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Anestesiologia e Segurança
Anesthesiology and Safety
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.28137

Desde que, em Outubro de 1984, teve 
lugar o International Symposium on 
Preventable Anesthetic Morbidity and 

Mortality (ISPAMM) em Boston, com a presença de 
aproximadamente 50 participantes, o interesse pela 
segurança dos pacientes não deixa de aumentar na 
nossa especialidade. Sem dúvida, a segurança dos 
doentes é uma prioridade para todos nós. Do meu 
ponto de vista, este interesse deve-se a vários factores: 
a nossa actividade tem um grande impacto nas 
funções vitais dos doentes, desenvolvemos o nosso 
trabalho num ambiente altamente diferenciado e, 
por último, os anestesiologistas são o centro de um 
sistema multidisciplinar que, em múltiplas ocasiões, 
deve ser gerido em situações de emergência e de 
stress. É por isto que a educação na segurança do 
paciente é crucial na nossa especialidade, devido 
ao desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas 
e anestésicas, assim como pelo aumento da 
complexidade dos pacientes e dos procedimentos.1

Esta constante preocupação tem contribuído para que a anestesiologia seja considerada a especialidade 
médica líder no que toca à abordagem destas questões.1-3 É por este interesse pela segurança que assistimos, 
durante os primeiros anos da especialidade, a grandes avanços tecnológicos e farmacológicos, que fizeram 
com que a mortalidade anestésica diminuísse desde 1/1000 nos anos 404 até aos níveis actuais.5
Estes níveis de mortalidade são a base para que a anestesiologia seja citada como exemplo de controlo dos 
riscos, atingido o nível 6-sigma,6 o que se traduz numa eficiência do 99,99966%.

Apesar do excelente trabalho feito na diminuição da mortalidade nas décadas passadas, sabemos que só 
diminuir a mortalidade não é suficiente. Deste modo, tendo em conta os dados publicados referentes 
à morbilidade (náuseas e vómitos pós-operatórios 10%-79%,7 danos neurológicos pelo posicionamento 
1,5%,6,8 etc.) sentimos a necessidade de continuar a trabalhar em estratégias com o objectivo de melhorar 
a segurança dos doentes. 

Durante o início deste século, assistimos ao desenvolvimento de práticas e ferramentas que tiveram a sua 
origem em organizações de alta segurança e que operam em ambientes de risco, tais como a aviação. A 
aplicação destas práticas e ferramentas na anestesiologia foi sugerida pelo paralelismo existente com a 
aviação, nomeadamente no que respeita à segurança. 

Estes paralelismos são vários. Em primeiro lugar, a anestesiologia e a aviação são consideradas HRO´s 
(high reliability organizations), organizações que se caracterizam por trabalhar em ambientes de risco, por 
usarem tecnologia de risco e com potencial de erro (onde não nos é possível conhecer as consequências 
do erro através da experimentação), e por utilizarem processos de gestão e tecnologias complexas.
Em segundo lugar, as actividades tanto da anestesiologia como da aviação têm um impacto importante na 
vida dos seus intervenientes. Assim, desde os inícios da aviação e da anestesia, a mortalidade associada 
a estas actividades manifestou-se muito cedo. A primeira morte na aviação deu-se no ano de 1908 num 
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acidente do Wright Flyer pilotado por Orville Wright, em que faleceu Thomas E. Selfridge, membro da 
Aerial Experiment Association. A primeira morte relatada pela anestesia deu-se alguns anos antes. Em 
1848, Hannah Greener, de 15 anos de idade, faleceu após a administração de cloroformo.  A preocupação 
por reduzir a mortalidade rapidamente se traduziu em avanços tais como o desenvolvimento por parte do 
Dr. Joseph Clover (1825-1882), em 1862, do primeiro aparelho para administrar o cloroformo em doses 
controladas. 

Outro dos avanços implementados com o objectivo de reduzir a mortalidade foi a criação das primeiras 
checklists. A primeira na aviação foi criada em 1935 após um acidente de um novo modelo de avião 
(Boeing model 299) o qual era muito mais complexo que os anteriores. Nesta primeira checklist foram 
identificados quatro procedimentos operacionais para ajudar o piloto a não esquecer nada durante as 
fases mais críticas do voo. Na profissão médica, a implementação destas checklists foi mais tardia. Deste 
modo, a Surgical Safety Checklist da World Health Organization (WHO), dividida em três fases (sign 
in, time out, sign out) tem sido até agora o maior contributo para a inclusão destas checklists na nossa 
práctica diária. Os objectivos que pretendem ser atingidos são a normalização dos procedimentos na 
práctica clínica, a criação de equipas de trabalho e a melhora da comunicação entre estas equipas. A sua 
implementação tem sido um grande contributo para a melhora da segurança aérea, mas não só. Como foi 
demonstrado desde o início da sua aplicação, a mortalidade cirúrgica diminuiu de 1,5% a 0,8% (p=0,003) 
e as complicações sérias baixaram de 11% a 7% (p<0,001) após implementação da checklist da WHO.9-14 
Actualmente, a sua aplicação continua a demonstrar a diminuição da mortalidade,13,14 assim como as 
revisões sistemáticas continuam a mostrar evidência na diminuição das complicações, infecções e perdas 
sanguíneas.14 

Por outro lado, a comunicação é um aspecto fundamental na segurança tanto na aviação como nos 
cuidados de saúde. A transmissão da informação clínica é considerada actualmente como uma área de alto 
risco para a segurança do doente.10 Existem algumas evidencias que existem falhas na comunicação da 
informação clínica cada 8 minutos, estando associadas a complicações pós-operatórias e a aumento das 
taxas de mortalidade.11 Para melhorar estes aspectos, existem duas áreas largamente implementadas no 
mundo da aviação (crew resource management e simulação) das quais se esperam que, a sua implementação 
em grande escala, se traduza em importantes melhoras na segurança do doente durante a anestesia.

Outro paralelismo existente é o erro humano, factor muito conhecido e estudado no mundo da aviação. 
Para isso foi criada a regra mnemotécnica IMSAFE (I: illness; M: medications; S: stress; A: alcohol; F: 
fatigue; E: emotion), com o objectivo de diminuir o erro do piloto. Também o erro humano tem sido 
identificado como um factor importante na segurança da anestesia. No pré-operatório, o cuidado sub-
óptimo relacionado com uma inadequada avaliação do doente ou uma conduta inadequada no pré-
operatório foi um factor contributivo em 38%-42% das mortes,6 assim como o erro humano tem sido 
identificado em 51%-77% das mortes relacionadas com a anestesia.12 

Existe também outro tipo de erro comum nas duas áreas chamado erro organizacional, que tem sido 
identificado como um factor importante na mortalidade. Exemplos de erros organizacionais na saúde 
são a pressão pela produção, um inadequado agendamento cirúrgico e uma inadequada correspondência 
entre os recursos requeridos e a condição dos doentes6 entre outros.
Estes paralelismos da anestesia com a aviação e a preocupação de ambas pela segurança, fazem com que 
alguns dos conceitos que actualmente são aplicados na indústria aeronáutica, possam ser aplicados à 
anestesiologia com o objectivo de melhorar a segurança dos doentes. E, para isto, existem dois caminhos: 
as melhorias técnicas (caras, dependem da investigação e da indústria) e a melhoria nas habilidades ou 
melhorias não técnicas (custo baixo, dependem do profissional e de uma mudança cultural). 

A pesar da enorme diminuição da mortalidade e morbilidade conseguida nas últimas décadas, fruto de 
diferentes estratégias, devemos continuar a trabalhar para aumentar os níveis de segurança. Se, por um 
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lado, conseguimos diminuir tanto a mortalidade, por outro verificamos que a maior parte das mortes 
acontece no pós-operatório. É por isto que devemos continuar o nosso esforço no sentido de diminuir a 
morbilidade anestésica com a implicação da nossa especialidade nos cuidados pós-operatórios.

Um dos desafios que deveremos enfrentar, no meu entender, é a manutenção dos níveis de segurança 
com o aumento progressivo dos actos médicos que precisam dos cuidados da nossa especialidade em 
doentes cada vez mais complexos e com técnicas cada vez mais diferenciadas. E para isso será crucial, tal 
como indicam Harbell e Methangkool, um curriculum de segurança do paciente em anestesiologia que 
inclua simulação, investigação e análise de eventos adversos e participação na melhoria do processo.1 A 
grande panóplia de competências clínicas com que contamos fará com que este ou outros desafios sejam 
ultrapassados da melhor forma.

Atenciosamente,

(Manuel Vico - Editor Chefe da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)

Autor:
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RESUMO
Introdução: Em Portugal, a mortalidade por todas as causas aumentou 
nos meses de março e abril de 2020. O objetivo deste estudo consistiu 
em analisar o impacto da COVID-19 na atividade cirúrgica urgente de 
um hospital terciário, inferindo sobre o seu significado no excesso de 
mortalidade não COVID.
Material e Métodos: Variação absoluta e relativa dos dados do 
Serviço Nacional de Saúde e do banco de dados ORACLE® hospitalar 
relativos ao atendimento urgente nos períodos de 1 de março a 30 
de abril de 2020, período homólogo de 2019 e de 1 de julho a 30 de 
agosto de 2019. 
Resultados: Registaram-se menos 43,78% atendimentos urgentes no 
Serviço Nacional de Saúde, menos 25,15% cirurgias urgentes neste 
centro hospitalar, uma redução de 15,03% no trauma cirúrgico e 
menos 46,15% reintervenções relativamente ao período homólogo 
de 2019. Apenas 0,65% dos doentes foram COVID+. Não se registaram 
contágios intra-hospitalares no perioperatório.
Discussão: Os dados sugerem que a redução do número de cirurgias 
urgentes neste centro hospitalar se deveu à diminuição do acesso ao 
Serviço de Urgência e, em menor grau, ao impacto direto das medidas 
do estado de emergência.
Conclusão: O receio do contágio poderá ter afastado a população 
dos cuidados urgentes necessários e contribuído para o excesso 
de mortalidade extra-hospitalar. Consciencializar os utentes da 
eficácia das medidas preventivas de contágio e do risco inerente 
à não utilização dos serviços de saúde foi umas das medidas que 
considerámos prioritárias numa altura de recrudescimento da 
COVID-19.

ABSTRACT
Introduction:  In Portugal, the overall mortality increased in the 
months of March and April 2020. The goal of this study was to analyze 
the impact of COVID-19 on the urgent surgical activity of a tertiary 
hospital as a possible explanation to non-COVID excess mortality.
Material and Methods: National Health Service and hospital ORACLE® 
data on urgent care was compared between three time periods, 1st 
March to 30th April 2020, the same period of 2019 and 1st July to 30th 
August 2019, by measuring absolute and relative changes in surgical 
activity.
Results: There was a decrease in urgent care of 43.78% in the 
National Health Service, 25.15% in urgent surgeries at this hospital, a 
15.03% decrease in surgical trauma and 46.15% less re-interventions 
compared to the same period in 2019. Only 0.65% of patients were 
COVID +. There were no intra-hospital infections in the perioperative 
period.
Discussion: Data suggest that the urgent surgeries decrease in this 
hospital was due to limited access to the Emergency Department 
and to a lesser extent, the direct impact of measures of the state of 
emergency.
Conclusion: The fear of infection may have moved the population 
away from necessary urgent care and contributed to the excess 
of extra-hospital mortality. Making patients aware about the 
effectiveness of preventive measures of infection and the inherent 
risk in the non-use of health services was a priority during COVID-19 
outbreak.

INTRODUÇÃO
A COVID-19, declarada pandemia pela Organização Mundial 
da Saúde no dia 11 de março de 2020, desencadeou mudanças 
rápidas e drásticas nos sistemas de saúde em todo o mundo.1 
Em Portugal, os primeiros casos de doença provocada pelo 
agente SARS-CoV-2 surgiram a 2 de março de 2020.2 A 16 
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de março, a atividade cirúrgica eletiva do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) foi reagendada segundo critérios de prioridade 
clínica.3 Nos hospitais foram organizados circuitos de 
doentes COVID e não COVID através da triagem baseada no 
rastreio clínico, epidemiológico e resultado do teste reverse 
transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) para 
pesquisa de SARS-CoV-2 por zaragatoa nasofaríngea nas 
72 horas prévias a um procedimento invasivo, terapêutica 
oncológica ou internamento.4 De 18 de março a 2 de maio, 
o país sob estado de emergência, desacelerou o ritmo de 
contágio e manteve a capacidade de resposta dos sistemas 
de saúde.2,5,6 Contudo, apesar de nunca se ter verificado o 
colapso do SNS, a mortalidade por todas as causas aumentou 
em março e abril de 2020, comparativamente ao período 
homólogo de anos anteriores.7,8 Registou-se, também, um 
aumento do número de falecimentos fora das instituições 
hospitalares.9 Estes factos não são exclusivamente explicados 
pelos óbitos reportados por COVID-19.7 Especula-se sobre a 
possibilidade de terem resultado do receio da população em 
recorrer a cuidados de saúde, nomeadamente urgentes. 
O objetivo deste estudo consistiu na análise do impacto 
da pandemia COVID-19 e das medidas que visaram o seu 
controlo sobre a atividade cirúrgica urgente e emergente de 
um centro hospitalar terciário de Lisboa, no período entre 1 
de março e 30 de abril de 2020. 

