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EDITORIAL
O Meu Primeiro Editorial
My First Editorial

https://dx.doi.org/10.25751/rspa.27274

A

Dra. Fátima Lima

Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
alcançou nos últimos anos uma dimensão
robusta como Associação de Saúde, da qual
todos os anestesiologistas portugueses se orgulham, o
que vai exigir dos novos corpos sociais aos quais presido,
um compromisso de dinamização crescente mantendo
desde logo a credibilidade como entidade parceira da
decisão, em muitos aspetos do panorama da Saúde em
Portugal.
Esta nova equipa que agora inicia funções é constituída
por anestesiologistas provenientes de diversos pontos
do país e das Regiões Autónomas, contempla várias
gerações com diferentes percursos profissionais e
áreas de especialização e se, por um lado, se propõe
dar continuidade a um valioso trabalho dos anteriores
presidentes dos quais muito nos orgulhamos, por outro
sente uma necessidade crescente em avançar com novos
projetos de forma a contribuir, em tempo real, para a
formação dos futuros líderes da Anestesiologia.

Because together we are stronger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuar a investir na elevação dos standards da Anestesiologia, reforçando o papel da formação especializada
e da investigação científica, através da realização de reuniões anuais, updates e webinares;
Consolidar as Seções e Grupos de Trabalho existentes na Sociedade e aumentar esse número, indo de
encontro das novas e variadas áreas de interesse da Anestesiologia;
Manter o Congresso Anual, os cursos e as formações nas várias áreas temáticas, e acerca do exercício da
profissão;
Facilitar a comunicação da Sociedade com os seus sócios, através da revista, do website e de uma App;
Estreitar a cooperação com os outros órgãos representativos dos anestesiologistas;
Dar continuidade e robustez aos projetos de cooperação com outras organizações científicas, nacionais e
internacionais;
Continuar a promover a elaboração de guidelines por grupos de consenso de Anestesiologia, com o objetivo
de uniformizar práticas e procedimentos clínicos que culminem com atualizações e auditorias;
Promover a criação de novos apoios à investigação em Anestesiologia, alargando estes projetos a todos os
anestesiologistas na medida em que a inovação e a qualidade científica são as ferramentas mestras neste painel
da investigação;
Motivar todos os sócios, continuando com a estratégia da sua inclusão num crescente número de atividades
da Sociedade;
Persistir na gestão criteriosa dos recursos financeiros, de modo a garantir a sustentabilidade e os resultados
positivos da Sociedade dos quais os sócios são os principais beneficiários.

De acordo com os Estatutos, ao dia de hoje existem 603 sócios ativos, contudo para o triénio 2022-2025, a nova
equipa acredita que no final de 2025, ao transformar esta Sociedade Científica num vetor de confiança e de mudança
onde cada anestesiologista sinta o ensejo de aumentar o seu potencial clínico, seremos muitos mais.
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Não quero terminar este Editorial sem agradecer à Dr.ª Rosário Orfão que presidiu à anterior Direção da Sociedade
pelo valioso trabalho que desenvolveu ao longo dos muitos anos da sua vigência do qual muito nos orgulhamos,
em particular porque este último mandato decorreu nos dif íceis anos da pandemia sem que, em momento algum,
o anestesiologista tenha deixado de encontrar na sua liderança, um porto de abrigo.
All together for Anesthesiology !!!

(Fátima Lima - Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)
Autor:
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RESUMO
A decisão sobre o momento de um procedimento eletivo após infeção
por SARS-CoV-2 deve ser multidisciplinar, centrada no doente. Na
avaliação do risco/benefício de um adiamento devem ser ponderados:
risco de progressão da patologia de base; tempo decorrido após a
infeção por SARS-CoV-2; risco infecioso; gravidade da apresentação
clínica inicial da COVID-19; persistência de sintomas; estado clínico
e de fragilidade; status vacinal. Esta informação deve ser discutida e
incluída no consentimento informado, esclarecido e livre do doente
(I C). Perante a suspeita clínica de COVID-19, todos os procedimentos
eletivos devem ser reagendados, até exclusão de infeção por SARSCoV-2 (I C). Perante contactos de alto risco, todos os procedimentos
eletivos devem ser reagendados, para um momento posterior aos 14
dias após a data da última exposição (IIa C). Perante história de infeção
por SARS-CoV-2: nenhum procedimento eletivo deve ser realizado
durante o período infecioso (I B). Nos procedimentos eletivos não
prioritários, recomenda-se o adiamento da cirurgia: 7 semanas, nos
indivíduos sem esquema vacinal completo e imunocompetentes
e que recuperaram de COVID-19 assintomática ou ligeira (IIa B);
4 semanas, nos indivíduos com esquema vacinal completo e
imunocompetentes e que recuperaram de COVID-19 assintomática
ou ligeira (IIa C); Caso a caso, passadas 7 semanas, nos indivíduos
imunodeprimidos ou que recuperaram de COVID-19 moderada
ou grave ou crítica (I C); Devem ser considerados adiamentos
subsequentes se persistência de sintomas (I B). Nos procedimentos
eletivos muito prioritários e prioritários, a tomada de decisão sobre
o momento do procedimento deverá considerar o risco/benefício
caso a caso (I C). Deve ser incentivada a vacinação de doentes
propostos para cirurgia eletiva que não tenham a vacinação primária
completa e vacinação de reforço, se elegíveis pela Direção Geral da
Saúde. Preferencialmente, o intervalo entre a última inoculação e o
procedimento deve ser superior a 14 dias (I B). O isolamento antes de
um procedimento eletivo não é recomendado. Devem ser evitadas
situações de alto risco de contágio (I B).

ABSTRACT
The decision on the timing of an elective procedure after SARSCoV-2 infection should be multidisciplinary, patient-centered. In
assessing the risk/benefit of a postponement, the following should
be considered: risk of progression of the underlying pathology; time
elapsed after SARS-CoV-2 infection; infectious risk; severity of initial
clinical presentation of COVID-19; persistence of symptoms; clinical
status and frailty; vaccine status. This information must be discussed
and included in the patient's free and informed consent (I C). If there
is a clinical suspicion of COVID-19, all elective procedures must be
rescheduled, until SARS-CoV-2 infection is excluded (I C). In the case
of high-risk contacts, all elective procedures must be rescheduled, for
a time later than 14 days after the date of the last exposure (IIa C). In
the case of a history of SARS-CoV-2 infection: no elective procedure
should be performed during the infectious period (IB) In non-priority
elective procedures, it is recommended to postpone the surgery: 7
weeks, in individuals without a complete vaccination schedule and
immunocompetent and who recovered from asymptomatic or mild

COVID-19 (IIa B); 4 weeks, in individuals with a complete vaccination
schedule and immunocompetent and who recovered from
asymptomatic or mild COVID-19 (IIa C); Case by case, after 7 weeks,
in immunosuppressed individuals or who recovered from moderate
or severe or critical COVID-19 (I C); Subsequent postponements
should be considered if symptoms persist (I B). In high-priority and
high-priority elective procedures, the decision-making on the timing
of the procedure must be taken analyzing risk/benefit on a case-bycase basis (I C). Vaccination of patients proposed for elective surgery,
who do not have a complete primary vaccination and booster
vaccination, if eligible by the National Health Authority, should be
encouraged. Preferably, the interval between the last inoculation and
the procedure should be greater than 14 days (IB). Isolation before
an elective procedure is not recommended. High-risk situations of
contagion should be avoided (I B).

1. INTRODUÇÃO

O SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus
2) terá infetado, até à data, mais de 446 milhões de pessoas
em todo o mundo,1 mais de 3 milhões em Portugal,2 elevando
diariamente o número de casos com diagnóstico ou história
pregressa de infeção propostos para procedimentos eletivos
com envolvimento da anestesiologia. Determinar o momento
apropriado entre a infeção por SARS-CoV-2 e o agendamento
de um procedimento eletivo é alvo de intensa discussão
no meio científico. Da análise da literatura, parece ser
consensual que toda a cirurgia não emergente e não urgente,
deve ser adiada até ao final do período infecioso da SARSCoV-2.3-5 A partir deste ponto, o agendamento não é linear.
Se, por um lado, existe evidência de maior morbimortalidade
cirúrgica nos indivíduos operados nas 7 semanas que se
seguem à infeção por SARS-CoV-2, podendo esse risco
prolongar-se nos doentes que se mantêm sintomáticos,6-8
por outro lado, os dados que fundamentam esta evidência
são provenientes de coortes maioritariamente referentes ao
período pré-vacinação, com variantes do vírus associados
a maior morbimortalidade e atualmente em circulação
residual, numa altura em que grande parte da cirurgia eletiva
estava suspensa. Adiciona-se à equação a crescente evidência
do impacto negativo do adiamento de procedimentos na
saúde das populações.9 A evidência, ou a sua ausência,
tem levado diferentes sociedades científicas a emitir
recomendações não concordantes entre a anestesiologia e
as diferentes especialidades onde intervém, mas também,
entre as sociedades de anestesiologia dos diferentes países.
A publicação de novos dados, num futuro breve, como os
resultados do COVIDSurg 3, poderá vir a esclarecer algumas
dúvidas. Foi neste contexto, que a Sociedade Portuguesa de
Anestesiologia (SPA), solicitou a anestesiologistas de todo
o país que se pronunciassem sobre a estratégia de gestão
clínica para a realização de procedimentos eletivos após
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infeção por SARS-CoV-2, na população adulta não obstétrica,
em Portugal. Estas recomendações são orientações clínicas
realizadas à luz da evidência atual ou, na sua ausência, com
base na opinião do grupo de trabalho. Foram apresentadas e
colocadas à discussão em sede própria, no Congresso da SPA,
a 26 de março de 2022. Não garantem um resultado clínico
final. Podem e devem ser adaptadas a cada caso clínico. Este
documento será objeto de revisão sempre que novos dados o
justifiquem.

2. METODOLOGIA

O grupo de trabalho envolveu 20 anestesiologistas e 4
internos de anestesiologia, do segundo módulo de formação,
de 18 hospitais de todo o país.
• Coordenação: Ana Paulino.
• Pesquisa bibliográfica, análise e redação das recomendações:
Ana Paulino, Diana Rodrigues, Filipa Lança, Ivo Pires,
Luísa Rego, Magna Fortunato, Patrícia Nave.
• Análise de dados, discussão, proposta de alterações e
votação final: Ana Correia Batista, Ana Bernardino,
Ana Margarida Damas, Ana Paulino, Carolina Sá, Diana
Rodrigues, Filipa Lança, Filipa P. Pedrosa, Filipe Marques
da Costa, Inês Portela, Ivo Pires, Larissa Lima de Morais,
Luís Cabral, Luísa Rego, Magna Fortunato, Mariana Luís,
Mariana Rodrigues, Patrícia Nave, Pedro Antunes, Rita
Borges, Rita Correia Conde, Rita Santa Bárbara, Tiago
Taleço, Zara Nogueira.
A pesquisa bibliográfica foi efetuada nas plataformas de bases
de dados Medline, PubMed, Embase e OVID pelas palavraschave COVID-19, SARS-CoV-2, anesthesia, anesthesiology,
elective surgical procedures, diagnostic techniques and
procedures, gastrointestinal endoscopy. Foram consultadas
orientações de sociedades de referência na área da
anestesiologia, com emissão de recomendações recentes,
como a American Society of Anesthesiologists (ASA), a
Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF), a Royal College
of Anaesthetists (RCoA) e a Association of Anaesthetists e a
Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR). Até
à data da elaboração deste documento, a European Society
of Anesthesiology and Intensive Care (ESAIC) não tinha
emitido recomendações. Foram também consultados dados
epidemiológicos oficiais da Organização Mundial da Saúde
(OMS), do Governo da República Portuguesa, do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e as normas
e diretivas da Direção Geral da Saúde (DGS) Portuguesa.
Foi redigida uma versão preliminar das recomendações,
submetida à análise crítica do grupo de trabalho. Com
base na auscultação do grupo, o documento foi reescrito e
as recomendações sujeitas a votação de concordância. O
documento final apresenta a força das recomendações de
acordo com a DGS10 (Tabelas 1 e 2).
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Tabela 1. Grau de recomendação
Grau de
Recomendação

Descritivo

Grau I

Existe evidência e/ou consenso geral de que
determinado procedimento/tratamento é benéfico, útil
e eficaz

Grau II

Existe evidência contraditória e/ou divergência de
opiniões sobre a utilidade/eficácia de determinado
tratamento ou procedimento

Grau IIa

Existe evidência/opinião maioritariamente a favor da
utilidade/eficácia

Grau IIb

Utilidade/eficácia pouco comprovada pela evidência/
opinião

Grau III

Existe evidência e/ou consenso geral de que
determinado procedimento/tratamento não é benéfico/
eficaz e poderá ser em certas situações prejudicial

Tabela 2. Nível de evidência
Nível de Evidência

Descritivo

A

Informação recolhida a partir de vários ensaios
clínicos aleatorizados ou meta-análises

B

Informação recolhida a partir de um único ensaio
clínico aleatorizado ou estudos alargados não
aleatorizados

C

Opinião consensual dos especialistas e/ou pequenos
estudos, estudos retrospetivos e registos

3. DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS
APLICADOS

Cirurgia Eletiva:
“Aquela que não se reveste das características de urgência ou
emergência, ou seja, quando o doente não está sob risco de
vida, podendo ser efetuada em data programada, desde que
essa data não comprometa a eficácia da intervenção”, tal como
consta na norma 013/2020 da DGS, atualizada a 23/06/2020,
“COVID-19 Retoma da Atividade Assistencial - Cirurgia
Eletiva”.11 Remete esta norma para a Portaria n.º 153/2017, que
define os tempos máximos de resposta garantidos no Serviço
Nacional de Saúde (SNS) para todo o tipo de prestações
de saúde sem caráter de urgência dividindo-os em muito
prioritários, prioritários e não prioritários12, como consta no
Tabela 3.
Procedimento endoscópico programado:
Considerado não urgente ou prioritário de acordo com a
norma vigente 012/2020 “COVID-19: Exames Endoscópicos
Digestivos” da DGS, de 06/05/2020, atualizada a 14/05/2020,
que define os critérios de priorização para a realização de
procedimentos endoscópicos durante a pandemia13, tal como
consta no Tabela 4.
Contacto, de acordo com a norma vigente da DGS 015/2020
“COVID-19: Rastreio de Contactos” atualizada a 03/03/202214:
“Pessoa que esteve exposta a um caso confirmado de
infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, dentro do período de
transmissibilidade/infecciosidade, ou a material biológico
infetado com SARS-CoV-2.”
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Tabela 3. Priorização de procedimentos cirúrgicos

Tabela 4. Priorização dos procedimentos endoscópicos

PRIORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

PRIORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS

GRUPO A: MUITO PRIORITÁRIOS - a realizar até 15 dias seguidos

URGENTES (NÍVEL 1) - NÃO ADIÁVEIS - Todos os procedimentos em que a
integridade física do doente será eventualmente comprometida se não
forem realizados

- Na doença oncológica:
a. Urgência diferida (nível 4): até 72 horas a partir do 1º contacto com a
instituição hospitalar;
b. Muito prioritário (nível 3): até 15 dias contados da indicação cirúrgica;
c. Neoplasias malignas cuja cirurgia a realizar se enquadra numa proposta
terapêutica multimodal em que a cirurgia seja previsivelmente de intenção
curativa (excluída intervenção cirúrgica para diagnóstico ou estadiamento).
- Na doença isquémica crítica:
a. Muito prioritário (nível 3) até 15 dias seguidos contados da indicação
cirúrgica.
- Outras doenças comprometedoras de sobrevivência a curto prazo.
- Diagnósticos secundários (comorbilidades associadas) – ASA-physical
status (PS) IV e se a condição cirúrgica contribuir para agravamento da
patologia associada.
GRUPO B: PRIORITÁRIOS - a realizar até 60 dias seguidos
- Na doença oncológica:
a. Prioritário (nível 2): até 45 dias seguidos contados da indicação cirúrgica;
b. Prioridade normal (nível 1); até 60 dias seguidos contados da indicação
cirúrgica;
c. Patologia oncológica em evolução, em que o adiamento da resolução
induza morbilidade grave e/ou mortalidade.
- Patologia não oncológica agressiva/incapacitante.
- Complicações infeciosas ou outras com agravamento do prognóstico
vital ou funcional.
- Diagnósticos secundários (comorbilidades associadas) - ASA-PS III e se
a condição cirúrgica contribuir para agravamento da patologia associada.
Grupo C: NÃO PRIORITÁRIOS - a realizar até 180 dias seguidos
- Patologia não oncológica em evolução, em que o adiamento da
resolução não induza morbilidade moderada a grave e/ou mortalidade,
mas agrava significativamente a sua qualidade de vida e/ou recuperação
socioprofissional.
- Restantes casos cirúrgicos.

