inscrições
No fim será efetuado inquérito de satisfação. O último realizado num Congresso presencial, revelou que
86,5% de todos os inscritos considerou o Congresso de nível muito bom ou excelente com 88,7% dos
temas a corresponder às necessidades formativas sentidas na prática diária. 97,6% considerou adequado o
formato das sessões e respetiva discussão e 96,4% referiu que recomendaria Congresso a outros colegas.
Contente com o feedback recebido nos últimos seis Congressos organizados, a direção da SPA e as
Comissões Organizadoras e Cientifica estão certas de que o Congresso 2022 que decorrerá de novo em
Cascais no Hotel Miragem será um sucesso e acima de tudo um regresso à normalidade do reencontro das
4
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Oito anos na Liderança da SPA
Eight years in SPA Leadership

várias gerações de anestesiologistas oriundos de todo o país, troca de ideias, partilha de experiências e
matar saudades do convívio anestésico de que todos estamos ávidos.
Convidamos todos a assistir: colegas Anestesiologistas e de outras especialidades, desde diretores de
serviço de Anestesiologia até internos de formação geral.

Bem Hajam

A SPA atingiu uma dimensão como Associação de Saúde que orgulha os anestesiologistas portugueses
e representa uma grande responsabilidade. A Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, como qualquer
outra instituição, não seria nada sem as pessoas que a constituem. São estas que criam valor. Alguns de
nós lideram, mas só com o envolvimento de todos, a nossa sociedade, poderá continuar num processo
de melhoria contínua de qualidade. Houve momentos dif íceis, mas estes ajudaram a crescer, a sermos
melhores pessoas, profissionais e líderes.
Assim, no fim do meu mandato e fim da minha longa ligação aos corpos sociais da Sociedade, agradeço
a todos os que colaboraram comigo nos inúmeros projetos, que juntos desenvolvemos. Sem a excelente
colaboração de todos nada seria possível. Obrigada, colegas da direção, obrigada Presidente e secretários
da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e de todas as Seções e Grupos de trabalho. Obrigada, colegas
Anestesiologistas internos e especialistas. Sem as vossas ótimas ideias e sugestões, apoio, dedicação e
excelente trabalho não seria possível termos trazido o valor, a qualidade, a inovação e excelência que
conseguimos para a nossa sociedade.
Bem hajam ainda todos os sponsors, profissionais de secretariado e demais empresas que comigo trabalharam.
Obrigada a quem ajudou a divulgar a Anestesiologia e atividades da sociedade. Só com a ótima colaboração
de todos foi possível realizar o excelente trabalho de que nos orgulhamos.
Obrigada ao meu marido pela sua paciência infinita e apoio incondicional.
Obrigada, foi um prazer e um orgulho.
Desejo as maiores felicidades à nova equipa dos corpos sociais da SPA, particularmente à Fátima Lima que
me vai suceder.
Até sempre,

(Rosário Órfão - Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)
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S

evero Ochoa foi um médico e científico
espanhol nascido em 1905 nas Astúrias
(Espanha) e nacionalizado estadounidense em 1956. No ano de 1959, os seus
trabalhos sobre o mecanismo da síntese
biológica do ácido ribonucleico (ARN) e
do ácido desoxirribonucleico (ADN) foram
reconhecidos com Prémio Nobel de Fisiologia
e Medicina em 1959, juntamente com o seu
discípulo Arthur Kornberg, que sintetizou o
ADN. 1 Durante a sua carreira investigadora,
teve a oportunidade de trabalhar em diferentes
instituições, tais como o Instituto de biologia
Kaiser Wilhelm (hoje conhecido como
Instituto Max Planck em Berlim), no London
Institute for Medical Research, a Universidade
de Washington e a Universidade de New York
o que, sem dúvida, teve um grande impacto
na sua formação. Numa entrevista, após ter
Prof. Doutor Manuel Vico
recebido o Prémio Nobel, Severo Ochoa
realçou a necessidade de existir um ambiente propício para realizar ciência mediante a criação
de condições mínimas e também referiu que as pessoas com grande capacidade podem fazer
muito com poucos meios. Exemplo disto, foi a descoberta do Helicobacter pylori por Warren
no dia 11 de Junho de 1979, no dia do seu quadragésimo segundo aniversário. Após observar
a bactéria em biópsias gástricas, estudou durante os seguintes 18 meses mais biópsias de
pacientes com gastrite. Barry Marshall, que posteriormente colaborou com Warren, constatou
que, após voltar de férias, a biópsia número 35 não tinha sido retirada da estufa. 2 Ao observar
esta placa, comprovou a existência de colónias transparentes, identificando as bactérias como
semelhantes às observadas nas preparações histológicas.
São numerosos os exemplos em que investigadores, muitas vezes com poucos meios, e
ocasionalmente com alguma sorte (como no caso de Barry Marshall) conseguem realizar
trabalhos de investigação de qualidade e de crucial importância. Mas é necessário que aqueles
que possuem a capacidade e a vontade tenham um mínimo de condições que lhes permita
investigar. A investigação na anestesiologia é fundamental para continuar a diminuir a
mortalidade e a morbilidade, e, sem dúvida, devemos continuar a facilitar e procurar realizar
trabalhos de investigação de qualidade que respondam a problemas actuais.
A nossa especialidade, cada vez mais demandada, sabe responder a enormes desafios com
resiliência e competência. A pandemia, nestes dois últimos anos, vai ter um impacto na nossa
práctica e no lugar que a Anestesiologia vai ocupar nos sistemas de saúde no futuro. 3 É necessário
ter em conta os problemas que vai enfrentar a nossa especialidade para tentar minimizar o seu
impacto na segurança, qualidade e nos resultados do nosso trabalho. A dificuldade que se faz
sentir, na maior parte dos Serviços de Anestesiologia, com os recursos humanos faz com que
a carga assistencial ocupe a maior parte do nosso tempo, deixando pouco tempo para outras
actividades.
6
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Se queremos responder aos desafios que vamos encontrar num futuro próximo, devemos
desenvolver a nossa especialidade em todas as suas áreas, não descurando o ensino prégraduado nem a investigação.
A Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia tem o importante papel de divulgar esse
conhecimento científico criado dentro das nossas fronteiras (mas também fora delas) em todas
as áreas de interesse próprias da nossa especialidade, incluindo a Medicina Peri-Operatória, a
Medicina Intensiva, a Medicina da Dor e a Medicina de Emergência.
Como vimos com os exemplos no início deste editorial, a persistência e a capacidade, aliada
em algumas ocasiões à sorte, a formação e colaboração com instituições estrangeiras, e a
criação de umas condições mínimas, são necessárias para que se possa realizar investigação
de qualidade. Exemplos de persistência e capacidade não faltam no nosso país. Tentemos
melhorar essas condições mínimas que referia Severo Ochoa para benef ício de todos.
Atenciosamente,

(Manuel Vico - Editor Chefe da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)
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ABSTRACT
Introduction: Frailty has been considered to be an important
predictor of surgical morbidity, influencing both short and long-term
postoperative mortality. Despite this association, less is known about
frailty's impact on intraoperative hemodynamic stability, namely
intraoperative hypotension, which may influence postoperative
outcomes. We aimed to evaluate if frail patients submitted to
elective surgery are more susceptible to experience intraoperative
hypotension and mortality at 30 days.
Methods: A prospective cohort study was conducted between
March and November 2020. Fifty-three adult patients proposed for
intermediate or high-risk surgery were enrolled. Frailty was assessed
preoperatively by Clinical Frailty Scale. Intraoperative hypotension,
defined by three different criteria, and mortality at 30 days were
evaluated for each patient.
Results: Of the 53 participants enrolled, 13.7% (n=7) were deemed
frail. All frail patients developed intraoperative hypotension by at least
one of the criteria in contrast with 82.9% (n=29) of non-frail, although
differences were not statistically significant (p=0.567). Intraoperative
hypotension cumulative duration did not differ significantly between
groups in generalized linear model. The 30-day survival rate was 96.2%
and frailty had a significant influence on overall survival (p=<0.001).
Conclusion: This study did not show an association between frailty and
intraoperative hypotension development or it's cumulative duration.
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Though, it demonstrated that frailty, evaluated by Clinical Frailty Scale,
is associated with decreased survival at 30 days postoperatively, which
supports the routine use of this tool and outlights the importance of
preoperative frailty screening.

RESUMO
Introdução: A fragilidade tem sido considerada um importante preditor
da morbilidade cirúrgica, influenciando a mortalidade pós-operatória a
curto e longo prazo. Apesar desta associação, pouco se sabe sobre o seu
impacto na estabilidade hemodinâmica intraoperatória, nomeadamente
hipotensão intraoperatória, a qual pode influenciar os resultados pósoperatórios. O nosso objetivo foi avaliar se pacientes frágeis, submetidos
a cirurgia eletiva, são mais suscetíveis ao desenvolvimento de hipotensão
intraoperatória e mortalidade aos 30 dias.
Métodos: Um estudo de coorte prospetivo foi efetuado entre março e
novembro de 2020. Cinquenta e três adultos propostos para cirurgia de
risco intermédio ou alto foram incluídos. A fragilidade foi aferida préoperatoriamente pela Clinical Frailty Scale. A hipotensão intraoperatória,
definida por três critérios diferentes, e a mortalidade aos 30 dias foram
avaliadas para cada paciente.
Resultados: Dos 53 participantes incluídos, 13,7% (n=7) eram frágeis.
Todos os pacientes frágeis desenvolveram hipotensão intraoperatória,
definida por pelo menos um critério, em comparação com 82,9%
(n=29) dos não frágeis, embora as diferenças não tenham sido
estatisticamente significativas (p=0,567). A duração cumulativa da
hipotensão intraoperatória não diferiu significativamente entre os
grupos no modelo linear generalizado. A sobrevida aos 30 dias foi
96,2% e a fragilidade teve influência significativa na sobrevida global
(p=<0,001).
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Conclusão: Este estudo não evidenciou associação entre fragilidade e o
desenvolvimento ou duração cumulativa de hipotensão intraoperatória.
Porém, demonstrou que a fragilidade, avaliada pela Clinical Frailty Scale,
se associa a diminuição da sobrevida aos 30 dias, corroborando o uso
rotineiro desta ferramenta e destacando a importância da avaliação préoperatória da fragilidade.