MATERIAL E MÉTODOS
Os dados foram extraídos de bases de dados de acesso público 
do Ministério da Saúde e do sistema gerenciador de banco de 
dados ORACLE® do Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte-EPE (CHULN). O intervalo definido para a análise 
compreendeu o período de 1 de março a 30 de abril de 2020, 
por incluir o início da pandemia e o estado de emergência. 
Como referência foram utilizados o período homólogo do 
ano anterior e os meses de verão (1 de julho a 30 de agosto), 
intervalo utilizado por publicações congéneres, como melhor 
mimetizando as possíveis repercussões decorrentes do 
confinamento.7 Foram colhidos o número de atendimentos 
em urgência hospitalar do SNS, a sua distribuição segundo 
a triagem de Manchester, o número de atendimentos no 
Serviço de Urgência (SU) do CHULN, o número de cirurgias 
urgentes e emergentes realizadas no CHULN, o diagnóstico 
e intervenção cirúrgica principais, o status COVID-19 
(diagnosticado ou de elevada suspeita) e a especialidade 
cirúrgica responsável pelo internamento. 
Foram analisadas patologias cirúrgicas específicas, 
nomeadamente a apendicite aguda, por se tratar de uma 
entidade com elevada prevalência num SU cirúrgico, cuja 
incidência não sofreria influência pelo confinamento, mas pelo 
fluxo de transferência de outros hospitais habitual poder ter 
sido alterado; aneurisma roto/dissecção atraumática da aorta 
(toraco)abdominal, patologias em que não se previa alteração 
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das suas incidências ou dos fluxos de transferência, dado o 
CHULN ser um dos centros de referência das regiões de Lisboa 
e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve; trauma, por se prever uma 
redução do número de casos, decorrente do confinamento; e 
reintervenções cirúrgicas, por se antecipar uma redução do 
número de casos decorrente do reagendamento da cirurgia 
eletiva. Por último, foi estudada a classificação do estado 
físico da American Society of Anesthesiologists (ASA-PS) à 
admissão no bloco de urgência central (BUC), categorização 
de I a VI, que traduz gravidade crescente. A análise dos dados 
consistiu na aferição da variação absoluta e relativa entre os 
números do período pandémico e os dos períodos referentes 
a 2019. Foram utilizadas bases de dados anónimas oficiais do 
SNS e do CHULN, pelo que foi dispensada a aprovação pela 
Comissão de Ética.

RESULTADOS
Segundo dados oficiais do SNS,6 nos meses de março e abril de 
2020, foram admitidos 573566 doentes nos SU hospitalares do 
SNS, menos 446 675 (-43,78%) do que em período homólogo 
do ano anterior e menos 487750 (-45,96%) do que nos meses 
de julho e agosto de 2019. No que respeita o nível de prioridade 
de atendimento de acordo com a triagem de Manchester, 
verificou-se uma redução expressiva transversal no número 
de doentes triados como mais urgentes, em comparação com 
os dois períodos de referência [vermelho△relativa homóloga/
verão (-)30,29%/(-)27,22%], mais modesta nos doentes triados 
como não urgentes [azul△relativa homóloga/verão (-)11,91%/
(-)26,50%], habitualmente referidos como falsas urgências 
(Tabela 1). Na análise dos dados apresentados no site oficial 
do SNS,6 relativamente ao mês de abril de 2020, verificámos 
uma discrepância de 5559 doentes entre o número total de 
atendimentos hospitalares urgentes nesse mês e o número 
total de atendimentos com e sem triagem de Manchester.
Segundo dados do CHULN, foram admitidos no SU 20635 
utentes nos meses de março e abril de 2020, menos 19895 do 
que em período homólogo de 2019 e menos 20251 do que 
nos meses de verão de 2019 [△homóloga/verão (-)49,09%/
(-)49,53%], uma redução 4% a 6% superior à encontrada nas 
urgências nacionais (Tabela 2). O dia 22 de março, quinto dia 
do estado de emergência, registou a menor afluência ao SU. 
Durante março e abril de 2020 foram realizadas 613 cirurgias 
urgentes e emergentes no CHULN, menos 204 cirurgias do 
que nos meses homólogos de 2019 e menos 245 do que nos 
meses de verão de 2019 [△ relativa homóloga/verão (-)25,15%/
(-)28,55%]. A redução no mês de março comparativamente ao 
mês homólogo de 2019 foi de 31,20%, tendendo à normalização 
durante o final do mês de abril, com uma variação relativa 
homóloga de (-)18,30%. O dia 24 de março registou a menor 
atividade cirúrgica urgente/emergente da totalidade de dias 
dos dois meses. A redução foi transversal às especialidades 
cirúrgicas mais representativas na nossa urgência (Cirurgia 



e menos 12 do que nos meses de verão [△homóloga/verão 
(-)46,15%/(-)36,36%] (tabela 3). Não se registou agravamento 
do estado físico ASA dos doentes à admissão no BUC (Gráfico 
1). Em março e abril foram intervencionados 24 doentes no 
fluxo cirúrgico definido para doentes COVID-19, o que 
representa 3,92% da atividade cirúrgica urgente. Destes, 
apenas 4 vieram a ter confirmação diagnóstica laboratorial, 
representando 0,65% do número total de doentes cirúrgicos 
urgentes. Estes procedimentos consistiram em amputação 

Geral, Obstetrícia, Cirurgia Vascular, Urologia, Neurocirurgia 
e Cirurgia Plástica), à exceção da Ortopedia que, em relação 
ao período de verão de 2019, registou um aumento de 5,56% 
no número de cirurgias durante a pandemia. A especialidade 
com redução mais evidente foi a Neurocirurgia com 48,33% 
a menos de cirurgias em relação ao período homólogo de 
2019 e menos 64,77% em relação aos meses de verão. Foram 
realizados menos partos por cesariana [△homóloga/verão 
(-)30,77%/(-)10,89%] (Tabela 2). Registou-se menor número 
de apendicectomias [△homóloga/verão (-)23,21%/(-)43,42%] 
e de intervenções para aneurismas/dissecções da aorta (toraco)
abdominal atraumáticos [△homóloga/verão (-)50,00%/
(-)66,67%]. O número de casos admitidos por trauma registou 
uma redução de 15,03%, quando comparado com o mesmo 
período em 2019, e 22,63% comparativamente aos meses de 
verão, sendo maior o impacto no trauma neurocirúrgico, com 
uma redução de 46,15% em relação ao período homólogo e 
36,36% em relação aos meses de verão. Relativamente ao 
trauma ortopédico, verificou-se uma redução de 25,84% em 
relação aos meses homólogos do ano anterior e de 5,71% em 
relação aos meses de verão. Realizaram-se menos 18 revisões 
cirúrgicas em comparação com os meses homólogos de 2019 
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Tabela 1. Dados Oficiais - Serviço Nacional de Saúde

março e abril
2020

março e abril
2019

julho e agosto* 
2019

n n
(∆ absoluta/∆ relativa)

n
(∆ absoluta/∆ relativa)

Atendimentos 
Hospitalares 

Urgentes

março 329 940
março 527 557

(-197617/-37,46%)
julho 533 068

abril 243 626
abril 492 684

(-249057 /-50,55%)
agosto 528 248

total 573 566**
total 1 020 241

(-446 675/-43,78%)
total 1 061 316

(-487 750/-45,96%)

n n
(∆ relativa)

n
(∆ relativa)

Triagem de 
Manchester

Vermelho 2324
3334

(-30,29%)
3193

(-27,22%)

Laranja 63 359
97 236

(-34,84%)
94 688

(-33,09 %)

Amarelo 242 793
432 037
(-43,80%)

462 055
(-47,45%)

Verde 202 842
337 807
(-39,95%)

356 737
(-43,14%)

Azul 11 875
13 480

(-11,91%)
16 156

(-26,50%)

Branco 24 683
26 951
(-8,42%)

28 271
(-12,70%)

Sem triagem 31 249
109 396
(-69,91%)

100 216
(-67,16%)

Número
incongruente

5559

Legenda:
Fonte: https://www.sns.gov.pt/monitorizacao-do-sns/servicos-de-urgencia/. 
Dados oficiais consultados a 25.09.2020.
n frequência absoluta; ∆ variação. 
* julho a 30 de agosto.
** Diferença entre o número total de atendimentos hospitalares urgentes e o número total de 
doentes segundo a triagem de Manchester no mês de abril de 2020, de acordo com os dados oficiais 
do site do SNS.

Tabela 2. Dados do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
– EPE

março e abril
2020

março e abril
2019

julho e agosto* 
2019

n n
(∆ absoluta/∆ relativa)

n
(∆ absoluta/∆ relativa)

Atendimentos 
Urgentes

[total]

março 11 941
março 20 638

(-8967/-42,14%)

total 40 886
(-20251/- 49,53%)

abril 8694
abril 19 892

(-11198/-56,29%)

total 20 635
total 40 530

(-19895/-49,09%)

Cirurgias 
Urgentes

[total]

março 298
março 433

(-135/-31,20%)

total 858
(-245/- 28,55%)

abril 315
abril 384

(-69/-18,30%)

total 613
total 817

(-204/-25,15%)

Distribuição por área cirúrgica

Cirurgia Geral 126
196

(-70/-35,71%)
208

(-82/-39,42%)

Obstetrícia 90
130

(-40/-30,77%)
101

(-11/-10,89%)

Ortopedia 76
103

(-27/-26,21%)
72

(+4/+5,56%)

Cirurgia 
Vascular

63
73

(-10/-13,69%)
72

(-9/-12,5%)

Urologia 65
69

(-4/-5,80%)
84

(-9/-22,62%)

Neurocirurgia 31
60

(-4/-48,33%)
88

(-19/-64,77%)

Cirurgia 
Plástica

58
55

(+3/+5,45%)
67

(-9/-13,43%)

Cirurgia 
Pediátrica

29
35

(-4/-17,14%)
76

(-14/-61,84%)

CCT 32
27

(+5/+18,52%)
52

(-20/-38,46%)

OLR 21
25

(-4/-16,00%)
39

(-14/-46,15%)

Cirurgia 
Torácica

0
17

(-17/-100%)
24

(-24/-100%)

Transplantação 8
12

(-4/-33,33%)
18

(-10/-55,56%)

Oftalmologia 4
10

(-6/-60%)
13

(-9/-69,23%)

Ginecologia 7
6

(+1/+16,67%)
11

(-4/-36,36%)

Outras 3
1

(+2/+200%)
5

(-2/-40%)

Legenda:
* julho a 30 de agosto
n frequência absoluta, ∆ variação
CCT Cirurgia Cardiotorácica; ORL Otorrinolaringologia



de membro inferior por foco infecioso, cateterização ureteral 
por ureterohidronefrose, encavilhamento gama por fratura do 
colo do fémur e tromboembolectomia braquial por isquémia 
aguda. Todos os doentes foram classificados como ASA-PS 
IV, gravidade superior à da maioria dos doentes cirúrgicos não 
COVID, classificados como ASA-PS III. No mesmo período, 
registaram-se 3 procedimentos invasivos em doentes COVID 
realizados fora do fluxo definido (analgesias de trabalho de 
parto e endoscopia digestiva alta), doentes sem critérios de 
definição de caso suspeito vigente em março. Nenhum dos 
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Figura 1. Distribuição do número de doentes por classificação 
ASA, de acordo com o período temporal estudado
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Tabela 3. Dados do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
– EPE. Diagnósticos Específicos.

março e abril
2020

março e abril
2019

julho e agosto* 
2019

n n
(∆ absoluta/∆ relativa)

n
(∆ absoluta/∆ relativa)

Apendicite 
aguda 

43
56

(-13/-23,21%)
76

(-33/-43,42%)

Aneurisma aorta 
toracoabdominal

3
6

 (-3/-50,00%)
9

 (-6/ -66,67%)

Trauma 147
173

(-26/-15,03%)
190

 (-43/ -22,63%)

Neurocirurgia 14
26

(-12/-46,15%)
22

 (-8/-36,36%)

Ortopedia 66
89

(-23/-25,84%)
70

 (-4/-5,71%)

Cirurgia Geral 6
4

 (+2/+50%)
8

 (-2/-25%)

Cirurgia Plástica 57
42

(+15/+35,71%)
70

 (-28/-18,57%)

Oftalmologia 4
8

(-4/-50%)
11

(-7/- 63,63%)

Urologia 0
0

(0/0%)
3

(-3/-100%)

Otorrinolaringo-
logia

0
1

 (-1/-100%)
0

(0/0%)

Cirurgia Pediátrica 0
0

(0/0%)
2

(-2/-100%)

Cirurgia Vascular 0
0

(0/0%)
4

(-4/-100%)

Revisão cirúrgica 21
39

(-18/-46,15%)
33

(-12/-36,36%)

Legenda:
* julho a 30 de agosto
n frequência absoluta, ∆ variação

casos deu origem a situações relatadas de contágio intra-
hospitalar de outros doentes ou profissionais.

DISCUSSÃO
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, entre 2 de março 
e 30 de agosto, registaram-se 57971 óbitos em território 
nacional, mais 6312 óbitos do que a média em período 
homólogo dos últimos cinco anos. Destes, 1822 foram por 
COVID-19. Embora a maior proporção de óbitos tenha 
ocorrido em estabelecimento hospitalar, a proporção de 
óbitos em domicílio e outros locais foi superior à média de 
2015-2019.9

Durante os meses de março e abril registou-se uma redução 
de 43,78% no número de atendimentos urgentes no SNS 
em comparação com o período homólogo de 2019. Esta 
redução foi semelhante, quando analisada a distribuição 
por triagem de Manchester, mas com maior expressão nos 
doentes emergentes em relação aos não urgentes. Este facto 
parece apontar para um impacto modesto na redução das 
denominadas falsas urgências. 
No CHULN, a atividade cirúrgica urgente e emergente 
registou uma redução global de 25,15% em relação aos 
meses homólogos de 2019 e de 28,55% quando comparada 
com os meses de verão desse ano, menos 204 a 245 doentes 
operados em contexto urgente/emergente. Do impacto 
esperado das medidas em vigor no estado de emergência, nos 
meses de março e abril de 2020 verificou-se uma diminuição 
de 46,15% no número de reintervenções decorrente do 
reagendamento da cirurgia eletiva e de 15,03% na cirurgia de 
trauma, atribuível à redução da atividade laboral e do tráfego 
rodoviário, quando comparado com os meses homólogos de 
2019. A variação em relação aos meses de verão de 2019 foi de 
(-)36,36% e (-)22,63%, respetivamente. Embora esta diferença 
percentual possa parecer significativa, representa apenas 44 
e 55 procedimentos em número absoluto. O maior impacto 
advém da redução global dos procedimentos cirúrgicos de 
todas as especialidades, decorrente da menor admissão de 
doentes no SU verificada. Estes resultados vão de encontro 
aos resultados publicados em artigos semelhantes a nível 
europeu. Em Milão, um total de 14 hospitais verificou-se uma 
redução na admissão emergente de doentes para cirurgia geral 
em 19,0%.10 Em 66 hospitais na Alemanha foram comparados 
dois períodos homólogos, tendo-se verificado um decréscimo 
em 22,7% nos doentes admitidos de forma emergente para 
cirurgia geral durante a pandemia.11 Podemos inferir que 
a redução percentual verificada na realização de cirurgias 
urgentes no CHULN durante a pandemia, se aproxima com 
a obtida por outros autores. Um dos pontos fortes a realçar 
deste trabalho, assenta na comparação do período estudado 
com os meses de verão do ano anterior, tendo-se verificado 
uma redução importante no número de cirurgias, conforme já 
referido, na época do ano que poderá mimetizar as possíveis 
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repercussões decorrentes do confinamento.7