Período de transmissibilidade/infecciosidade:
De acordo com a norma vigente da DGS 015/2020,14 para fins
de identificação de contactos é considerado:
a. Em casos sintomáticos:
i. Desde 48 horas antes da data de início de sintomas de
COVID-19, até ao dia em que é estabelecido o fim do
isolamento do caso confirmado.
b. Em casos sintomáticos:
i. Desde 48 horas antes da data da colheita da amostra
biológica para o teste laboratorial para SARS-CoV-2 até
ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do
caso confirmado;
ii. Quando for possível estabelecer uma ligação
epidemiológica: desde 48 horas após a exposição ao
caso confirmado, até ao dia em que é estabelecido o fim
do isolamento do caso.
Contatos de alto risco:
De acordo com a norma vigente da DGS 015/2020,14 as
pessoas que:
a. Coabitam com um caso confirmado;
b. Tenham um contacto, com nível de exposição elevado
com um caso confirmado E:
i. Residam, frequentem ou trabalhem em instituições de
apoio ou acolhimento a populações mais vulneráveis,

- Hemorragia digestiva alta, média e baixa com instabilidade hemodinâmica;
- Impacto alimentar/remoção de corpos estranhos;
- Obstrução digestiva maligna e benigna com necessidade de resolução
emergente/urgente;
- Colangite;
- Drenagem de coleções peripancreáticas sintomáticas (primordialmente
se infetadas).
PRIORITÁRIOS (NÍVEL 2) - Avaliação caso a caso, em equipa multidisciplinar
- Terapêutica para assegurar o aporte entérico;
- Terapêutica de lesões pré-malignas ou malignas (curativa ou paliativa)
cuja não execução possa alterar o prognóstico a curto prazo;
- Abordagem de lesões estenosantes do trato gastrointestinal, (dilatações e
colocação de próteses em situações não emergentes/urgentes);
- Lesões obstrutivas da via biliar (estenoses/cálculos) sem critérios de
infeção;
- Terapêutica de deiscências/perfurações;
- Vigilância/terapêutica de hipertensão portal em doente de alto risco de
hemorragia;
- Esclarecimento de patologia digestiva com sintomas ou sinais de alarme,
assim como alterações imagiológicas sugestivas de neoplasia;
- Esclarecimento, estadiamento e preparação pré-tratamento de doença
oncológica;
- Suspeita de doença inflamatória intestinal inaugural ou agudização
relevante em que a avaliação endoscópica seja considerada imprescindível
para determinar a opção terapêutica;
- Hemorragia digestiva sem instabilidade hemodinâmica;
- Anemia ferropénica de instalação recente;
- Rastreio do cancro colorretal após prova de sangue oculto nas fezes
positiva.
PROGRAMADOS (NÍVEL 3) Considerar o seu adiamento e reagendamento.
Todas as restantes indicações não consideradas urgentes ou prioritárias.

nos termos do ponto 5 da presente Norma; OU
ii. Sejam profissionais de saúde, que prestam cuidados de
saúde diretos e de maior risco de contágio.
São exceção as pessoas com esquema vacinal primário
completo e que tenham realizado dose de reforço com uma
vacina contra a COVID-19, há pelo menos 7 dias ou com
história de infeção por SARS-CoV-2 nos 180 dias antes do
contacto com o caso confirmado, que são considerados
contactos de baixo risco assim como todos os casos não
configurados como de alto risco.
Critérios de fim das medidas de isolamento:
De acordo com a norma vigente da DGS 004/2020, atualizada
a 05/01/202215:
Definem o momento a partir do qual a pessoa não é
considerada infeciosa, independentemente do local onde
cumpre vigilância e do nível de cuidados clínicos que
necessita.
É determinado apenas no momento em que se comprova o
cumprimento cumulativo dos seguintes:
a. Critérios de melhoria clínica:
i. Apirexia (sem utilização de antipiréticos) durante 3
dias consecutivos, e;
ii. Melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias
consecutivos.
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a. Tempo mínimo preconizado para isolamento:
i. 7 dias nas pessoas assintomáticas ou que desenvolvem
doença ligeira;
ii. 10 dias nas pessoas que desenvolvem doença moderada;
iii. 20 dias nas pessoas que desenvolvem doença grave;
iv. 20 dias nas pessoas com imunodepressão*,
independentemente da gravidade da evolução clínica.
Contado desde o dia de início dos sintomas, nas pessoas
sintomáticas; desde a data de realização do teste laboratorial
que confirmou o diagnóstico nas pessoas assintomáticas.
*Imunodepressão, particularmente:
a. Transplante alogénico de células progenitoras
hematopoiéticas há menos de 1 ano ou com doença de
enxerto contra hospedeiro;
b. Transplante de órgão sólido: pulmonar; ou transplante de
outro órgão com tratamento de indução há menos de 6
meses ou com rejeição há menos de 3 meses;
c. Terapêutica biológica e/ou prednisolona > 20 mg/dia, ou
equivalente, mais de 14 dias;
d. Infeção por VIH sem tratamento e com contagem TCD4+
inferior a 200 células/mm3;
e. Imunodeficiência primária (síndrome de imunodeficiência
combinada grave, agamaglobulinemia ligada X, deficiência
do recetor de interferão e síndrome de hiper IgE).
Gravidade da apresentação clínica:
De acordo com a norma vigente da DGS 004/2020, atualizada
a 05/01/202215:
a. Doença ligeira: sintomas ligeiros sem evidência de
pneumonia ou hipoxemia;
b. Doença moderada: pneumonia (febre, tosse, dispneia,
taquipneia) mas com saturação periférica de O2 ≥ 90% em
ar ambiente, e sem instabilidade hemodinâmica;
c. Doença grave: pneumonia e, pelo menos, um dos
seguintes critérios: a. Taquipneia superior a 30 ciclos por
minuto; b. Dificuldade respiratória; c. SpO2 inferior a 90%
em ar ambiente; d. Instabilidade hemodinâmica;
d. Doença crítica: síndrome de dificuldade respiratória
aguda com PaO2/FiO2<100 ou choque séptico.

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO
EPIDEMIOLÓGICA EM PORTUGAL

Segundo dados da DGS, desde o dia 2 de março de 2020, data
da primeira infeção confirmada em território nacional, até
ao dia 13 de março de 2022, foram registados mais de 3,46
milhões de casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais de 21
mil óbitos por COVID-19 em Portugal.2 A taxa de vacinação
da população portuguesa é, à data da elaboração destas
recomendações, 91,4% quanto à vacinação primária completa
e 60,3% dos portugueses têm dose de reforço.16 Segundo o
Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da
COVID-19, da responsabilidade da DGS e do INSA, de 16 de
44

março de 202217:
a. A infeção por SARS-CoV 2 tem tendência estável a nível
nacional em todas as regiões de saúde do continente,
exceto na Região Autónoma dos Açores, que apresentou
uma tendência decrescente;
b. O R(t) apresenta um valor superior a 1 a nível nacional
(1,02) e na maioria das regiões, indicando uma tendência
crescente;
c. O número de pessoas com COVID-19 internadas em
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no Continente
revelou uma tendência decrescente, correspondendo a
26% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas;
d. A razão entre o número de pessoas internadas e infetadas
foi de 0,15 com tendência crescente. Este valor é inferior
aos observados em ondas anteriores, indicando uma menor
gravidade da infeção do que a observada anteriormente;
e. A linhagem BA.2 da variante Ómicron é claramente
dominante em Portugal, estimando-se uma frequência
relativa de 82% à data de 14 de março de 2022. A linhagem
BA.1 da variante Ómicron regista uma frequência relativa
estimada de 18% à data de 14 de março de 2022, com
tendência decrescente;
f. A mortalidade específica por COVID-19 apresenta uma
tendência decrescente;
g. A mortalidade por todas as causas encontra-se dentro
dos valores esperados para a época do ano, o que indica
reduzido impacto da pandemia na mortalidade, apesar
do valor da mortalidade específica por COVID-19 se
encontrar acima do limiar definido pelo European Centre
for Disease Prevention and Control;
h. As pessoas com um esquema vacinal completo tiveram um
risco de internamento duas a seis vezes inferior do que as
pessoas não vacinadas, entre o total de pessoas infetadas
em janeiro de 2022. As pessoas com um esquema vacinal
completo tiveram um risco de morte uma a duas vezes
inferior ao das não vacinadas, entre o total de infetados
em fevereiro de 2022. Na população com 80 e mais anos,
a dose de reforço reduziu o risco de morte por COVID-19
em quase três vezes em relação a quem tem o esquema
vacinal primário completo.
Em suma, verifica-se neste momento em Portugal uma
transmissibilidade muito elevada com tendência estável,
gravidade e impacto reduzidos,17 fenómeno que se tem
verificado em outros países, como em Inglaterra, de acordo
com um estudo publicado na The Lancet a 16 de março de
2022.18

5. ANÁLISE DA EVIDÊNCIA

Quanto à associação da morbimortalidade cirúrgica e infeção
por SARS-CoV-2:
Existe evidência proveniente de estudos de coorte das
primeiras fases da pandemia, (populações não vacinadas, ou
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com taxa de vacinação máxima de 30%, envolvendo variantes
não Ómicron), da associação da infeção por SARS-CoV-2 e
agravamento da taxa de morbimortalidade cirúrgica pelo
menos até às 7 semanas após a infeção, podendo persistir nos
indivíduos que se mantêm sintomáticos.6-8
Um estudo publicado na The Lancet, de coorte prospetivo,
internacional, multicêntrico, do grupo COVIDSurg,
envolvendo 235 hospitais de 24 países, em julho de 2020,
analisou 1128 doentes, operados entre 1 de janeiro e 31 de
março de 2020, com infeção confirmada a SARS-CoV-2
entre o 7º dia pré-operatório e o 30º dia pós-operatório.
Foi registada uma mortalidade pós-operatória aos 30 dias
de 24% e complicações pulmonares (pneumonia, acute
respiratory distress syndrome (ARDS), ventilação inesperada
no pós-operatório) em 51% dos doentes, com 38% de
mortalidade aos 30 dias (83% de todas as mortes reportadas),
significativamente superiores à era pré-COVID. Foram ainda
identificados como fatores de risco: sexo masculino, ≥ 70
anos, ASA PS III-IV, doença oncológica, cirurgia emergente e
cirurgia major. Os autores concluem que em caso de infeção
por SARS-CoV-2 a cirurgia deve ser reagendada e sempre que
possível devem ser ponderadas soluções não cirúrgicas.6
Um outro estudo de coorte prospectivo da COVIDSurg
Collaborative, publicado no Anaesthesia, associa a
morbimortalidade ao tempo decorrido entre a infeção por
SARS-CoV-2 e a realização da cirurgia. Envolveu 140 231
doentes, de 674 hospitais em 116 países, submetidos tanto a
cirurgia eletiva como emergente em outubro de 2020, 2,2%
dos quais, com diagnóstico pré-operatório de SARS-CoV-2.
A mortalidade reportada aos 30 dias, em doentes sem infeção
por SARS-CoV-2, foi de 1,5%. Já em doentes com diagnóstico
pré-operatório de SARS-CoV-2, a mortalidade foi de 4,1%,
3,9% e 3,6%, quando submetidos a cirurgia a 0-2 semanas, 3-4
semanas e 5-6 semanas após o diagnóstico respetivamente.
A cirurgia realizada ≥ 7 semanas, foi associada a um risco
de mortalidade semelhante à baseline. Contudo, nos doentes
sintomáticos ≥ 7 semanas, registou-se uma mortalidade
superior aos doentes cujos sintomas foram resolvidos ou com
infeção assintomática (6,0% vs 2,4 % vs 1,3%). A conclusão
dos autores foi que, sempre que possível, a cirurgia deve
ser adiada pelo menos 7 semanas após a infeção por SARSCoV-2. Doentes com sintomas contínuos ≥ 7 semanas após
o diagnóstico poderão beneficiar do prolongamento do
adiamento.7
Nos Estados Unidos da América, um estudo de coorte
retrospetivo, que envolveu 5479 doentes, comparou doentes
submetidos a cirurgia major na era pré-COVID, com doentes
submetidos a cirurgia major entre 1 de março de 2020 e 30
de maio de 2021 com história de infeção por SARS-CoV-2.
Os autores concluem, que a cirurgia realizada durante ou
próximo ao momento da infeção por SARS-CoV-2, está
associada a um risco aumentado de complicações pós-

operatórias, incluindo pneumonia, insuficiência respiratória,
embolia pulmonar e sépsis. A cirurgia realizada entre 4 a
8 semanas após a infeção continua a apresentar um risco
elevado de pneumonia no pós-operatório. A partir das 8
semanas esta associação deixa de existir. Com base nestes
achados, os autores recomendam que a cirurgia eletiva e não
emergente seja adiada pelo menos 8 semanas após a primeira
data da infeção confirmada por SARS-CoV-2.8
Quanto à influência das variantes do SARS-CoV-2 na
morbimortalidade cirúrgica associada à SARS-CoV-2:
Em janeiro de 2022 a variante Ómicron era responsável por
85% das infeções a nível global e dominante absoluta em
Portugal.17 Sabe-se que esta variante, em relação às anteriores,
é mais transmissível (3,3 vezes quando comparada com a
delta), associada a doença com expressão clínica menos grave,
mas apresenta uma maior evasão à resposta imunológica
induzida, quer pela vacinação, quer por infeções anteriores.19
A vacina parece ser menos eficaz na prevenção da infeção
por Ómicron e na redução de formas ligeiras da doença e
a sua eficácia tem tendência a diminuir ao longo do tempo.
A vacinação de reforço continua a conferir uma proteção
superior a 70% para doença grave ou morte por COVID 19.18
Um estudo publicado na The Lancet, a 16 de março de
2022, conclui que em Inglaterra (taxa de vacinação primária
completa de 73,9%, 57,4% com dose de reforço), a variante
Ómicron, quando comparada com a variante delta, resultou
num risco de doença grave ou de morte substancialmente
menor, que houve redução da gravidade intrínseca do vírus
observada mesmo em indivíduos não vacinados e que a
vacinação de reforço, com vacinas de mRNA, confere mais
de 70% de proteção contra internamento e morte em infeções
confirmadas pela Ómicron.18
Não foram encontrados dados que permitam avaliar o
impacto específico da variante Ómicron na população
cirúrgica. A extrapolação empírica, embora tentadora, não
encontra suporte na evidência.
Quanto ao rastreio da infeção por SARS-CoV-2 no préoperatório:
Em mais um estudo de coorte, da COVIDSurg, publicado em
janeiro de 2021 no British Journal of Surgery, multicêntrico,
a realização de teste PCR, por zaragatoa nasofaríngea, antes
da cirurgia oncológica major, foi associada a redução das
complicações pulmonares pós-operatórias na cirurgia major
em áreas de elevada prevalência de SARS-CoV-2.20
Quanto ao impacto da separação de circuitos:
Um estudo de coorte da COVIDSurg, publicado em janeiro
de 2021 no Journal of Clinical Oncology, associou a separação
de circuitos à redução das complicações pulmonares pósoperatórias.21
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Quanto à influência da vacinação na morbimortalidade
cirúrgica:
Foi encontrada evidência do seu benefício em dois estudos
de coorte.
Um estudo publicado na Annals of Surgery, em janeiro de
2022, envolvendo 30681 indivíduos, dos quais 3104 estavam
vacinados, concluiu que a vacinação completa da Pfizer
ou da Moderna, pelo menos duas semanas antes de um
procedimento cirúrgico eletivo, foi associada a menor risco de
infeção por SARS-CoV-2, menos complicações pulmonares e
trombóticas aos 30 dias e a duração de internamento mais
curta.22
Em mais um estudo da COVIDSurg Collaborative, publicado
no British Journal of Surgery, em outubro de 2021, um coorte
internacional de 30681 indivíduos, entre 5 de outubro e
1 de novembro de 2020, concluiu que o number needed to
vaccinate para evitar uma morte por COVID num ano é
inferior na população cirúrgica eletiva quando comparada
com a população geral, o que leva os autores a concluir que
a cirurgia eletiva deve ser um critério de priorização para
vacinação.23
Quanto ao tempo recomendado entre a vacinação e o
agendamento do procedimento eletivo:
Parece ser consensual que deve ser aquele que permite
o desenvolvimento de robustez imunitária e que reduz
a sobreposição do perioperatório e de sintomas comuns
após a administração da vacina. As recomendações sobre
o momento da vacinação por especialidade cirúrgica ou
patologia têm fraca robustez e os resultados variam entre 1
a 4 semanas.24 A DGS considera haver robustez imunitária
a partir do 14º dia contado após a data de administração da
dose que completou o esquema vacinal primário.25
Quanto ao impacto na evolução de outras doenças causado
pelo adiamento de procedimentos eletivos por motivos
relacionados com a pandemia:
Embora a retoma da atividade cirúrgica tenha avançado
há muito tempo em Portugal, o impacto do adiamento
de procedimentos terapêuticos e diagnósticos não
prioritários, mas necessários, causado pela pandemia, é
ainda desconhecido. Há alguma evidência sobre o impacto
das medidas tomadas para controlar a pandemia em doentes
oncológicos. Um estudo de coorte prospetivo, internacional,
publicado na The Lancet, Oncology em outubro de 2021,
conduzido pela COVIDSurg Collaborative, concluiu que
em 20006 doentes de 61 países propostos para cirurgia
oncológica curativa durante a pandemia COVID-19, 10%
foram cancelados por motivos relacionados com a COVID-19
e 1:7 não foram submetidos à cirurgia planeada. O adiamento
cirúrgico superior a 6 semanas foi associado a risco
aumentado de não realização da cirurgia.9
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Quanto ao impacto do isolamento no perioperatório:
Um estudo COVIDSurg, de coorte prospetivo, envolvendo 96
454 doentes, de 114 países, dos quais 26948 (27,9%), isolados
antes da cirurgia, concluiu que o isolamento se associou
a um ligeiro, mas clinicamente significativo aumento de
complicações pulmonares pós-operatórias.26

6. EM RESUMO

Da análise epidemiológica e da evidência conclui-se que
a infeção por SARS-CoV-2 em coortes da primeira fase da
pandemia, de indivíduos não vacinados, infetados com
variantes não Ómicron, foi associada a maior risco de
mortalidade pós-operatória até às 7 semanas e a maior risco
de complicações pulmonares, tromboembólicas e sépsis
até às 7 semanas. Esta associação prevalece para além das
7 semanas nos indivíduos que se mantêm sintomáticos.
A variante Ómicron, é dominante em Portugal, está
associada a transmissibilidade elevada, menor gravidade
clínica, menos impacto no sistema de saúde, mas mantém o
impacto nos procedimentos eletivos pela elevada prevalência
na comunidade. Os dados sobre a influência da variante
Ómicron e da vacinação na população cirúrgica são escassos.
À data, parece haver redução do risco associado à infeção por
SARS-CoV-2 em procedimentos eletivos através do rastreio
de casos de infeção com testes moleculares, nomeadamente
PCR, do reagendamento de casos positivos, da separação de
circuitos e da vacinação se possível com dose de reforço.

7. ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES
DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS
CONGÉNERES DA SPA

Com base na evidência publicada e na situação epidemiológica
do país de origem, algumas sociedades referência na área
da anestesiologia, como a ASA, a APSF, a RCoA e a SFAR
emitiram recentemente recomendações clínicas para o
agendamento de procedimentos eletivos pós infeção por
SARS-CoV-2.
Posição conjunta da ASA e da APFS, 22 de fevereiro de
2022, cirurgia/procedimentos com anestesia para doentes
após COVID-19:
A cirurgia/procedimento eletivo pós recuperação da COVID
só deve ser agendada por consenso entre cirurgião e o
anestesiologista.
a. Em indivíduos assintomáticos não vacinados a cirurgia
eletiva deve ser adiada 7 semanas após a infeção por SARSCoV-2;
b. A evidência é insuficiente para emitir recomendações para
indivíduos infetados já depois da vacinação;
c. Deve ser avaliado o risco/benefício de qualquer adiamento
da cirurgia;
d. Se a cirurgia for considerada necessária durante o período
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associado a maior risco, estes riscos potenciais devem
ser discutidos com o doente e constar do consentimento
informado;
e. Devem ser ponderados adiamentos superiores em
indivíduos que se mantêm sintomáticos;
f. Qualquer decisão deve considerar a gravidade da infeção
inicial, o risco de manutenção de sintomas, comorbilidades
e fragilidade e a complexidade da cirurgia.3
Consenso entre a RCoA, a Association of Anaesthetists,
Center for Perioperative Care, Federation of Surgical
Specialty Associations, Royal College of Surgeons of
England, 22 de fevereiro de 2022, “Timing of elective
surgery and risk assessment after SARS-CoV-2 infection:
an update”:
a. Atualmente não existe evidência sobre a influência
da vacinação e da variante Ómicron nos outcomes
perioperatórios. Pelo que, se possível, a cirurgia eletiva
antes das 7 semanas após a infeção por SARS-CoV-2
deve ser evitada, a menos que os benefícios da cirurgia
sejam superiores ao risco do adiamento. É recomendada
a avaliação de risco individualizada para doentes com
cirurgia eletiva programada nas 7 semanas após infeção
por SARS-CoV-2;
b. Os doentes cirúrgicos devem estar vacinados contra a
COVID-19 e, sempre que possível, com dose de reforço,
com a última dose pelo menos 2 semanas antes da cirurgia;
c. Devem ser mantidas as medidas de prevenção de
contágio no perioperatório face à evidência da maior
transmissibilidade da Ómicron;
d. Deve ser solicitado aos doentes que notifiquem a equipa
cirúrgica se testarem positivo para a SARS-CoV-2 nas 7
semanas que antecedem a cirurgia. A equipa e o doente
devem ponderar o risco/benefício de adiar a cirurgia;
e. A cirurgia eletiva não deve decorrer nos 10 dias que
se seguem ao diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2,
principalmente pelo risco de contágio para profissionais
de saúde e de outros doentes;
f. A infeção assintomática por SARS-CoV-2 com variantes
anteriores estava associada a um risco de mortalidade
3 vezes superior nas 6 semanas seguintes à infeção.
Dada a falta de evidência na infeção peri operatória pela
Ómicron, assunções de que infeções assintomáticas ou
moderadamente sintomáticas, não aumentam o risco, são
atualmente infundadas;
g. Se for considerado prosseguir para cirurgia no prazo de 7
semanas após infeção por SARS-CoV-2, é recomendada a
discussão multidisciplinar com o doente e a documentação
dos riscos e benefícios.4
Positionnement de la SFAR sur le délai de report d’une
intervention programmée après test de dépistage

préoperatoire positif, 19 de janeiro de 2022:
a. Esquema
vacinal
completo,
imunocompetentes,
assintomáticos ou pouco sintomáticos e sem clínica
respiratória - adiamento da cirurgia eletiva 4 semanas
completas (ou seja, reagendamento a partir da quinta
semana). Se sintomas às 4 semanas, está recomendada a
discussão multidisciplinar de avaliação de risco/benefício;
b. Se não vacinados ou esquema incompleto ou sintomas
respiratórios ou imunodeprimidos: adiamento da cirurgia
eletiva 6 semanas completas (ou seja, reagendamento a
partir da sétima semana). Se sintomas às 6 semanas, está
recomendada a discussão multidisciplinar e avaliação de
risco/benefício.5

8. CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES DA SPA

Recomendação 1. A decisão sobre o momento de um
procedimento eletivo após infeção por SARS-CoV-2 deve
ser multidisciplinar, centrada no doente. Na avaliação do
risco/benefício de um adiamento devem ser ponderados:
risco de progressão da patologia de base; tempo decorrido
após a infeção por SARS-CoV-2; risco infecioso; gravidade
da apresentação clínica inicial da COVID-19; persistência de
sintomas; estado clínico e de fragilidade; status vacinal. Esta
informação deve ser discutida e incluída no consentimento
informado, esclarecido e livre do doente (Grau de
Recomendação I, Nível de Evidência C).
Recomendação 2. Perante a suspeita clínica de COVID-19,
todos os procedimentos eletivos devem ser reagendados, até
exclusão de infeção por SARS-CoV-2 (Grau de Recomendação
I, Nível de Evidência C).
Recomendação 3. Perante contactos de alto risco, todos
os procedimentos eletivos devem ser reagendados, para
um momento posterior aos 14 dias após a data da última
exposição (Grau de Recomendação IIa, Nível de Evidência C).
Recomendação 4. Perante história de infeção por SARSCoV-2: Nenhum procedimento eletivo deve ser realizado
durante o período infecioso (Grau de Recomendação I, Nível
de Evidência B);
Nos procedimentos eletivos não prioritários, recomendase o adiamento da cirurgia:
• 7 semanas, nos indivíduos sem esquema vacinal completo
e imunocompetentes e que recuperaram de COVID-19
assintomática ou ligeira (Grau de Recomendação IIa, Nível
de Evidência B);
• 4 semanas, nos indivíduos com esquema vacinal completo
e imunocompetentes e que recuperaram de COVID-19
assintomática ou ligeira (Grau de Recomendação IIa, Nível
de Evidência C);
• Caso a caso, passadas 7 semanas, nos indivíduos
imunodeprimidos ou que recuperaram de COVID-19
moderada ou grave ou crítica (Grau de Recomendação I,
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Nível de Evidência C);
• Devem ser considerados adiamentos subsequentes se
persistência de sintomas (Grau de Recomendação I, Nível
de Evidência B).
Nos procedimentos eletivos muito prioritários e
prioritários, a tomada de decisão sobre o momento do
procedimento deverá ponderar o risco/benefício caso a caso
(Grau de Recomendação I, Nível de Evidência C).
Recomendação 5: Deve ser incentivada a vacinação de
doentes propostos para cirurgia eletiva que não tenham
a vacinação primária completa e vacinação de reforço, se
elegíveis pela DGS. Preferencialmente, o intervalo entre a
última inoculação e o procedimento deve ser superior a 14
dias (Grau de Recomendação I, Nível de Evidência B).
Recomendação 6: O isolamento antes de um procedimento
eletivo não é recomendado. Devem ser evitadas situações de
alto risco de contágio (Grau de Recomendação I, Nível de
Evidência B).
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APPENDIX
RECOMENDAÇÕES DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE
ANESTESIOLOGIA PARA O AGENDAMENTO DE
PROCEDIMENTOS ELETIVOS APÓS INFEÇÃO POR
SARS-COV-2 NA POPULAÇÃO ADULTA NÃO
OBSTÉTRICA EM PORTUGAL|MARÇO 2022
Epidemiologia

3, 46 M casos SARS-CoV-2
21 m óbitos por COVID
91.4 % da população vacinação primária completa
60,3 % da população com dose de reforço
446 M casos SARS-CoV2 +
6 M óbitos por COVID

Evidência

Lancet, maio 2020
1128 doentes SARS-CoV-2 +
24 países
235 hospitais

24% ✝ (3% na
era pré-COVID)
aos 30 dias

Compl. Pulmonares 51%
(10% na era pré-COVID)
38% ✝

Anaesthesia, março 2021
140 231 doentes cirúrgicos | 2,2% SARS-CoV-2+| 116 países|674 hospitais

0-2 semanas
4,1 %

3-4 semanas
3,9 %

5-6 semanas
3,6%

Lancet Oncology, outubro 2021
20 006 doentes, indicação cirurgia curativa,15 tipos de neoplasias
61 países 466 hospitais
10 % cirurgias adiadas relacionadas com a COVID
1:7 não submetidos à cirurgia planeada
Adiamento > 6 semanas
risco de não realização da cirurgia

↑

British Journal of Surgery, J Clin Oncol. janeiro 2021

↓

PCR pré-operatório associado a complicações pulmonares na cirurgia
major em zonas de elevada prevalência de SARS-CoV-2
Separação de circuitos associada a mortalidade e complicações
pulmonares

↓

British Journal of Surgery, setembro 2021
Vacinação pré-operatória associada a
cirurgia major
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APPENDIX
Infeção por SARS-CoV-2 e Agendamento de Procedimentos Eletivos

Recomendações

1

A decisão sobre o momento de um procedimento eletivo após infeção por
SARS-CoV-2 deve ser multidisciplinar, centrada no doente. Na avaliação do
risco/benefício de um adiamento devem ser ponderados: risco de progressão da
patologia de base; tempo decorrido após a infeção por SARS-CoV-2; risco
infeccioso; gravidade da apresentação clínica inicial da COVID-19; persistência de
sintomas; estado clínico e de fragilidade; status vacinal. Esta informação deve ser
discutida e incluída no consentimento informado, esclarecido e livre do doente (I
C).

2

Perante a suspeita clínica de COVID-19, todos os procedimentos eletivos
devem ser reagendados, até exclusão de infeção por SARS-CoV-2 (I C).

3

Perante contactos de alto risco, todos os procedimentos eletivos devem ser
reagendados, para um momento posterior aos 14 dias após a data da última
exposição (IIa C).

Perante história de infeção por SARS-CoV-2:

4

Nenhum procedimento eletivo deve ser realizado durante o período
infeccioso (I B);
Nos procedimentos eletivos não prioritários, recomenda-se o adiamento da
cirurgia:
7 semanas, nos indivíduos sem esquema vacinal completo e
imunocompetentes e que recuperaram de COVID-19 assintomática ou
ligeira ( IIa B);
4 semanas nos indivíduos com esquema vacinal completo e
imunocompetentes e que recuperaram de COVID-19 assintomática ou
ligeira (IIa C);
Caso a caso, passadas 7 semanas, nos indivíduos imunodeprimidos ou
que recuperaram de COVID-19 moderada ou grave ou crítica (I C);
Devem ser considerados adiamentos subsequentes se persistência de
sintomas (I B).
Nos procedimentos eletivos muito prioritários e prioritários, a tomada de
decisão sobre o momento do procedimento deverá ser tomada analisando
risco/benefício caso a caso (I C).
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5

Deve ser incentivada a vacinação de doentes propostos para cirurgia eletiva que
não tenham a vacinação primária completa e vacinação de reforço, se elegíveis
pela DGS. Preferencialmente, o intervalo entre a última inoculação e o
procedimento deve ser superior a 14 dias (I B).

6

O isolamento antes de um procedimento eletivo não é recomendado.
Devem ser evitadas situações de alto risco de contágio (I B).
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SARS-CoV-2+ E PROCEDIMENTO ELETIVO ?

MUITO PRIORITÁRIO OU PRIORITÁRIO ?

IMUNODEPRIMIDO +
COVID MODERADA, GRAVE OU
CRÍTICA

IMUNOCOMPETENTE + COVID
ASSINTOMÁTICA OU LIGEIRA

VACINAÇÃO COMPLETA

FIM DO PERÍODO
INFECIOSO

4 SEMANAS

VACINAÇÃO INCOMPLETA

7 SEMANAS

7 SEMANAS

REAVALIAR >>>> ASSINTOMÁTICO ?

REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR

RISCO DE ADIAR
PROCEDIMENTO > BENEFÍCIO
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ABSTRACT

RESUMO

Introduction: Pregabalin is an antiepileptic drug with antiemetic
properties. We evaluated prophylactic oral pregabalin as compared with
ondansetron for postoperative nausea and vomiting (PONV) in patients
undergoing mastoid surgery in a randomized double-blind study.
Material and Methods: Two hundred patients of ASA physical status I
and II, scheduled to undergo mastoid surgery, were randomly assigned
into two groups to receive 150 mg pregabalin or 8 mg ondansetron
one hour before surgery. Standard anaesthesia technique was used in
all patients. Episodes of PONV were recorded during the first 24 hours
for two time periods: 0–2 and 2–24 hours. Data regarding adverse
effects, such as dizziness, headache and drowsiness, were also collected.
Categorical variables were expressed as frequency (%) and chi-square
test was applied to test the significance of association between groups
and variables. Continuous variables were expressed as Mean with 95%
confidence intervals. T-test was performed to compare the mean of
variables between two groups. Kaplan-Meier survival analysis was
performed for comparing mean or median time of events. Log-rank test
was used to test the median survival time. Kolmogorov-Smirnov test
was used for testing the equality of the distribution function of sedative
score at each time point.
Results: Pregabalin prophylaxis in patients undergoing mastoid surgery
delays the onset and decreases the episodes of vomiting within
2-hours of surgery as compared to ondansetron 8mg. It also reduces
the incidence of nausea in the postoperative period, albeit at the cost of
higher incidence of sedation.
Conclusion: Pregabalin effectively suppresses PONV in mastoid surgery.

Introdução: A pregabalina é um fármaco antiepilético com propriedades
antieméticas. Neste estudo randomizado duplamente cego, avaliamos
a administração profilática de pregabalina oral versus ondansetron para
náuseas e vómitos pós-operatórios (PONV) em doentes submetidos a
cirurgia mastóidea.
Material e Métodos: Duzentos doentes, estado físico ASA (American
Society of Anesthesiology) I e II, propostos para cirurgia mastóidea,
foram randomizados em dois grupos, para administração de 150 mg
pregabalina ou 8 mg de ondansetron, uma hora prévia à cirurgia. Todos
os doentes foram submetidos a técnica anestésica protocolada. Os
episódios de PONV foram registados nas primeiras 24 horas em dois
períodos: 0-2 e 2-24 horas. Foram igualmente registados dados relativos
a efeitos adversos como tonturas, cefaleias e sedação.
As variáveis categóricas foram expressas em frequência (%) e o teste
de qui-quadrado foi aplicado para testar a significância da associação
entre os grupos e variáveis. As variáveis contínuas foram expressas em
média com intervalos de confiança de 95%. O teste T foi aplicado para
comparar a média das variáveis entre dois grupos. A análise de sobrevida
de Kaplan-Meier foi aplicada para comparar a média ou mediana do
tempo dos eventos. O teste de log-rank foi usado para testar o tempo
médio de sobrevida. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi usado para
testar a igualdade da distribuição do score sedativo em cada período
de tempo.
Resultados: A profilaxia com pregabalina em doentes submetidos a
cirurgia mastóidea, atrasa o aparecimento e diminui os episódios de
vómitos no período de 2 horas após cirurgia quando comparado com
ondansetron 8 mg. A incidência de náuseas no pós-operatório também
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foi reduzida mas verificou-se aumento da incidência de sedação.
Conclusão: A pregabalina revelou-se eficaz na profilaxia de PONV na
cirurgia mastóidea.
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INTRODUCTION

Postoperative nausea and vomiting (PONV) can occur in up
to 80% of high risk patients causing distress to the patient
apart from increasing healthcare cost.1 PONV contributes
to complications like increased pain, bleeding, dehydration,
electrolyte imbalance, delayed wound healing and may lead
to aspiration.2 Middle ear surgeries like tympanoplasty
and mastoidectomy disturb the vestibular system and are
associated with high incidence of PONV that is further
aggravated by use of opioids.3 The contributing factors may
be the involvement of multiple types of receptors and factors
like disturbances in the inner ear from surgical stimulation.
Ondansetron is a commonly used 5-HT3 receptor antagonist
in PONV management. Although it is quite effective in
preventing PONV following middle ear surgeries, many
patients still experience PONV.3 Hence there is need to study
alternatives or combinations of antiemetics to understand the
most effective.4 Pregabalin, a compound related in structure
and mechanism to gabapentin, possess anticonvulsant
and analgesic properties. A meta-analysis showed that
preoperative pregabalin significantly reduced PONV and
rescue antiemetic administration within the first 24 hours
of surgery compared with the control.5 Although the exact
mechanism of action of pregabalin is not well understood, it
has been recommended for prevention of PONV, particularly
in perioperative ERAS protocols that promote early patient
mobilization and discharge home.5
The purpose of this prospective study was to compare the
efficacy of prophylactic oral administration of ondansetron
and pregabalin in controlling PONV in patients undergoing
mastoid surgery. Any adverse effect arising out of these
interventions was also noted.

METHODS

ETHICS STATEMENT

This study received ethical approval [478/IEC/2018/
IGIMS] from institutional ethics committee, Indira Gandhi
Institute of Medical Sciences, Patna, India on August 9,
2018 and was subsequently registered with Clinical Trials
Registry - India (www.ctri.nic.in) vide registration number
CTRI/2018/09/015779. Written informed consent was
obtained from all the participants before enrolling them in
the study. This study was conducted in accordance with
the amended Declaration of Helsinki. This was a parallel
group, non-inferiority, randomized, double-blind clinical
trial conducted between October 2018 and August 2020 at a
tertiary care university hospital.
The eligibility criteria for participants included ASA physical
status 1 and 2, between 18 - 60 years of age of either sex,
willing to participate and scheduled to undergo mastoid
surgery in whom antiemetic was routinely indicated.
Patients who refused to participate, with known sensitivity to

ondansetron or pregabalin, and on concomitant antiemetic
medication were excluded from the study.
After enrolment in the study, by use of computer generated
random numbers using coded numbered, opaque, sealed
envelope, patients were allocated to one of two groups.
Patients in group O received ondansetron 8 mg orally with
sips of water one hour before induction of anaesthesia. Group
P patients were administered 150 mg pregabalin orally with
sips of water one hour before induction of anaesthesia.
No other premedication was administered before
induction of anaesthesia. A suitable intravenous access was
established after placing the routine monitors (i.e., lead II
electrocardiogram, noninvasive blood pressure, and pulse
oximeter). Anaesthetic induction was done with propofol
1-2 mg/kg after administering fentanyl 2 µg/kg. Tracheal
intubation was facilitated with vecuronium 0.1 mg/kg and
general anaesthesia was maintained with sevoflurane (2%4%). The anesthesia technique was the same for all the
patients. At the end of the procedure, the neuromuscular
blockade was antagonized using a combination of neostigmine
and glycopyrrolate. All patients received diclofenac 1 mg/
kg every 8 hourly for postoperative analgesia as per our
standard protocol. No opioid was administered during the
postoperative period. The rescue antiemetic, metoclopramide
10 mg, was to be administered for severe nausea or two
emetic episodes, or upon a request from the patient. If PONV
persisted after metoclopramide administration, ondansetron
4 mg was to be given.1
The number of rescue antiemetic drugs were recorded.
Demographic data and Apfel’s risk score for PONV6 were
recorded for each patient. Episodes of PONV (nausea,
retching or vomiting) were recorded during the first 24 hours
for two time periods: 0–2 and 2–24 hours. Nausea was defined
as a subjectively disagreeable sensation accompanying the
urge to vomit, retching was defined as rhythmic and spastic
contractions of the respiratory muscles without ejecting
gastric contents, and vomiting was defined as the forceful
ejection of gastric contents from the mouth.7
Data regarding adverse effects, such as dizziness, headache
and drowsiness, were also collected. Postoperative sedation
scores were evaluated using the following scale: 0 = awake, 1
= mild sedation, 2 = sleepy but arousable, and 3 = very sleepy.8
The primary outcome of this study was any nausea, emetic
episodes (retching or vomiting), or both (i.e., postoperative
nausea and vomiting) during the first 24 postoperative hours.
The secondary outcome was any adverse effect related to the
drugs used such as dizziness, headache and drowsiness.
Considering the incidence of nausea, vomiting or any other
side effects after the intervention over the period of 24 hours
observation, we assumed a relative risk reduction of both
nausea and vomiting of around 40% or the absolute risk
reduction of 20% in test group compared to control group.6
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We expect that in control group the incidence of PONV is
30%. At 5% level of significance i.e. α=0.05 and power of the
test i.e. 1-β = 80%, nearly 200 patients were to be recruited
satisfying inclusion criteria i.e. 100 subjects in each group.
Block randomization method was used to allocate recruited
subjects into two groups. Twenty blocks, each of size 10, was
used for random allocation based on the computer-generated
random number sequence taking odd numbers for pregabalin
group and even random number for ondansetron group.
Group allocation and administration of medications were
performed by clinicians who did not participate in data
collection. The patients, care providers and those assessed
were blinded to the allocated group.