INTRODUCTION

Frailty is considered a biological syndrome of decreased
physiological reserve that leads to a greater vulnerability to
adverse events and limits the overall capacity of a person to
respond to stressors.1-3
The first definition of frailty was of Fried’s physical phenotype,
which considers that at least three of the following physical
criteria should be met to diagnose frailty2: slow gait, low
grip strength, weight loss, self-reported exhaustion, and low
physical activity. Currently, there are many clinical tools to
evaluate frailty based on physical performance, mobility,
nutritional status, mental health and cognition, but there is
still no consensus on the best clinical tool to assess frailty.2,3
An increasing interest has emerged in preoperative frailty
assessment since many studies pointed frailty as an important
predictor of surgical morbidity and mortality.4-7 Indeed,
frailty has shown a strong association with postoperative
short-term (30-day) and long-term (1-year) mortality across
different surgical subspecialties.8,9 Furthermore, although
this relationship is typically described in older people, frailty
has also demonstrated to be a potential indicator of the risk
of death in non-elderly individuals.8
Despite the well-established association between frailty
and poor postoperative outcomes,6,7 less is known about the
influence of frailty during the intraoperative period, namely
in patient hemodynamic stability, which may influence
postoperative outcomes.
The relationship between frailty and intraoperative
hypotension (IOH) is not well studied but frailty seems
to be associated with cardiac autonomic nervous system
impairment. In fact, frail patients suffer a progressive
homeostatic deregulation in many physiological systems,
including autonomic nervous system which manifests itself
in heart rate variability reduction or decreased heart rate
response to physical activity.10 This cardiovascular autonomic
dysfunction can contribute to blood pressure instability that
may occur during surgery.11
Additionally, there is evidence that intraoperative
hemodynamic instability, namely IOH, can be associated
with inadequate organ perfusion and risk of organ injury. The
latter seems to increase with progressive decreases in blood
pressures and prolonged exposition to low blood pressures,
although there is not a consensus threshold to define

IOH.12,13 These findings corroborate reports showing that,
similarly to frailty, IOH increases postoperative morbidity
and mortality.14,15
We conducted a prospective cohort study with the aim of
evaluating if frail patients submitted to elective intermediate
or high-risk surgery are more susceptible to experience IOH
and have greater risk of mortality at 30 days.

MATERIAL AND METHODS

STUDY DESIGN

We performed a prospective cohort study in a university
hospital between March and November 2020. It should be
noted that, due to concerns with coronavirus disease 2019
(COVID-19) dissemination, declared pandemic by the World
Health Organization (WHO) on March 11, elective surgical
activity and data collection process for this study were
suspended for a large period of time.
The study was approved by the Hospital Ethics committee
and informed written consent was given by all the patients.

PARTICIPANTS

Inclusion criteria were defined as adult patients proposed
for intermediate or high-risk surgery (according to ESC/ESA
Guidelines on non-cardiac surgery)16 under general, regional
or combined anesthesia, of Portuguese nationality. Patients
proposed for low-risk surgery, cardiac or intracranial surgery,
urgent/emergent surgery, with admission to Intensive Care
Unit (ICU), with inability to understand Portuguese language
and to understand or sign a written informed consent were
excluded.
Fifty-three patients admitted to surgery met inclusion
criteria to the study and were enrolled. Data collected in
the preoperative period included: surgical risk (stratified
by American Heart Association guideline); patient
sociodemographic data; comorbidities by American Society
of Anesthesiologists (ASA) physical status classification
and Charlson Comorbidity Index (CCI)17; Revised Cardiac
Risk Index (RCRI)18; usual medication, particularly
antihypertensive drugs, highlighting angiotensin converting
enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin II receptor blockers
and beta-adrenoreceptor blockers. Polypharmacy was
defined by the use of ≥ 5 drugs. Patient frailty was assessed by
the Clinical Frailty Scale (CFS) and patients were considered
frail when the score was superior or equal to 5, whereas a
patient with a score inferior to 5 was considered non-frail.19
Intraoperative data, collected from anesthesia records,
included blood pressure monitoring data, inotropes/
vasopressors use and length of surgery. Blood pressure
measurements were obtained either by an automatic
noninvasive blood pressure cuff every 3-5 minutes or
continuously by an indwelling arterial line. In the cases
where both measures of blood pressure were available, the
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data from the arterial line was used. Posteriorly, anesthesia
records were analysed to assess for IOH.
Hypotension was classified by three criteria: A- Mean arterial
pressure (MAP) less than 65 mmHg for longer or equal to 15
min; B1- Systolic blood pressure (SBP) less than 90 mmHg;
B2 - SBP between 90 and 99 mmHg.
The cumulative duration (in minutes) of IOH periods was
recorded as the sum of every IOH episode duration according
to criteria A, B1 and B2. The lowest systolic blood pressure
observed and the need of inotropes or vasopressors in the
intraoperative period in order to treat hypotension was also
registered. Blood pressures were considered out-of-range
according to the following criteria: SBP greater than or equal
to 300 or SBP less than or equal to 20 mmHg; SBP less than or
equal to DBP + 5 mmHg; DBP less than or equal to 5 mmHg
or DBP greater than or equal to 225 mmHg.
In the postoperative period, clinical records of all participants
enrolled in the study were evaluated to assess mortality
within the period of 30 days after surgery.

Table 1. Demographic characteristics of participants
Characteristic
Age, median, [IQR], y

Participants N=53 (%)
61.5 [54.5-69.5]

Gender
Female
Male

29 (54.7)
24 (45.3)

I
II
III
IV
V
VI

2 (3.8)
28 (52.8)
22 (41.5)
1 (1.9)
0 (0.0)
0 (0.0)

1 (Very fit)
2 (Fit)
3 (Managing well)
4 (Living with very mild frailty)
5 (Living with mild frailty)
6 (Living with moderate frailty)
7 (Living with severe frailty)
8 (Living with very severe frailty)
9 (Terminally ill)
Missing

2 (3.8)
14 (26.4)
20 (37.7)
8 (15.1)
2 (3.8)
2 (3.8)
3 (5.7)
0 (0.0)
0 (0.0)
2 (3.8)

ASA class

Frailty

Charlson Comorbidity Index

STATISTICAL ANALYSIS

A descriptive statistics of all variables collected was
performed. In case of qualitative variables, absolute (n) and
relative frequencies (%) were calculated. For quantitative
variables, all used variables follow a non-normally distribution
according to Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests
and median and [interquartile range (IQR)] were determined.
Fisher’s exact test was used to describe the association
between categorical variables and Mann-Whitney U test was
used to assess ordinal and continuous variables.
Logistic regression analysis was performed to assess the
relationship between frailty and the use of vasopressors,
with adjustment for potential confounders (age and sex).
A generalized linear model, also adjusted for age and sex,
was calculated to compare the cumulative duration of IOH
between frail and non-frail participants.
Survival rate at 30-day was calculated using a Kaplan-Meier
estimate and the log-rank test was performed to compare
survival curves.
A p-value<0.05 was considered statistically significant.
Statistical analysis of the collected data was done with
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software,
Chicago, Illinois, v26.0.

RESULTS

PREOPERATIVE DATA

7 (13.2)
5 (9.4)
11 (20.8)
3 (5.7)
6 (11.3)
5 (9.4)
2 (3.8)
1 (1.9)
2 (3.8)
1 (1.9)
1 (1.9)
9 (17.0)

0 points
1 points
2 points
3 points
4 points
5 points
6 points
Missing

13 (24.5)
30 (56.6)
6 (11.3)
2 (3.8)
1 (1.9)
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (1.9)

RCRI

Polypharmacy
Yes
No

20 (37.7)
33 (62.3)

Antihypertensive drugs
No
ACE inhibitor
Angiotensin II receptor blocker
Others

29 (54.7)
10 (18.9)
7 (13.2)
7 (13.2)

Surgical Risk
Intermediate
High

42 (79.2)
11 (20.8)

Legend:
IQR Interquartile Range; ASA American Society of Anesthesiology classification; RCRI Revised Cardiac
Risk Index

Fifty-three patients were enrolled in the study. However,
due to computer technical problems, intraoperative arterial
tension records were not accessible in 10 participants and
this was considered missing data. The median [IQR] age of
participants was 61 [54.5-69.5] years, being mainly female
(54.7%). Demographic characteristics of this cohort are
10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Missing

presented in Table 1. Using Clinical Frailty Scale, 7 (13.7%, 2
missing value) participants were classified as being frail (CFS
5-9) and the remaining 44 (86.3%, 2 missing value) as nonfrail (CFS 1-4). Main characteristics of both groups (frail and
non-frail participants) are described in Table 2.
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Table 2. Demographic characteristics of frail and non-frail
participants
Frail
Participants
(N=7, 13.7%)a

Non-frail Participants
(N=44, 86.3%)a

p valueb

73 [60-82]

60 [53-67]

0.022

Female
Male

1 (14.3)
6 (85.7)

27 (61.4)
17 (38.6)

I
II
III
IV

0 (0.0)
3 (42.9)
3 (42.9)
1 (14.3)

2 (4.5)
24 (54.5)
18 (40.9)
0 (0.0)

0.218

5 [2-6]

2 [1-4]

0.205

Age, median, [IQR], y
Gender, n (%)

0.037

Polypharmacy

3 (42.9)
2 (28.6)
1 (14.3)
0 (0.0)
1 (14.3)

10 (23.3)
26 (60.5)
5 (11.6)
2 (4.7)
0 (0.0)

0.132

Surgery length,
median [IQR]

Surgery lengthª
Median
[Interquar tile
range], minutes

11 (25.6%)
2 (28.6%)
9 (25.7%)

0 [0-34]
0 [0-41]
0 [0-34]

356 [225-428]
547.5 [357-738]
350 [225-360]

Total of participants
Frail participants
Non-frail participants

31 (72.1%)
7 (100%)
23 (65.7%)

14 [0-46]
24 [14-68]
11 [0-46]

269 [199-360]
311 [139-542]
269 [208-360]

35 (81.4%)
6 (85.7%)
28 (80.0%)

18 [8-41]
28 [22-35]
14 [6-44]

259 [189-360]
334 [199-542]
258 [177-358]

Criteria B2

4 (57.1)

15 (34.1)

0.402

4 (57.1)
1 (14.3)
0 (0.0)
2 (28.6)

25 (56.8)
8 (18.2)
6 (13.6)
5 (11.4)

0.616

6 (85.7)
1 (14.3)

34 (77.3)
10 (22.7)

1.000

311 [139-542]

220 [162-335]

0.417

Criteria A
Legend:
a
10 missing values

Surgical Risk
Intermediate
High

Total of participants

Total of participants
Frail participants
Non-frail participants

Antihypertensive drugs
No
ACE inhibitor
ARB
Others

Duration of
hypotensiona
Median
[Interquartile range],
minutes

Criteria B1

RCRI
0
1
2
3
4

Participants
meeting
hypotension
criteriaa
N (%)

Criteria A

ASA

CCI, median [IQR]

Table 3. Intraoperative hypotension defined by Criteria A, B1
and B2

Legend:
a
2 missing values
b
Categorical data comparison analysis was made using Fisher’s exact test and continuous data
comparison analysis was made using Mann-Whitney U test. P value for 2-sided significance.
IQR Interquartile Range; ASA American Society of Anesthesiology classification; CCI Charlson
Comorbidity Index; RCRI Revised Cardiac Risk Index; ACE inhibitor Angiotensin-converting Enzyme
inhibitor; ARB Angiotensin Receptor Blockers.