A literatura publicada até à data comparou maioritariamente 
os procedimentos de cirurgia geral/abdominal urgente. O 
nosso objetivo foi comparar diferentes procedimentos, de 
diferentes especialidades (nomeadamente apendicectomia, 
cirurgia por disseção/aneurisma da aorta, cirurgia por trauma 
e revisão cirúrgica) em que o impacto da pandemia pudesse 
ser explicado de diferentes formas. A redução do número de 
apendicectomias realizadas neste centro hospitalar poderá 
ser explicada pelo recurso dos doentes a outras instituições, 
nomeadamente privadas. A diminuição de 50 a 67% dos 
aneurismas/dissecções da aorta dificilmente poderá ser 
justificado pela mesma razão, uma vez que não foram alterados 
os circuitos de referenciação destes doentes. No entanto, em 
número absoluto, esta redução é de apenas 3 a 6 doentes.  
Desta forma, o fator com maior impacto foi a redução da 
admissão dos doentes no SU, afetando transversalmente todas 
as especialidades e podendo ter contribuído para o excesso 
de mortalidade registada, nomeadamente em contexto extra-
hospitalar a nível nacional. No fluxo não COVID não houve 
registo de agravamento do estado físico à admissão no bloco, 
deduzindo-se que os doentes cirúrgicos que recorreram ao 
SU não apresentavam maior gravidade da evolução natural 
da sua doença. Dos utentes cirúrgicos urgentes/emergentes, 
apenas 0,65% foram casos confirmados de COVID-19. 
Nenhum deu origem a casos de contágio intra-hospitalar 
de outros doentes ou profissionais de saúde, o que espelha a 
eficácia das medidas preventivas instituídas após a inesperada 
crise de saúde pública que vivenciámos. A maior limitação 
deste trabalho foi a inclusão apenas de um centro hospitalar a 
nível nacional, podendo não refletir com precisão o impacto 
da pandemia nos procedimentos cirúrgicos em Portugal. 
A interpretação dos resultados é de igual forma subjetiva, 
pelo que não é possível chegar a conclusões definitivas que 
clarifiquem o motivo para a redução no número de cirurgias 
urgentes/emergentes durante a pandemia.

CONCLUSÃO
Apesar da evidente manutenção da capacidade de resposta 
dos SU do SNS a doentes COVID e não COVID durante o 
estado de emergência, registou-se uma redução superior a 
40% nas admissões urgentes e emergentes no SNS, sobretudo 
no número de casos expectáveis de maior gravidade. 
No caso dos doentes cirúrgicos do CHULN, a redução de 25% 
a 29% da cirurgia urgente/emergente verificada entre março 
e abril de 2020 não é integralmente explicada pelo impacto 
das medidas institucionais implementadas na redução das 
reintervenções cirúrgicas ou cirurgia de trauma. A redução 
da admissão no SU foi o fator identificado com maior 
influência e que poderá ter contribuído para o excesso de 
mortalidade verificado no país, nomeadamente em contexto 
extra-hospitalar.  Consciencializar a população da eficácia das 

medidas preventivas de contágio e dos perigos inerentes à não 
utilização dos serviços de saúde foi prioritário, especialmente 
perante a época de recrudescimento da COVID-19.

Responsabilidades Éticas
Conflitos de Interesse: Os autores declaram a inexistência de conflitos de 
interesse na realização do presente trabalho.
Fontes de Financiamento: Não existiram fontes externas de financiamento para 
a realização deste artigo.
Confidencialidade dos Dados: Os autores declaram ter seguido os protocolos da 
sua instituição acerca da publicação dos dados de doentes.
Proteção  de  Pessoas  e  Animais: Os  autores  declaram  que  os  procedimentos  
seguidos  estavam  de  acordo  com  os  regulamentos  estabelecidos pelos 
responsáveis da Comissão de Investigação Clínica e Ética e de acordo com a 
Declaração de Helsínquia revista em 2013 e da Associação Médica Mundial.
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.
Protection of Human and Animal Subjects: The authors declare that the 
procedures followed were in accordance with the regulations of the relevant 
clinical research ethics committee and with those of the Code of Ethics of the 
World Medical Association (Declaration of Helsinki as revised in 2013).
Provenance and Peer Review: Not commissioned; externally peer reviewed.

Submissão: 12 de maio, 2022 | Received: 12th of May, 2022
Aceitação: 13 de setembro, 2022 | Accepted: 13th of September, 2022
Publicado: 13 de setembro, 2022 | Published: 13th of September, 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. World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the 

media briefing on COVID-19. [consultado 2020 abr 09]. Disponível em: https://
www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-
at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

2. Direção Geral da Saúde. SARS-CoV-2/ COVID-19. Relatório de Situação 
nº 001 | 03/03/2020. [consultado 2020 abril 22]. Disponível em: https://
covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Relat%C3%B3rio-de-
Situa%C3%A7%C3%A3o-1.pdf

3. Ministério da Saúde. Gabinete da Ministra da Saúde. Despacho de 15/03/2020. 
[consultado 2020 setembro 22]. Disponível em https://app.parlamento.pt/ 

4. Direção Geral da Saúde. COVID-19 Retoma da Atividade Assistencial – Cirurgia  
Eletiva. Norma número 013/2020 de 10/06/2020, atualizada a 23/06/2020. 
[consultado 2020 setembro 22]. Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-
da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0132020-de-10062020-pdf.
aspx

5. Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Diário da República n.º 
55/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03-18, Presidência da República.

6. Serviço Nacional de Saúde. Monitorização do SNS. Serviços de Urgência 
[consultado 2020 setembro 25]. Disponível em: https://www.sns.gov.pt/
monitorizacao-do-sns/servicos-de-urgencia/

7. Nogueira PJ, Nobre MA, Nicola PJ, Furtado C, Carneiro AV. Excess Mortality 
Estimation During the COVID-19 Pandemic: Preliminary Data from Portugal. 
Acta Med Port. 2020; 33:1-9.

8. Vieira A, Ricoca V, Aguiar P, Abrantes A. Excesso de mortalidade, em Portugal, 
em tempos de COVID-19. Lisboa: Universidade NOVA de Lisboa; 2020.

9. Instituto Nacional de Estatística. A mortalidade em Portugal no contexto da 
pandemia COVID-19 - Semanas 1 a 35. 18 de setembro de 2020. [consultado 
2020 setembro 20]. Disponível em: https://www.ine.pt/

10. Kurihara H, Marrano E, Ceolin M, Chiara O, Faccincani R, et al; Lombardy 
Emergency Surgery Group during Covid19 outbreak. Impact of lockdown on 
emergency general surgery during first 2020 COVID-19 outbreak. Eur J Trauma 
Emerg Surg. 2021;47:677-82. doi: 10.1007/s00068-021-01691-3.

11. Hunger R, König V, Stillger R, Mantke R. Impact of the COVID-19 pandemic 
on delays in surgical procedures in Germany: a multi-center analysis of an 
administrative registry of 176,783 patients. Patient Saf Surg. 2022;16:22. doi: 
10.1186/s13037-022-00331-y.

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 31 - Nº 3 - 202298



REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 31 - Nº 3 - 2022 99

Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.26147

ARTIGO ORIGINAL 

Autor Correspondente/Corresponding Author*:
Carolina Romano Ribeiro
Morada: Rua Conceição Fernandes, Vila Nova de Gaia, Portugal.
E-mail: carolinaromanoribeiro@gmail.com

Prolonged Fasting in Paediatric Anaesthesia: Still a 
Challenge in our Practice? An Audit Study
Jejum Prolongado na População Pediátrica: Um Desafio que se Mantém na Prática Clínica? 
Um Estudo-Auditoria

Carolina Ribeiro1,* ID , Mafalda Martins1 ID , Cláudia Dourado1 ID , Daniela Pinho1 ID

Afiliação
1 Serviço de Anestesiologia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho, E.P.E., Vila Nova de Gaia, Portugal.

Keywords
Child; Clinical Audit; Fasting; Preoperative Care; Quality Improvement
Palavras-chave
Auditoria Clínica; Criança; Cuidados Pré-Operatórios; Jejum; Melhoria de Cuidados

ABSTRACT
Introduction: Preoperative fasting has been reviewed constantly. 
Its main goal is avoiding pulmonary aspiration of gastric contents 
during anaesthesia. When performed for an excessive period, which 
is frequently verified, it is associated with adverse events. The present 
study audits the fasting time in elective paediatric surgery at our 
institution. 
Methods: We prospectively audited the fasting duration of all children 
undergo for elective surgery by the Paediatric Surgery team between 
26 March 2021 and 26 April 2021. It was recorded fasting duration for 
clear fluids, breast milk and solids/formula milk. 
Results: Fifty-three patients were included, from 1 month to 18 years. 
All were classified as American Society of Anaesthesiologists physical 
status I.  The average to fasting time was 9.3±3.3 hours for clear fluids 
and 9.8±3.0 hours for solids/formula milk.  More than 50% of patients 
have at least 10 hours of fasting time for clears fluids. 
Discussion: In our Institution, paediatric patients fasted much longer 
than recommended before anaesthesia for elective surgery, possibly 
related to the trend of ordering nothing per mouth overnight or after 
midnight, the lack of local protocols, non-disclosure of the worst 
outcomes underlying prolonged fasting regimens, absence of pre-
anaesthetic consultation and possible lack of update to the most 
recent recommendations.
Conclusion: Prolonged fasting times are still a problem in today's 
reality. Measures are needed to promote its reduction, in accordance 
with current guidelines. We believe that a contact the day before 
surgery and the implementation of a multidisciplinary training 
program can be part of the solution. 

RESUMO
Introdução: O jejum pré-operatório visa principalmente evitar 
a aspiração pulmonar de conteúdo gástrico, tendo sido alvo de 
múltiplas revisões científicas. A sua realização por um período 
excessivo é frequente e associa-se a eventos adversos. O presente 
estudo audita o tempo de jejum em Cirurgia Pediátrica eletiva na 
nossa Instituição. 
Métodos: Auditou-se prospetivamente o tempo de jejum em 
procedimentos eletivos de Cirurgia Pediátrica. Foram incluídos todos 
os doentes intervencionados entre 26 de março e 26 de abril de 2021, 
procedendo-se ao registo do período de jejum para líquidos claros, 
leite materno e sólidos/leite de fórmula. 
Resultados: Incluíram-se 53 doentes, com idade compreendida entre 
1 mês e 18 anos, todos com classificação de estado físico segundo a 
Associação Americana de Anestesiologistas I. Verificou-se um tempo 
médio de jejum de 9,3±3,3 horas para líquidos claros e 9,8±3,0 horas 
para sólidos/leite de fórmula. Jejum ≥10 horas para líquidos claros foi 
identificado em >50% dos doentes. 
Discussão: O jejum pré-anestésico identificado na população 
estudada é largamente superior ao recomendado, possivelmente pela 
tendência a recomendar “nada pela boca” durante a noite/a partir 
das 24 horas, falta de protocolos institucionais, desconhecimento 
do outcome negativo subjacente a regimes de jejum prolongado, 
ausência de consulta pré-anestésica e falta de atualização face às 
recomendações mais recentes.
Conclusão: Tempos de jejum prolongados são ainda um problema 
na realidade atual. São necessárias medidas que promovam a sua 
redução, de acordo com as guidelines vigentes. Acreditamos que um 
contacto na véspera da cirurgia e a implementação de um programa 
formativo multidisciplinar podem integrar a solução.



METHODS
We prospectively audited the fasting duration of all children 
undergo elective surgery by the Paediatric Surgery team 
during a month period. Data confidentiality was warranted 
during the entire study. This audit study did not require 
ethical approval because it was made only the analysis of 
dataset, where the data are properly anonymized.
This audit study was previously accepted by Ethical Commitee 
from our hospital. 
At the time of admission, during preoperative anaesthesia visit, 
the anaesthesiologist in charge asked caregivers and recorded 
information about preoperative fasting times  (for clear fluids, 
breast milk, solids/formula milk). Also, age, gender, American 
Society of Anaesthesiologists (ASA) physical status, and 
regimen and timing of surgery were recorded.
The time between a child’s last oral intake and admission 
time in operating room was defined as the fasting period. 
All consecutive paediatric patients undergoing surgical 
procedures between 26 March 2021 and 26 April 2021 were 
included. The durations used to determine the adequacy of 
fasting are listed in Table 1.