STATISTICAL ANALYSIS

1. Gender
2. Age
(in years)
3. Weight (in kg)
4. ASA
5. Smoking

7. Motion Sickness

Group P (n=100)

Group O (n=100)

Male

56

61

Female

44

39

Mean

29.65

27.55

95% CI

(27.62 – 31.67)

(25.83 – 29.27)

Mean

58.47

57.95

95% CI

( 56.40 – 60.53)

( 56.10 – 59.79)

1

90

90

2

10

10

Yes

10

19

No

90

81

Yes

1

1

No

99

99

Yes

11

11

No

89

89

p-value

0.473*
0.118**
0.7096**
1.00*
0.071*
1.00*
1.00*

Legend:
*Chi-square Test, **T-test for difference of means

Table 2. Comparison of time to events PONV between two
groups
Occurrence
of PONV

Nausea
within 2-hours
Vomiting
within 2-hours
Nausea within
2-24 hours

Group P
Mean (95%CI)

Group O
Mean (95%CI)

8/100

10/100

58.75
(30.86-86.64)

68.50
(45.12-91.87)

6/100

18/100

46.66
(12.56-80.77)

14.44
(10.49-18.39)

2/100

5/100

375.00
(228.00 – 522.00)

220.00
(105.71-334.287)

Chi-squarea

p-value

0.267 at 1 d.f.

0.606

5.360 at 1 d.f.

0.021

1.847 at 1 d.f.

0.174

Legend:
a
Log-rank test Chi-square

Table 3. Comparative sedative scores between two groups at
various time points

Two hundred patients were recruited for the study. There
were no dropouts and the data of all of them was analysed.
All the socio-demographic and clinical characteristics
of the patients in both groups were comparable after the
randomization showing similar distributions of all the
variables in two groups (Table 1). Incidence of vomiting
within two hours of surgery was significantly lower among
Group P patients (p=0.009). Incidence of nausea was nonsignificant between two groups up to 24-hours.
No incidence of vomiting was reported in either groups
during 2 to 24-hours period. Table 2 presents the comparison
of time to events i.e. PONV. The number of occurrence of
nausea within two hours of surgery among patients in group
P was lower as compared to the patients in group O. Also, the
mean time of occurrence of nausea within 2-hours of surgery
among patients in group P was observed early as compared
to the patients in group O. Fig. 2 presents the comparison
of overall survival probabilities of occurrence of nausea
54

Characteristics

6. History of PONV

All statistical analyses were performed using statistical
software Stata version 12 (Stata Corp, USA). Categorical
variables were expressed as frequency (%) and chi-square test
was applied to test the significance of association between
groups and variables. Continuous variables were expressed as
Mean with 95% confidence intervals. T-test was performed to
compare the mean of variables between two groups.
Kaplan-Meier survival analysis was performed for comparing
mean or median time of events such PONV (occurrence of
nausea and vomiting analysed separately) at 2 hours and 2-24
hours respectively. Log-rank test was used to test the median
survival time. Kolmogorov-Smirnov test was used for testing
the equality of the distribution function of sedative score at
each time point. Repeated measure analysis of variance was
performed to test the sedation score at different hours at 2,
4, 6, 8 and 24 hours for group and time separately and as
interaction effect of group and time.

RESULTS

Table 1. Baseline socio-demographic and clinical characteristics
between two groups

Group/Time

Group P (n=100)
Mean (95%CI)

Group O (n=100)
Mean (95%CI)

Combined
K-S Stat*

Exact
p-value

2-Hours
4-Hours

2.56 (2.46-2.65)

1.02(0.93 – 1.11)

0.7900

0.0001

1.72 (1.63-1.81)

0.25 (0.157-0.34)

0.7200

0.0001

6-Hours

0.89 (0.79-0.98)

0.03 (0-0.12)

0.6900

0.0001

8-Hours

0.24 (0.15-0.33)

0

0.2100

0.024

24-Hours

0

0

NA

NA

Legend:
*Kolmogorov-Smirnov test for equality of distribution functions

between two groups indicating no statistically significant
difference i.e. almost similar mean time of occurrence of
nausea within 2-hours of surgery among the patients in both
group. The number of occurrence of vomiting within 2-hours
of surgery among patients in group P was lower as compared
to the patients in group O. Also, the mean time of occurrence
of vomiting within 2-hours of surgery among patients in
group P was later as compared to the patients in group O. Fig.
3 presents the comparison of overall survival probabilities of
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Figure 1. Consolidated Standards of Reporting Trials flow diagram of participants through the study

occurrence of vomiting between two groups indicating that
mean time of occurrence of vomiting within two hours of
surgery among the patients in group P is significantly higher
as compared to group O. The number of occurrence of nausea
within 2-24 hours of surgery among patients in group P was
lower as compared to the patients in group O.
The mean time of occurrence of nausea within 2-24 hours
of surgery among patients in group P was later as compared
to the patients in group O. Fig. 4 presents the comparison of
overall survival probabilities of occurrence of nausea between
two groups indicating no statistically significant difference
within 2-24 hours. Table 3 presents the comparative sedative
scores between two groups at various time points.
The sedative score at each point of time was significantly
higher among the patients of group P as compared to the group
O. The mean sedative score within each group significantly
decreased over time in both group. We did not observe any
sedative signs in both groups at 24 hours. Requirement of
rescue medication within 2-hours of surgery was significantly
(p=0.023) lower in group P (14%) as compared to group O
(27%).

Figure 2. Comparison of overall survival probabilities of
occurrence of nausea between two groups within two hours

DISCUSSION

The main findings of this study are; Mean time of occurrence
of vomiting within 2-hours of surgery among the patients in
pregabalin group was significantly higher while the number
of occurrence of vomiting was lower. The requirement of

Figure 3. Comparison of overall survival probabilities of
occurrence of vomiting between two groups within two hours
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Figure 4. Comparison of overall survival probabilities of
occurrence of nausea between two groups within 2-24 hours

rescue medication was significantly lower in this group.
Gabapentinoids have attracted attention for prevention of
PONV as they also reduce postoperative opioid requirements
and treat pain, adhering to a multimodal therapeutic approach
supported among numerous perioperative ERAS guidelines.8
Pregabalin’s antiemetic effects are likely mediated through α2/δ
subunits of voltage-sensitive calcium channels, which result
in multiple downstream effects depending on the associated
signalling pathway.9 Studies have shown that gabapentinoids
may pre-empt nausea and vomiting through inhibition in the
area postrema, decreased tachykinin neurotransmission, or
reduction in postoperative inflammation.10-12
It has also been suggested that pregabalin’s role in prevention
of PONV is a product of postoperative opioid reduction.13,14
However, a meta-analysis did not support this and probably
the antiemetic mechanism of pregabalin is multifactorial in
nature.5
The important risk factors for PONV are female gender, nonsmoking status, history of PONV, motion sickness, age and
postoperative opioids.11 In our study, the treatment groups
were comparable with respect to these factors.
The number of occurrence of nausea within 2-24 hours
of surgery among patients in pregabalin group was lower
whereas no episode of vomiting was reported in either groups
during 2-hours to 24-hours period. A meta-analysis that
included 23 studies involving 1693 participants, found that
preoperative pregabalin was associated with a significantly
reduced incidence of nausea, vomiting and rescue antiemetic
administration.5 A significant reduction in the incidence of
postoperative nausea (NNT=10.1) and vomiting (NNT=11.3)
following hysterectomy was also observed with pregabalin.15
A meta-analysis found that pregabalin can reduce the
occurrence of nausea and vomiting after laparoscopic
cholecystectomy.16 Another review revealed that the
administration of pregabalin was associated with a lower
incidence of PONV at 24 hours when compared with control
and the incidence reduced significantly by 38%, relative
56

to placebo at 24 hours after surgery.14 We have compared
our results only with the studies conducted for different
types of surgeries in which pregabalin premedication was
administered. Most of these studies and meta analyses
actually focused on the effect of pregabalin premedication as
a preemptive analgesic. This way our study is quite different
to the others referred to in our analysis.
The high incidence of PONV may justify the use of
prophylactic antiemetics for its prevention after middle ear
surgery. Various other antiemetics, such as 5-HT3 antagonists,
dopamine receptor antagonists, and antihistamine drugs have
been studied for the prevention of PONV after middle ear
surgery. However, each of these treatments is associated with
critical limiting factors and none of the available antiemetics
is entirely effective after middle ear surgery in adult patients.4
Preoperative pregabalin is known to produce postoperative
visual disturbances, sedation and somnolence.
An excessively sedated patient in the postoperative period is
not desirable. Gabapentinoids are known to cause dizziness
and visual disturbance that are more frequent with pregabalin
than with gabapentin.17 In our study, the sedative score was
significantly higher in pregabalin as compared to ondansetron
at each point of time. Also, we observed a significant decrease
of sedation score over time and there was no sedative signs
at 24-hours. However, none of the patients required any
intervention.
A meta-analysis indicated that there was no significant
difference in the occurrence of sedation with pregabalin.15
Lam et al found that the incidence of adverse effects of
pregabalin was not equal in different surgical categories.18
It also depends on the dose with no significant differences in
the occurrences of respiratory depression, pruritus, dizziness,
blurred vision, and headache found when the dose used was
less than 300 mg.16 A review revealed that the administration
of pregabalin was associated with a significantly higher
incidence of sedation (46% increase), dizziness (33% increase),
and visual disturbance (3.5 times more likely) relative to
placebo. Interestingly, pregabalin-treated patients achieved
hospital discharge criteria 14 hours earlier than controls.13
Absorption of pregabalin after oral administration is quicker
than gabapentin with a peak blood concentration reaching
within an hour after ingestion.
That is why we decided to use the former in this study.
We chose to study a single dose of 150 mg because the
recommended starting dose is 150 mg/day.19 A meta-analysis
found that the time of administration of pregabalin was 1 or 2
hours before anaesthesia induction, and the dose of pregabalin
ranged from 50 to 300 mg.16 However, doses more than 300
mg are known to cause more side effects.5
We particularly watched for dizziness and somnolence, the
most common side effects, because they generally begin
shortly after initiation of dosing.
When PONV prophylaxis has failed within 6 hours, patients
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should receive antiemetic treatment from a different
pharmacological class.1 However, if more than 6 hours has
elapsed, administration of a second dose of 5-HT3 receptor
antagonist may be considered.1 There was a critical limitation
of our study in terms of the relatively small size of our study
that was conducted in a single centre. A placebo group was
not included because denial of effective treatment is ethically
not justified.20 We did not incorporate a visual analog scale
to quantify symptoms or a verbal rating scale for assessing
patients’ satisfaction. It has been suggested that only rigorous
methods and reliable instruments yield valid and clinically
relevant findings and not these simple scales.21
Future studies may focus on optimum dose required for a
particular surgery for prevention of PONV. In conclusion,
pregabalin 150 mg prophylaxis in patients undergoing mastoid
surgery delays the onset and decreases the episodes of vomiting
within 2-hours of surgery as compared to ondansetron 8 mg.
It also reduces the incidence of nausea in the postoperative
period, albeit with a higher incidence of sedation. Inclusion
of pregabalin in multimodal therapy for prevention of PONV
may lead to marked cost saving, keeping in view the reduced
requirement of anaesthetics and analgesics among its other
useful properties.
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ABSTRACT
Introduction: The incidence of head and neck neoplasms is
increasing worldwide. Extensive surgical resection and reconstruction
with a microvascular free flap is often proposed, challenging the
maintenance of the airway patency.
Methods: After the implementation of dexmedetomidine in our
anesthetic protocol, 95% of the patients maintained spontaneous
ventilation in the early postoperative period, reducing therefore the
need of mechanical ventilation.
Results: Only 25% of the group required admission in the Intensive
Care Unit (ICU) and there was an overall reduction in the incidence of
complications.
Conclusion: This strategy has proven to be especially valuable during
the COVID-19 pandemic, since it allowed our team to maintain the
surgical management for this cancer patients without burden de
Intensive Care Unit.

RESUMO
Introdução: A incidência de neoplasias da cabeça e pescoço tem
vindo a aumentar. A ressecção cirúrgica seguida da reconstrução
com retalho livre microvascular é uma opção terapêutica que pode
comprometer a permeabilidade da via aérea.
Métodos: A introdução da dexmedetomidina no nosso protocolo
anestésico permitiu manter a ventilação espontânea no pósoperatório imediato, reduzindo a necessidade de ventilação mecânica
invasiva.
Resultados: Apenas 25% dos doentes foram admitidos na Unidade
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de Cuidados Intensivos e verificou-se uma redução da incidência de
complicações.
Conclusão: Esta estratégia provou ser especialmente valiosa durante
a pandemia a COVID-19, uma vez que permitiu manter a atividade
cirúrgica sem sobrecarregar a Unidade de Cuidados Intensivos.

INTRODUCTION

Head and neck neoplasms are the sixth most common type of
cancer worldwide, and their incidence is increasing. Tobacco
and alcohol consumption and, more recently, the increasing
rate of infections by oncogenic viruses, such as the human
papillomavirus (HPV), are among the most relevant risk
factors associated with their development. The treatment of
these neoplasms often involves a surgical resection that is
usually extensive and deeply deformative, with an immediate
need for maxillofacial reconstruction with a microvascular
free flap.1 These procedures are laborious, require elective
tracheostomy and a long period of anesthesia, which we
typically induce and maintain using drugs like propofol or
sevoflurane.
In our institution, after this complex procedure, these
patients are usually admitted in an intensive care unit (ICU)
for a progressive ventilatory support weaning, because
the immediate awakening of these patients often causes
emergence delirium, related not only to the magnitude of the
procedure but, above all, to a desynchrony of the breathingswallowing mechanisms caused by the presence of a nonphysiological surgical airway. This constitutes a major stress
factor for the patient which induces a sympathetic autonomous
system response which can lead up to vasoconstriction
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and uncontrolled hypertension. This greatly increases the
bleeding risk. The resulting hematoma compresses the
anastomotic blood vessels, thereby reducing the flap blood
perfusion and compromising its short-term survival. In
fact, this is a surgical emergency demanding immediate
re-exploration to ensure flap survival.2,3 During the year of
2019, we added dexmedetomidine to the anesthetic protocol.
This drug is a highly selective alpha-2 agonist with sedative,
anxiolytic, sympatholytic, and analgesic-sparing effects with
minimal respiratory depression.Its specific hypnotic effect
is different from that produced by other anesthetic agents,
such as propofol, generating what resembles a sleep-like state
and reducing delirium, enabling early ventilator weaning and
avoiding long periods of mechanical ventilation.4 This allows
the postoperative period to take place in the post-anesthesia
care unit, rather than the ICU. During the COVID-19
pandemic, with an unprecedented number of patients
requiring intensive care, overwhelming the units’ usual
capacity, this protocol proved to be most useful and needed
because it permitted for non-urgent head and neck cancer
patients to keep being surgically treated, without the need of
an intensive care stay. The aim of our study was to verify the
impact of the use of this new protocol regarding the need of
mechanical ventilation, admission to the ICU and length of
stay and post-operative complications in patients undergoing
microvascular free flap surgery.

MATERIAL AND METHODS

To reach our aim, we carried out a retrospective analysis
of the perioperative data of all the patients submitted to
this procedure between January of 2016 and December of

2020 in our institution, a tertiary referral hospital which
covers a resident population of almost 2.8 million habitants,
representing 34.6% of the entire national population,
according to the 2011 census. Ethics committee approval was
obtained, and all patient or family members where contacted
in order to acquire written consent.
The inclusion criteria defined were age above 18 years and
the presence of head and neck neoplasm proposed for free
flap surgery. The exclusion criteria applied were the inability
to follow up and absence of informed consent. According to
these criteria, all patients were included in our study.
The population was divided into two distinct groups: group
A, which comprised patients undergoing surgery with
intravenous infusion of propofol and remifentanil guided by
target-controlled infusion and admitted in the ICU with the
same drugs (the standard protocol at our institution); and
group D, formed by the patients that additionally received
a continuous infusion of dexmedetomidine (0.3 μg/kg/h)
starting 30 minutes before the end of surgery and 15 minutes
before stopping propofol and remifentanil (Fig.1). The
perfusion was maintained for the next 12 hours.
Through consultation of the clinical files the following data
was collected: sex, age, American Society of Anesthesiologists
Physical
Status
Classification
System
(ASA-PS)
categorization, airway approach and anesthetic technique
used, type of surgical procedure and its duration, need of
post-surgery invasive mechanical ventilation, number of
days under invasive mechanical ventilation, days in the ICU,
postoperative complications and mortality on the 28th day.
Follow-up was carried out until the 28th day after surgery.
We defined the following variables as primary outcomes: need

Figure 1. Flow diagram: Eligible patients – all patients over 18 years of age with diagnosis of head and neck neoplasm proposed for
free flap surgery between January 2016 and December 2020. Exclusion criteria applied: absence of informed consent and inability
to follow up.
Group A – pre-protocol group; Group D – pos-protocol group; ICU – Intensive Care Unit; PACU – Post-Anesthesia Care Unit.
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of invasive mechanical ventilation after surgery, number of
days under invasive mechanical ventilation, days in the ICU,
postoperative complications and mortality on the 28th day.
Statistical analysis was performed using the Statistical
Package for the Social Science (SPSS) program, version 22.
The population was characterized by calculating the measure
of central tendency and dispersion for quantitative variables
and by determining absolute and relative frequencies for
qualitative variables. To compare nominal variables, chisquare or Fisher's exact tests were used, according to the
Cochrane rules. Regarding the ordinal and numeral variables,
the t-student or Mann-Whitney U tests were performed after
the application of a normality test. A significance level of 5%
was considered.
This study followed the ethical principles for medical research
in human beings enshrined in the Declaration of Helsinki of
the World Medical Association.