INTRAOPERATIVE DATA

IOH by at least one of the above-mentioned criteria was
registered in a total of 37 participants (86.0%, 10 missing
values). Criteria A, B1 and B2 was verified in 25.6%, 72.1%
and 81.4% of the participants, respectively (Table 3).
Median [IQR] length of surgery was 220 [162-350] minutes.
Of note, IOH was verified in 100% (n=9) of participants
submitted to high-risk surgery and in 82.4% (n=28) of

participants submitted to intermediate risk surgery. Median
[IQR] minimal systolic blood pressure was 76 [65-91] mmHg.
The drug most commonly used to treat hypotension was
ephedrine (bolus).
All frail patients presented IOH when considering at least
one of the criteria (Table 3).
Of non-frail patients, 82.9% (n=29) registered IOH. The
difference between the two groups was not statistically
significant (p=0.567).
It was verified that cumulative duration of IOH did not differ
significantly between frail and non-fail groups, including
after adjustment for age and sex, in generalized linear model.
Frailty was not statistically significantly associated with the
need of vasopressors in logistic regression analysis, even after
adjusting for age and sex (Table 4).

POSTOPERATIVE DATA

At 30 days after surgery two frail patients had died (at 8 and
30 days postoperatively). All patients on the non-frail group
were alive at the end of follow-up period. The overall survival
rate was 96.2% and frailty had a significant influence on
overall survival (p=<0.001) (Fig. 1).

Table 4. Association between frailty and vasopressors and cumulative duration of intraoperative hypotension
Frailty state+
Outcome

Frailty state*

Non-Frail

Frail

p-value

Non-frail

Frail

p-value

Reference

0.4 (0.1;2.2)

0.380

Reference

1.1 (0.1;8.4)

0.924

Reference

8.5 (-54.5;71.4)

0.688

Reference

-15.0 (-87.1;57.1)

0.675

Vasopressors
OR (CI 95%)
Cumulative duration
Β (CI 95%)

Legend:
CI = confidence interval, OR = odds ratio, β= beta coefficcient
+raw data analysis
*adjusted for age, sex
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Figure 1. Kaplan-Meier survival analysis by frailty group;
p=<0.001

DISCUSSION

It is recognized that frailty is associated with a progressive
decline in different physiological systems, being viewed
as a multidimensional condition because there is an
interplay between physical and psychosocial factors in its
development.20
Participants included in the study were mainly non-frail
patients. In fact, only 13.7% of the 53 included patients were
considered frail according to CFS ≥5, which is the cut-off
most commonly used to describe frail people.19 The use of a
lower cut-off (≥4) to the screen of frailty prior to anesthesia, as
advocated by some researchers, or the use of a more objective
screening tool could lead to different results.21
However, CFS is an easy, quick and practical tool to screen
frailty in every preoperative evaluation context that has
demonstrated predictive value of poor clinical outcomes and
mortality in older people, not requiring prolonged training
for its consistent application.19,22
Previous reports indicate that frailty is more common in older
people, with prevalence increasing with age, and in female
gender, even though it can occur among non-elderly patients
mainly if there are associated comorbidities.1,23,24 In our
study, median age was effectively higher in frail participants
(p=0.022). Yet, despite the enrolled participants being mainly
female (54.7%), frail patients were predominantly of male
gender (85.7%, p=0.037), which is not in agreement with
current literature.24
There are many recognized risk factors that can contribute
to the development and progression of frailty. These
comprise multiple domains, including socio-demographic,
clinical, life-style-related and biological. In terms of clinical
domain, two relevant risk factors include multimorbidity
and polypharmacy, which were assessed in the present
study.20 Nonetheless, even though a greater prevalence
of comorbidities as well as a higher number of patients
with polypharmacy was verified in frail participants
12

when compared with non-frail, there was not a significant
association between these factors and presence of frailty.
In respect to the relationship between frailty and
intraoperative complications, including IOH, there are not
many studies published. Though, Leopold George NTN
et al showed that frailty is associated with an increased
risk of intraoperative complications such as hypotension,
desaturation, need for vasopressors or blood transfusion.25 In
our study, there was not a statistically significant relationship
between presence of frailty and the development as well
as cumulative duration of IOH. The same was verified in
relation to the use of vasopressors to treat hypotension even
with adjustment for potential confounders. Still, all frail
patients developed IOH when considering at least one of the
criteria and criteria B1 was verified in 100% of frail patients
in contrast with A and B2. The reduced sample of patients
and the criteria used to define IOH may explain, in part, the
lack of statistical evidence in the association of frailty and
IOH. Actually, our results reinforce the need to establish a
consensus definition of IOH once there is a wide range of
criteria used in literature.12,26
Regarding the postoperative period, an association between
frailty and postoperative mortality was described in previous
reports in different timings and types of surgery.27,28 In
our study, frail patients presented a decreased survival
at 30 days (96.2%) and frailty had a significant influence
in overall survival in this period (p-value=<0.001). These
findings support that association and endorse the increasing
advocacy in literature to the routinely screening of frailty
in the preoperative setting to identify frail patients, which
have a decreased capacity to respond to the stress induced
by the surgery. This early recognition of frailty can help to
guide perioperative interventions directed at increasing the
patient's physiological reserve and therefore improve their
ability to cope with the stress of surgery and to minimize
risks associated with these patients.29,30
One of the main limitations of this study was the small
number of participants included. In fact, as mentioned above,
this study was started shortly before COVID-19 was declared
pandemic and subsequently conducted at a time when
elective surgical activity was drastically reduced nationwide
and selected patient’ characteristics could be different from
usual. A greater sample would improve our results and their
external validity.
In conclusion, our study did not show an association between
presence of frailty and an increased risk to the development
of IOH, so this may constitute a topic of an extended
investigation in time. However, it clearly demonstrates that
frailty, evaluated by CFS, is associated with a decreased
survival at 30 days postoperatively. In the author’s view, it
supports and outlights the routine use of CFS as a screening
tool for frailty in perioperative care.
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Ao longo dos últimos anos, a Anestesiologia tem vindo a sofrer
uma mudança de paradigma, com um despertar no interesse
por estágios realizados no âmbito da especialidade a nível
internacional. Essa mudança tem levado a uma maior procura
por formação complementar de qualidade, nomeadamente
em centros de referência, por forma a desenvolver aptidões e
competências técnicas e não técnicas.
O interesse em estágios de saúde global (global health) tem
aumentado, assim como a literatura sobre o tópico, que
reforça a importância da regulamentação dos mesmos e da
monitorização dos ganhos para os internos. Estes estágios são
parte integrante dos programas de internato em países como
os Estados Unidos da América. De facto, tem-se verificado
a permeação dos mesmos na maioria dos programas de
formação na área de Anestesiologia no internato americano.
Um inquérito realizado entre 2015-2016 direccionado aos
responsáveis/diretores de formação em anestesiologia deste
país de múltiplas instituições verificou que em 61% das
respostas existia uma aposta nos seus programas de formação
em estágios globais. Além disso, o interesse dos internos em
formação nestes programas também é expressiva, sendo
que alguns artigos referem taxas de até 91% de interesse da
parte de internos em estágios globais.1,2 No entanto, estes são
estágios realizados por internos de países desenvolvidos que
se deslocam para países sub-desenvolvidos, com o objetivo de
conhecer uma realidade e cultura diferentes, assemelhandose mais aos moldes de voluntariado ou missão. Esta é uma
realidade diferente da realidade nacional, onde o objetivo
passa por frequentar centros de referência no estado da
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arte de uma determinada área. Ainda assim, de referir
que as principais vantagens referidas pelos internos são a
melhoria de conhecimentos, da capacidade de comunicação,
dos conhecimentos clínicos, assim como ganhos de índole
humanitária, entre outras.3 Enquanto estudante de medicina,
existem várias oportunidades durante o curso para ganhar
experiência no exterior, através de intercâmbios clínicos e
programas de ensino estruturado, no âmbito da modalidade
ERASMUS e de outros programas de mobilidade, como o
programa Colombo para a América Latina e o programa
Almeida Garret para estágios no 6º ano. O programa
ERASMUS é um dos programas mais populares entre os
estudantes europeus. Já em alguns inquéritos se revelou
que existem claros benefícios na participação neste tipo de
formação para o desenvolvimento de competências pessoais.
Entre essas, destacam-se frequentemente as capacidades
linguísticas melhoradas, a exposição a técnicas inovadoras,
desenvolvimento de caráter, profissionalismo e competências
culturais. Além disso, este programa reflete nesses inquéritos
ter um claro impacto na escolha da especialidade e funcionar
como eventual incentivo à migração.4
Por outro lado, importa assinalar que os estágios internacionais
adaptados ao ensino pós-graduado no internato são adaptados
a uma maior complexidade clínica e mais dilemas do que um
estágio pré-graduado, que é maioritariamente observacional.5
Na formação especializada de Anestesiologia em Portugal,
há igualmente um elevado interesse em experiências
internacionais durante o programa de internato. Segundo
a portaria n.º92-A/2016, Artigo 3º, ponto 7.4 c) poderá ser
feito estágio opcional em área que a Anestesiologia seja
perita, desde que em serviço idóneo, inclusive no estrangeiro.
A Secção de Internos da Sociedade Portuguesa de
Anestesiologia - Portuguese Trainee Network (SI/SPA-PTN)
tem como objetivo promover a cooperação, a qualidade, a
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excelência, a criatividade e a inovação no domínio do ensino
e formação em Anestesiologia. Assim, consideramos que
as vivências e relatos de internos de Anestesiologia que já
experienciaram estagiar fora do país, podem ser úteis para
quem ainda equaciona essa possibilidade. Por tal, a SI/SPAPTN desenvolveu um inquérito com o intuito de perceber
a influência dos estágios internacionais nos programas de
formação especializada de Anestesiologia e explorar a visão
dos internos sobre este tema. Um inquérito composto por 39
perguntas foi distribuído eletronicamente em julho de 2021
a todos os internos e recém especialistas desde 2017, tendo
ficado disponível para resposta até setembro do mesmo
ano. As perguntas procuravam abordar as condições e
requisitos para acesso, assim como a qualidade dos estágios.
Foi solicitado aos participantes que expusessem as suas
opiniões sobre a experiência. Os objetivos para o estudo
desenvolvido foram: (1) perceber em que medida e de que
forma os internos de Anestesiologia portugueses frequentam
períodos de estágio no estrangeiro; (2) quais consideraram
ser os fatores na escolha do estágio; (3) aspetos do estágio
que melhor preparam os internos para o exercício clínico e
autónomo em anestesia e quais poderiam ser melhorados;
(4) o grau de satisfação com a escolha do estágio; (5) quais
as suas principais dificuldades, nomeadamente em termos
de aprovação do estágio, logística e burocracias nacionais e/
ou locais e (6) perceber qual a antecedência necessária para
candidatura a um estágio internacional. Das 21 respostas
obtidas, a maioria dos inquiridos sentiu que beneficiou da
experiência internacional, havendo apenas 2 respostas a
referir que não recomendariam a experiência. Este inquérito
permitiu conhecer as áreas de eleição para a realização destes
estágios e quais os países e hospitais mais comummente
selecionados. As principais secções de interesse foram:
anestesia loco-regional (nomeadamente em contexto de
cirurgia pediátrica), medicina intensiva e cuidados em
doentes críticos e via aérea difícil. Relativamente aos países
escolhidos, as opções incidiram essencialmente em Itália,
Espanha e Reino Unido, em hospitais com valência de
hospital terciário/central. Os estágios tiveram uma duração
média de 3 meses, variando entre 1 e 6 meses Com base
nas respostas, foi possível constatar que a maior parte
dos estágios envolve a necessidade de 6 meses a 1 ano de
antecipação. É particularmente notória a necessidade de
maior tempo no caso de candidaturas a estágios no Reino
Unido (pela necessidade de inscrição na General Medical
Council - GMC) e em Espanha (pela necessidade de aceitação
do estágio pelo Ministério de Saúde Espanhol).
Procurou-se também compreender se haveria algum tipo de
apoio financeiro cedido aos internos para a concretização
destes projetos. Com efeito, na maioria dos casos o mesmo
não se verificou, havendo necessidade de os internos
despenderem dos seus próprios meios monetários. Ainda
assim, 5 dos inquiridos referiram ter conseguido obter uma