RESULTS
All surgeries were elective and on an outpatient basis. Since 
all patients were classified as ASA physical status I, none of 
them went by to anaesthetic consultation. Demographic data 
was described at Table 2.
During that period, we collected information about 53 
consecutive children from 1 month to 18 years. Almost half of 
the patients were aged between 4 and 12 years.
We found a prolonged fasting time for clears fluids, breast 
milk and also for solids/formula milk. The mean and the 
standard deviation (mean±SD) fasting time for clear fluids 
was 9.3±3.3 hours and for solids/formula milk was 9.8±3.0 
hours.  More than fifty percent of patients have at least ten 
hours of fasting for clears fluids. 
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INTRODUCTION
Preoperative fasting has been recommended since the end 
of 19th century.1 During the past two decades, this has been 
reviewed constantly by the scientific medical community.2

The main goal of mandatory fasting is avoiding pulmonary 
aspiration of gastric contents during anaesthesia.1,3-6 

However, prolonged fasting times are associated with many 
complications such as discomfort, irritability, anxiety, as well 
as hypoglycaemia with metabolic acidosis, mainly in children 
under 36 months, comparing with more liberal fasting 
regimens.1-9 In addition, postoperative nausea and vomiting 
(PONV) are also increased with prolonged fasting.7 In fact, 
this leads to negative outcomes.2

The traditional guidelines for the management paediatric 
electives cases recommended a minimum of two hours of 
clear fluids fasting. 
The European Society for Paediatric Anaesthesiology, 
L’Association Des Anesthesistes-Reanimateurs Pediatriques 
d’Expression Francaise and the Association of Paediatric 
Anaesthetists of Great Britain and Ireland highlighted the 
safety of reducing the fasting time for clear fluids from two 
hours to one hour only.3,5

In fact, one-hour clear fluid fasting may not significantly 
influence gastric volume or pH compared with 2 hours.3,6

The usual 2 hours clear fasting strategy results in actual 
duration of fasting ranging from 6 to 15 hours.5,10 
Although the Anaesthesia Practice in Children Observation 
Trial (APRICOT) study highlights the low risk of pulmonary 
aspiration in children (9/10 000), this type of events can have 
devastating consequences.1,3-5

Scientific research emphasizes the many advantages of 
reducing fasting times without complications, since the 
stomach of a child without risk factors for aspiration empties 
clear fluids within 30 minutes after ingestion or even faster 
than that, if fluids contain glucose.5,7 Despite this evidence, 
many reports have been published advocating unnecessarily 
prolonged preoperative starvation.9,10

In our institution, preoperative anaesthetic consultation 
is not a routine for all children awaiting elective surgery. 
Only paediatric patients with important comorbidities are 
evaluated several days before surgery.
In the other cases, during surgery consultation, parents are 
given a pamphlet with some information about anaesthetic 
procedures, which includes written information about 
recommended fasting times before the anaesthetic procedure.
In this way, in order to prevent some of the complications 
previously described, there is an urgent need to apply these 
new recommendations. 
Our main goal with this work is to audit preoperative fasting 
times before paediatric surgery in our institution.

Table 1. Durations used to determine adequacy of fasting times5

Clear Fluids Breast Milk Solids/Formula Milk

1 hour 4 hours 6 hours

Table 2. Characteristics of paediatric population during the 
study

Characteristics Number %

AGE

≥ 1 month – 6 months 1 2%

≥ 6 months – 4 years 8 15%

≥4 years – 12 years 27 51%

≥12 years – 18 years 17 32%

GENDER
Male 40 75%

Female 13 25%
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There were only two children (3.8%) with less than four hours 
of clear fluids intake before surgery. These were two male 
children, aged 6 and 7 years, both handled in the third surgical 
stage.There were no patients with shorter fasting periods 
before anaesthesia during this audit.
Older children were found to have a longer period of fasting 
(Table 3).

DISCUSSION
We found paediatric patients with fasting periods much 
longer than advocated before anaesthesia for elective surgery. 
There are some possible justifying reasons behind these 
prolonged fasting periods.
First, there is still a trend of ordering nothing per mouth 
overnight or after midnight among health community and 
professionals involved in the perioperative period.6,10 On the 
other hand, the lack of local protocols and the non-disclosure 
of the worst outcomes underlying prolonged fasting regimens 
has an important impact. Also, the children did not have pre-
anaesthetic consultation.
We assumed that anaesthesiologists with paediatric practice 
know the new recommendations, the surgeons give the 
pamphlet with some information about anaesthetic concerns 
to caregivers and that all staff were informing patients about 
current fasting guidelines, but we do not know if this was the 
reality. 
We believe that the possibility to contact caregivers in the day 
before of surgery, could reduce the starvation period, because, 
in that moment, we could emphasize the importance of 
drinking clear fluids until 1 hour before anaesthesia. In fact, we 
could create a protocol promoting clear fluids administration 
to all children after their hospital admission, until one-hour 
prior surgery, which in present is not a common practice in 
our Hospital.
This strategy would minimize fasting times, except for them 
who undergo surgery at first time. More than stressing the 
need for respecting strict fasting periods before surgery, it is 
important to emphasize the need for shortening fasting times 
to reduce its possible adverse consequences, with other health 
care professionals and with parents.
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Table 3. Fasting time distribution by age

Fasting time
(mean ± standard deviation)

Clear
Fluids

Breast
Milk

Solids/
Formula Milk

AGE

≥ 1 month
to 6 months - 5.5±0.0 hours -

≥ 6 months
to 4 years 8.3±2.4 hours 8.0±2.0 hours 8.0±2.4 hours

≥4 years 
to 12 years 8.7±3.2 hours - 9.3±2.4 hours

≥12 years 
to 18 years 10.6±2.3 hours - 11.4±1.8 hours

To our knowledge, it is the first study in Portugal auditing 
fasting practices in paediatric anaesthesia. However, our 
study has some limitations. Indeed, the short period of 
collecting data, leading to a small size sample, the fact that 
all of patients have no anaesthetic consultation prior to 
surgery and underwent day-case procedures, implying that 
the anaesthesiologist in charge had only the opportunity to 
be with the patient on the day of surgery, being unable to 
actively control the fasting period before surgery, are some of 
the issues that can contribute to these results.
We intend to underline the most recent guidelines on 
pre-operative fasting in healthy children developed by 
the European Society of Anaesthesiology and Intensive 
Care, which are in line with many other paediatric and 
anaesthesiology communities all over the world. The authors 
have defined that the new 6-4-3-1 regimen (6 hours for solids, 
4 hours for formula and nonhuman milk, 3 hours for breast 
milk, 1 hour for clear fluids) can be safely recommended for 
healthy children.11

Therefore, it is vital to create a local protocol in line with 
these new recommendations to promote the implementation 
of this strategy such as clear fluids one-hour prior surgery 
and it should be actively disseminated to all professionals 
involved with patient care. Furthermore, we also suggest the 
implementation of a phone call on the day before of scheduled 
surgery to all caregivers in order to highlight the importance 
of drink clear fluids until 1h before induction.
After the protocol has been established, we suggest performing 
a new audit, with a bigger sample and the collection of more 
variables, to evaluate the relevance of the clinical impact 
of that protocol and to produce more valuable scientific 
evidence. 

CONCLUSION
We found fasting times for children at our hospital were 
much longer than that recommended by current guidelines.
Based on new evidence, all children without risk factors for 
pulmonary aspiration, must be allowed and even encouraged 
to take clear fluids until 1 hour before elective anaesthesia 
procedures.11

Shortening fasting times have a positive impact on children’s 
psychology, metabolism, and hemodynamic status to the 
anaesthesia period, without increasing risks of pulmonary 
aspiration.3,4

Reducing the mean duration of fasting can be achieved 
by a clear multi-professional education programme to 
optimize logistics and spread the new guidelines to all health 
practitioners that are related to paediatric anaesthesia.
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ABSTRACT
Introduction: The employment of the 3D and real-time 3D (widely 
known as 4D) ultrasound (US) as imaging technique for performing 
peripheral nerve blocks (PNB) has some advantages compared to the 
classical 2D ultrasound imaging. The aim of this review is to synthesize 
the current existing literature data concerning the feasibility of 
employing 3D and 4D ultrasound in performing PNBs, as opposed to 
the classical 2D US. 
Methods: This paper is a rapid evidence review of the existing English 
language literature on this topic in 3 database libraries: PubMed, 
Embase and Web of Science up to December 2021, undertaken to 
establish the opportunity of employing these imaging techniques 
in performing peripheral nerve blocks compared to the standard 
2D ultrasonography. Inclusion criteria for the studies encompassed 
in the review were the following: patients and healthy volunteers 
who consented to undergo a PNB; intervention studied was any 
type 3D or 4D ultrasound-guided PNB; conditions of interest were 
those who required the employment of a PNB in their treatment; the 
comparison was made with the standard 2D ultrasound-guided PNB 
technique; outcomes of interest were diverse: the success rate of the 
blockage, the circumferential spread of the local anaesthetic around 
the nerve desired to be blocked, rate of failure, rate of complications. 
Exclusion criteria were the employment of the 3D and 4D ultrasound 
for other procedures than PNBs or interventions for which PNBs were 
performed but without the aid of 3D or 4D US imaging. 
Results: Eleven studies encompassing a total of 94 subjects (patients 
and healthy volunteers) were included in a qualitative synthesis, 
the majority of them being case reports and case series (eight out 
of eleven). The studies described different types of PNBs and in each 
study, the advantages and drawbacks of 3D or 4D US employment 

identified by authors were noted. Overall, the number of identified 
advantages is higher than the number of identified drawbacks 
(twenty vs eleven). Moreover, major complications were not reported 
in any of the eleven studies. 
Conclusion: A positive balance between the advantages and the 
drawbacks of 3D and 4D US imaging methods in PNBs compared 
to the classical 2D US was identified, therefore employment of 
these imaging techniques in the field of regional anaesthesia might 
represent a promising option. However, due to the weak strength of 
evidence of the studies included, further research is warranted. 

RESUMO
Introdução: O uso da ecografia (ECO) 3D e 3D em tempo real 
(conhecida como 4D) como técnica de imagem para a realização de 
bloqueios de nervos periféricos (BNP) apresenta algumas vantagens 
em relação à ecografia 2D. O objetivo desta revisão é sintetizar os 
dados atuais existentes na literatura sobre a vantagem em utilizar 
ecografia 3D e 4D na realização de BNP em oposição à ECO 2D clássica. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão rápida da evidência existente 
na literatura científica em inglês sobre o tema pesquisada em três 
bases de dados: PubMed, Embase e Web of Science até dezembro de 
2021, realizada para estabelecer a oportunidade do uso das técnicas 
de imagem em questão na realização de BNP comparadas com a 
estandardizada ECO 2D. Os critérios de inclusão dos estudos para 
revisão foram: pacientes e voluntários saudáveis que consentiram a 
realização de BNP; a intervenção estudada foi qualquer BNP guiado 
por ecografia 3D ou 4D; as condições de interesse foram aquelas 
que exigiam o emprego de BNP no seu tratamento; foi realizada 
comparação com a técnica BNP guiada por ecografia 2D standard; 
foram diversos os resultados de interesse: taxa de sucesso do 
bloqueio, dispersão circunferencial do anestésico local ao redor do 
nervo alvo, taxa de insucesso e taxa de complicações. 
Os critérios de exclusão foram: o emprego da ecografia 3D e 4D para 



outros procedimentos que não o BNP; intervenções para as quais o 
BNP foram realizados, mas sem o auxílio de imagens de ECO 3D ou 
4D.
Resultados: Onze estudos envolvendo um total de 94 indivíduos 
(pacientes e voluntários saudáveis) foram incluídos numa síntese 
qualitativa, sendo a maioria deles relatos de casos e séries de casos 
(oito de onze). Os estudos descreveram diferentes tipos de BNP e 
em cada estudo as vantagens e desvantagens da utilização da ECO 
3D ou 4D identificadas pelos autores foram devidamente registadas. 
Na generalidade, o número de vantagens identificadas é superior 
ao número de desvantagens (vinte v. onze). Não foram também 
relatadas complicações major em nenhum dos onze estudos. 
Conclusão: Identificou-se um balaço positivo entre as vantagens e 
as desvantagens nos métodos de imagem de ECO 3D e 4D em BNP 
comparativamente à ECO 2D, portanto, o emprego dessas técnicas 
de imagem no campo da anestesia regional pode representar uma 
opção promissora. No entanto, devido à fraca força de evidência dos 
estudos incluídos, mais pesquisas são necessárias.
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INTRODUCTION
Regional anaesthesia is a technique widely employed in various 
surgical interventions with widely acknowledged benefits. 
Peripheral nerve blocks (PNBs) are considered a subtype of 
the broader field of regional anaesthesia and are employed 
mainly when a unilateral blockage is desired (e.g. in the case 
of limb surgery). With this type of anaesthetic technique, 
the patient’s recovery after the intervention is extremely fast 
(e.g. total hip or knee replacement surgeries performed in 
an outpatient setting with 23-hour observation),1 making it 
possible to undergo such procedures in hospital outpatient 
departments (HOPDs) or ambulatory surgery centres (ASCs). 
According to a study by the New York School of Regional 
Anesthesia (NYSORA), the number of the ASCs in the United 
States, increased from only 67 in 1976 to 5344 in 2011, with 
more than 580.000 PNBs performed in 2006.1 
While anatomical landmarks were historically of use for the 
identification of certain nerves, nowadays direct visualization 
has become standard. Two-dimensional ultrasound has 
been used for decades now for the visualization of the nerve 
desired to be blocked, but with some well-known limitations: 
in order that the entire block needle to be visualized, it must 
be aligned perfectly in the beam generated by the ultrasound 
probe; the structures localized either anterior or posterior to 
the section of the ultrasound beam cannot be visualized; the 
spread of the local anaesthetic (LA) outside this plane cannot 
be visualized.2,3

In the later years, novel techniques have been developed, 
which allow even better visualization of the nerve anatomy and 

the surrounding structures. Three-dimensional ultrasound 
(3D US) and real-time three-dimensional ultrasound (the 
so-called 4D US) have broadened the array of information 
the operator can obtain through imaging techniques. Being 
a relatively new imaging technique employed in the field of 
regional anaesthesia, evidence regarding its feasibility in this 
area is scarce.4 Moreover, given the wide array of existent 
peripheral nerve block techniques and the high technological 
demands this technique implies, its research is even more 
laborious. The aim of this study is to provide a rapid evidence 
review of the current literature evidence for the feasibility of 
employing the 3D and 4D ultrasound imaging techniques for 
patients who are candidates for a surgical procedure in which 
a PNB is to be employed.

METHODS
Devising the PICO question
In patients who are candidates for undergoing a PNB but also 
in healthy volunteers willing to undergo a PNB, what is the 
difference between peripheral nerve block performed with the 
aid of 3D or 4D ultrasound direct visualization and the already 
established PNB techniques made with the aid of classical 2D 
US on the following: success rate of the block, circumferential 
spread of the local anaesthetic around the blocked nerve, rate 
of failure, rate of complications?