RESULTS

The analysis period prior to the protocol onset is set between
January 2016 and March 2019. During this time, 40 patients
underwent free flap surgery for head and neck cancer at our
center.
The dexmedetomidine protocol was put in practice in April
2019. For our research we analyzed the patients treated with
this new drug between April 2019 and December of 2020,
summing up to 20 patients.
In Table 1, it is possible to observe a difference between
groups regarding gender distribution (p=0.005, Chi-Square
test) with a greater number of men in group A and a greater
number of women in group D.
In addition to gender, there are also differences with regard
to risk stratification through the ASA classification system
(p=0.003, Mann-Whitney U test) with Group A presenting
the highest scores, which suggest that patients in the group
A have more comorbidities, although both groups have the
same median ASA score (for more details regarding ASA PS
classification see Table 2). Risk factors such as alcohol and
smoking were present in half of the subjects and equally
distributed between the two groups.
Considering the main variables regarding the pre- and
intra-operative period, namely, duration of the procedure
and airway approach (Table 3), we found no statistically
significant differences. However, substantial disparities
emerged in the pos-operative period in which concerns
recovery, invasive mechanical ventilation after the procedure
and number of days under this support, length of stay in the
ICU and complications.
While all patients from group A went to the ICU sedated and
under invasive mechanical ventilation, only 5 of the patients
in group D (25%) required critical care, and only one (5%)
was ventilated. This explains the differences found in the
60

number of patients admitted in the ICU, the need for invasive
mechanical ventilation and the number of days under this
support and ICU stay between the two groups (p<0.001).
The median duration of invasive ventilation was 2 (IQR: 0 – 3)
days and the length of stay in the ICU was 3 (IQR: 0 – 3) days.
All patients admitted in PACU stayed there for less than 24
hours and then were transferred to the plastic surgery ward.
The incidence of complications followed a similar trend
(Tables 4 and 5). In all, 36 complications were described and
of these, 14 (38.9%) were surgical and the remaining 22 (61.1%)
were medical. Five (13.8%) surgical complications were
reported in patients sedated with dexmedetomidine and the
remaining were verified in group A, (n=9; 25%). However, this
difference was not statistically significant (p=0.736, Fisher’s
exact test).
Medical complications assume greater expression in Group
A as no medical complications were reported in Group D.
Surgical complications were the most frequent (n=14),
followed by respiratory complications (n=9) and renal and
metabolic (n=5) as we can see in Tables 4 and 5.
During the study span, two deaths were reported, one in group
A due to severe primary acute respiratory distress syndrome
(ARDS) and the other in group D due to airway obstruction
by mucus plugs and subsequent cardiorespiratory arrest.
Deaths are not included in the study as part of complications.

DISCUSSION

Sedation is usually given to promote tolerance to certain
procedures and also promoting comfort of the patients.
However, prolonged sedation contributes to immobility,
weakness and perpetuation of invasive mechanical ventilation
that may lead to further complications, such as nosocomial
infection, agitation requiring physical restraints, pressure
sores, critical illness neuropathy and myopathy, vascular
thrombosis and even in some patients, sepsis, multiple organ
failure and death.5,6 For the last 15 years, research on this field
has been focused on reducing depth of sedation as a means of
reducing complications.
Our data shows that the implementation of dexmedetomidine
in the anesthetic protocol decreased the need of invasive
mechanical ventilation and intensive care admission in the
immediate postoperative phase and this undoubtedly justifies
the meaningful reduction of surgical complications and lack
of medical adverse events, like respiratory distress syndrome,
hypotension and delirium, in the treatment group. Some
studies prior to ours had already showed that a protocolized
approach to sedation and analgesia was associated with
significant reduction in prevalence of deep sedation,
ventilation time, ICU stay and a 6.5% absolute reduction in
hospital mortality (p=0.009).7 Also, in a randomized trial of
daily interruption of sedation vs. standard practice, the first
group had shortened median ventilation time by 2.4 days and
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Table 1. Demographic characteristics of the population
TABLE 1
Sex – no. (%)

Group A (N=40)

Group D (N=20)

Difference between groups p value

Statistical tests

0.005

Chi-square

Male

30 (75)

7 (35)

Female

10 (25)

13 (65)

58,3±16,3

63,2 ±15,5

0.264

T-Test

20 (50)

10 (50)

1.000

Fisher’s exact test

II (IQR: 2 – 3)

II (IQR: 2 – 2)

0.003

Mann-Whitney U test

Age (average)
Risk factors – no. (%)
ASA PS (median (IQR))

Legend:
Group A – pre-protocol group; Group D – pos-protocol group; RF – presence of risk factors; ASA PS – American Society of Anesthesiologists Classification System; IQR – interquartile range.

Table 2. Perioperative characteristics
TABLE 2

Group A (N=40)

Group D (N=20)

Difference between groups p value

Statistical tests

Duration of the procedure (h) (average)

10.9±2.3

10.2±2.1

0.63

T-test

Patients submitted to surgical
tracheostomy – no. (%)

33 (81.6)

14 (71.9)

0.537

Chi-square

40 (100)

5 (25)

0 (0)

15 (75)

<0.001

Chi-square

Yes

40 (100)

1 (5)

No

0 (0)

19 (95)

<0.001

Chi-square

2 (IQR: 2 - 3)

*

<0.001

Mann-Whitney U test

<0.001

Mann-Whitney U test

0.02

Chi-square

Recovery – no. (%)
IMV after the procedure – no. (%)

ICU
PACU

Days of IMV – (median (IQR))
Days in the ICU – (median (IQR))
Complications – no. (%)

3 (IQR: 3 – 4)

2 (IQR: 2 – 3)

Medical

22 (61.1)

0 (0)

Surgical

9 (25)

5 (13.9)

Legend:
Group A – pre-protocol group; Group D – pos-protocol group; h – hours; IMV – invasive mechanical ventilation; ICU – Intensive care unit; IQR – Interquartile Range.
*Only one patient who died on the third day of mechanical ventilation.

Table 3. Surgical complications
TABLE 3

Surgical complications (N=14, 100%)
Tracheostomy hemorrhage – no. (%)

2 (14.3)

Group A

Group B

Vocal cord palsy – no. (%)

2 (14.3)

Graft dehiscence – no. (%)

2 (14.3)

Flap hemorrhage – no. (%)

2 (14.3)

Surgical site abscess – no. (%)

1 (7.1)

Total – no. (%)

9 (64.3)

Airway obstruction – no. (%)

1 (7.1)

Local hematoma – no. (%)

4 (28.6)

Total – no. (%)

5 (35.7)

Legend:
Group A – pre-protocol group; Group D – post-protocol group.

ICU stay by 3.6 days comparing to the latter, which suggests
that decreasing sedation depth may improve survival.8In our
study, Group A registered a statistically significant higher
number of surgical and medical complications than the group
D (p=0.02, Chi-Square test). However, these complications
do not seem to be directly related to invasive ventilation
and the number of days under this support (p=0.961, MannWhitney U test) and the number of days in the ICU (p=0.969,
Mann-Whitney U test). It should be noted that we found two
different record systems available, with the ICU having a
more exhaustive record of complications.
Furthermore, we think there might be an underreporting of

clinical complications in the plastic surgery ward. This might
lead to an inconsistency of the details documented and alter
the incidence of complications. Patients in group A also
had a higher ASA PS classification, which may also justify
the worse primary outcomes seen in this group. Regarding
surgical complications, which were higher in group A, the
Plastic and Reconstructive Surgery Department considers
that the early transfer of the patient to their ward guarantees
a closer follow up, since the patient is closer to their surgical
and specialized nursing team. This assures superior wound
care and potential complications are identified earlier. There
are 5 double-blind RCTs (SEDCOM9; MENDS10; DEXCOM11,
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Table 4. Medical complications
TABLE 4

Medical complications (N=22, 100%)

Neurological

Respiratory

Hiperkinetic delirium – no. (%)

3 (13.6)

Delirium tremens – no. (%)

1 (4.5)

Total – no. (%)

4 (18.2)

Type 2 respiratory failure – no. (%)

5 (22.7)

Pneumotorax – no. (%)

1 (4.5)

Ventilator-associated pneumonia - no. (%)

1 (4.5)

Group A

Cardiovascular

Renal and metabolic

Severe ARDS - no. (%)

1 (4.5)

Acute tracheobronchitis - no. (%)

1 (4.5)

Total – no. (%)

9 (40.9)

Hemodynamic instability - no. (%)

2 (9.1)

Dysrhytmias - no. (%)

2 (9.1)

Total – no. (%)

4 (18.2)

Acute kidney injury - no. (%)

3 (13.6)

Rhabdomyolysis - no. (%)

2 (9.1)

Total – no. (%)

5 (22.7)

Legend:
Group A – pre-protocol group; Group D – post-protocol group; ARDS – acute respiratory distress syndrome.

This study has some limitations. It is retrospective,
unicentric and there is some missing data, which may
justify the presence of statistically significant differences
regarding gender distribution, ASA PS classification, and the
absence of a relationship between complications, invasive
ventilation and the number of days in the ICU. This makes
our interpretation of the results difficult. We suggest further
prospective studies with an adequate sample size in order to
eliminate those bias and determine the best approach.

Table 5. ASA classification of the population studied
TABLE 5 – ASA classification of the population studied
ASA PS

Grupo A - no. (%)

Grupo D - no. (%)

I

2 (5)

1 (5)

II

18 (45)

18 (90)

III

14 (35)

1 (5)

IV

6 (15)

0

V

0

0

VI

0

0

Total

40

20

CONCLUSION

Legend:
Group A – pre-protocol group; Group D – post-protocol group

MIDEX and PRODEX12) that support our results. The
MENDS study10 concluded that dexmedetomidine reduces
the incidence of coma and delirium. The SEDCOM study 9
supported these results and also observed a reduction
in the time of ventilation. DEXCOM11 and later MIDEX
and PRODEX12 published in 2012 proved, again, that
dexmedetomidine reduces delirium, agitation and the time
under invasive mechanical ventilation when compared with
patients doing remifentanil, propofol and midazolam. Despite
these encouraging results and its consistency with what is
described by other authors, we acknowledge that there might
be some confounding factors to contemplate. Improvement
in surgical experience through the four years might justify
the higher success rate, independently of the anesthetic
protocol. The difference of ASA PS classification between the
two groups and the different record systems available, with a
more exhaustive database present in the ICU, should be kept
in mind.
62

Maintenance of invasive mechanical ventilation and the
subsequent admission in the ICU, previously regarded as vital,
is no longer mandatory for our patients since the introduction
of dexmedetomidine in the anesthetic protocol. Instead, the
post-operative period takes place in the post-anesthesia care
unit where the patient remains in spontaneous ventilation,
therefore reducing the incidence of complications, fulfilling
the objectives of the ERAS protocol.13 This reduction in
ICU admissions proved to be crucial during the COVID-19
pandemic, as the demand for intensive care far exceeded
its capacity, leaving these valuable resources for COVID-19
patients without postponing cancer surgery for head and
neck neoplasms in our hospital.
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A Anestesiologia exerce uma função central nos hospitais,
tal tendo sido por demais evidenciado durante o período
de pandemia. Somos cada vez mais solicitados para os
mais diversos postos de trabalho, sem que tal se tenha
refletido necessariamente num aumento do número de
anestesiologistas. De facto, áreas como a anestesia regional, a
ecografia clínica, a medicina da dor, a anestesiologia fora do
bloco, a atividade de emergência e cuidados intensivos, não
esquecendo ainda as áreas académicas e de investigação, têmse desenvolvido e expandido consideravelmente nos últimos
anos, impondo uma necessidade de atualização científica
constante.
A par com este crescente grau de diferenciação, o programa
do Internato de Formação Especializada em Anestesiologia
tem vindo a sofrer alterações, nomeadamente o aumento
da sua duração para cinco anos. Atualmente, a formação
em Anestesiologia em Portugal apresenta um programa
diversificado e bem estruturado, com requisitos curriculares
laboriosos e exigentes, fazendo com que completá-los seja,
por si só, um desafio. Mas estaremos no caminho certo?
Uma das alterações mais recentes ao programa formativo
foi a introdução dos estágios obrigatórios em Hospitais de
Grupo I no último ano de internato. Decorridos dois anos
desde a sua implementação, foi realizado um inquérito aos
Médicos Internos de Formação Especializada que tinham já
completado o estágio, por forma a tentar apurar os eventuais
ganhos para os mesmos e para os serviços que os receberam.
De facto, as respostas revelaram um balanço positivo global
para ambas as partes envolvidas.1
Importa também perceber se o programa formativo estará
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otimizado para a realidade do trabalho do anestesiologista do
futuro: serão os estágios obrigatórios e opcionais suficientes
para fazer face à progressiva diferenciação da especialidade?
Vários países apresentam um internato de anestesiologia
geral, sendo depois possível a realização de programas de
fellowship para especialização em determinadas áreas.
Deverá o mesmo ser pensado em Portugal para algumas áreas
da Anestesiologia? Deveríamos estruturar a necessidade de
números mínimos para a aquisição de algumas competências,
nomeadamente nas áreas de ecografia cardíaca, anestesiologia
pediátrica, POCUS, anestesia regional? Será o período
de 6 meses dedicado à realização de estágios opcionais
suficiente para a aquisição dessas mesmas competências? Ou
providenciará apenas oportunidade de contacto com uma
maior diversidade de valências que de outra forma não seria
possível? Como deverão ser regulados estes estágios? Deverse-ia diminuir o número de estágios opcionais para uma
maior especialização ou manter a possibilidade de contacto
com diferentes áreas? As respostas passarão por equacionar
qual o futuro da Anestesiologia, para que se possa desenhar
um programa de internato que vá de encontro à formação
desses mesmos profissionais.
Existe ainda outra questão merecedora de reflexão – o
exame final do internato. Há vários anos que a avaliação
final dos internos é realizada com base em três momentos
de avaliação oral, perante um júri de três elementos. No
entanto, a imparcialidade e equidade são dificilmente
mantidas por este padrão de avaliação, possuindo sempre
um componente subjetivo inerente. Algumas especialidades
médicas e cirúrgicas começam já a equacionar a substituição
da prova teórica por um exame escrito, nacional, permitindo
retirar alguma da subjetividade inerente à versão oral
realizada por diferentes júris. Poderá este ser um caminho
a ponderar? Com efeito, no editorial intitulado “Tempos
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de Incertezas ou Tempo de Oportunidades?” publicado
na Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, os
autores debruçam-se sobre esta temática, sugerindo a prova
escrita como uma alternativa ao atual modelo de exame.2 No
entanto, outras opções ainda existirão. Tal como mencionado
por Berger-Estilista J, 3 em vários países europeus os momentos
de avaliação são dispersos ao longo do internato, focando
também avaliações clínicas como os OSCEs (objective
structured clinical examinations) e os WBA (workplace-based
assessments), fugindo à tendência de um único exame final e
permitindo avaliar a componente clínica e competências não
técnicas, essenciais à prática diária do anestesiologista.
Um outro tema a merecer destaque, pelo seu papel essencial
na formação dos Médicos Internos, é a formação dos
formadores. O Médico Interno passa uma grande parte
do seu período de formativo em atividade clínica, onde a
aprendizagem é realizada entre pares e pelos especialistas
com quem contacta diariamente. Consequentemente, se
queremos providenciar uma formação de elevada qualidade,
importa formar os formadores. Não obstante, tal como
mencionado no editorial previamente citado,2 é frequente
a verificação de uma considerável quebra na atividade
científica e formativa dos especialistas em Anestesiologia
após a conclusão da especialidade. Este é um ponto que
tem merecido reflexão em sucessivas respostas ao referido
editorial, evidenciando-se um elevado grau de concordância
neste aspeto. Vários países, nomeadamente o Reino Unido,4
reforçam a necessidade da constante atualização, tendo
recomendado números mínimos de horas de formação
anuais para todos os especialistas em Anestesiologia. Num
inquérito realizado aos Médicos Internos portugueses em
2016, 5 vemos que um dos pontos mencionados é a falta de
transmissão de feedback. No entanto, este é essencial para
que exista aprendizagem efetiva, mitigando a perpetuação
do erro inusitado. Na mais recente atualização do European
Training Requirement (ETR) in Anaesthesiology pela
European Board of Anaesthesiology (EBA UEMS), este facto
é claramente mencionado, assim como outras competências
em formação que devem ser dominadas pelos especialistas
em Anestesiologia.6 A importância do debriefing, apesar
de bem estabelecida na literatura, continua a não ser uma
realidade e muito espaço há para o enriquecimento da prática
clínica diária com a transmissão de conhecimentos teóricos
e práticos.
Apesar da elevada exigência teórica e científica durante o
internato, a atividade assistencial ocupa a totalidade, ou
frequentemente excede, o número de horas semanais de
trabalho. É expectável que todo o estudo e produção científica
seja feito fora do horário laboral, sendo este frequentemente
desvalorizado, em detrimento da atividade assistencial. Este
é, no entanto, um ponto essencial para garantir a qualidade
e inovação dos trabalhos realizados, sob pena de críticas à
qualidade científica produzida pelos Médicos Internos.

Alguns internatos incluem já horas de formação/estudo no
seu horário semanal de trabalho, nomeadamente o Internato
de Formação Especializada em Medicina Geral e Familiar.7
De forma semelhante, vários países permitem a alocação de
horas do horário semanal dos especialistas em Anestesiologia
à atividade científica. A valorização deste trabalho é essencial,
tanto durante o período de internato como após a conclusão
da especialidade, por forma a acompanhar o constante
desenvolvimento médico e científico.
A Anestesiologia tem vindo a crescer como especialidade e
constitui um dos internatos com maior grau de satisfação, 5,8
tendo a sua procura aumentado ao longo dos anos.
Por forma a responder à crescente necessidade de
anestesiologistas, assim como para acompanhar a maior
exigência clínica e científica, empenhemo-nos a idealizar
e a trabalhar para formar os anestesiologistas e Serviços
de Anestesiologia do futuro, para que possamos prestar os
melhores cuidados e continuar a evoluir como especialidade.
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RESUMO
A metadona é um opióide sintético desenvolvido pela Alemanha, na
década de 30 do século XX, e em 1965, começou a ser usado para o
tratamento da dependência da morfina e heroína.
Em 2022, faz 45 anos, que se iniciaram, em Portugal, os programas
terapêuticos com agonistas opiáceos que visam a substituição
temporária de uma substância ilícita opióide em doente dependente.
No entanto, esta data não vai ser relembrada, nem os 40 anos o
foram, pois, o problema de adição de opiáceos deixou de ter o peso
socioeconómico de outras décadas.
Porém, nos últimos anos, o consumo de metadona aumentou, em
especial durante os recentes confinamentos devido à pandemia de
COVID-19, surgindo cada vez mais doentes para cirurgia de urgência
e cirurgia eletiva em programas de substituição com metadona. Estes
doentes representam um desafio para a anestesia no que toca ao
controlo da dor pós-operatória e cada vez mais é questionado se a
utilização de outros opióides será a estratégia mais adequada.
Na verdade, este fármaco constituiu, desde os anos 90, uma das
opções analgésicas no tratamento da dor crónica e devido às suas
características farmacodinâmicas, cada vez mais surge evidência
que o uso no intraoperatório e pós-operatório pode ser benéfico no
controlo da dor, e não só em doentes em terapêutica de adição.

ABSTRACT
Methadone is a synthetic opioid developed in Germany in the 30s of
the 20th century, and in 1965 it began to be used in the treatment of
morphine and heroin addictions.
2022 is the year of the 45th anniversary of therapeutic programs with
opiate agonists in Portugal, with the aim of temporary replacement
of an illicit opioid substance in a dependent patient. However,
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this date will not be remembered, neither was the four decades,
probably because the problem of opiate addiction no longer has the
socioeconomic impact of other decades.
However, recently, methadone consumption has increased, especially
during the
recent lockdowns due to the COVID-19 pandemic, with more and
more patients needing emergency surgery and elective surgery
in methadone replacement programs. These patients represent
a challenge for anesthesia in terms of postoperative pain control
and it´s questioned whether the use of other opioids is the most
appropriate strategy.
In fact, this drug is used, since the 1990s, as one analgesic option
in the treatment of chronic pain and due to its pharmacodynamic
characteristics, there is increasing evidence that intraoperative and
postoperative use can be valuable in pain control and not only on
patients in addiction therapy.