comparticipação parcial dos gastos através de bolsas de
formação, nomeadamente por apoios do hospital (n=2), bolsa
ESRA (n=2) ou bolsa de formação do SIM (n=1).
Este inquérito6 permitiu conhecer um pouco da realidade
nacional relativa aos estágios realizados pelos Médicos
Internos de Formação Especializada em Anestesiologia
no estrangeiro. Os resultados do mesmo foram tratados
e divulgados por e-mail entre os atuais internos em
Anestesiologia. Com esta divulgação pretende-se que os
internos possam desconstruir algumas das dificuldades
frequentemente citadas para a concretização destes estágios
e incentivar os mesmos a perseguir as suas ambições
internacionais.
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ABSTRACT
Hemophilia B is a coagulation disorder characterized by a deficiency
of clotting factor IX. Women are often heterozygous carriers of the
disease, however if their clotting factor levels are less than 60%, they
may have an increased bleeding tendency. This is even higher if
levels are under 40%. We present a case of a 14-year-old female, with
mild hemophilia B (hemophilia B carrier with factor IX level < 40%)
who underwent a major surgery: a posterior spinal instrumentation
from D6 to L1. The perioperative management was discussed,
including the perioperative administration of blood products and
coagulation adjuncts. This was coordinated by a multidisciplinary
team (orthopedists, anesthesiologists, hematologists and nurses) to
provide the best perioperative care and follow-up. Close collaboration
and communication among/with the team members and the patient/
family was vital throughout.

RESUMO
Hemofilia B é um distúrbio da coagulação caracterizado por
uma deficiência do fator IX da coagulação. As mulheres são
frequentemente portadoras heterozigóticas da doença, contudo se
estas apresentarem níveis de fator inferiores a 60% podem ter uma
maior tendência para fenómenos hemorrágicos. Esta tendência é
particularmente acentuada se os níveis de fator IX forem inferiores a
40%. Apresentamos o caso de uma rapariga de 14 anos com hemofilia
B ligeira (portadora de hemofilia B com nível de fator IX < 40%) que foi
submetida a uma cirurgia hemorrágica (instrumentação posterior da
coluna de D6 a L1). Discutimos a abordagem perioperatória, incluindo
a administração perioperatória de hemoderivados. Para providenciar
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os melhores cuidados perioperatórios, uma equipa multidisciplinar
coordenada (ortopedistas, anestesiologistas, hematologistas,
enfermeiros e serviço de Imunohemoterapia) e uma boa comunicação
entre os membros da equipa e o doente/família foram fundamentais.

INTRODUCTION

Hemophilia B, also known as Christmas disease, is a
coagulation disorder characterized by a deficiency of clotting
factor IX (FIX). Typically, it results from an inherited mutation
in the FIX gene, but can also be acquired.1 According to the
World Federation of Hemophilia (WFH), there are 195 263
patients worldwide with hemophilia, with up to 20% having
type B hemophilia, most of them males.2 Women are most
often heterozygous carriers of the disease.3 Bleeding tendency
depends on disease severity.
Hemophilia B bleeding phenotype is typically categorized
according to FIX levels: FIX levels between 5%-40% represent
mild disease; 1%-5% levels a moderate form; and severe
hemophilia if levels are under 1%.4
The expected mean clotting factor levels in carriers of
hemophilia is 50% of the concentration found in the healthy
population. However due to lyonization, a wide range in
clotting factor levels is found in carriers. Levels less than
60% may have an increased bleeding tendency, which is
higher for levels less than 40%.3 Invasive procedures, such as
major surgery, may be associated with significant blood loss,
warranting a careful preoperative evaluation and specific
care for these patients. Since this is a rare disease, current
literature about the anesthetic management of these patients
is scarce.
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CASE REPORT

We present the case of a 14-year-old female, 58 kg, ASA II,
who was proposed for a posterior spinal instrumentation
from D6 to L1.
She had a personal history of idiopathic scoliosis and mild
hemophilia B (hemophilia B carrier with factor IX level <
40%).5 She had no history of bleeding diathesis episodes and
denied prior surgeries, allergies, and any regular medication.
Physical examination was unremarkable. Regarding
laboratory analysis, she presented a hemoglobin level of 12.8
g/dL, a platelet count of 212x109 and normal coagulation tests
(PTT, PT and INR) despite mild FIX deficiency (38%).
Pediatric hematology accessed the patient and recommended
administration of recombinant FIX (BeneFIX® - nonacog
alfa) and tranexamic acid, with close monitoring of FIX levels
perioperatively. After obtaining informed consent from the
legal guardian, blood was crossmatched and four units of red
blood cells were prepared.
Recombinant FIX (bolus of 4000 IU ~70 U/kg – target
FIX level of 95%) and tranexamic acid (1 g ~20 mg/kg)
were administrated 30 minutes before surgery. In the
operating room, in addition to standard ASA monitoring,
neuromuscular blockade and anesthesia depth were
monitored. Following induction of general anesthesia and
tracheal intubation, a second peripheral intravenous catheter
and an arterial line were placed. Anesthesia was maintained
intravenously with propofol and remifentanil targetcontrolled infusions to facilitate somatosensory and motor
evoked potential monitoring.
The patient was positioned prone for the procedure for 4.5
hours. Blood loss was estimated in 650 mL. No blood products
were transfused intra-operatively. Postoperative analgesia
was accomplished with a fentanyl patient-controlled analgesia
device and intravenous acetaminophen and metamizole.
In the immediate postoperative period, she was surveilled in
a level 1 Intensive Care Unit. After surgery, she had a FIX level
of 88% and a hemoglobin level of 10.6 g/dL (2 g/dL decrease
from the preoperative value). Following hematology’s
recommendation, recombinant FIX (with gradual dose
reduction) and tranexamic acid (1 g every 8 hours) were
administered during the first five days postoperatively. Blood
analysis were performed daily to evaluate FIX levels, with
daily adjustment of FIX dose by the hematologist.
On the first two postoperative days, quantitative FIX levels
were 67.2% and 67.9% (pre-FIX administration) and 3000 UI
(~53 UI/kg) were administered each day. 1500 UI (~26.5 UI/
kg) were administered on postoperative days 3 and 4. On
postoperative day 5, FIX dose was reduced to 1000 UI (17.5
UI/kg), with a FIX level of 86% 2 hours after administration.
The postoperative course was uneventful. She was transferred
to the ward on postoperative day 2 and discharged home
after a week. In the hematologic follow-up, one month after

surgery, she had a FIX level of 40% and a negative inhibitor
screening (< 0.5 U Bethesda).