Definition of inclusion and exclusion criteria for 
studies
Since the objective of the review is to find evidence about the 
feasibility of the 3D and 4D ultrasound imaging technique in 
PNB, studies were included in this protocol by the following 
criteria:
•  Patients who were candidates for undergoing a PNB (e.g. 

orthopaedicc, trauma etc.) and healthy volunteers who 
consented to undergo a PNB;

• The intervention to be studied is to be considered both a 
therapeutic and a diagnostic one: peripheral nerve block, 
peripheral neural blockade performed with the aid of 3D 
or 4D ultrasound direct visualization. Any type of PNB in 
which one of these images techniques was employed was 
considered eligible;

• Conditions which required a PNB either for direct 
treatment (e.g. for chronic pain management), or employed 
as an anaesthetic technique during a surgical intervention;

• A comparison was made with the already established PNB 
techniques made with the aid of classical 2D US;

•  The outcomes were multiple since the objective of the 
review is to designate multiple advantages and possible 
drawbacks of this technique employed in PNB: Success 
rate of the blockage, circumferential spread of the local 
anaesthetic around the nerve desired to be blocked, rate of 
failure, rate of complications;
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• Types of studies included: Case reports, case series, cohort 
studies, randomized control trials;

• Period during the studies were published (all the studies 
published respecting the desired intervention and outcomes 
up to December 2021 were included).

Exclusion criteria were the following:
• Employment of the 3D or 4D ultrasound as an imaging 

technique, but with another purpose than performing a 
PNB (e.g. in specialities like obstetrics, gastroenterology, 
cardiology etc.);

• Interventions consisting in PNB, but in which there was 
no mention of usage of 3D or 4D ultrasound neither for 
performing the nerve block nor for post-procedural data 
acquisition;

• Other types of studies.

Searching for studies
The first step was to devise a series of keywords that would be 
included in an advanced search. The following keywords were 
considered as relevant for the review’s topic: 3D ultrasound, 
three-dimensional ultrasound, real-time ultrasound, 4D 
ultrasound, live ultrasound, regional anesthesia, peripheral 
nerve block, block, radial nerve, brachial plexus, sciatic nerve. 
The used keywords contain both the imaging techniques 
desired to be studied, as well as the intervention and some 
peripheral nerves targeted in regional anaesthesia. An 
advanced search was performed on the 3rd of August 2022 
on PubMed,  Embase and Web of Science online database 
libraries for results up to December 2021 using the following 
advanced search strategy ((3D) AND (ultrasound) OR (Three 
AND dimensional AND ultrasound) OR (Real-time AND 
ultrasound) OR (live AND ultrasound)) AND (4D AND 
ultrasound)) AND ((Regional AND anesthesia) OR (peripheral 
AND nerve AND block) OR (block) OR (radial AND nerve) 
OR (Brachial AND plexus) OR (Sciatic AND nerve)). 
Case reports, randomized controlled trials, systematic reviews 
and meta-analyses were considered eligible for this rapid 
evidence review.
Moreover, after the advanced searches performed on these 
three databases, an extensive manual search was performed 
on PubMed based on the references of the articles found at 
the automatic search.

Selecting studies
After the searching strategy was established and the search 
was performed, each result underwent a process of screening. 
The title of each article yielded by the advanced search was 
analyzed for inclusion and exclusion criteria. The eligible 
results from each search were kept and the other search results 
were discarded. The resulted duplicates were afterwards 
removed.

Each article considered eligible after the first screening 
process was consulted and a manual search was performed 
by screening the references again by title and abstract. All the 
sets of potentially useful references were collected and put 
together. Duplicates were removed.
The articles selected up to this phase by reading the titles and 
the abstracts underwent a full-text reading. For each article, 
the presence of inclusion or exclusion criteria was followed in 
the integral text. Although some of the articles seemed to fulfil 
the inclusion criteria judging by the title or the abstract of the 
article, after a thorough reading process some clear exclusion 
criteria stated in the sub-chapter Definition of inclusion and 
exclusion criteria were identified: inadequate study type, lack 
of required imaging method, different intervention than PNB 
etc.

Collecting data from studies
Each previously declared eligible article was read and a series 
of data were searched for and collected. In accordance with 
the objectives of this rapid evidence review stated previously in 
the sub-chapter Objectives, the following data was considered 
of real importance:
1.  Type of study;
2. The specific PNB described (e.g. radial nerve block, median 

nerve block, popliteal nerve block) and the imaging 
technique employed;

3.  Additional usage of electrical nerve stimulation (ENS) for 
initial needle confirmation (yes/ no/ N/A);

4. All the advantages and drawbacks of these techniques are 
specifically stated in the article;

5. Time of onset of a complete block (value in minutes);
6. Catheter employment for postop analgesia (yes/ no/ N/A);
7. The appearance of any postoperative complications;
8. The number of patients enrolled in each study.

All the identified data was synthetized in Table 1.
Also, the most important factors which might affect the 
applicability of the evidence must be determined. To do this 
in a systematic manner, the same PICO algorithm is used. 
This is a useful way to screen for conditions that may limit the 
applicability and present them systematically. This operation 
was done for the current review and the results were presented 
in Table 2.

Analyzing data
The data collected was analyzed with the aid of Microsoft 
Excel Office 365 program. The same program was used to plot 
the charts and calculate means. The tables and the flowchart 
diagram were created using Microsoft Word Office 365.
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RESULTS
Study selection
The search in PubMed yielded 35 results. Out of the 35 
results, only four fulfilled the inclusion criteria stated above 
after reading the title and the abstracts (Fig. 1) The other 
results were only partially fullfilling the inclusion criteria. 
Twenty-five of the search results were employing 3D and 4D 
ultrasound imaging techniques but in other medical domains: 
Cardiology (nineteen results), Pneumology (three results), 

Table 1.  Characteristics of included studies

Study 
number

Type
of

Study

Type of PNB and
Imaging technique 

employed
ENS

employed
Described

advantages
Described 
drawbacks

Time of 
onset

complete block
Postoperative
complications

Catheter
placement

No. 
of pts

1 CR
Radial nerve block – 
3D US

Yes
LA visualized surrounding 
the nerve

- Large probe (5x6 cm)- 
cumbersome usage
- Lower frame display rate 
than in 2D US- hampers 
the real-time display of 
the needle movement

5 min none No 1

2 TD Any PNB – 4D US No
- LA visualized surrounding 
the nerve
- Measure the volume of LA

Specialized machine and 
transducer required

N/A N/A Yes N/A

3 CR
Infraclavicular brachial 
plexus block – 4D US

Yes

-Probe can be held stationary
-Large band of US data can 
be manipulated
-Real-time visualization in 
multiple planes

Current transducers not 
specially developed for 
regional anesthesia

N/A none Yes 1

4 RCT

Lateral popliteal 
nerve block subfascial 
vs extrafascial – 3D US 
postblock scan

No
Measure the volume of LA 
accurately

N/A
30 min (63% 
extrafascial, 90% 
subfascial)

none No 60

5 CS
Thoracic paravertebral 
block – 3D US for 
spatial mapping

N/A
More detailed anatomical 
data

Retrospective technique N/A N/A No 4

6 RCT

Median nerve block 
– intended circum-
ferential spread of LA 
vs non cirumferential 
spread of LA – 3D US

No
Detailed information about 
the spread of the LA

Slow screen refresh rate 
of the 3D US technology 
doesn’t assess the spread 
of LA in real-time

15 min 
-circumferential 
spread

20 min- non-circ 
spread

none No 21

7 CR
Axillary brachial 
plexus block – 4D US

Yes
Able to visualize the 
influence of arterial pulsation 
on the LA spread

Upper frequency limit of 
7 MHz- low resolution in 
superficial scanning

30 min none No 1

8 CR
Continuous popliteal
blockade – 3D US

Yes

-LA visualized surrounding 
the nerve
-Catheter placement 
confirmation
-Rapid reversion between 
2D and 3D images while 
performing the procedure – 
versatility

Need of 3D transducers 
better suited for neural 
structures imaging

N/A none Yes 1

9 CS

Continuous popliteal 
blockade – 3D US

No
Catheter position 
visualization

Complexity of the 
technique

N/A none Yes 3

Subgluteal sciatic 
nerve block – 3D US

LA perineural spread
Increased amount of 
information makes it 
impractical

No

Axillary plexus block 
– 3D US

No

10 CR
Continuous popliteal 
blockade – 3D US

Yes

- 3D US revealed aberrant 
anatomy possibly explaining 
the primary and secondary 
block failure
-Catheter position 
visualization

N/A N/A

Intractable pain 
after repair of 
trimalleolar 
fracture under 
regional anestheisa 
performed with 2D 
US imaging

Yes 1

11 CR

Continuous 
interscalene brachial 
plexus blockade – 
4D US

Yes

-Probe can be held stationary
-Large band of US data can 
be manipulated
-Real-time visualization in 
multiple planes

Upper frequency limit of 
7 MHz- low resolution in 
superficial scanning

N/A none Yes 1

Legend:

N/A = not available, not mentioned, CR= case report, TD= technique description, RCT= randomized control trial, CS= case series

Gastroenterology (one result), Oncology (one result). One 
result was a review article that briefly descriebed different 
technical inovations in regional anaesthesia but it did not fulfil 
the inclusion criterias. Five results were articles about other 
imaging techiques (computed tomography-CT/ magnetic 
resonance imaging-MRI). The Embase search yielded twelve 
results. The same four articles that were previously found on 
PubMed search were found eligible, the other seven results 
were articles describing the 3D/ 4D ultrasound imaging 
technique in other specialty fields: five in cardiology, one in 
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Table 2. Results

Conditions that may limit applicability Example Feature that should be abstracted in evidence tables

Population

Large differences between sample sizes 
in different studies

1 patient in the case reports and 60 
patients in RCTs Number of patients enrolled in a study

Differences between demographics of 
selected patients

Differences in studies results due to 
differences in patients’ demographics Features like age, sex, race, ethnicity

Differences in the health status of 
patients included in different studies Orthopedic patients vs. healthy volunteers Patient’s comorbidities, patient’s acute 

complaints

Intervention

3D and 4D US implies availability 
of high-performance technological 

requirements, not available routinely in 
healthcare settings

US probes, specially adapted for regional 
anesthesia purpose

Type of US machine employed and the probe(s) 
used

Differences between types of PNBs 
chosen or combinations of PNB 

techniques

Interscalene brachial plexus block 
vs axillary brachial plexus block vs 

infraclavicular brachial plexus block

Type of PNB employed and motivation of the 
choice

Comparison

Missing of the comparison technique 
in the same study, and therefore the 
comparator is not applied on the same 
patients

In the case reports, only the new imaging 
technique was employed. Comparison 

with the standard in use is made on similar 
but distinct patients

Whether or not the patients underwent both 
imaging techniques for the PNBs: the 2D US and 

the new 3D/4D US

Outcome

Different studies follow different 
outcomes – some studies put little 
importance on some outcomes of 

interest for our review

Many studies do not mention the time of 
onset of the block

Mention for each selected study the aim of the 
study and the outcomes it inquired

Different studies mention different ad-
vantages and drawbacks of the 3D and 
4D US use in PNB: these are subjective 

observations

There are 20 advantages identified in the 
11 studies analyzed, 11 of them being 

different

Predefined areas for finding advantages 
and drawbacks (e.g. image quality, technical 

requirements, block parameters improvement 
etc.)

urology and one in obstetrics. Finally, the search on Web of 
Science data library revealed a total of sixteen results, but after 
a detailed screening only three of them fulfilled the inclusion 
criteria. Ten of the results were articles in which 3D and/or 
4D ultrasound was employed in other fields: Cardiology (five 
results), Hepatology (three results), Obstetrics/Gynaecology 
(one result), Urology (one result). One result was a not 
medically-related article and two results were not fulfilling 
the inclusion criteria since, even if they described technical 
innovation in the field of regional anaesthesia, no PNB was 
specifically considered.
Starting from the first four results, we searched the references. 
One article had only one reference of interest according to the 
inclusion criteria. The second article yielded eleven potentially 
useful references. One reference was excluded because it was 
an article about the employment of 3D/4D ultrasound in 
epidural catheter placement, which does not completely fulfil 
the intervention criteria – PNB as intervention. The third 
article had seven references in total, out of which five fulfilled 
the inclusion criteria. The other two articles described 
different imaging modalities (classic 2D US) employed 
for different medical purposes. The last of the four articles 
contained ten references but only five fulfilled the eligibility 
criteria. The other five references stated in title other medical 
specialties in which this technique was employed: oncology, 
hepatology, spinal anesthesia.

Flow of studies
An initial screening was performed by reading the titles of 
the articles and twenty-nine, eight, and thirteen studies were 

excluded from the PubMed, Embase, and Web of Science 
search results respectively. The reasons for exclusion were 
previously presented. A total of eleven studies remained 
but after duplicates were removed, only four potentially 
eligible studies resulted. The manual search retrieved a total 
of twenty-six studies. Out of these twenty-six, ten were 
duplicates and were removed. After the previously described 
steps, sixteen articles remained. Consecutively to a thorough 
reading process, five articles were discarded due to failure of 
meeting the inclusion criteria. A total of eleven eligible articles 
were included in the rapid evidence review. The algorithm 
of search and selection of studies is presented below in a 
flowchart diagram (Fig. 2). 