INTRODUÇÃO

A metadona, inicialmente denominada polamidon, é um
opióide sintético, desenvolvido pela Alemanha na década de
30 do século XX. Nessa altura, era essencialmente utilizada
na analgesia de soldados feridos em combate, como substituto
da morfina, uma vez que aquele país tinha pouco acesso ao
ópio.
Com a invasão da Alemanha pelos aliados, os EUA
apropriaram-se da fórmula de sintetização deste fármaco e,
em 1947, passou a ser sintetizado no continente americano
com o nome de dolophine. Em 1965, começou a ser usado
para o tratamento da dependência da morfina e heroína, e
desde os anos 90 do século passado, este opióide constituiu
uma das opções analgésicas no tratamento da dor crónica.
Atualmente, porém, a metadona é essencialmente
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reconhecida pela sua utilização em programas terapêuticos
com agonistas opiáceos que visam a substituição temporária
de uma substância ilícita opióide em doente dependente. Em
2022, faz 45 anos, que se iniciou, em Portugal, esse projeto.
No entanto, esta data não vai ser relembrada, nem os 40
anos o foram, uma vez que a adição deixou de ter o peso
socioeconómico de outras décadas, contudo, o problema de
adição de opiáceos, nomeadamente no tratamento da dor
crónica, tem cada vez mais impacto social.
Na segunda metade do século XX, Portugal tinha dos mais
elevados índices europeus de prevalência de consumidores
problemáticos de heroína com todo o cortejo de questões
graves associadas.
Na verdade, o sucesso da política de reinserção e o direito
à saúde do cidadão com adição, em Portugal, deve o seu
enorme sucesso em grande parte ao esquema de substituição
com metadona. Este programa foi iniciado em 1977, no Porto,
pelo Dr. Eduíno Lopes, psiquiatra e diretor do CEPD (Centro
de Estudo e Profilaxia da Droga).
Neste contexto, era o próprio CEPD do Porto que adquiria o
pó de cloridrato de metadona e o transformava numa solução
oral, para administração em internamento neste centro.
Posteriormente, foi iniciado o fornecimento em regime de
ambulatório.1 Como o objetivo de abstinência era difícil
de atingir, finalmente chegou o esquema terapêutico de
manutenção com metadona.
No início do século XXI, houve uma mudança na legislação
com a aprovação da Lei da Descriminalização do Consumo
de Drogas em 2000. Deste modo, expandiu-se a rede de
tratamento com o surgimento de Centros de Atendimento
de Toxicodependente (CAT), um por distrito, facilitando o
acesso dos doentes ao tratamento e aproximando os técnicos
envolvidos no tratamento e prevenção da população.1
Nos últimos anos, o consumo de opióides aumentou,
principalmente o tapentadol e tramadol, por serem
considerados opióides fracos e muito utilizados no tratamento
da dor crónica. Associado a isto, aumentou também o
consumo de metadona, em especial durante os recentes
confinamentos por causa da pandemia COVID-19, e o padrão
de consumo das fórmulas farmacêuticas alterou havendo a
preferência, no presente, para comprimidos em detrimento
da solução oral.
Atualmente, na Comunidade Europeia estima-se que
existam cerca de 1,3 milhões de consumidores de alto risco
de opiáceos e que cerca de 654 000 estejam em programas de
substituição com metadona.1 Já em Portugal contabilizam-se
16 888 utentes.1
Cada vez mais surgem estes doentes para cirurgia de
urgência e cirurgia eletiva, não fazendo sentido, em muitas
situações, tendo em conta o tipo de cirurgia e a duração
do internamento, a sua substituição no peri-operatório por
outros opióides. Em doentes medicados previamente com

metadona, é recomendado continuar a toma até ao dia da
cirurgia. A conversão da dose de metadona via oral para via
intravenosa (IV) deve ser feita na razão de 2:1, contudo alguns
doentes podem necessitar de escalar esta conversão para uma
razão de 1:1.9 Já a conversão de metadona para morfina é
muito variável, oscilando entre 4 ou 5:1.
Pelas suas características farmacodinâmicas, a metadona é
um excelente fármaco para o uso quer no intraoperatório
quer pós-operatório, e não só em doentes em terapêutica de
adição. A metadona é um opióide sintético, de grande eficácia
analgésica e de baixo custo, que atua a nível central, com longa
duração de ação e longa semi-vida.2-8 É um agonista potente
dos recetores opióides μ e tem, ainda, alguma afinidade para
os κ e δ. Inibe a via ascendente da dor e altera a sua perceção
e a resposta a estímulos dolorosos. Para além do seu efeito
nos recetores opióides µ, κ e δ, também inibe a recaptação
da serotonina e noradrenalina no sistema nervoso central
e atua como antagonista dos recetores NMDA (N-metilD-aspartato),2-4,6 distinguindo-a dos demais opióides.
Assim, reduz o risco de desenvolver hiperalgesia, tolerância
aos opióides e apresenta alguma eficácia no tratamento
da dor neuropática.2,3,5 A metadona, devido ao seu perfil
farmacocinético com uma semivida de 60 horas, requer uma
titulação lenta, cada vez mais, os estudos reforçam o seu
papel no tratamento da dor crónica e dor aguda, mas apenas
a via intravenosa deve ser utilizada na dor aguda. Existem
atualmente alguns estudos em crianças, porém o seu uso
ainda não é consensual.
Quando administrada por IV, é estimado que o equilíbrio
entre a concentração no local de ação e a concentração
plasmática seja atingido em 4 minutos e que a metadona
atinja a concentração máxima no local de ação em 8 minutos,
tendo assim um rápido início de ação, comparável ao fentanil
e sufentanil.4,7 O tempo de semivida de eliminação é de 24-36
horas.4
Estudos que comparam o uso de metadona com os opióides
comummente usados no intraoperatório, evidenciaram um
melhor controlo da dor pós-operatória, em repouso e em
movimento, nas primeiras 24, 48 e 72 horas, uma redução da
necessidade de opióides nas primeiras 72 horas e ainda uma
maior satisfação de analgesia com o uso da metadona.2-5,7
Estudos sugerem que quando administrada no
intraoperatório, em bólus único, proporciona uma analgesia
pós-operatória eficaz e com risco mínimo de efeitos adversos
associados aos opióides.3,5,7 Relativamente ao potencial para
desenvolver depressão respiratória e sedação excessiva, os
ensaios clínicos randomizados não revelaram diferenças
estatisticamente significativas entre o uso de metadona e o
uso de outros opióides.2,4
Outra preocupação associada a este fármaco são os efeitos
adversos cardíacos. Os doentes que recebem terapia de
manutenção com metadona têm um risco aumentado, com
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Tabela 1. Interações farmacológicas entre a metadona e outros fármacos
Fármaco

Efeito nos níveis de Metadona

Efeitos no intervalo QTc

Efeito aditivo sedativo ou depressor respiratório

ANTIBIÓTICOS
Ciprofloxacina
Claritromicina
Eritromicina
Itraconazole
Cetoconazole
Fluconazole
Rifampicina
ANTICONVULSIVANTES
Carbamazepina
Fenitoína
ANTIHISTAMÍNICOS
Difenidramina
Prometazina
ANTIPSICÓTICOS
Quetiapina
BARBITÚRICOS
Fenobarbital
BENZODIAZEPINAS
Alprazolam
Clorazepato
Diazepam
Lorazepam
Midazolam
ANTIRRETROVIRAIS
Abacavir
Nevirapina
Delavirdina
Efavirenz
Nelfinavir
Amprenavir
Atazanavir
OPIÓIDES
Heroína
ISRS
Fluoxetina
Fluvoxamina
Paroxetina
Sertralina
ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS
Amitriptilina
Desipramina
Imipramina
Nortriptilina
Protriptilina
AGENTES PARA ALCALINIZAÇÃO DA URINA
Bicitra
Verapamil
OUTROS
Cimetidina
Cocaína
Dissulfiram
Álcool
Toranja ou sumo
Omeprazol
Erva de São João
Legenda:
Adaptado de Methadone safety: a clinical practice guideline from the American Pain Society and College on Problems of Drug Dependence, in collaboration with the Heart Rhythm
Society.
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a cronicidade do tratamento, de prolongamento do intervalo
QTc, torsade de pointes (se dose superior a 100 mg por dia,
geralmente a dose de manutenção de desmame varia entre
30-40 mg) e morte cardíaca.
Não está recomendada a sua utilização se o intervalo QTc for
superior a 500 ms ou se dose superior a 100 mg, via oral, por
dia. Além disso, deve-se evitar o seu uso em doentes idosos,
obesidade classe III e síndrome de apneia obstrutiva do sono.
E, ainda, em doentes medicados com outros fármacos que
afetam a absorção, metabolismo e/ou eliminação que tenham
efeitos aditivos ou sinérgicos de depressão respiratória,
sedação ou prolongamento do intervalo QTc (ver Tabela 1).2,4,9
Estudos realizados até à data recomendam, para administração
de metadona, durante a indução anestésica, 0,2 mg/kg IV de
peso corporal total ou ideal, ou, em alternativa, 20 mg IV.
Sugerem, ainda, uma redução da dose para 10 a 15 mg IV se
mais de 60 anos de idade ou em procedimentos associados a
dor moderada no pós-operatório.2-9
Apesar de cada vez mais estudos revelarem o potencial
deste fármaco no uso peri-operatório, não só em doentes
previamente medicados com metadona, existem ainda
algumas limitações. Os ensaios disponíveis apresentam
amostras de dimensões reduzidas e a segurança da metadona
na população de risco ainda não está documentada. Deste
modo, é necessário incentivar a continuação da investigação
científica com este fármaco pois, apesar de ser um fármaco
antigo, apresenta imenso potencial e pode revelar-se uma
arma potente no controlo da dor no peri-operatório.

5.
6.
7.
8.

9.
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ABSTRACT
Pulmonary alveolar proteinosis is a rare disorder characterized by
alveolar accumulation of lipoproteinaceous material secondary
to abnormal processing of surfactant by macrophages. Its current
mainstay treatment is whole lung lavage. We describe the complexity
of the anesthetic management of a patient submitted to a single-lung
lavage. Being an uncommon lung disease, the anesthetic approach
presents a challenge for both pulmonologists and anesthesiologists.
Reporting is thus necessary to share experience and promote
discussion.

RESUMO
A proteinose alveolar é uma doença rara caracterizada pelo acúmulo
alveolar de material lipoproteináceo secundário ao processamento
anormal de surfactante pelos macrófagos. O tratamento gold standard
consiste na lavagem pulmonar total. Descrevemos a complexidade
do manuseio anestésico de um paciente com proteinose alveolar
submetido a uma lavagem unipulmonar. Por ser uma patologia rara,
a experiência na abordagem anestésica é um desafio, tanto para
pneumologistas como para anestesiologistas, pelo que se torna
primordial a partilha de experiências com promoção à sua discussão.

INTRODUCTION

Pulmonary alveolar proteinosis (PAP) is characterized by
abnormal intra alveolar surfactant accumulation caused by
a deficit in macrophage activity, which can be congenital,
secondary, or acquired (the latter being the most common).1-7
With an annual incidence and prevalence of 0.36 and 3.70
cases per million, respectively, it is difficult to accumulate
significant clinical experience related to this disorder.1,2,4,6,7
Typical patients include male smokers aged between 30 and
Autor Correspondente/Corresponding Author*:
Ana Rita Vergílio Alves
Morada: Centro Hospitalar de Leiria, EPE, Rua das Olhalvas, 2410-197 Leiria, Portugal.
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50 years, although PAP also arises in patients with coexisting
autoimmune disorders.1,2,6,7 Patients usually present progressive
dyspnea associated with minimally productive cough or fatigue,
weight loss and low-grade fever.1-4,7 Physical examination
is often normal2 and biochemical abnormalities include
elevated serum levels of lactate dehydrogenase (LDH) and
other protein products of pulmonary epithelial cells.1,7 The
pulmonary function test (PFT) is consistent with restrictive
lung disease, although it can be normal.1-7
The gold diagnostic standard is open-lung biopsy,1,2,4,6 with
diagnosis confirmed in approximately 75% of clinically
suspected cases, by findings of a “milky” effluent from
bronchoalveolar lavage.1,2,4-6 The prognosis may vary from
spontaneous resolution to rapid progression with respiratory
insufficiency, with 5-year survival rates ranging from 75%
to 95%.2,4,6-7 Many therapies have been used to treat PAP, but
whole lung lavage (WLL) remains the standard approach.1-4,6,7
Although complex WLL is well tolerated, and can be
associated with anesthetic intraoperative complications.1
Being an uncommon lung disease, the anesthetic approach
presents a challenge for both pulmonologists and
anesthesiologists.8 For this reason, the presentation of case
reports is relevant for practitioners to discuss and improve on
best diagnostic and treatment practices.

CASE REPORT

A 46-year old man was diagnosed with acquired PAP by lung
biopsy with video-assisted thoracoscopic surgery presented
history of weight loss, dyspnea, cough and mucous yellow
sputum in the previous four months. Chest X-ray showed
bilateral interstitial and alveolar infiltrates (Fig. 1) and PFT a
moderate restrictive ventilatory alteration with a moderated
defect in diffusion (Table 1). Relevant history included
professional exposure to paints and varnishes, past smoking
history of 15 years (four units/pack per year), and treatment
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Figure 1. Pre right bronchioalveolar lavage chest X-ray showing
bilateral interstitial and alveolar infiltrates
Table 1. Comparison of Pre and Post WLL Pulmonary Function
Test
Pre WLL

Post WLL

FEV1

1.97 L (60%)

2.01 L (62%)

FVC

2.57 L (64%)

2.87 L (72%)

90%

89%

Tiffeneau Index

41%

42%

TLC

3.65 L (60%)

4.22 (69%)

FRC

2.17 L (68%)

3.01 L (95%)

RV

1.25 L (65%)

1.5 L (77%)

DLCO

Legend:
WLL – whole lung lavage; FEV1 - forced expiratory volume in first second; FVC - forced vital capacity;
FEV1/FVC – Tiffeneau Index; DLCO - diffusion capacity for carbon monoxide; TLC - total lung
capacity; FRC – functional residual capacity; RV - residual volume; L – litres

with oxygen 1 L/min every night since the diagnostic of
PAP. In addition to thoracoscopy, the patient had already
been surgically submitted to nasal septoplasty. No usual
medication and no other relevant medical history.
Given the clinical deterioration of the patient, a right WLL
was proposed.
The patient was preoperatively evaluated by an anesthesiologist
and classified as ASA III, with a functional capacity of 4
METS. The patient did not perform kinesiotherapy prior to
WLL due to the short timespan between clinical assessment
and the procedure. On arrival to the operating room, the
patient was hemodynamically stable, breathing room air
at rest with arterial oxygen saturation (SatO2) of 97% in
the supine position and arterial partial pressure of oxygen
(PaO2) of 67 mmHg. The patient was monitored as per
ASA standards, including in addition bispectral index (BIS),
invasive arterial pressure and urinary output monitoring.
Before starting the procedure, active heating methods
(patient and fluids) were used to prevent hypothermia. To
prevent airway edema and bronchoreactivity induced by the

procedure, hydrocortisone 100 mg and methylprednisolone
125 mg were administered prior to induction. After preoxygenation, a general anesthesia was induced with 100 mcg
of fentanyl, 170 mg of propofol and 40 mg of rocuronium and
maintained with sevoflurane (for a target BIS maintained
between 40 and 60). Neuromuscular block was continuous
monitored and rocuronium administered as needed (to keep
train of four responses between 1 and 2). Lung separation was
achieved by placing a 39F left double-lumen endobronchial
tube into the left mainstem bronchus and its position was
confirmed by auscultation and fiberoptic bronchoscopy.
The cuff manometer was used to monitor bronchial cuff
pressure throughout the procedure (pressure was kept near
30 cm H2O) and a good sealing by fiberoptic bronchoscopy
was confirmed at the beginning of the procedure. The patient
was placed in the right lateral decubitus and the tube position
was rechecked by auscultation. One-lung ventilation of the
left lung began just before initiation of lavage of the right lung
and protective ventilation was used (volumes 4 to 8 mL per
Kg of ideal weight, positive end-expiratory pressure from 7
to 12 cm H2O), being adjusted in alignment with observed
compliance, SatO2 and blood gases (Table 2). At the start
of the lavage procedure, an infusion of 100 mL of saline
solution at 1-minute intervals was instilled until reaching the
functional residual capacity (FRC) of the lung to be washed.
Afterwards, repeated cycles of instillation of 500 mL of
0.9% saline solution with 0.6 mmol of sodium bicarbonate
at body temperature were administered, followed by passive
drainage under gravity. During fluid inflow and outflow,
airway pressure and tidal volume were monitored. Initially,
milky fluid effluent was obtained (Fig. 2) and a total lavage
of 14.8 L was necessary to get clear fluid effluent (Fig. 2). The
procedure lasted approximately 3 hours and 20 minutes and
SatO2>95% with PaO2>100 mmHg were maintained. At the
end, in order to passively leave the volume corresponding to
the FRC, drainage maneuvers were performed, mobilizing
the patient to the right, left, Trendelenburg and proclive.
Next, two-lung ventilation began and recruitment maneuvers
were applied to restore expansion of both lungs. The double
lumen endotracheal tube was exchanged for 8.0 mm singlelumen tube and the patient was transferred to the PostAnesthesia Care Unit with ventilatory support under general
intravenous anesthesia. After three hours, the patient was
extubated and two hours later transferred to the pneumology
ward. A chest X- ray as performed the day after the procedure
showing improvement in the infiltrates of the right lung (Fig.
3). The patient started kinesiotherapy in the immediate postoperative period and continued after hospital discharge.
Fifteen days later, the PFT was repeated, now compatible
with a moderate obstructive ventilatory alteration positive
for bronchodilation test and maintaining a moderated defect
in diffusion (Table 1). The patient provided consent to the
publication of this report.
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Figure 2. Alveolar lung lavage obtained from the patient,
noticeably the aspirated liquid was progressively less cloudy
(from left to right)