DISCUSSION

Hemophilia B is a rare hematologic disorder that presents
several challenges in the perioperative setting. Despite carriers
not having the disease itself, they presented increased bleeding
tendency and therefore should not be devalued. Carriers with
factor levels of 5% to 40% have bleeding tendencies similar
to males with mild hemophilia. Those with factor levels
lower than 4% have bleeding tendencies similar to males with
moderate to severe hemophilia. Carriers of hemophilia with
low factor levels should be evaluated, treated and managed as
males with hemophilia.4 Past medical history, namely prior
history of bleeding, and family history of bleeding disorders
may help us understand the evolution and severity of the
disease.
According to WFH guidelines, specific preoperative care is
indicated for hemophilia patients and carriers who require
surgical interventions. These include consultation with
hematologists, quantification of factor basal level, targeted
FIX replacement, use of antifibrinolytics and warranting the
availability of blood products.4 These issues are crucial during
major surgical procedures such as spine surgery, which may
be associated with significant hemorrhage, even in patients
with mild disease. As such, multidisciplinary assessment
and planning are the cornerstones of preoperative care in
hemophilia patients and carriers. Medications that may
impact coagulation function, such as non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), synthetic colloids, antiplatelet
and anticoagulants, should be avoided perioperatively.4
Therefore, a multimodal analgesia avoiding NSAIDs is
recommended by WFH.
Viscoelastic point-of care coagulation tests are useful in
the perioperative management of hemophilia patients and
carriers, especially if FIX inhibitors are present, or when
approaching massive perioperative bleeding. These devices
can provide multilateral information about coagulation
properties that cannot be evaluated by the usual clotting
times.4,6
Despite WFH recommendations on pharmacokinetic FIX
monitoring (at least 8 blood samplings taken over a period
of 72 hours) for hemophiliac patient or carriers receiving
FIX concentrates prophylactically, this approach is not used
routinely for dose tailoring, due to the burden of sampling
requirements on clinicians and patients.4,7 In our case, FIX
monitoring was done with limited sampling in combination
with population pharmacokinetic estimates.
Postoperative follow-up of these patients is important to
exclude any complication, particularly the development of
inhibitors. Inhibitors are IgG alloantibodies to exogenous
clotting factor that neutralize the factor's activity. The
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development of an FIX inhibitor is considered the most
serious complication in patients with hemophilia B due, not
only to loss of response to FIX replacement, but also to the
associated risks of anaphylaxis and nephrotic syndrome.4
Inhibitors are associated with a higher disease burden,
including increased risk of musculoskeletal complications,
pain, physical limitations, and treatment challenges, all
of which may impact a patient’s physical functioning and
quality of life. Coordinated delivery of comprehensive care
by a multidisciplinary team of healthcare professionals
(orthopedists, anesthesiologists, hematologists, nurses) is
recommended to provide the best perioperative care and
follow-up.4,8 Close collaboration and communication among
the team members and the patient/family is vital throughout.
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RESUMO
A dor da crise vaso-oclusiva da drepanocitose é uma manifestação
frequente e debilitante. Enquanto o componente nocicetivo é
facilmente reconhecido e potencialmente controlado com terapêutica
convencional, o componente neuropático é subdiagnosticado e
pouco tratado. Existe pouca evidência da utilização de estabilizadores
de membrana, indicados na dor neuropática (DN), na drepanocitose.
Apresentamos o caso de uma criança de 7 anos com múltiplos
internamentos e dor não controlada sob terapêutica convencional
e opióides. A gabapentina mostrou-se eficaz no controlo da dor,
contribuindo o presente trabalho para a evidência de que a DN é uma
realidade nestes doentes.

ABSTRACT
Pain from the vaso-occlusive crisis of sickle cell disease is a frequent and
debilitating manifestation. While the nociceptive component is easily
recognized and potentially controlled with conventional therapy, the
neuropathic component is underdiagnosed and undertreated. There
is little evidence for the use of membrane stabilizers, indicated in
neuropathic pain (NP), in sickle cell disease. We present the case of a
7-year-old child with multiple hospitalizations and uncontrolled pain
under conventional therapy and opioids. Gabapentin was shown to
be effective in pain control and the present work contributes to the
evidence that NP is a reality in these patients.
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INTRODUÇÃO

Dor, a complicação mais frequentemente associada à
drepanocitose, é a principal causa de hospitalização destes
indivíduos e está diretamente associada à diminuição da
qualidade de vida relacionada com a saúde.1 A fisiopatologia
da dor na drepanocitose é complexa e, apesar de classicamente
ser atribuída a uma etiologia isquémica ou inflamatória,
há evidência crescente da existência de um componente
neuropático.1 A dor neuropática (DN), definida como a “dor
que surge como resultado direto de uma lesão ou disfunção
que afeta o sistema somatossensorial”, está, de uma forma
geral, subestimada na população pediátrica, e as crianças
com drepanocitose não são exceção.2,3 Assim sendo, com
este caso pretendemos alertar a comunidade científica para
a sua existência e para a importância de um tratamento
dirigido considerando a sua refratariedade aos fármacos
habitualmente utilizados como primeira linha nas crises
álgicas vaso-oclusivas.1,3

CASO CLÍNICO

Apresentamos o caso de uma criança do sexo masculino, de 7
anos de idade, peso 28 kg, com o diagnóstico de drepanocitose
(homozigótica para hemoglobina S) desde os 4 meses.
Após a chegada a Portugal, cerca de 7 meses antes deste
internamento, iniciou seguimento num hospital terciário
mantendo terapêutica em ambulatório com hidroxiureia (500
mg qd) e ácido fólico (5 mg qd).
Desde o diagnóstico inicial apresenta mau controlo da
doença com necessidade de múltiplos internamentos para
tratamento de complicações.
No contexto de uma crise vaso-oclusiva no território hepático
e do sistema nervoso central complicada por bacteriémia e
insuficiência hepática aguda foi admitida unidade de cuidados
intensivos pediátricos.
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Apesar da melhoria progressiva do quadro vaso-oclusivo e
infeccioso, mantinha dor de difícil controlo com terapêutica
com opióide (fentanil 1,1 mcg/kg/h) e paracetamol, pelo que
foi solicitada consultoria da Unidade de Dor Aguda (UDA).
À observação, apesar da pouca colaboração da criança,
apresentava posição de defesa no leito, hiperalgesia e alodinia
ao toque e ao frio das coxas, região gemelar e punhos.
Considerando estes aspetos compatíveis com dor neuropática
e dada a insuficiência hepática foi introduzida a gabapentina
na dose inicial de 2,7 mg/kg/dia – 25 mg tid.
No dia seguinte constatámos melhoria ligeira do quadro
álgico, pelo que se titulou a dose de gabapentina até controlo
sintomático com 7,1 mg/kg/dia (50/50/100 mg).
Nesta altura, a criança apresentava não apenas melhoria
progressiva das queixas bem como aumento da interação
com a equipa e familiares, sem que fossem observados
efeitos adversos. Simultaneamente foi possível o desmame
do opióide sem exacerbação da dor. Nessa altura (oitavo
dia) foi considerada a hipótese de a melhoria se ter devido
ao controlo da situação vaso-oclusiva aguda pelo que foi
realizado desmame de gabapentina tendo sido verificado um
agravamento súbito da hiperalgesia.
Esta foi considerada uma prova positiva para dor neuropática
e a gabapentina foi reintroduzida.
Três meses depois, a criança encontra-se com dor controlada,
o que permite a realização de fisioterapia e integração em
atividades lúdicas e pedagógicas com os seus pares.

DISCUSSÃO

Alodinia e hiperalgesia, sintomas frequentemente referidos
por crianças com drepanocitose, são características da DN
que, apesar de descrita, é subestimada e subtratada nesta
população.1,4 A DN resulta de lesão do sistema nervoso central
ou periférico e poderá estar relacionada com fenómenos de
vaso-oclusão de vasa vasorum dos nervos.5
Em 2015, num estudo que incluiu crianças com drepanocitose,
Brandow et al relacionaram a incidência de DN e o seu
tratamento com a idade e a administração de hidroxiureia.5
Noutro estudo, concluíram que 81,8% dos doentes
apresentavam compromisso da sensibilidade à dor em
pelo menos um dos limiares testados e o compromisso da
sensibilidade ao frio foi o achado mais comum, como descrito
no nosso caso.1
Outra conclusão retirada foi que, apesar da elevada incidência,
apenas 2,9% destas crianças eram medicadas para a dor
neuropática, nomeadamente com anticonvulsivantes como é
o caso da gabapentina.3
Atualmente existem poucos estudos prospetivos que tenham
avaliado estas intervenções terapêuticas nesta patologia,
em particular na idade pediátrica, e os dados disponíveis
foram extrapolados de outras populações ou baseiam-se em
relatos de caso isolados, apresentando por isso limitações na
20

utilização na prática clínica.4
Não obstante, o diagnóstico deste tipo de dor, principalmente
em crianças mais jovens, constitui um desafio pela
sua dificuldade na caracterização da dor, mas também
na colaboração para realização do exame objetivo,
nomeadamente na avaliação das alterações sensitivas.3
Assim sendo é essencial um elevado grau de suspeição e a
referenciação precoce a equipas especializadas na sua gestão.
O doente descrito, apesar de jovem, apresentava doença
com cerca de 7 anos de evolução e referência a múltiplos
internamentos devido a crises álgicas, apesar de cumprimento
de terapêutica com hidroxiureia em ambulatório. Assim,
considerando a possibilidade de uma componente
neuropática da dor apresentada, decidiu-se pela introdução
de gabapentina na terapêutica com titulação de acordo com
a resposta.
A gabapentina, além de indicada como primeira linha na
DN,1,2 contribuiu para diminuição da dose de opióide nas
agudizações e consequentemente para redução dos efeitos
adversos a estes associados, como verificado no nosso doente.
Não tem metabolização hepática, importante na insuficiência
hepática.
O fato da prova terapêutica ter sido considerada positiva é
concordante com a avaliação e hipótese de DN colocada pela
UDA.
O presente trabalho, apesar de se tratar de um caso clínico
isolado, contribui para a evidência de que a DN é uma
realidade em crianças com drepanocitose, devendo ser
considerada a terapêutica dirigida para o controlo da dor.
No entanto, são necessários estudos populacionais,
nomeadamente com crianças, de forma a analisar e validar
esta hipótese cientificamente.
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RESUMO
O tratamento da espasticidade refratária com bombas de perfusão
intratecal de baclofeno tem sido uma realidade cada vez mais
frequente. Não é por isso de estranhar que as complicações associadas
a este tipo de dispositivos, ainda que raras, sejam também cada vez
mais frequentes.
Aqui apresentamos e discutimos o caso de uma jovem com bomba
de perfusão de baclofeno implantada há vários anos e que iniciou
quadro de agravamento da espasticidade habitual. Após excluídas
as causas mais comuns para este agravamento e depois de ter disso
aumentada a dose perfundida sem melhoria sintomática, é efetuada
cirurgia de revisão. Durante este procedimento foram constatados
três pontos de perfuração do catéter a montante da peça de conexão,
com extravasamento ativo de líquido transparente e límpido. Este caso
demonstra a importância da alta suspeição clínica e do tratamento
atempado das complicações associadas a este tipo de equipamentos.