Data extraction
For each study a series of data were recorded: the study type 
(e.g. case report (CR), case series (CS), randomized control 
trial (RCT) etc.), the type of PNB described in each study, as 
well as the imaging technique employed (either 3D US or 4D 
US) and whether or not ENS was employed to confirm the 
proper initial position of the needle. Moreover, the identified 
advantages of using this new imaging technique mentioned in 
each study were recorded, as well as the identified drawbacks. 
For a minority of the studies, the time of onset of complete 
block was mentioned and it was recorded in a distinct column. 
Any postoperative complications, whether or not a catheter 
was provided, and the number of patients enrolled in each 
study were all recorded in distinct columns. All the data from 
the studies was collected and registered in Table 1. 
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Studies’ analysis
Out of the eleven studies selected, six were case reports, two 
were case series, two were randomized control trials and one 
study is a technique description. 
In all studies, a total number of 94 patients were included (also 
comprising healthy volunteers) who underwent a type of PNB 
in which either 3D US or 4D US was employed as imaging 
method. One of the studies did not include any patients since 

Figure 1. Systematic Review Flowchart Diagram

it was a technique description – the procedure of performing a 
PNB with the aid of 4D US for direct vizualisation is described 
step by step.21

Regarding the imaging technique that was used, in 7 out of the 
11 studies 3D US was employed.9–13,15,22 In the other 4 articles, 
real-time US (4D US) was the chosen technique.5,6,16,21 The 
following types of PNBs were identified in the eligible studies: 
radial nerve block,22 infraclavicular brachial plexus block,5 
popliteal nerve block with and without catheter insertion for 
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postoperative analgesia,10,12,13,15 thoracic paravertebral block,9 
median nerve block,11 axillary brachial plexus block,12,16 
interscalene block with catheter placement6, subgluteal sciatic 
nerve block.12 In some studies, more than one type of PNB 
was described (e.g. in case series).12

As an adjunctive method, ENS was employed for initial 
confirmation of needle placement in the proper position in 6 
studies.5,6,13,15,16,22 In 4 of the studies, the PNB was performed 
without the aid of ENS,10–12,21 and in 1 study it was not specified 
whether or not this was used.9

The time of onset of complete block is only mentioned in 4 
of the studies,10,11,16,22 being highly variable, ranging from 5 
min (in case of the radial nerve block)22 to 30 min in case of 
axillary brachial plexus block and lateral popliteal block.10,16 
In the other 7 studies, the time of onset of complete block 
is not mentioned.5,6,9,12,13,15,21 Continuous peripheral blockade 
by catheter placement was provided in 6 described cases 
(including the cases comprised in the case series).5,6,12,13,15,21

The presence of postoperative complications was also 
recorded. In 8 out of the 11 studies, it was specifically stated 
that no complications occurred.5,6,10–13,16,22 These included 
a number of 89 PNB interventions in which either 3D or 
4D US was used, either as direct imaging technique or for 
confirmation of complete neural surrounding by LA. The 
other 3 studies did not indicate any complication directly 
linked with the usage of 3D or 4D US as imaging techniques 
either.9,15,21 In 2 of them,9,21 this aspect was not approached, 
and in the other one15 a complication is mentioned but is 
attributed to a previous PNB procedure in which classic 2D 
US was the chosen imaging technique.   
The advantages and drawbacks of these imaging techniques 
identified in each study were listed in the corresponding 
column of the Table 1. These were noted as advantages or 
drawbacks by comparison to a standard imaging technique 
such as 2D US or by comparison to the usage of ENS alone.
In total, in all the 11 studies,5,6,9–13,15,16,21,22 20 advantages of 3D 
and 4D US techniques were mentioned. Some advantages 
were identified in multiple studies. Among those 20 benefits 
identified, 11 are distinct from each other. 
The identified advantages were listed in Table 3, in 
descending order of the frequency with which they were 
mentioned. In accordance to a specific imaging technique, 
for the PNB employing 3D US, 11 advantages of this imaging 
technique were reported in the 7 studies containing this 
technique.9–13,15,22 The 4 articles presenting PNB performed 
with the aid of 4D US, outlined 9 advantages of this specific 
technique, in total.5,6,16,21

A series of disadvantages or drawbacks were also described 
and recorded accordingly in Table 1. In the 11 studies 
analyzed5,6,9–13,15,16,21,22 a total of 11 drawbacks were identified.  
The identified drawbacks were also listed in Table 3 in the 
descending order of their mentioning frequency, as some of 

them were noted in multiple studies. Specifically considering 
the imaging technique employed, the seven studies which 
contained the 3D US9–13,15,22 outlined a series of seven 
drawbacks, while in the four studies in which 4D US was 
used as imaging technique a number of four drawbacks was 
found.5,6,16,21

DISCUSSION
Summary of main results
The evidence on which the results are based has low strength, 
since the majority of the identified studies are case reports (6 
out of 11) and 2 out of 11 are case series, each consisting of 
only 3 and 4 cases respectively. 
In the 11 selected studies, a total of 12 types of PNBs were 
described in which either 3D or 4D US were employed 
directly in block performance or indirectly for checking the 
LA distribution. Some articles comprise several different 
types of PNB. Out of the 12 PNBs described in the selected 
studies, 25% of them were popliteal blocks, suggesting that 
this was a preferred type of nerve block in which these new 
imaging techniques might be feasible. 
Overall, a total of 8 different types of PNBs, in whose 
performance either 3D or 4D US were employed, were 
identified. This suggests that these new imaging techniques 
might prove relatively versatile in the field of regional 
anesthesia.
However, only in case of the popliteal nerve block these 
imaging methods were described in four studies and for the 
axillary brachial plexus block in two different studies. The 
other 6 types of PNBs in which these novel imaging techniques 
were used, were presented in singular studies – mostly case 
reports.
This suggests a weak, mostly insufficient evidence supporting 
these two imaging techniques in regional anesthesia as 
standard of care at this point. Further research in this field is 
warranted.
As with the 2D US, ENS was proven a valid option in 
conjunction with the 3D and 4D US, being employed in the 
majority of the discussed studies (6 out of 11). According to 
this observation, it could be stated that the 3D and 4D imaging 
techniques might be considered an adjunct to the ENS rather 
than an alternative to it.
In respect of the time of onset of the neural block, the studies 
revealed a similar time obtained by the classic 2D US. Even if 
the 3D and 4D US techniques allow for better visualization 
of the spreading of the LA, this does not seem to influence 
significantly the parameters of success. This observation was 
noted in a RCT conducted by Marhofer et al.11

The 11 studies comprised a relatively low number of patients 
– 94 in total, including healthy volunteers. Given the low 
number of subjects, the results of the studies cannot be 
extrapolated to a general population of patients.
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Only two studies included a relatively higher number of 
enrolled patients: the 2 RCTs.
From the analyzed data resulted that catheter placement for 
postoperative analgesia is a feasible procedure to be performed 
under 3D or 4D US guidance. In the case where classic 2D US 
is elected as the imaging method employed during the catheter 
insertion, these modern techniques can be very effective in 
checking the proper position of the catheter.5,6,12,13,15,21 

Concerning the advantages of these 2 imaging methods 
outlined in the 11 discussed studies, the most frequent 
advantage mentioned was the clear visualization of the LA 
surrounding the nerve.12,13,21,22 It is true that this feature can be 
many times obtained by experienced operators with the classic 
2D US, but the array of data generated by the 3D imaging is 
higher and the image is clearer. Therefore, the operator can 
state with a higher confidence whether or not the LA totally 
surrounded the nerve. Similarly, the possibility to confirm a 
correct catheter placement in the perineural place was one of 
the top outlined advantages of these techniques.
An important addition which these two techniques are 
bringing is the possibility to accurately measure volumes of 
interest. The volume of LA which surrounds a nerve or is 
dissipated in a fascial plane etc. can be determined with the 
aid of 3D US.10,21

Overall, a total number of eleven different advantages were 
mentioned in the selected studies which brings an important 
number of reasons in favor of considering these techniques 
as a valid option for PNB good practice. Considering such 
an important number of possible advantages, the 3D/4D US 

could be viewed as a promising alternative to the classic 2D 
US.  
Besides the clear benefits these two techniques might bring 
in the field of regional anesthesia, some downsides were also 
pointed out by the studies. Current technical limitation and 
lack of transducers specially designed for the purpose of PNBs 
were the main problems identified. Overall, a number of 11 
drawbacks were stated in all the 11 studies, which suggest a 
beneficial ratio between the advantages and the drawbacks, 
namely 20:11.

Agreements or disagreements with other studies 
or systematic reviews
There are limited studies published on this topic. The most 
important review published on this matter so far dates back 
to 2015.4 That review comprises some of the studies included 
also in this review. In the end, the authors conclude by stating 
the necessity of further research on this matter due to the 
novelty of technology. The current review supports this 
opinion.
Another review from 2019 presents the technological novelties 
employed in the field of regional anesthesia. Here, 3D and 
4D US are discussed briefly, with the following conclusion: 
“Larger studies and much more research is needed to further 
validate the use of 3D US for regional techniques.”20

The current review agrees with that conclusion due to the 
reasons stated above.

Table 3. Identified advantages and drawbacks

Nº. Identified advantages No. of studies in which the 
advantage was reported Identified drawbacks No. of studies in which the 

drawback was reported

1 LA visualized surrounding the 
nerve12,13,21,22 4 Upper frequency limit of 7 MHz translates into a 

low resolution in superficial scanning6,16 2

2 Catheter position visualization/
confirmation12,13,15 3 Current transducers not properly suited for 

regional anesthesia5,13 2

3 Possibility to measure the volume of LA 
from a certain area10,21 2

Lower frame display rate than the 2D US (in 
the case of 3D US) – difficulties in assessing the 

spread of LA in real-time11,22
2

4 Possibility to hold the probe 
stationary5,6 2 Large probe (5x6 cm) – cumbersome usage22 1

5 Real-time visualization of multiple 
planes5,6 2 Complex technique12 1

6 Large band of US data can be 
manipulated5,6 2 Specialized machine and transducer required21 1

7
Possibility to rapidly switch the mode 
between classic 2D view and 3D view, 

conferring versatility to the technique13
1 Increase amount of information gathered makes 

the technique impractical12 1

8 Possibility to identify aberrant 
anatomy15 1 Retrospective technique (3D US)9 1

9 Possibility to visualize the influence of 
arterial pulsation on the LA spread16 1

10 Detailed information about the LA 
spread11 1

11 More detailed anatomical data 
acquisition9 1
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Applicability of evidence
In order to assess the applicability of found evidence, a series 
of steps must be followed, steps which have been described 
in the work Methods Guide for Comparative Effectiveness 
Reviews in the chapter Assessing the Applicability of Studies 
When Comparing Medical Interventions.23

The next step is to make and report judgments about the 
limitation of applicability of individual studies included in the 
review. The major limitation was already stated previously: 
the fact that 6 of the 11 studies included in the review are case 
reports.5,6,13,15,16,22

This means they have a sample size of one, making the 
generalization of the applicability of the results to other 
patients impossible.
Two other studies have enrolled instead of patients, healthy 
volunteers.9,11 This particular feature of their design might 
be an impediment in generalizing the applicability of their 
results. 

Limitations
Although efforts have been made to conduct the current 
review in the spirit of good scientific practice, following the 
required steps as strictly as possible, it is clear that it also has 
some important limitations.
The most important factor that might represent an important 
limitation to applicability of evidence is the heterogeneity of 
studies’ sample sizes. Moreover, the majority of presented 
studies being case reports (sample size = 1) and only 2 being 
RCTs, the results of these studies cannot be generalized to 
other patients. However, considering the novelty of this 
imaging method and the high technical requirements it 
imposes, the scarcity of ample studies is understandable. 
Another important limitative factor which should be outlined 
is represented by  the heterogen outcomes different studies 
follow.
Due to this reason, the data obtained for the purpose of our 
review is limited and therefore the results are affected. 
In the searching for studies process of this review only three 
medical databases were consulted: PubMed, Embase and 
Web of Science. A more extensive advanced automatic search 
on more databases may have generated more studies to be 
included. Similarly, as stated in the inclusion criteria, only the 
studies published up to December 2021 were included.
Finally, a thorough quality of evidence analysis including a 
risk of bias table to encompass every of the eleven considered 
studies is missing.
This is to be considered also as a major limitation of the 
current rapid evidence review. 
Considering the previously mentioned limitations, the quality 
of the evidence of the current review is a relatively low one. 
All the studies included in this work mention the importance 
of further research in this field. These two imaging techniques 

- 3D and 4D US – being relatively new, particularly in the field 
of regional anesthesia and the technical requirement being 
prohibitive for many healthcare settings, the scarcity of ample 
studies is understandable. 

CONCLUSION
This systematic review of the literature evidence on 
employing 3D and 4D US in PNBs, identified a positive 
balance between the advantages and the drawbacks of these 
techniques, compared with the current standard of care (ENS 
or 2D US). Moreover, the lack of reported complications gives 
hopes for the inclusion of these new imaging techniques in 
future standard practice. On the other side, the currently 
difficult to attain technical requirements make the option of 
commonly employing 3D/4D US in PNBs impossible for the 
time being. However, the relatively low number of studies 
included, majority being case reports, the low sample sizes of 
these studies and the subjective character of some data (e.g. 
advantages and drawbacks identified), limits the applicability 
of the evidence. To conclude, it should be stated that 3D and 
real-time 3D US (4D US) represent a promising option in the 
field of regional anesthesia, by their employment as imaging 
techniques in PNBs. However, their development being at its 
inception, further research and technical development in this 
field is warranted.
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RESUMO
A administração inadvertida de fármacos (AIF), embora cada vez menos 
frequente graças a um maior cuidado por parte do anestesiologista, é 
uma realidade com consequências potencialmente nefastas ou fatais.  
Relatamos dois casos de administração acidental de ácido tranexâmico 
(TXA) no espaço intratecal (caso clínico A, doente proposto para 
artroplastia de joelho; caso clínico B, doente proposto para excisão 
de cisto dermóide), relativamente à apresentação clínica e evolução 
no pós-operatório. Após AIF de TXA no neuroeixo os doentes 
referiram dor nos membros inferiores e região perineal seguidas de 
instabilidade hemodinâmica e movimentos tónico-clónicos. Nos dois 
casos o outcome foi favorável em virtude da pronta identificação 
e admissão em Unidade de Cuidados Intensivos, para suporte de 
órgão e tratamento das crises convulsivas. Os autores pretendem 
alertar para os achados clínicos da administração intratecal de TXA no 
neuroeixo, possibilidade diária de AIF na prática clínica e necessidade 
de estratégias gerais e específicas que minimizem o risco. 