DISCUSSION

Currently, WLL is the standard treatment for PAP, being
associated with an improvement in dyspnea and in objective
parameters.1-7
The initial aspirated material has a milky appearance and
foamy supernatant, revealing an important protein content
(Fig. 2) that clears up during the procedure, obtaining the
same aspect of the instilled material due to the removal of
the lipoprotein material from the alveolar space (Fig. 2).1,3,6
Response to WLL and respective physiologic improvement
includes increased forced vital capacity, total lung capacity,
higher PaO2 at rest and with exercise, and improved diffusing
capacity of the lungs for carbon monoxide, with decreased
alveolar arterial gradient and shunt fraction.1 Anesthesia
for WLL is challenging for many reasons, the primary
being intraoperative refractoriness, which tends to be more
common while the first lung is being lavaged. The anesthetic
approach of this patient was performed safely and effectively.
In this case, the patient was pre-oxygenated to avoid low
oxygen saturation, maintaining SatO2>95%. Furthermore, the
use of one-lung ventilation and instillation of large volumes
of fluid in the setting of pre-existing respiratory failure place
the patient at risk of profound hypoxemia and of flooding
of the ventilated lung.5,7 The pathophysiology of hypoxemia
is related to ventilation-perfusion mismatch in lung lavage:
during the filling phase, perfusion of the non-ventilated lung
is reduced by compression of the pulmonary vasculature
and hence shunt is reduced; however during the drainage
phase reperfusion of the non-ventilated lung increases shunt
causing hypoxemia.1,3,7 Although the positive end-expiratory
pressure applied to the ventilated lung during the drainage
phase may augment the shunt, its use is recommended
because during the filling phase of the non-ventilated lung,
the ventilated lung may improve oxygenation.1,3
Pre-oxygenation before induction is necessary to prevent
desaturation.1,3,7 In this case, after anesthetic induction was
advocated to ventilated the patient for 20 minutes with a
fraction of inspired oxygen (FiO2) 100%, avoiding failure of
denitrogenation of lungs that can leave nitrogen bubbles in
the alveoli and limit the effectiveness of the lavage.1,3,7
The WLL is performed under general anesthesia, allowing
72

Figure 3. Pos right bronchioalveolar lavage chest X-ray showing
improvement ground-glass opacification of the right lung

the two lungs to be separated by endobronchial intubation;
one lung is ventilated while the other is flooded with warm
saline to progressively wash out the alveolar space. We used a
left-sided double-lumen endotracheal tube because the use of
a right sided tube tends to block the orifice of the right upper
lobe bronchus.1,3,5,7 Despite being an anesthetic challenge,
we used inhalation anesthesia instead of intravenous, taking
advantage of the bronchodilator effect of sevoflurane.
However, being an airway procedure, it leads to pollution
and as such, in these situations, total intravenous anesthesia
is one of the safest methods.8 Traditionally, the procedure is
conducted in lateral decubitus and carried out carefully to
avoid endotracheal tube movement, as strict placement is
essential to prevent lung flooding.1,3,5,7 This position has the
advantage to minimize blood flow to the non-ventilated lung,
but maximizes the possibility of spillage.1,3
The most common adverse event associated with this
procedure is hypoxemia, which can be minimized by
increasing the concentration of O2. However, given the patient
good general condition, there was no need for significant
increases in FiO2. During drainage, a way to increase SatO2
by applying high positive end expiratory pressure (PEEP) can
induce an increase in pulmonary vascular resistance and
hypoxia, so we must use adequate PEEP values guiding the
patient's compliance, in order to prevent this complication.8
Other complications include pneumothorax, pleural effusion
and hydropneumothorax.1,6,7Infusion of large volumes of
saline in lungs is associated with mediastinal shift, increased
intrathoracic pressure and central venous pressure, higher
arterial oxygen tension and hypotension.
Increase in airway pressure or decrease in tidal volume may
indicate reduced compliance of the ventilated lung and fluid
leakage, so monitoring is necessary.3 Moreover, monitoring to
detect the loss of lung isolation can be done by: the appearance
of bubbles in the lavage fluid draining from the lavage side,
appearance of rales and rhonchus on the ventilated side and
imbalance between the instilled and the drained volumes.1
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Fiberoptic bronchoscopy inspection confirms if flooding of
the ventilate lung has occurred.3
To restore pH to 7.2-7.4, 0.6 mmol/L of sodium bicarbonate
were added to the saline solution and infused by gravity from
a height of 30 cm above the midaxillary line.7 A total of 14.8
L of fluid were instilled and 14.3 L obtained (differential of
500 mL). Because WLL is long and done with large volumes,
temperature is monitored to avoid hypothermia and can be
maintained using lavage fluid warmed to body temperature,
warming blanket and intravenous fluid warmer.1,3,7
To prevent ischemia to the extremities pillows in the
dependent axilla, under the head and between the thighs
were used.1,5 This procedure is suspended when there is
hemodynamic instability, if peripheral oxygen saturation
remains low, there is flooding of the contralateral lung or,
when the primary objective is reached: the fluid is almost
as clear as the instilled saline.7 Despite the long duration of
the procedure, good hemodynamic stability of the patient
was achieved, without hydroelectrolyte changes that did not
justify replacement, as shown by the values (Table 2).
Thus, understanding the pathophysiology of the disease and
the hemodynamic changes to which the patient is subjected,
together with a pre-procedure anesthetic assessment and
a thoughtful planning, is essential for the success of the
procedure.

CONCLUSION

Due to the rarity of PAP and the lack of randomized trials,
there are no specific guidelines for the anesthetic management
of WLL.2 The success of the procedure, without complications
it is due not only to the patient's good general clinical condition
and indication for WLL at an early stage but also to good team
coordination.
Preparation, knowledge of the task at hand, as well as an
effective communication and performed in a multidisciplinary
approach, with coordination between physical therapists,
anesthetists and pulmonologists is essential and made it
possible to perform safely.
We believe it is necessary to report similar cases that enable
the sharing these type of experiences.
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Table 2. Arterial blood gas analysis during right lung lavage
FiO2

PEEP

PaO2

HCO3-

SatO2

K+

Na+

0.21

-

71

23

96

4.1

136

1

5

345

24.5

100

3.5

135

One Lung Ventilation – Pre Lung Lavage

0.6

7

190

25

100

3.5

136

One Lung Ventilation – During Lung Lavage

0.6

7

187

25

99

3.8

137

End of procedure

0.6

5

107

24

99

4

137

Both lungs ventilation pos-procedure

0.6

5

187

26

100

3.5

137

Post-extubation

0.4

-

91

26

98

3.7

138

15 days after procedure

0.21

-

83

25

97

3.6

139

Pre-Procedure
Post Induction/Pre-Procedure

Legend:
PaCO2- partial pressure of carbon dioxide; PaO2 - partial pressure of oxygen; HCO3- - bicarbonate; SatO2 - oxygen saturation; K+ - potassium; Na+ - sodium; FiO2 - fraction of inspired oxygen; PEEP – positive end
expiratory pressure.
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RESUMO
A doença trofoblástica gestacional está associada a hipertiroidismo
clínico e bioquímico. Nestas situações o estudo da função tiroideia é
primordial, uma vez que a anestesia em doentes com hipertiroidismo
correlaciona-se com uma maior taxa de complicações. Uma
otimização pré-operatória com recurso a fármacos anti-tiroideus,
beta-bloqueantes e corticoterapia é recomendada. O anestesiologista
deve estar alerta para a ocorrência desta possibilidade para antecipar
e gerir este tipo de situação.
Reportamos a abordagem anestésica de um caso clínico inesperado
de tirotoxicose numa curetagem uterina urgente, em contexto de
mola hidatiforme.

ABSTRACT
Gestational trophoblastic disease is associated with biochemical
and clinical hyperthyroidism. Assessment of thyroid function in
patients with this disease is important, as submitting patients in
a hyperthyroid state to anesthetic techniques is associated with
a higher rate of complications. Pre-operative optimization using
β-blockers, anti-thyroid medication or steroids prior to induction of
anesthesia is recommended. The anesthesiologist must be alert to
the occurrence of this possibility, to better anticipate and manage this
type of situation.
We report the intra and post-operative anesthetic management
of unexpected thyrotoxicosis in the context of a patient requiring
emergency molar evacuation.
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INTRODUÇÃO

A doença trofoblástica gestacional (DTG) é um termo usado
para um grupo de tumores relacionados com a gravidez, nos
quais ocorre proliferação anormal do epitélio trofoblástico,
com produção de gonadotrofina coriónica humana (hCG).
Engloba um grupo heterogéneo de entidades clínicas como
mola hidatiforme, coriocarcinoma, tumores trofoblásticos da
placenta, entre outras.1,2
A hCG e a hormona estimulante da tiroide (TSH) apresentam
analogia nas suas estruturas e recetores. Assim, níveis
elevados de hCG encontrados na DTG podem induzir
hipertiroidismo secundário, levando a um quadro clínico que
poderá variar de assintomático a tempestade tiroideia.1,3,4
No estado hipertiroideu, estes doentes constituem um
desafio perioperatório pela possibilidade de apresentarem
ou desenvolverem complicações, que incluem disritmias,
hipertermia, hipertensão, embolia pulmonar, resultante dos
resíduos trofoblásticos, edema agudo do pulmão, insuficiência
cardíaca e coagulação intravascular disseminada.1
Dependendo do grau de hipertiroidismo, a terapêutica usada
para alcançar a estabilidade clínica inclui beta-bloqueantes,
anti-tiroideus e corticoterapia.

CASO CLÍNICO

Mulher, 45 anos, recorre ao serviço de urgência por dor
abdominal e metrorragia ativa. Dos antecedentes destacam-se
dislipidemia, obesidade grau 1 e tabagismo ativo (6 UMA). Os
antecedentes anestésico-cirúrgicos incluem apendicectomia
e analgesia de trabalho de parto via epidural, ambos sem
intercorrências.
Do estudo pré-operatório, salienta-se valor de BhCG
de 2.086.240 mUI/mL, ecografia pélvica compatível
com diagnóstico de mola hidatiforme de 12 semanas e
hemoglobina de 11,7 g/dL. As provas de função tiroideia
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estavam pendentes. Ao exame físico, a doente encontravase sudorética, pálida, taquicárdica (110 bpm), normotensa
(130/60 mmHg) e apirética. Sem sinais de exoftalmia ou
tiróide palpável, e sem critérios de via aérea difícil. Foi
classificada ASA III E. Atendendo à metrorragia ativa
persistente foi proposta para realização de curetagem urgente
por diagnóstico de mola hidatiforme.
Foi realizada uma anestesia geral balanceada, sob
monitorização standard ASA e pressão arterial invasiva após
obtenção do respetivo consentimento.
Durante a intervenção, por continuação de perdas hemáticas
e valor de hemoglobina de 8 g/dL, foi administrada 1 UCE.
Após reposição volémica (1 UCE e 1 L de cristaloide), a doente
manteve perfil tensional normal, mas taquicardia mantida
(120 a 140 bpm). Verificou-se um aumento progressivo
da temperatura esofágica com máximo de 39°C sendo
administrado paracetamol e suspenso aquecimento corporal
com melhoria do quadro clínico.
Posteriormente, ainda intra-operatoriamente foram
disponibilizados os resultados das provas de função tiroideia
que revelaram TSH 0,00 µUI/mL e T4livre 60 ρmol/L, de
onde se conclui quadro compatível com tirotoxicose grave.
Pós procedimento, com duração de 1,5 horas, mantendo-se
a estabilidade hemodinâmica, foi decidida extubação, que
decorreu sem intercorrências. A doente foi transferida para
a UCPA, onde iniciou propranolol 2 mg ev, hidrocortisona
100 mg ev e metibasol 10 mg per os, após discussão clínica e
observação por Endocrinologista.
A doente permaneceu monitorizada na UCPA durante 24
horas, sendo transferida para a enfermaria clinicamente
estável, onde se manteve internada durante 20 dias para
controlo da função tiroideia. Neste período, manteve
terapêutica oral com propiltiouracilo e propanolol e
apresentou diminuição gradual dos valores de hCG e
normalização das hormonas tiroideias às duas semanas.
Atualmente, a doente encontra-se sob terapêutica com
metotrexato por doença trofoblástica persistente.

DISCUSSÃO

A coexistência de hipertiroidismo e DTG é explicada a nível
molecular. Existe uma semelhança entre as moléculas de
hCG e TSH, bem como nos seus recetores. A hCG é uma
glicoproteína constituída por subunidade “α” e “β”, sendo a
subunidade “α” semelhante à TSH e às gonadotropinas LH e
FSH. Esta homologia permite reatividade cruzada da hCG no
recetor TSH.3 Adicionalmente, acredita-se que em doentes
com mola hidatiforme possam existir variações moleculares
de hCG com potência tirotrófica aumentada.2
O grau de estimulação tiroideia e a severidade do
hipertiroidismo clínico são diretamente proporcionais à
concentração de hCG. Concentrações séricas de hCG acima
de 200.000 mUL/mL suprimem a TSH em 67% dos casos,

enquanto níveis de hCG acima de 400.000 mUL/mL são
responsáveis pela supressão de 100% dos casos.3 Tal constatase neste caso clínico, onde o valor inicial de BhCG era de
2.086.240 mUI/mL.
Além disso, produção trofoblástica de hCG não sofre inibição
( feedback negativo) pelo aumento das hormonas tiroideias.4
Dentro das DTG, a mola hidatiforme é a mais frequente,
ocorrendo em 1:1000 das gravidezes.3 Nestas situações, o
hipertiroidismo subclínico é mais frequente que o clínico,
pelo que a ausência de sinais e sintomas não exclui alterações
da função tiroideia. Contudo, nem todas as doentes com
DTG desenvolvem quadro de hipertiroidismo.
Garner et al analisaram 196 casos de DTG ocorridos entre
2005 e 2010, reportando hipertiroidismo bioquímico
presente em 7% dos casos e hipertiroidismo clínico em
apenas 2%.2 Assim, casos clínicos graves e situações de
emergência são cada vez menos frequentes.4 A quantificação
da função tiroideia nestas doentes poderá assumir um papel
importante, complementando a colheita da história clínica e
o exame físico.
Desta forma, mesmo na ausência de um estudo de função
tiroideia, realça-se o valor de BhCG apresentado por cada
doente, já que a relação BhCG e TSH assume-se como
inversamente proporcional.
A cirurgia e anestesia em doentes hipertiroideus não
controlados estão associadas a consequências potencialmente
severas e ameaçadoras de vida.5 Idealmente, estes doentes
devem apresentar um controlo da função tiroideia até ao
tratamento definitivo da DTG. O tratamento inclui o uso
de fármacos que inibam a síntese de hormonas tiroideias
(metimazol, propiltiouracilo - PTU), fármacos que inibam
a conversão da hormona T4 em T3 (corticoides) e ainda
fármacos que bloqueiem a ação periférica das hormonas
tiroideias, como o uso de beta-bloqueantes para controlo
da frequência cardíaca. A escolha do anti-tiroideu depende
de vários fatores. O metimazol apresenta efeitos colaterais
dose-dependentes. Os casos de hepatoxicidade são menos
graves e são administrados em dose única diária. O PTU tem
o mecanismo adicional de inibição da conversão periférica
de T4 em T3. É também o fármaco de eleição na gravidez e
lactação devido à menor passagem placentária e aos menores
níveis no leite materno. A terapêutica com iodo, com o
objetivo de inibir a síntese de hormonas tiroideia, deve ser
feita uma hora após a administração do PTU, impedindo que
o iodo sirva como substrato. Existe, ainda, o relato do uso de
plasmaferese no pré-operatório.4
O tratamento definitivo da DTG pode incluir cirurgia,
quimioterapia ou ambos.1
Após o tratamento da DTG de base, com a consequente
normalização dos níveis de hCG, o estado de tirotoxicose,
geralmente, resolve em dias.1,2
Em caso de necessidade de cirurgia urgente, o estado de
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hipertiroidismo deve ser otimizado, mesmo que durante
poucas horas, antes da intervenção cirúrgica.1
De ressalvar que na maioria dos casos o diagnóstico de
hipertiroidismo é retrospectivo, sendo negligenciado na maior
parte das vezes por atribuição das suas manifestações de
instabilidade cardiovascular a outras causas nomeadamente
hipovolémia,1 tal como aconteceu no caso clínico descrito.
Desta forma, torna-se primordial a consciencialização desta
entidade clínica por parte de todos os Anestesiologistas,
para que possa existir suspeição clínica no ambiente de
urgência, antecipação, otimização e resolução de possíveis
complicações.
Relativamente à abordagem anestésica desta situação clínica,
existem na literatura relatos tanto com recurso à anestesia
geral como à anestesia regional, não se demonstrando
superioridade de uma técnica em relação à outra.1,4-8
No pós-operatório, estas doentes necessitam de uma
monitorização contínua, que permita um rápido diagnóstico
e tratamento da crise tiroideia.1
O reconhecimento desta relação entre DTG e hipertiroidismo
pelos Anestesiologistas conjuntamente com uma abordagem
multidisciplinar que envolva Obstetras, Endocrinologistas e
Intensivistas contribui para uma melhor gestão clínica destas
situações.

5. Kurdi MS. Trophoblastic Hyperthyroidism and Its Perioperative Concerns. In:
Diaz Soto G, editor. Thyroid Disorders [e-book]. London: IntechOpen; 2014. p
243-69. [consultado em Set 2022]. Disponível em: https://www.intechopen.
com/chapters/46374
6. Swaminathan S, James RA, Joshi R. Anaesthetic implications of severe
hyperthyroidism secondary to molar pregnancy: a case report and review of
literature. Anesth Essays Res. 2017; 11:1115–7.
7. Erol DD, Cevryoglu AS, Uslan I. Preoperative preparation and general
anaesthesia administration with Sevoflurane in a patient who develops
thyrotoxicosis and cardiogenic dysfunction due to a hydatidiform mole.
Internet J Anesthesiol. 2004;8:1-4.
8. Chandra A, Thakur V, Duggal R, Pawar S. Hydatiform mole and its anesthetic
implications. Med J DY Patil Univ. 2015;8:841-2.

Responsabilidades Éticas
Conflitos de Interesse: Os autores declaram a inexistência de conflitos de
interesse na realização do presente trabalho.
Fontes de Financiamento: Não existiram fontes externas de financiamento para
a realização deste artigo.
Confidencialidade dos Dados: Os autores declaram ter seguido os protocolos
da sua instituição acerca da publicação dos dados de doentes.
Consentimento: Consentimento do doente para publicação obtido.
Proveniência e Revisão por Pares: Não comissionado; revisão externa por pares.
Ethical Disclosures
Conflicts of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
Financing Support: This work has not received any contribution, grant or
scholarship.
Confidentiality of Data: The authors declare that they have followed the
protocols of their work center on the publication of data from patients.
Patient Consent: Consent for publication was obtained.
Provenance and Peer Review: Not commissioned; externally peer reviewed.
Submissão: 16 de novembro, 2021 | Received: 16th of November, 2021
Aceitação: 25 de janeiro, 2022 | Accepted: 25th of January, 2022
Publicado: 29 de junho, 2022 | Published: 29th of Junho, 2022
© Author(s) (or their employer(s)) and SPA Journal 2022. Re-use permitted under CC
BY-NC. No commercial re-use.
© Autor (es) (ou seu (s) empregador (es)) Revista SPA 2022. Reutilização permitida de
acordo com CC BY-NC. Nenhuma reutilização comercial.