ABSTRACT
Intrathecal baclofen pumps have been used for the treatment of
refractory spasticity and are increasing in number. It is not hard to
understand that the complications associated with these devices are
increasing too, despite they remain rare.
Here we present a case report of a young woman with an intrathecal
baclofen pump implanted for a few years that experienced a
recrudescence of spasticity. After excluding the most common causes
of this alteration and after the infused dose has been increased without
improvement of the symptoms, our team performed a surgical review.
During the procedure we discover three rupture points upstream the
connexion piece, with active extravasation of a clear liquid.
This case report shows the importance of clinical suspicion and the
rapid treatment of the complications associated with these devices.
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INTRODUÇÃO

As bombas de perfusão intratecal de baclofeno (BPITB) são
utilizadas no tratamento da espasticidade severa e refratária
a outras terapêuticas em doentes selecionados com condições
clínicas como paralisia cerebral ou esclerose múltipla e
também em situações decorrentes de traumatismo crânioencefálico ou vertebro-medular.
Espasticidade é definida como hipertonia e resistência
progressiva à mobilização passiva dos músculos afetados,
acompanhada por vezes de fraqueza muscular, hiperreflexia
e também de dor severa incapacitante resultante das
contraturas musculares e deformidades associadas. Resulta
de lesões do sistema nervoso central que levam à perda das
vias inibitórias descendentes, permitindo a manifestação
de impulsos anormais e levando a uma atividade muscular
“hiperativa”.1
O baclofeno é um agonista dos recetores GABA utilizado
no tratamento da espasticidade, utilizado numa primeira
abordagem pela via oral. A administração intratecal deste
fármaco tem como vantagens maximizar os efeitos no
neuroeixo e reduzir os efeitos laterais sistémicos como
tonturas e sedação.
Pela experiência na abordagem do neuroeixo, e tal como
no nosso centro, são os Anestesiologistas responsáveis pela
colocação, seguimento e revisão destes dispositivos.
Aqui apresentamos e discutimos o caso de agravamento
clínico de uma doente com este tipo de dispositivo devido
a uma complicação rara: perfuração do catéter de perfusão.

CASO CLÍNICO

Doente do sexo feminino, 30 anos, com antecedentes de
traumatismo vertebro medular há 14 anos, tendo resultado
em fratura da 6ª vertebra torácica e consequente paraplegia
espástica. Sem outros antecedentes patológicos de relevo.
Para alívio sintomático, foi colocada BPITB em 2007 com
bom resultado na resolução da espasticidade da doente. Por
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fim de vida da bateria da bomba, em 2014 foi substituída sem
intercorrências e com manutenção do controlo das queixas.
Em junho de 2020, a doente inicia agravamento do quadro
de espasticidade habitual. Após ter sido aumentada dose de
baclofeno e ter sido verificada a bateria da bomba, a doente
não mostrou melhoria clínica significativa.
Simultaneamente foi constatada presença de tumefação de
características moles no flanco direito, região onde a bomba
estava colocada.
Foi proposta para revisão cirúrgica da bomba.
A cirurgia de revisão foi efetuada sob anestesia geral
balanceada, após explicação do procedimento e obtenção do
consentimento informado. Foi efetuada profilaxia antibiótica
cirúrgica com cefazolina 2 g. Após ter sido feita incisão no
flanco direito e explorada a loca, foi constatada existência de
líquido em bolsa subcutânea. Foi feita colheita sob técnica
asséptica desse líquido, submetendo-o a análise qualitativa
imediata para deteção de presença de glicose com recurso a
uma tira de Combur-test®. Esta pesquisa foi positiva, tendose inferido que se tratava de líquido cefalo-raquidiano. Foi
removida bomba perfusora que se encontrava íntegra e feita a
exploração cirúrgica da peça intermediária e de todo o trajeto
do catéter, tendo sido identificados três pontos de laceração
com extravasamento de líquido de características límpidas
(Fig. 1). Foi removida porção danificada do catéter (Fig. 2).

Figura 1. Extravazamento de líquido por perfurações no catéter

Figura 2. Porção de catéter removido; constatam-se 3
perfurações no trajeto do catéter (setas)

Dada a proximidade do fim de vida da bomba, e apesar de esta
se encontrar integra, foi substituída por nova bomba que foi
preenchida com baclofeno e programada com os parâmetros
prévios de perfusão. A cirurgia decorreu sem complicações
anestésico-cirúrgicos.
A doente foi avaliada no pós-operatório imediato e em
consultas subsequentes sete e catorze dias após a intervenção
com melhoria da espasticidade e sem queixas de novo.

DISCUSSÃO

Embora com ótimos resultados na grande maioria dos
doentes, existem algumas complicações descritas das BPITB.
Podem ser divididas em precoces (complicações cirúrgicas
diretas, infeção no local de implante da bomba, meningite,
aracnoidite peri-catéter e cefaleia pós punção da dura) e
as tardias como a migração do dispositivo para a cavidade
peritoneal e as fugas de líquido cefaloraquidiano. Estas
complicações podem diminuir o efeito terapêutico e devem
ser prontamente reconhecidas e tratadas.
Numa revisão das complicações associadas a BPITB2, a
resistência incremental lenta ao baclofeno intratecal foi
encontrada em sete pacientes, sendo que quatro revelaram
complicações diretamente relacionadas o com o material
implantado (defeitos no conector bomba-catéter).
Também Augustat J et al3 efetuaram uma revisão de 6 casos
de falha de bomba de baclofeno em doentes pediátricos,
tendo constatado que um deles se deveu, tal como neste caso
que relatamos, a rutura do catéter, tendo os outros casos
sido por corrosão da bomba, desconexão do catéter com a
bomba, deslocamento/torção do catéter ou por calcificação
das estruturas do catéter (devido ao tratamento com
bifosfonados).
Contudo, rutura do catéter na sua porção a montante desta
conexão, como aquela deste caso, não está relatada na
literatura.
Algumas das hipóteses por nós inferidas para este evento
raro são:
• o defeito do material com estiramento e rutura espontânea
- pouco provável tendo em conta o formato das aparentes
fugas e a duração prolongada do catéter implantado;
• a perfuração durante as várias tentativas de refill de
bomba (mais provável). Isto pode ter acontecido devido ao
deslocamento de parte do catéter para a parte anterior da
bomba, tornando-se mais próximo da superfície cutânea e
mais suscetível a ser perfurado por uma agulha durante as
tentativas de repreenchimento da BPITB.
Concluindo, a seleção adequada dos doentes para a colocação
de BPITB, a técnica sistemática de colocação mas também
de manutenção, nomeadamente no refill da bomba e a alta
suspeição clínica para este e outro tipo de complicações
tornam-se fundamentais para a gestão deste tipo de
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terapêutica. O relato deste tipo de complicações torna-se
assim importante para alertar outros profissionais para os
diferentes diagnósticos diferenciais e para um tratamento
mais célere e com melhores resultados para os pacientes.
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Doente sexo feminino, 58 anos, proposta para laparotomia
exploradora por massa abdominal (diâmetro de cerca de 43 cm),
por suspeita de neoplasia do ovário. Antecedentes relevantes
para cardiopatia isquémica. Na avaliação pré-anestésica a
destacar dispneia grau 1 MRC e capacidade funcional > 4
MET´s. Foi realizada uma indução de sequência rápida com
anestesia geral balanceada e manutenção com sevoflurano.1,2
Após intubação orotraqueal, o ventilador foi programado
para modo volume controlado e definidos parâmetros de
ventilação protetora com volumes correntes baixos (6 mL/
kg) e FR altas (15-19 cpm).3 Inicialmente, verificaram-se
pressões de via aérea (PICO) entre 30 cmH2O e após extração
do tumor de 35 kg as pressões PICO diminuíram para valores
de 14 cmH2O. Manteve-se hemodinâmicamente estável.
Extubação sem intercorrências. No pós-operatório imediato
não foram observadas complicações cardiorrespiratórias,
nomeadamente edema re-expansão pulmonar.1,2 São escassos
os relatos de casos referentes à gestão anestésica de doentes com
tumores gigantes. A maioria dos casos recomenda a realização
de anestesia geral sem curarização. A gestão anestésica
perioperatória de doentes com tumores abdominais gigantes,
requer a escolha de técnicas que previnam o aparecimento de
complicações pulmonares como aspiração pulmonar e edema
de re-expansão pulmonar, e de complicações hemodinâmicas,
como hemorragia massiva.1,2 O edema de re-expansão
pulmonar é uma condição rara, que ocorre quando um pulmão
colapsado cronicamente é novamente re-expandido e associase a alterações da permeabilidade vascular.1 A prevenção
deste tipo de complicação passa pela manutenção de uma
ventilação mecânica protetora (volumes correntes baixos)
durante toda a cirurgia.3 Em termos hemodinâmico, após
extração tumoral, há um aumento de retorno venoso, com
consequente aumento do trabalho cardíaco e débito cardíaco.
Este aumento de débito cardíaco é objetivável pelo aumenta

da tensão arterial média e aumento do débito urinário. Nesse
sentido, doentes com patologia prévia cardiovascular e renal
devem ser geridos com extrema cautela.
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Figura 1. Tumor gigante ovárico ressecado (peso = 35kg)

Figura 2. Distensão abdominal do paciente antes da intervenção
cirúrgica
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CARTA AO EDITOR
Aqualificação dos serviços de saúde representa um objetivo nuclear,
inscrito na demanda da melhoria contínua dos cuidados. Definir
modelos de intervenção com impacto incontornável na qualidade da
medicina é, pois, um imperativo de atuação. A gestão da dor, sintoma
nuclear com maior capacidade de afetar a qualidade de vida dos
doentes, é determinante na prossecução desse objetivo. Em Medicina
Intensiva, a dor é universal. Visível ou mitigada, é fundamental existir
uma estratégia multidisciplinar, diferenciada e profissionalizada que
entenda a dor como uma expressão dominante de doença crítica. A
dor não controlada deteriora a qualidade de cuidados e tem efeitos
clínicos conhecidos, como aumento do tempo de internamento,
incidência de delirium ou stress pós-traumático1, condicionando
pressão acrescida sobre o sistema de saúde.
Na visão tradicional, a mitigação da dor dependia da gestão de
uma farmacopeia bem definida. Este modelo é arcaico, porque é
clinicamente ineficaz e exclui novas linhas de ação multimodal.
A inclusão de equipas especializadas parece, portanto, difícil de
contestar. A capacidade de implementar modalidades terapêuticas
analgésicas multimodais, privilegiando técnicas de analgesia regional
(AR), associa-se a ganhos clínicos, traduzidos em métricas de qualidade
e de desempenho assistencial. É, no entanto, necessário reconhecer a
inerente complexidade e a especificidade destes algoritmos, exigindose o envolvimento de anestesiologistas com diferenciação específica
e reconhecida na área da AR aplicada ao doente crítico. A capacidade
na execução de técnicas guiadas por ecografia ou o conhecimento
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rigoroso das inovações na área da AR são apenas exemplos de
competências core exigíveis a estes profissionais. Fundamentandonos neste racional, foi implementada em 2020, na dependência do
Serviço de Anestesiologia, em articulação protocolada com o Serviço
de Medicina Intensiva, o núcleo profissional autónomo de Dor em
Medicina Intensiva. A premissa funcional deve ser fluida, com definição
de um circuito de referenciação, discussão precoce à cabeceira do
doente, com prescrição e implementação de planos preventivos
e personalizados de analgesia multimodal. A evidência de ganhos
clínicos e de qualidade de cuidados é evidente, pelo que defendemos
a criação de sistemas orgânicos similares nos diversos hospitais com
serviços de Anestesiologia e Medicina Intensiva. Teríamos, com uma
rede de cuidados médicos assim definida, forte possibilidade de
impactar favoravelmente sobre a doença crítica aguda, estimulando
adicionalmente a criação de registos multicêntricos, desenvolvimento
de planos formativos partilhados entre a Medicina Intensiva e a
Anestesiologia e promover a investigação clínica de qualidade.