ABSTRACT
Inadvertent administration of drugs (IFA), although less frequent 
thanks to greater care by the anesthesiologist, is a reality with 
potentially harmful or fatal consequences. We report two cases of 
accidental administration of tranexamic acid (TXA) in the intrathecal 
space (clinical case A, patient proposed for knee arthroplasty; clinical 
case B, patient proposed for dermoid cyst excision), regarding clinical 
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INTRODUÇÃO
A administração inadvertida de fármacos (AIF) é o erro mais 
comum em saúde, podendo ocorrer em qualquer etapa no 
período do perioperatório, com potencial de complicações 
ligeiras a graves,1 representando nos países industrializados 
como a principal causa de lesão e morte nos cuidados de 
saúde.2 Foram identificados alguns fatores que contribuem 
para este tipo de erros clínicos, tais como semelhanças nos 
rótulos, aparência e localização de ampolas, falta de dupla 
verificação, desatenção, má comunicação e fadiga por parte 
da equipa médica e de enfermagem.3

A anestesia com abordagem do neuroeixo teve um grande 
desenvolvimento desde o início da sua utilização em 1885. O 
espaço intratecal tornou-se um local anatómico importante 
para a intervenção médica em especialidades como a 
anestesiologia e a oncologia,4 no entanto, é importante estar 
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presentation and postoperative evolution. After the IFA of TXA in the 
neuroaxis, the patients reported pain in the lower limbs and perineal 
region, followed by hemodynamic instability and tonic-clonic 
movements. In both cases the outcome was favorable due to prompt 
identification and admission to the Intensive Care Units for organ 
support and treatment of seizures. The authors intend to alert to the 
clinical findings of intrathecal administration of TXA in the neuroaxis, 
the daily possibility of AIF in clinical practice and the need for general 
and specific strategies to minimize the risk. 
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consciente dos riscos da técnica, e todos os esforços devem 
ser feitos para evitar complicações.5 Os fármacos mais 
frequentemente administrados no período do perioperatório 
são os agentes anestésicos, medicação para controle da 
dor, quimioterápicos, agentes de contraste, antibióticos, 
corticosteroides ou outros, como o ácido tranexâmico 
(TXA).4 Os sinais clínicos das AIF dependem do fármaco 
administrado e da dose infundida, variando desde ausência de 
sintomas até consequências neurológicas graves e/ou morte.4

O TXA é um agente antifibrinolítico que promove a 
estabilidade do coágulo sendo a sua administração uma 
medida útil na prevenção de hemorragia, redução de perdas 
sanguíneas e diminuição de necessidades transfusionais. 
Todavia apresenta contraindicações bem definidas entre 
as quais a administração intratecal.6 Na literatura as 
manifestações clínicas reportadas da administração no espaço 
intratecal do TXA foram dores lombares graves, espasmos, 
tetania muscular, instabilidade hemodinâmica, taquicardia 
ventricular, fibrilhação ventricular refratária e atividade 
tónico-clónica.4,7

CASOS CLÍNICOS
Caso A:
Doente de 73 anos, ASA II, com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial e sem alergias conhecidas, proposto para 
a substituição total do joelho. Na avaliação no pré-operatório 
sem alterações no exame físico e dos meios complementares 
de diagnóstico (MCDTs).
Após realização de técnica sequencial, ao nível do espaço 
intervertebral L3-L4, o doente referiu sensação de choque 
elétrico e desconforto na região perineal, mantendo 
estabilidade hemodinâmica (112/73 mmHg e 87 bpm). Após 
a remoção do cateter epidural as queixas mantiveram-se e 
optou-se por mudança da técnica anestésica com  realização 
de anestesia geral. Tendo em conta as queixas pouco usuais 
foi efetuada uma revisão dos fármacos administrados, 
constatando-se a existência de uma ampola de TXA (100 mg/
mL) aberta e ausência de ampola de bupivacaína no carro 
de anestesia. Em função da confirmação da AIF de TXA 
por via intratecal, dose administrada de 200 mg, a cirurgia 
foi cancelada e, em virtude da inexistência de unidade de 
cuidados intensivos (UCI) no hospital de origem, o doente foi 
transferido para a UCI de outro hospital, sedado e ventilado.
Na admissão na UCI, 2 horas após a administração intratecal, 
verificaram-se níveis tensionais elevados (192/103 mmHg) 
com necessidade de perfusão de labetalol (2 mg/min), 
abundantes secreções orofaríngeas, e crepitações em ambos 
os campos pulmonares, com tradução imagiológica de 
infiltrados bilaterais. Na primeira análise dos gases sanguíneos 
arteriais constatou-se acidose mista/metabólica e hipoxemia 
(pH 7,17, pCO2 64,1 mmHg, pO2 74,9 mmHg, HCO3 19,1 mg/
dL, lactato 2,1 mmol/L, Na 135 mmol/L, K 5,4 mmol/L, Cl 

105 mmol/L), necessitando de ajustes ventilatórios e fração 
inspirada de oxigénio (FiO2) ≥0,7 para pO2≥80 mmHg. Sem 
outras alterações na avaliação analítica e colheita para SARS-
CoV-2 negativa.
No primeiro dia de internamento, apesar de sedação 
profunda com monitorização de EEG processado (BIS) 15-
25, instalação de quadro inaugural de mioclonias faciais e 
abdominais e início de perfusão de midazolam (0,3 mg/kg/h).  
Realizado eletroencefalograma (EEG) que revelou atividade 
epileptiforme generalizada paroxística seguida de instituição  
terapêutica com 3g/dia levetiracetam. Manteve instabilidade 
hemodinâmica, com necessidade de suporte vasopressor (dose 
máxima de noradrenalina 0,625 mcg/kg/min) titulado para 
pressões arteriais médias ≥65 mmHg. Ligeira deterioração 
da função renal e diminuição do débito urinário, melhorada 
após início de 40 mg/dia de furosemida com boa resposta 
(0,76 mL/kg/h). O doente apresentava-se febril (temperatura 
máxima de 39ºC), resistente a terapêutica antipirética, com 
leucocitose e ausência isolamento de microrganismo nas 
culturas colhidas na admissão. 
No segundo dia, verificou-se uma melhoria do estado clínico 
do ponto de vista neurológico, sem sinais de mioclonias 
e sem registo de atividade epileptiforme no EEG, com 
melhoria da oxigenação permitindo redução da FiO2 para 0,5, 
apresentando-se apirético e sem necessidade de terapêutica 
farmacológica.
No quarto dia foi interrompida toda a sedação e realizado 
desmame ventilatório com sucesso. No exame neurológico 
destacou-se uma discreta disartria uma diminuição 
generalizada da força muscular, com exclusão por tomografia 
computorizada crânio-encefálica de evento isquémico ou 
hemorrágico agudo. No quinto dia de internamento, por 
melhoria contínua, teve alta clínica da UCI e foi transferido 
para o hospital de origem com indicação para reabilitação 
motora e vigilância neurológica. Na avaliação aos 3 meses o 
doente apresentava-se sem sequelas do incidente. 

Caso B:
Doente de 19 anos, ASA I, sem alergias conhecidas, foi pro-
gramado para a excisão de cisto dermoide lombosagrado. Na 
avaliação no pré-operatório sem alterações no exame físico e 
dos MCDTs. 
No intraoperatório após realização de técnica epidural, ao 
nível do espaço intervertebral L3-L4, o doente iniciou qua-
dro de queixas álgicas e prurido na região perineal, seguida 
de fasciculação e movimentos involuntários dos membros in-
feriores, com mudança da técnica anestésica para anestesia 
geral. Após verificação das ampolas usadas foi confirmada a 
troca da ampola de bupivacaína (5 mg/mL) por uma ampo-
la de TXA (100 mg/mL), com administração de um total de 
250 mg. Para controlar os movimentos tónico-clónicos foram 
administrados 10 mg de diazepam e 1g de levetiracetam. A 
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cirurgia foi cancelada e, por ausência de UCI na instituição 
de saúde de origem, foi efetuado o transporte secundário para 
outra unidade hospitalar sedado, com perfusão de propofol e 
midazolam, e ventilado. 
Na admissão na UCI apresentava-se com perfil hipertensi-
vo (220/110 mmHg), taquicardia supraventricular (160-180 
bpm), sem qualquer evidência de atividade tónico-clónica. 
Também apresentava eritema pruriginoso no tronco e pes-
coço, com melhoria após administração de clemastina 2 mg 
e hidrocortisona 200 mg. Trinta minutos após a admissão 
reiniciou movimentos tónico-clónicos no tronco e membros 
inferiores sem melhoria mesmo após aumento da medicação 
em curso e inclusão de levetiracetam (dose máxima de 4 g 
por dia). Devido ao estado refratário foi iniciada perfusão de 
rocurónio (6 mcg/kg/min) e de valproato de sódio (2 g/50 mL 
a 2,1 mL/h). Embora se tenha verificado melhoria, o doen-
te continuava a apresentar, quando estimulado, movimentos 
tónico-clónicos generalizados. Após 24 horas da admissão a 
atividade convulsiva tornou-se menos frequente, comprovada 
por novo EEG que revelou atividade epileptiforme paroxística 
temporal esquerda. 
Durante o terceiro dia foi possível reduzir a sedação e ao quar-
to dia o doente foi extubado sem intercorrências. A avaliação 
neurológica revelou um ligeiro atraso psicomotor, mas sem 
movimentos involuntários, pelo que se foi reduzindo gradual-
mente a perfusão de valproato de sódio. 
No quinto dia de internamento, por melhoria sustentada e au-
sência de necessidade de suporte de órgão, teve alta da UCI e 
foi transferido para a enfermaria cirúrgica, onde manteve vigi-
lância da atividade epileptiforme com EEG periódicos, todos 
sem alterações, com suspensão da terapêutica antiepilética. 
Aos 6 meses o doente não apresentava  qualquer sequela. 

DISCUSSÃO
Existem vários fatores que contribuem para os erros 
terapêuticos como má comunicação entre a equipa, fadiga 
dos profissionais, etiquetas e aspeto semelhantes das ampolas 
e falta de dupla verificação.2,3,8

A anestesia com abordagem do neuroeixo é fiável, segura e 
eficaz desde que realizada cumprido as regras de segurança.5 

Ainda pouco se sabe sobre o efeito da administração intratecal 
de TXA mas da bibliografia existente são descritas alterações 
sensoriais e motoras, febre, instabilidade hemodinâmica 
e crises convulsivas. Apesar do mecanismo exato pelo qual 
induz os sintomas ser desconhecido crê-se que a toxicidade 
do TXA é dose-dependente e podendo ser explicada pela 
descarga simpática maciça. As crises convulsivas podem ser 
devidas a isquemia cerebral secundária a diminuições no 
fluxo sanguíneo cerebral regional ou global, bloqueio dos 
recetores ácido gama-aminobutírico2,7 ou neurotoxicidade a 
nível medular.4 O tratamento deve incluir a administração de 
terapêutica anticonvulsivante, monitorização hemodinâmica 

invasiva e, segundo autores, pela realização de lavagem 
do líquido cefalorraquidiano com soro fisiológico o mais 
precocemente possível para minimizar danos.4,7

Os casos descritos ocorreram em duas instituições de saúde, 
com intervalo de 12 dias, e deveram-se à troca de ampolas de 
bupivacaína (5 mg/mL) com ampolas de TXA (100 mg/mL). 
As autoridades competentes foram notificadas para serem 
realizadas as diligências necessárias. Na instituição do caso 
clínico A foi realizada uma reunião com as equipas médica 
e de enfermagem do bloco operatório para discussão do caso 
com especial enfoque para a necessidade de dupla verificação 
prévio à técnica anestésica e modificação estrutural no local de 
armazenamento das ampolas. Na instituição do caso clínico B 
foi apenas reforçada, perante os intervenientes, a necessidade 
de dupla verificação. Nos dois casos, à semelhança de outros 
casos na literatura, o outcome foi favorável devido à pronta 
identificação e admissão em UCI, para suporte de órgão e 
tratamento das crises convulsivas.
A AIF é um erro médico evitável. A melhor gestão da AIF é a 
prevenção com o desenvolvimento de estratégias e protocolos 
de atuação para aplicação diária no bloco operatório. As 
estratégias gerais passam pela formação dos profissionais com 
aprendizagem/otimização da comunicação entre membros 
da equipa, enfatização do potencial do erro na medicação, 
correta identificação e rotulagem com etiquetas padronizadas 
com identificação do fármaco ou com letra legível,4 evicção 
do uso de ampolas com aparência semelhante e modificação 
estrutural no local de armazenamento dos fármacos. As 
estratégias específicas para evicção de AIF no espaço intratecal 
passam pela leitura, por parte do enfermeiro e médico, dos 
rótulos das ampolas antes de aspirar para a seringa, cálculo 
da dose intratecal e aspiração apenas da quantidade exata 
a administrar e verificação das características físicas do 
fármaco.4

Após uma AIF deverão ser alertados os serviços farmacêuticos 
e de qualidade da instituição e exposição, sem interesse 
pejorativo face aos intervenientes, do caso para os profissionais 
do bloco operatório para destacar a causa fundamental do erro 
e reforço das estratégias gerais e específicas para melhoria os 
cuidados na saúde. 
Um erro de medicação, na sua prescrição, preparação ou 
administração, é um revés involuntário no processo de 
tratamento com potencial de conduzir a danos. Os autores 
pretendem alertar para as possíveis formas de apresentação 
clínica da administração intratecal de TXA no neuroeixo, 
possibilidade diária de AIF na prática clínica e necessidade da 
implementação de medidas que minimizem o risco.
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ABSTRACT
Endotracheal intubation is an essential skill. Videolaryngoscopy has 
gained popularity as an alternative intubation device, becoming 
a rescue tool in difficult airway intubation protocols and often 
considered as the first approach during COVID-19 pandemic due the 
increased first attempt intubation success rates. However, the loss 
of depth perception and the shift of the focus from the patient to 
the video monitor can lead to an oropharyngeal blind introduction 
of the endotracheal tube resulting in minor to severe injuries. We 
report a case of a patient with a severe tonsillar pillar cleft that passed 
unnoticed, that required palatoplasty and tracheostomy.

RESUMO
A intubação orotraqueal é uma competência essencial do 
anestesiologista. A popularidade da videolaringoscopia tem vindo a 
aumentar, sendo considerado uma alternativa na abordagem da via 
aérea difícil e a primeira linha durante a pandemia a SARS-CoV-2 pela 
elevada taxa de sucesso de intubação à primeira tentativa. Contudo, 
a perda de perceção tridimensional e o desvio da atenção para o 
monitor leva à introdução cega do tubo orotraqueal, aumentando o 
risco de lesões. Apresentamos um caso clínico de uma doente com 
uma lesão iatrogénica do pilar amigdalino que exigiu palatoplastia e 
traqueostomia.