REFERÊNCIAS

1. Khanna P, Kumar A, Dehran M. Gestational trophoblastic disease with
hyperthyroidism: Anesthetic management. J Obstet Anaesth Crit Care.
2012;2:31-3.
2. Bhat S, Maletkovic J. A Hydatidiform mole can cause severe gestational
hyperthyroidism. Clin Thyroidol. 2013;25:298-300.
3. Filipescu GA, Solomon OA. Molar pregnancy and thyroid storm – literature
review. ARS Medica Tomitana. 2017;3:121-5.
4. Almeida CE, Curi EF. Crise tireotóxica associada à doença trofoblástica
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ABSTRACT
Carcinoid tumors have the potential to metastasize and the ability
to secrete bioactive substances. Carcinoid crisis is a serious event
that may be triggered during anesthesia. It is a challenge to the
anesthesiologist because it can provoke oscillations of blood pressure,
flushing, bronchospasm and arrhythmias.
We report our anesthetic management of a 63-year-old male with
a lung carcinoid tumor with liver and bone metastases that was
submitted to surgical correction of bilateral inguinal hernia. Octreotide
infusion was initiated at 25 µg/h preoperatively and was maintained
for 24 hours after the surgery. There were no complications, with
hemodynamic and ventilatory stability.
Carcinoid crisis is a life-threatening complication. The anesthesiologist
must focus on preventing stressful situations that can provoke the
release of bioactive substances. Octreotide is the drug of choice to
prevent and treat carcinoid crisis and should be readily available for
patients with carcinoid tumors.

RESUMO
Os tumores carcinóides têm capacidade de metastização e de
secretar substâncias bioativas. A crise carcinóide é um evento grave
que pode ser desencadeado durante a anestesia. É um desafio para
o anestesiologista, pois pode provocar oscilações da pressão arterial,
rubor, broncospasmo e arritmias.
Descrevemos o manuseio anestésico de um homem de 63 anos
com tumor carcinóide pulmonar, com metástases hepáticas e ósseas
que foi submetido a correção cirúrgica de hérnia inguinal bilateral.
A perfusão de octreotido foi iniciada a 25 µg/h no pré-operatório
Autor Correspondente/Corresponding Author*:
Mariana Fernandes
Morada: Department of Anesthesiology, Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200 319 Porto, Portugal.
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e mantida por 24 horas após a cirurgia. Não houve complicações,
mantendo-se estabilidade hemodinâmica e ventilatória.
A crise carcinóide acarreta risco de vida. O anestesiologista deve
focar-se na prevenção de situações que podem provocar a libertação
de substâncias bioativas. O octreotido é o fármaco de escolha
para prevenir e tratar crises carcinóides e deve estar prontamente
disponível para estes pacientes.

INTRODUCTION

Carcinoid tumors originate from neuroendocrine cells, are
uncommon and present with slow growth, but have the
potential to metastasize. Their incidence ranges from 0.2
to 10/100 000 but nowadays due to improvements in the
diagnostic tools available and disease awareness this number
is increasing.1 The gastrointestinal tract is the most frequent
site of carcinoid tumors followed by the bronchopulmonary
system.1,2 These tumors can be asymptomatic but they have
the ability to secrete bioactive substances like serotonin,
histamine, dopamine, substance P, prostaglandins and
kallikreins that can lead to a carcinoid syndrome.3 This
syndrome occurs in 15% to 18% of patients with carcinoid
tumors4 and is associated with symptoms like flushing,
diarrhea, wheezing and carcinoid heart disease.1 In fact,
approximately 50% of patients with carcinoid syndrome
progress to develop carcinoid heart disease.5 This syndrome
is also more commonly related to hepatic metastases and
tumors that drain directly into the systemic circulation,
bypassing the liver metabolism, such as bronchopulmonary
tumors.1,3 Carcinoid crisis is a life-threatening exacerbation of
the carcinoid syndrome that may be triggered by manipulation
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of the tumor or during induction and maintenance of
anesthesia.1 It is characterized by severe oscillations of blood
pressure, flushing, bronchospasm and arrhythmias and it is
unresponsive to conventional therapies.1,6,7 Octreotide is a
long acting synthetic octapeptide and analog of somatostatin
that prevents the secretion of various bioactive substances.
It has been used to treat carcinoid syndrome symptoms and
to prevent and treat carcinoid crisis during the perioperative
period.3,7 Since the introduction of octreotide, the prognosis
of patients with carcinoid tumors has significantly improved.1
We present here our anesthetic management of a patient with
a lung carcinoid tumor with hepatic and bone metastases
submitted to surgical correction of bilateral inguinal hernia.

CASE REPORT

We report a case of a 63-year-old male, with 72 kg and 167
cm of height, with a lung carcinoid tumor with hepatic and
bone metastases that was submitted to surgical correction
of bilateral inguinal hernia. He was evaluated in a preanesthesia consultation and was considered status III in
the American Society of Anesthesioloy physical status
classification system. There were no signs of difficult airway.
He had been submitted to a right lower lobectomy in 2001
without surgical or anesthetic complications. Besides the
tumor, the patient also had a history of arterial hypertension,
dyslipidemia and asthma and his usual medication was
candesartan, fenofibrate and a monthly intramuscular
injection of 30 mg of long-acting octreotide. The lung
carcinoid tumor was diagnosed in 2001 and the patient was
submitted to a right lower lobectomy. In 2007 the patient
was diagnosed with hepatic metastases that remained stable
with somatostatin analog therapy. In 2011 bone metastases
were detected and the patient was submitted to three cycles
of peptide receptor radionuclide therapy with lutetium-177.
After performing this treatment, the metastases remained
stable with somatostatin analog therapy. The patient had
been regularly evaluated with computed tomography scans.
Pre-operatively blood tests were within normal ranges and the
electrocardiogram showed sinus rhythm with a first-degree
atrioventricular block and nonspecific T-wave alteration. The
echocardiogram demonstrated a mild tricuspid and mitral
insufficiency and conserved biventricular systolic function.
The chest radiograph was compatible with previous right
lower lobectomy and did not present any other changes. The
lung function tests revealed a mild obstructive ventilatory
defect with a positive bronchodilator reversibility test and
normal value of the carbon monoxide diffusing capacity.
There were no signs of cardiorespiratory dysfunction in the
pre-operative assessment. Routine monitoring was applied,
including electrocardiography, pulse oximetry, non-invasive
blood pressure and heart rate. Baseline blood pressure and
heart rate were 158/103 mmof mercury and 76 beats per
minute, respectively. Bispectral index score monitoring was
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used for assessment of anesthesia depth and train of four
(TOF) was utilized to monitor neuromuscular blockade.
Octreotide infusion was initiated at 25 µg/h and maintained
throughout the surgery. Before induction an arterial catheter
was placed in the left radial artery. Previously to the induction
50 mg of ranitidine was administered. Pre-oxygenation was
performed during approximately 3 minutes. The induction
started with the administration of 0.05 mg of fentanyl and
200 mg of propofol. Mask ventilation was assured before
giving 40 mg of rocuronium. The intubation was performed
with laryngoscope and a polyvinyl 7.5 cuffed tube was placed.
The anesthesia was maintained with sevoflurane of 2%
concentration and 40% oxygen. Before the incision 0.05 mg
of fentanyl and 4 mg of dexamethasone were administered.
During the procedure due to bradycardia 0.5 mg of atropine
was given to the patient with heart rate returning immediately
to normal range and another 20 mg of rocuronium were
administered. The blood glucose was monitored during the
intraoperative period and was within normal ranges. For
post-operative analgesia 1000 mg of paracetamol and 30 mg
of ketorolac were given and 4 mg of ondansetron to prevent
nauseas and vomiting. The patient was decurarised with 200
mg of sugammadex and extubated with a TOF ratio > 0.9.
The procedure had a duration of approximately 60 minutes
and there were no surgical or anesthetic complications, with
hemodynamic and ventilatory stability. The patient was
transferred to the post anesthesia care unit, where he stayed
for 24 hours. The octreotide infusion was maintained for 24
hours after surgery and the patient was discharged from the
hospital on the following day.

DISCUSSION

The perioperative management of patients with carcinoid
tumors presents as a real challenge to the anesthesiologist.
Both surgical and anesthetic stimuli can trigger a carcinoid
crisis due to an unpredictable release of bioactive substances.
This crisis is characterized by severe oscillations of blood
pressure and can lead to hemodynamic instability that
is unresponsive to conventional therapy.1,6,7 So, the main
goal during the perioperative period is to avoid factors that
stimulate the release of bioactive substances.
Preoperative evaluation of these patients is essential to
identify signs of carcinoid cardiac disease and excessive
neuropeptide activity which can indicate uncontrolled
carcinoid syndrome. Patients with carcinoid heart disease
or elevated levels of urinary 5-hydroxyindoleacetic acid (5HIAA) are at increased risk of postoperative complications.4
Preoperative echocardiography is important to exclude
cardiac dysfunction or structural abnormalities and, in
case of diarrhea, electrolytes and fluid intravascular volume
evaluation are necessary prior to surgery.3
The use of anxiolytic medications in the preoperative setting
may be valuable because emotional stress can be a trigger
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for carcinoid crisis. Most patients with carcinoid tumors are
submitted to general anesthesia to avoid sympathectomy
related to neuraxial anesthesia although both spinal and
epidural anesthesia have been used with success.1,6 Prior to
induction, placement of an arterial catheter is recommended
since the induction drugs may produce hypotension which
can trigger a carcinoid crisis.1,3 Light or stressful intubation
are not recommended.6 We decided to induce our patient
with propofol since it is more effective in supressing the
sympathetic reaction to intubation and it may be the most
appropriate induction agent for patients with carcinoid
tumors.1 Maintenance with volatile agents is considered
safe.1,8 Opioids and non-depolarizing neuromuscular blocking
agents that cause histamine release must be avoided1,3,6 and
succinylcholine should not be used because fasciculations
theoretically can promote tumor activity3, therefore we
used fentanyl and rocuronium. A good anesthetic depth and
analgesia are essential to prevent stimulation of sympathetic
activity and consequently carcinoid crisis.1 Complications
can be unpredictable and occur at any time and are
characterized by cardiovascular instability (most common),
bronchospasm, flushing and hyperglycemia.1 Consequently,
monitoring blood glucose during the intraoperative period is
important, also because octreotide can cause hyperglycemia.3
Anesthesia emergence can be delayed if the levels of serum
serotonin are increased.4
Octreotide is a synthetic analog of somatostatin with a longer
half-life (1.5-2 hours) and is the drug of choice to prevent
and treat carcinoid crisis during the perioperative period
as it blocks the secretion of some peptides and amines.1,7
However, there are no concrete guidelines about the ideal
form of administration and dosage of octreotide for the
anesthetic management of these patients. Massimino et al
stated that a prophylactic bolus of 500 µg preoperatively was
uncapable of preventing carcinoid crisis.9 E. A. Woltering et al
determined that a 500 µg/h continuous infusion of octreotide
preoperatively,
intraoperatively
and
postoperatively
could reduce the incidence of carcinoid crisis.7 Despite
contradictory data, octreotide continues to be used by many
anesthesiologists due to its low cost and high safety profile.
Normally, it is suggested that intravenous octreotide therapy
should be started prior to surgery (from 2 weeks to 24 hours)
and maintained with a continuous intraoperative infusion
with additional supplemental administration if carcinoid
crisis is suspected.1,4,8,10 Doses of octreotide up to 500 mg/h
have been used intraoperatively, allegedly with no major side
effects.1 In our case report we describe a successful anesthetic
management of a patient with lung carcinoid tumor with
hepatic and bone metastases with a 25 µg/h continuous
infusion of octreotide initiated preoperatively, maintained
during the intraoperative period and suspended 24 hours
after the surgery. In the postoperative period, patients should
be monitored in intensive care units, and it is recommended

to continue octreotide therapy because residual tumor
or metastatic disease can promote release of vasoactive
neuropeptides leading to hemodynamic instability.3
Carcinoid crisis is a life-threatening complication and can be
difficult to manage. During the anesthetic management of
these patients, the anesthesiologist must focus on preventing
stressful situations that can provoke the release of bioactive
substances and must be alert in order to identify and treat
complications as soon as possible. Although controversial,
octreotide appears to play a role in the prevention and
treatment of carcinoid crisis and therefore should be readily
available for patients with carcinoid tumors.
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CARTA AO EDITOR
A fragilidade é um síndrome funcional multidimensional caracterizado
pela diminuição da reserva fisológica, perda da capacidade adaptativa
e aumento da vulnerabilidade a stressors que resulta de défices
cumulativos de múltiplos sistemas fisiológicos associados mas não
limitados ao avanço da idade cronológica.1,2 São muitos os estudos
que, ao longo dos últimos anos, têm evidenciado a associação
entre fragilidade e o aumento de complicações perioperatórias e
mortalidade, bem como o impacto na autonomia e qualidade de vida
do doente.1-3
Perante tal evidencia, várias sociedades internacionais têm vindo
a estabelecer a recomendação da avaliação pré-operatória de
fragilidade. Contudo, as suas ferramentas de rastreio continuam a
ser pouco utilizadas na prática clínica. A falta de consenso sobre o
instrumento a utilizar e aspetos práticos relacionados com a sua
aplicação são alguns dos obstáculos encontrados.1
A avaliação pré-operatória de fragilidade é fundamental para a
estratificação de risco perioperatório do doente.
Numa primeira instância possibilita a otimização do aconselhamento
e informação do doente, e processo de decisão partilhada
(nomeadamente no que concerne a opções terapêuticas menos
invasivas, opção de não intervenção e diretrizes de fim de vida).
Cria a oportunidade de adoção de medidas de otimização préoperatória dirigidas ao doente, a sua sinalização para programas de
pré-habilitação, o melhor planeamento do processo (a incluir adoção
de protocolos de redução de risco), além de possibilitar uma melhor
alocação dos recursos e suporte pós-operatório.2-5
Tendo presente a necessidade de mais estudos que permitam
desenvolver uma definição universal de fragilidade, é importante
reconhecer que esta é uma condição exequível de avaliar na prática
clínica, potencialmente modificável e com impacto na redução da
mortalidade do doente frágil.4 Tudo isto justifica a importância da
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inclusão do rastreio da fragilidade na avaliação pré-operatória que,
ao fornecer informação prognóstica adicional, deve ser utilizada em
combinação com outras ferramentas tradicionais de avaliação de
risco.5
O suporte teórico que evidencia a importância do rastreio de
fragilidade tem vindo a tornar-se sólido e consistente. Contudo,
e como qualquer outra intervenção pré-operatória, é importante
que o tempo dedicado a esta tarefa se materialize em alterações
na abordagem perioperatória dos doentes. A melhor maneira de
estruturar o cuidado do doente frágil é através da criação e formação
de equipas multidisciplinares com competências para o tratamento
destes doentes. O seu rastreio pode assim servir como um ponto de
partida para o refinar do planeamento de cuidados perioperatórios
individualizados requeridos pela população frágil proposta para
cirurgia.

LETTER TO THE EDITOR
Frailty is a multidimensional functional syndrome. It is characterized
by decreased physiological reserve, loss of adaptive capacity and
increased vulnerability to stressors, resulting in cumulative deficits in
multiple physiological systems. It is associated with, but not limited to,
chronological aging.1,2 In the last years, the association between frailty
and increased rates of perioperative complications and mortality was
shown, as frailty impacts autonomy and patient quality of life.1-3
Several international societies have then established the need of
preoperative frailty evaluation. However, frailty screening tools
are rarely used in clinical practice. Some of the obstacles to their
application are the lack of consensus regarding the best tool to use
for frailty screening and other practical aspects in their use.
Preoperative frailty screening is a fundamental aspect for patient
risk stratification. It is important because it enables the optimization
of patient counselling and information, and the process of shared
decision (namely options including less invasive options, no
intervention and end-of-life options). Moreover, it allows the adoption
of individualized preoperative measures, signaling of patients to
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pre-habilitation programs and better planning processes, including
adoption of protocols aiming risk reduction. Finally, it can improve
resource allocation and postoperative support.2-5
Despite the lack of studies allowing the establishment of an universal
definition of frailty, it is important to recognize that is possible to
evaluate in clinical practice; frailty can be modified and that this
modification can have a great impact in mortality reduction of
frail patients.4 Hence, it is fundamental to include frailty screening
in preoperative evaluation. Moreover, since frailty screening adds
prognostic information, it should complement traditional risk
evaluation tools.5
Literature supporting the need for frailty screening is increasingly
solid and consistent. However, as other preoperative interventions,
it is important that the time dedicated to this task reflects into
changes in the perioperative approach of patients. The best way
to improve perioperative care of frail patients includes the creation
and development of multidisciplinary teams with specific skills to
treat these patients. This way, frailty screen results could be used as
a starting point to define an individualized care plan, required by frail
patients undergoing surgery.
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−− Pre-clinical animal studies (ARRIVE)
*Os autores de revisões sistemáticas também devem fornecer
um link para um ficheiro adicional da seção ‘métodos’, que
reproduz todos os detalhes da estratégia de pesquisa.
Os critérios de aceitação para todos os trabalhos são a
qualidade e originalidade da investigação e seu significado
para os leitores da RSPA. Excepto onde indicado de outra
forma, os manuscritos são submetidos a peer review cego por
dois revisores anónimos. A aceitação ou rejeição final cabe
ao Editor-Chefe, que se reserva o direito de recusar qualquer
material para publicação.
Os manuscritos devem ser escritos em estilo claro, conciso,
directo, de modo que sejam inteligíveis para o leitor. Quando
as contribuições são consideradas adequadas para publicação
com base em conteúdo científico, o Editor-Chefe reserva-se o
direito de modificar os textos para eliminar a ambiguidade e
a repetição, e melhorar a comunicação entre o autor e o leitor.
Se forem necessárias alterações extensivas, o manuscrito será
devolvido ao autor para revisão.
Os manuscritos que não cumpram as instruções para autores
podem ser devolvidos para modificação antes de serem
revistos.

Critérios de Autoria e Formulário de
Autoria

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

Papel do Autor Correspondente

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

Consentimento dos Doentes

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

Submissão e Publicação Duplicadas

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

Política de Plágio

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

Submissão

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

Arbitragem Científica/Peer Review

A RSPA segue um rigoroso processo cego (single-blind) de
revisão por pares (peer review).
Todos os manuscritos passam por avaliação do editor-chefe
que os pode recusar, nesta fase, sem recurso a opinião dos
revisores.
Todos os manuscritos que não estejam em conformidade
com as instruções aos autores podem ser devolvidos para
modificações, antes de serem revistos pelos consultores
científicos.
A aceitação final é da responsabilidade do editor científico.
As Cartas ao Editor ou Editoriais serão avaliados pelo
Conselho Editorial, mas também poderá ser solicitada uma
revisão externa. Sem revisão pelos pares serão publicadas
mensagens do Presidente da Sociedade Portuguesa de
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

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.
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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.

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.
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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.
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Normas de Publicação
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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
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