LETTER TO THE EDITOR
The qualification of health services represents a core objective,
inscribed in the demand for continuous improvement of care. Pain
management, a core symptom with the greatest capacity to affect
the quality of life of patients, is crucial in the pursuit of this objective.
In Intensive Care Medicine, pain is universal. Visible or mitigated, it is
essential to have multidisciplinary, differentiated and professionalized
strategies that understand pain as a dominant expression of critical
illness. Uncontrolled pain deteriorates the quality of care and has
known clinical effects, such as increased length of stay, incidence
of delirium or post-traumatic stress,1 putting additional pressure
on the health system. Traditionally, pain mitigation depended on
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managing an extensive pharmacopeia. This archaic model is clinically
ineffective and excludes new lines of action. The ability to implement
multimodal analgesic modalities, privileging regional analgesia
(RA) techniques, is associated with clinical gains, translated into
quality metrics and care performance. However, it is necessary to
recognize the inherent complexity and specificity of these algorithms,
requiring the involvement of anesthesiologists with specific and
recognized differentiation in the field of RA applied to critically ill
patients. The ability to perform ultrasound-guided techniques or
the rigorous knowledge of innovations in the field of RA are just
examples of core competencies required of these professionals.
Based on this rationale, it was implemented in 2020, depending on
the Anesthesiology Department, in conjunction with the Intensive
Care Medicine Department, the autonomous professional nucleus of
Pain in Intensive Care Medicine. The functional premise must be fluid,
with the definition of a referral circuit, early discussion at the patient's
bedside, with the prescription and implementation of preventive and
personalized plans for multimodal analgesia. Evidence of clinical gains
and quality of care is evident, which is why we advocate the creation
of similar organic systems in the various hospitals with Anesthesiology
and Intensive Care Medicine departments. With such a defined
medical care network, we would have a strong possibility of having a
favorable impact on acute critical illness, additionally stimulating the
creation of multicenter registries, the development of training plans
shared between Intensive Care Medicine and Anesthesiology and
promoting quality clinical research.
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eletronicamente desde 2005. Está disponível em acesso livre
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Liberdade Editorial

A RSPA adopta a definição de liberdade editorial do ICMJE
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afirma que o editor-chefe assume completa autoridade sobre
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Anestesiologia enquanto proprietária da RSPA não interfere
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Editor, Editoriais, Perspetivas e Imagens em Anestesiologia.
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o novo acordo ortográfico) ou em inglês.
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dois revisores anónimos. A aceitação ou rejeição final cabe
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material para publicação.
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Os manuscritos que não cumpram as instruções para autores
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revistos.

Critérios de Autoria e Formulário de
Autoria

Como referido nos Requirements ICMJE, a autoria requer
uma contribuição substancial para o manuscrito,
sendo necessário especificar, em carta de apresentação, o
contributo de cada autor para o trabalho.
Declaração das contribuições individuais assinada por
cada
autor
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flatcontentassets/authors/tl-author-signatures.pdf)
Todos aqueles designados como autores devem cumprir os
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Os colaboradoresque não cumpram os quatro critérios
para autoria mas que tenham contribuído para o estudo
ou manuscrito, deverão ser reconhecidos na secção de
Agradecimentos, especificando o seu contributo.
Cada manuscrito deve ter um “Autor Correspondente”. Porém,
todos os autores devem ter participado significativamente
no trabalho para tomar responsabilidade pública sobre o
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3. Participam na redacção do manuscrito, revisão de versões
e revisão crítica do conteúdo; aprovação da versão final;
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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
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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
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submissão, peer review e processo de publicação. Também é
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relevantes para o trabalho. Os autores devem assegurar que
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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
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relação à duplicação de publicações (colocar link para http://
www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-andeditorial-issues/overlapping-publications.html.
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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
Anestesiologia (SPA), resumos de posters/comunicações
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aceites para apresentação nas reuniões científicas organizadas
pela SPA, assim como documentos oficiais da sociedade.
Na avaliação, os artigos poderão ser:
a. Aceites sem alterações
b. Aceites após modificações propostas pelos consultores
científicos
c. Recusados
Apenas serão aceites manuscritos que contenham material
original que não estejam ainda publicados, na íntegra ou em
parte, e que não tenham sido submetidos para publicação
noutros locais.
Após a receção do manuscrito, o editor-chefe envia-o a
dois revisores, caso o manuscrito esteja de acordo com as
instruções aos autores e se enquadre na política editorial.
No prazo máximo de quatro semanas, o revisor deverá
responder ao editor-chefe indicando os seus comentários
relativos ao manuscrito sujeito a revisão, e a sua sugestão
quanto à aceitação, revisão ou rejeição do trabalho. Num
prazo de 10 dias o Conselho Editorial tomará uma decisão
que poderá ser: aceitar o artigo sem modificações; envio dos
comentários dos revisores para que os autores procedam de
acordo com o indicado; rejeição.
Quando são propostas alterações os Autores dispõem de
15 dias (prazo que pode ser alargado a pedido dos autores)
para submeterem a nova versão revista do manuscrito,
contemplando os comentários dos revisores e do conselho
editorial. Respondendo a todas as questões colocadas e
uma versão revista do artigo, com as alterações inseridas
destacadas com cor diferente.
O editor-chefe dispõe de 10 dias para tomar a decisão sobre a
nova versão: rejeitar ou aceitar a nova versão, ou submetê-la a
uma nova apreciação por um ou mais revisores.
No caso da aceitação, em qualquer das fases anteriores, a
mesma será comunicada ao Autor Correspondente.
Na fase de revisão de provas tipográficas pelos autores, não
serão aceites alterações de fundo aos artigos. A inclusão
destas alterações pode motivar a rejeição posterior do artigo
por decisão do Editor-Chefe.
Em todos os casos os pareceres dos revisores serão
integralmente comunicados aos autores no prazo de 6 a 8
semanas a partir da data da receção do manuscrito.

Instruções aos Autores

O manuscrito deve ser acompanhado de declaração de
originalidade e de cedência dos direitos de propriedade do
artigo, assinada por todos os Autores.
O texto, escrito a dois espaços, com letra tamanho 12, Times
New Roman e com margens não inferiores a 2,5 cm, em Word
para Windows. Todas as páginas devem ser numeradas. O
manuscrito não pode ser submetido em formato PDF.
Os Autores devem categorizar o “artigo” submetido como
Artigo Original, de Educação Médica Contínua, de Revisão,
de Consenso, Caso Clínico, Carta ao Editor, Editorial,
Perspetiva ou Imagem em Anestesiologia.
Antes da submissão do manuscrito, os autores têm que
assegurar todas as autorizações necessárias para a publicação
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do material submetido.
A transcrição de imagens, quadros ou gráficos de outras
publicações deverá ter a prévia autorização dos respetivos
detentores de copyright, de acordo com as normas que regem
os direitos de autor.
Todas as investigações que envolvem seres humanos devem
ter sido aprovadas previamente por comissões de ética
das instituições a que pertencem os autores e terem sido
desenvolvidas de acordo com a Declaração de Helsínquia da
World Medical Association (http://www.wma.net).
A declaração relativa à aprovação e consentimento
institucional deverá aparecer no início da secção Material e
Métodos.
Se se trata de investigação animal os autores devem estar
atentos ao Decreto-lei 129/72 de 6/7/92, à Portaria 1005/92
de 23/10/92 e estar de acordo com as guidelines definidas no
“Guide for the care and use of laboratory animals” disponível
em http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-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
em dois documentos separados (submetidos de forma
individual) da seguinte forma:
Documento um / uma 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) e identificador ORCID;
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.
Segundo documento / primeira página
Primeira 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;
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Segunda 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.
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
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
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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.
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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 (anexálo 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
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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
Incluir apenas as referências acessíveis a todos os leitores. Não
incluir artigos publicados sem revisão por pares, ou material
que aparece em programas de congressos ou em publicações
organizacionais.
Manuscritos em preparação ou submetidos para publicação
nunca são aceitáveis como referências.

Se citar manuscritos aceites para publicação como referências,
marcá-los como “in press”
Notas:
Não indicar mês da publicação. Nas referências com 6 ou
menos Autores, todos devem ser nomeados. Nas referências
com 7 ou mais autores, devem ser nomeados os 6 primeiros
seguidos de “et al”.
Seguem-se alguns exemplos de como devem constar os vários
tipos de referências.
Artigo
Apelido seguido das Iniciais do(s) Autor(es). Título do artigo.
Título da revista [abreviado]. Ano de publicação; Volume:
páginas.
1. Com menos de 6 autores
Brown EN, Purdon PL. The aging brain and anesthesia. Curr
Opin Anaesthesiol. 2013;26:414-9.
2. Com mais de 6 autores
Pacella E, Pacella F, Troisi F, Dell’edera D, Tuchetti P, Lenzi T,
et al. Efficacy and safety of 0.5% levobupivacaine versus 0.5%
bupivacaine for peribulbar anesthesia. Clin Ophthalmol.
2013;7:927-32.
3. Sem autores
Pelvic floor exercise can reduce stress incontinence. Health
News. 2005; 11:11.
Monografia
Autor/Editor AA. Título: completo. Edição (se não for a
primeira). Vol. (se for trabalho em vários volumes). Local de
publicação: Editor comercial; ano.
1. Com Autores:
McLoughlin T. Magnetic resonance imaging of the brain and
spine. 3rd ed. Philadelphia: Mosby; 2012.
2. Com Editor:
Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment:
Evidence-Based
and
Problem-Oriented.
Munich:
Zuckschwerdt; 2001.
Capítulo de Monografia
Blitt C. Monitoring the anesthetized patient. In: Barash PG,
Cullen BF, Stoelting RK, editors. Clinical Anesthesia. 3rd ed.
Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1997. p 563-85.
Relatório Científicos/Técnico
Page E, Harney JM. Health hazard evaluation report.
Cincinnati: National Institute for Occupational Safety and
Health; 2001 Feb. Report No.: HETA2000-0139-2824.
Tese/Dissertação Académica
Jones DL. The role of physical activity on the need for revision
total knee arthroplasty in individuals with osteoarthritis of
the knee [dissertação].
Pittsburgh: University of Pittsburgh; 2001.
Documento de Conferência
Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW.

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 31 - Nº 1 - 2022

35

Normas de Publicação
Instruções aos Autores

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
Commitee of Medical Journal Editors), disponível em http://
www.ICMJE.org
Última revisão: Janeiro 2022
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Fibrinogénio humano

SE PERDE
SANGUE

SUSPEITE DE
HIPOFIBRINOGENEMIA3:
1ª Linha1 | Rápido2

Referências:
1 - Innerhofer P et al., Lancet Haematol. 2017 Jun;4(6):e258–e271. 2 - Lloyd, L. et al. Int. J. Obstet. Anesth. 20, 135–141 (2011) 3- Singbartl K, et al. Hemostasis and hemodilution: a quantitative mathematical guide for clinical practice. Anesth Analg. 2003
Apr;96(4):929-35
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
Haemocomplettan, 1000 mg/50 ml Pó e solvente para solução injetável ou para perfusão COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Haemocomplettan apresenta-se como um pó para solução injetável ou para perfusão, para administração intravenosa, contendo 1000 mg de fibrinogénio
humano por frasco para injetáveis. O produto contém 20 mg/ml de fibrinogénio humano após reconstituição com 50 ml de água para preparações injetáveis. O conteúdo em fibrinogénio é determinado de acordo com a monografia da Farmacopeia Europeia para o fibrinogénio humano. Cada frasco
para injetáveis com Solvente/Veículo para uso parentérico, contém 50 ml de água para preparações injetáveis. Produzido a partir de plasma de dadores humanos. Excipientes com efeito conhecido: Sódio até 164 mg (7,1 mmol) por 1000 mg de fibrinogénio. FORMA FARMACÊUTICA: Pó e solvente
para solução injetável ou para perfusão. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Tratamento e profilaxia de hemorragias em doentes com hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia e afibrinogenemia congénitas com tendência para hemorragias. Como terapêutica complementar no controlo de hemorragias
graves não controladas na hipofibrinogenemia adquirida, como por exemplo: a) Consumo de fibrinogénio aumentado associado a hemorragias com risco de vida, não controladas de outra forma, em caso de complicações obstétricas. b) Diminuição da síntese de fibrinogénio em doentes com
insuficiência hepática grave. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: O tratamento deve ser iniciado sob supervisão de um médico com experiência no tratamento de distúrbios da coagulação. Posologia: A dose e duração da terapêutica de substituição dependem da gravidade do distúrbio,
localização e extensão da hemorragia e do estado clínico do doente. Deve ser determinado o nível de fibrinogénio (funcional) de forma a calcular a dose individual e a quantidade e a frequência da administração devem ser estabelecidas individualmente para cada doente, com base em avaliações
regulares do nível de fibrinogénio plasmático e monitorização contínua do estado clínico do doente e de outras terapêuticas de substituição utilizadas. O nível normal de fibrinogénio plasmático encontra-se no intervalo entre 1,5-4,5 g/l. O nível crítico de fibrinogénio plasmático abaixo do qual
podem ocorrer hemorragias é aproximadamente de 0,5 – 1,0 g/l. Em caso de intervenção cirúrgica major é essencial a monitorização precisa da terapêutica de substituição através de testes de coagulação. 1. Profilaxia em doentes com hipo-, dis- ou afibrinogenemia congénitas e tendência
conhecida para hemorragias: Para prevenir hemorragias excessivas durante procedimentos cirúrgicos recomenda-se efetuar um tratamento profilático para aumentar os níveis de fibrinogénio para 1 g/l, e manter o fibrinogénio neste nível até estar assegurada a hemostase e acima de 0,5 g/l até
completa cicatrização. No caso de procedimentos cirúrgicos ou tratamento de um episódio hemorrágico, a dose deve ser calculada da seguinte forma: Dose de fibrinogénio (mg/kg peso corporal) = [Nível pretendido (g/l) – Nível determinado (g/l)]: 0,017 (g/l por mg/kg peso corporal). A posologia
subsequente (doses e frequência das injeções) deve ser adaptada com base no estado clínico do doente e nos resultados laboratoriais. A semivida biológica do fibrinogénio é de 3-4 dias. Assim, não sendo consumido, não há normalmente necessidade de repetir o tratamento com fibrinogénio
humano. Atendendo à acumulação que ocorre em caso de administrações repetidas na utilização profilática, a dose e a frequência devem ser determinadas de acordo com os objetivos terapêuticos do médico para cada doente. 2. Tratamento de hemorragias: Adultos Para hemorragias peri-operatórias
são geralmente administrados 1-2 g, com perfusões subsequentes conforme necessário. No caso de hemorragias graves, como por exemplo na utilização em obstetrícia/descolamento da placenta, podem ser necessárias quantidades elevadas (4 - 8 g) de fibrinogénio. Crianças A dose deve ser
determinada em função do peso corporal e das necessidades clínicas mas é normalmente de 20-30 mg/kg. Modo de administração: Injeção ou perfusão intravenosa. Haemocomplettan deve ser administrado lentamente por via intravenosa. Para instruções acerca da reconstituição do produto antes
da administração, consulte o RCM do medicamento. A solução reconstituída deve ser aquecida à temperatura ambiente ou do corpo, antes da administração, depois injetada, ou administrada por perfusão, lentamente, a uma velocidade que o doente considere confortável. A velocidade de injeção
ou perfusão não deve exceder cerca de 5 ml por minuto. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes. Trombose evidente ou enfarte do miocárdio, exceto em caso de hemorragias potencialmente fatais. EFEITOS INDESEJÁVEIS: a. Resumo do perfil de
segurança: Foram pouco frequentemente observadas reações alérgicas ou de tipo anafilático. Os eventos notificados em associação com reações alérgicas/anafiláticas incluem urticária generalizada, erupções cutâneas, dispneia, taquicardia, náuseas, vómitos, arrepios, pirexia, dor no peito, tosse,
diminuição da pressão arterial e choque anafilático. O risco de eventos tromboembólicos (ETE) após a administração de concentrado de fibrinogénio, conforme determinado em ensaios clínicos, encontra-se descrito abaixo. Foi muito frequentemente observada pirexia. b. Lista das reações adversas:
reações adversas identificadas nos ensaios clínicos e através da experiência após comercialização. As frequências apresentadas basearam-se nas análises conjuntas de dois ensaios clínicos patrocinados pela empresa e realizados na cirurgia da aorta com ou sem outros procedimentos cirúrgicos
(BI3023-2002 e BI3023_3002) de acordo com a seguinte convenção: muito frequentes (≥1/10); frequentes (≥1/100 a < 1/10); pouco frequentes (≥1/1.000 a <1/100); raros (≥1/10.000 e <1/1.000); muito raros (<1/10.000) ou frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados
disponíveis). A frequência calculada baseia-se nas taxas de incidência não processadas sem tomar em consideração a frequência no braço comparador. Deve salientar-se que nos ensaios clínicos incluídos na análise, a incidência de ETEs foi superior no braço do placebo. Tendo em consideração o
facto destes ensaios serem realizados apenas na pequena população sujeita a cirurgia da aorta com ou sem outros procedimentos cirúrgicos, as taxas de reações adversas observadas nestes ensaios podem não refletir as taxas observadas na prática clínica, sendo desconhecidas noutros quadros
clínicos fora da indicação estudada. Perturbações gerais e alterações no local de administração: Aumento da temperatura do corpo - Muito frequente. Doenças do sistema imunitário: Reações alérgicas ou de tipo anafilático - Pouco frequentes. Vasculopatias: Eventos tromboembólicos (incluindo
enfarte do miocárdio e embolismo pulmonar)* - Frequentes**. * Alguns casos isolados foram fatais.** Com base nos resultados de dois ensaios clínicos (cirurgia da aorta com ou sem outros procedimentos cirúrgicos), a taxa
CFH (N=107) Placebo (N=106)
RAs
de incidência conjugada de eventos tromboembólicos foi mais baixa nos indivíduos tratados com fibrinogénio em comparação com o placebo. c. Descrição de reações adversas selecionadas (RAs): O estudo BI3023_2002 é um
11 (10,4%) 5 (4,7%)
Pirexia
estudo de Fase II para comparação do concentrado de fibrinogénio humano (CFH) com o placebo (soro fisiológico) em indivíduos com hemorragias agudas durante a cirurgia de reparação da aorta. O estudo BI3023-3002 é um
estudo de Fase III do CFH versus placebo (soro fisiológico) para o controlo da hemorragia durante a cirurgia cardiovascular complexa. No estudo BI3023_2002 (N=61), os ETEs ocorreram de modo semelhante nos grupos do
11 (10,4%)
8 (7,4%)
Eventos tromboembólicos
fibrinogénio e do placebo. No estudo BI3023_3002 (N=152), os ETEs ocorreram mais frequentemente no grupo do placebo do que no grupo do CFH. Taxa de incidência conjugada das RAs listadas nos ensaios clínicos
0
Reação alérgica ou anafilática 1 (0,9%)
patrocinados pela empresa (BI3023_2002 e BI3023_3002)
Para informações de segurança relativas a agentes transmissíveis, ver o RCM do medicamento. Notificação de suspeitas de reações adversas: A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da
relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: Sítio da internet:
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram (preferencialmente) ou através dos seguintes contactos: Direção de Gestão do Risco de Medicamentos, Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa, Tel: +351 21 798 73 73, Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita), E-mail:
farmacovigilancia@infarmed.pt
Data da revisão do texto: Julho 2020.
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A primeira
escolha para
o controle da
infeção

Assistindo na redução do risco
de infeção cruzada
Veja a nossa gama completa:
www.intersurgical.co.uk/info/InfectionControl

A nossa gama de produtos
respiratórios oferece um número de
opções que podem ser usadas na
prevenção e redução do risco de
infeções cruzadas entre pacientes e
profissionais de saúde no ambiente
clínico.

•
•
•
•
•
•

i-view™ videolaringoscópio
TrachSeal™ sistemas de
aspiração fechados
Filtros respiratórios e filtros PCH
de alta eficácia.
FiltaMask™ máscara oxigénio
média concentração
StarMed Capacetes respiratórios
Peça T auto selante para circuitos
respitratórios

Interaja connosco

Qualidade, inovação e escolha

www.intersurgical.co.uk