INTRODUCTION
Endotracheal intubation is an essential skill, commonly 
performed in the operating room, intensive care units, 
emergency department and prehospital settings when airway 
protection and invasive mechanical ventilation is required. 
Classic direct laryngoscopy remains the standard technique 
as it is inexpensive and portable. However, videolaryngoscopy 
has gained popularity as an useful tool that aids visualization 
of the vocal cords, especially when facing a difficult airway, 
reducing the need to airway axis alignment. In order to 
increase first attempt intubation success rate even by less 
trained healthcare professionals, shortening the aerosol-
generating procedure, it was witnessed an exponential use of 
this device during COVID-19 pandemic.1-3

In 2012 Dr. Ron Walls, an emergency physician, Professor 
of Emergency Medicine at Harvard Medical School and 
the editor-in-chief for emergency medicine for UpToDate, 
predicted this tendency, stating that direct laryngoscopy 
was obsolete and “it is wrong for people to practice direct 
laryngoscopy in 2012”. His comment was met with harsh 
criticism due to the higher incidence of traumatic injuries 
following initial use of videolaryngoscopy, explained mainly 
by  loss of depth perception, shift of the focus from the 
patient to the video monitor and blind introduction of the 
endotracheal tube (ETT).  Although the majority report minor 
injury followed by an uneventful recovery, lesions might be 
life-threatening, demanding a multidisciplinary approach. 
We report a case of a severe soft palate perforation after an 
emergent intubation that required palatoplasty and surgical 
tracheostomy.2,3

CASE REPORT
Eighty one year-old Caucasian woman presented in the 
emergency department of a secondary health care hospital 



DISCUSSION
The history and type of lesion was highly suggestive of an 
airway management with a videolaryngoscope. Beside the 
potential complications related to the lesion, the patient was 
submitted to an otherwise unnecessary surgery, additional 
course of antibiotics and a prolonged hospital stay.
Despite the higher incidence of severe injuries, the 
videolaryngoscopy has become an attractive alternative, 
especially in the presence of an anatomically difficult airway. It 
improves visualization of the laryngeal inlet without alignment 
of the oral, pharyngeal and tracheal axes, and consequently, 
the intubation success rate.1,4 The high incidence of traumatic 
palatal injuries is related to the oversized blade and the shift 
of the focus from the patient to the videomonitor, while the 
ETT is maneuvered blindly past throughout the pharynx 
before coming into view. The risk-benefit must be compared 
with the available alternative (Table 1), especially considering 
that the direct laryngoscopy performed by an experienced 
physician has a similar result.1,3-5

Regardless the tool used, the risk of traumatic complications 
increases with an untrained provider or a flawed intubation 
technique. Advancing the ETT laterally in a direction 
perpendicular from the midline may potentially cause 
impingement of the ETT onto the airway mucosa and 
increase the risk of tissue perforation, especially if pressure 
is exerted.5 Another well documented factor is the excessive 
upward angulation of the distal segment of the endotracheal 
tube with a rigid stylet. The STYLETO trial suggests the use 
of a stylet during the direct laryngoscopy increases the first-
attempt intubation success rate in the critically ill patient. 
This strategy might seem beneficial initially since the tube will 

with altered mental status, nausea, fever, diarrhea and severe 
lower back pain. This clinical picture was highly suggestive 
of nephrolithiasis complicated by shock. The initial approach 
included early empiric antibiotic therapy, intravenous fluid 
and vasopressor with norepinephrine support. The patient 
clinical condition worsened progressing to acute pulmonary 
edema probably in the context of a sepsis-induced myocardial 
dysfunction with sparse response to diuretics, requiring 
emergent intubation and mechanical ventilation. It was 
reported a difficult airway with a Mallampati Class IV, a 
limited mouth opening and retrognathism. The airway was 
successfully secured after using an intubating stylet and an 
endotracheal cuffed tube size 6.0 mm. 
After initial stabilization, the patient was transferred to our 
hospital and urgent ureteral stent placement performed. In 
the immediate postoperative period she was admitted in 
the Intensive Care Unit. Within eighteen hours the septic 
shock resolved and the renal and myocardial function 
started to recover, enabling a spontaneous breathing trial. 
Considering the known history of difficult airway, persistent 
hemorrhage of the airway and the negative cuff leak test, an 
Otorrinolaringology consultation was requested.  Beside the 
severe edema of the vocal cords, a soft palate and anterior 
tonsillar pillar cleft was identified, where the endotracheal 
tube passed through before reaching the larynx (Fig.s 1 and 2). 
Elective surgery was scheduled where a tracheostomy 
was performed, followed by the surgical excision of the 
endotracheal tube and palatoplasty. The recovery was 
uneventful and the patient was discharged on the eight day 
of hospital stay.
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Figure 1. Endotracheal tube in the soft palate and anterior 
tonsillar pillar cleft

Figure 2. Soft palate after palatoplasty
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another technique described in the literature advises insertion 
of the ETT into the oral cavity before introducing the blade.  
However, the risk of a blind insertion must be considered. 
Some authors suggest using a soft-edged ETT, which flexible-
tip tubes have a hemispherical bevel allowing the tip to 
glide along the airway surfaces without scraping it. Forceful 
introduction of the tube should be discouraged. Finally, 
training and supervision is mandatory to develop the skills for 
proper use of videolaryngoscopy.3-5

reach the larynx effortlessly, but the operator is more inclined 
to apply increased upward force on the laryngoscope.6 The 
consequent tenting of the tonsillar pillars makes the soft palate 
more susceptible to perforation by the rigid stylet. In order 
to accommodate the extreme flexed tube a higher pressure 
is applied, creating an abrasive lesion.1,5 Inappropriate 
muscular block can also contribute by inadequate relaxation 
of the palatoglossus muscle which pulled taut the tonsillar 
pillar membrane making it more susceptible to perforation.5 
Signs and symptoms vary and may underestimate the gravity 
of injury. Most suffer single and mild injuries, evolving 
soft tissue like tongue and lower lip, and tooth avulsion. 
Major severity is associated with vessels perforation, 
emphysema, retropharyngeal abscess and mediastinitis, the 
latter two associated with a mortality rate of 1% and 50%, 
respectively.3,4 Diagnosis of retropharyngeal lesions might be 
challenging and often require a multidisciplinary approach, 
direct visualization or a computed tomography scan. An 
otolaryngology consultant should evaluate the patient and 
visualize the defect, point of exteriorization and presence of 
active hemorrhage.3,4 

Given the low incidence and diversity of the injuries, 
evidence-based recommendations for their management are 
still lacking. Usually soft palate and oropharyngeal injuries are 
self-limited require minimal intervention. Nil-by-mouth and 
broad-spectrum antibiotics should be considered in larger 
or contaminated lesions. Dexamethasone can be useful for 
airway edema prevention. For severe and gaping wounds, 
surgery may be appropriate often requiring a surgical airway 
distal to the injury. Above all of this, monitoring should 
be ensured to exclude any further bleeding, symptomatic 
changes or respiratory distress.3,5 Considering the potential 
complications, prevention is the key. Proposed strategies 
include: introducing the blade in the midline of the mouth 
under visual control; insertion of the ETT parallel to it as 
close as possible to the blade, attempting to reproduce its 
course. Alternatively, the tip of the ETT could be introduced 
in the midline with the proximal end oriented towards the 
right, being then rotated counterclockwise 90° in a horizontal 
plane bringing it parallel to the blade. The endotracheal tube 
should be soft-edged, its insertion and advancement visually 
controlled, and the operator should only look for the monitor 
after the tube’s tip is out of direct vision. Alternatively, 
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Table 1. Comparison between direct laryngoscopy and videolaryngoscopy3-5

Advantages Disadvantages

Direct laryngoscopy • Economical
• Portable

• Significant cervical spine movement
• Haemodynamic response to tracheal intubation

Videolaryngoscopy

• Higher success rate
• No alignment between eye and airway required
• Better when limited neck mobility is present and/or desired
• Less haemodynamic response to intubation

• Expensive
• Oversized blade
• Requires stylet
• Loss of depth perception
• Focus shifts to the video monitor
• Blind introduction of the ETT
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INTRODUCTION
Subglottic stenosis is an important late complication in 

previously intubated or tracheostomized patients, with an 

estimated incidence of 12% to 20%. Since only 1%-2% of these 

situations are symptomatic, and it is not always possible to 

ABSTRACT
Subglottic stenosis is an important complication following invasive 
airway manipulation for long periods of time. Only a small percentage 
of these cases develop clinical repercussions in patient's daily life, 
however, they are an important cause of difficult airway. This clinical 
case presents a 43-year-old male patient with a past hospitalization in 
an Intensive Care Unit in Senegal for an indefinite time. We describe 
the decisions made upon an unanticipated difficult airway, and the 
postoperative management of this case of subglottic stenosis.

RESUMO
A estenose subglótica é uma complicação importante após a 
manipulação invasiva da via aérea por longos períodos. Sendo que 
apenas uma pequena percentagem manifesta repercussão clínica no 
dia-a-dia do doente, são, contudo, uma causa importante de via aérea 
difícil. Este caso clínico apresenta um paciente do sexo masculino, 
43 anos, com um internamento prévio numa Unidade de Cuidados 
Intensivos no Senegal por tempo indeterminado. Descreve-se as 
decisões tomadas perante uma via aérea difícil inesperada e a gestão 
pós-operatória deste caso de estenose subglótica.
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obtain a complete medical history, subglottic stenosis may be 
a cause of unpredictable difficult airway, posing a challenge 
in airway management.1-3 The purpose of this paper is to 
describe one of these situations and its management in the 
perioperative period.

CASE REPORT
A 43-year-old male patient of Cape Verdean nationality, 83 
kg, presented for femoral intramedullary nail extraction and 
right hip arthroplasty. He had a history of admission to an 
intensive care unit in Senegal 10 years ago after trauma with 
a firearm (three shots). In this context, he was submitted to 
an exploratory laparotomy and surgery on the left upper and 
lower limbs. As a sequel of this multiple trauma, he presented 
with deformity of the left upper limb and right lower limb. 
In 2019 he was submitted to a vitrectomy under general 
anesthesia.The anesthesia record described an easy face mask 
ventilation, difficult head positioning due to voluminous 
dreadlocks and videolaryngoscopy intubation with a RAE 
7.5 tube with complete visualization of the vocal cords and 
glottis. There were no anesthetic complications described.
The pre-anesthetic evaluation revealed no apparent difficult 
airway stigmas: Mallampati I, mouth opening > 3 cm, 
thyromental distance > 6.5 cm, neck circunference < 40 
cm without limitations on neck mobility.  No alterations 
were found on the preoperative analytical study, and the 
electrocardiogram (ECG) was normal for the age group.
After discussing the anesthetic and surgical implications, 
locoregional anesthesia was proposed, which the patient 
refused. Thus, the patient signed consent for general anesthesia 
only. In the operating room, under standard ASA, anesthetic 
depth (BIS), and neuromuscular blockade (TOF) monitoring, 
premedication with 2 mg of midazolam was administered, 
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followed by pre-oxygenation with 100% O2 > 3 min. Anesthetic 
induction was performed using 0.15 mg of fentanyl, 80 mg 
of 1% lidocaine, and 150 mg of propofol. After confirmation 
of easy face mask ventilation, 80 mg of rocuronium were 
administered. The first attempt at orotracheal intubation 
was performed under direct laryngoscopy with a number 3 
Macintosh blade. Having observed a Cormack Lehane grade I 
laryngoscopy, orotracheal intubation with a simple 7.5 cuffed 
orotracheal tube was attempted. Difficulty in the progression 
of the orotracheal tube (OTT) below the vocal cords was found 
and, after changing the executor, a new attempt was made. 
This second attempt was also unsuccessful due to the same 
difficulty. After ventilation with a face mask, a new intubation 
attempt was made with a 7.0 cuffed tube which was also 
unsuccessful. A Frova Intubating Introducer was placed that 
progressed beyond the vocal cords with ease. Despite this fact, 
there was no success in the progression with TOT 7.0 guided 
through FROVA. A new period of face mask ventilation was 
carried out using sevoflurane for anesthetic maintenance. At 
this stage, help from the difficult airway team was called upon. 
A new attempt at intubation with a C-mac videolaryngoscope 
resulted in complete visualization of the vocal cords, but the 
same difficulty in the progression of TOT 7.0 beyond them 
remained. At this point, a number 4 I-gel laryngeal mask 
was placed. After the verification of successful ventilation, 
fibroscopy was performed through the laryngeal mask as to 
access what the problem was beyond the vocal cords. For 
optimization of the fibroscopy 0.5 mg of atropine was given. 
About 1 cm below the vocal cords, an infraglottic obstruction 
was verified (Fig. 1). During all the attempts the SpO2 was 
never below 95%. After an interdisciplinary discussion, the 
decision to cancel the surgery was made. Therefore, 200 mg of 
hydrocortisone was administered as well as sugammadex for 
a complete reversal of neuromuscular blockade with a TOF-
ratio > 95%. The patient was awakened and transferred to the 
Post Anesthetic Care Unit, where he remained eupneic with 
SpO2>98% and with no signs of respiratory distress. 
During hospitalization, he was observed in a Pulmonology 
consultation. Although the patient did not value it and would 
not mention it previously, he was found to have sporadic 
stridor. The patient was referred to a Pulmonology consultation 
in another hospital for lesion stratification and therapeutic 
measures. Rigid bronchoscopy was performed under manual 
jet ventilation (Sanders injector) and bronchoscopy showed 
a complex eccentric stenosis at about 1 cm from the vocal 
cords, with an orifice at the level of the upper left quadrant 
of the trachea, with an extension of about 0.5 cm, causing 
a ~70% reduction in the lumen, compatible with what was 
found in the previous surgery (Fig. 2). Balloon dilatation was 
performed as well as 28 Joules laser therapy (770 | 25 shots) 
and in the end the final patency of the tracheal lumen of about 
50% (Fig. 3). At the time of writing this paper, the patient is 
waiting for endoscopic re-evaluation.

DISCUSSION
The most common cause of tracheal stenosis is associated 
with the endotracheal tube or tracheostomy tube cuff. High 
pressures in the cuff cause hemorrhage and ulceration 
of the tracheal mucosa with consequent scar fibrosis and 
airway stenosis.1,2,4,5 Another less common cause is stenosis 

Figure 1. Fibroscopic image of the subglotic stenosis

Figure 2. Rigid bronchoscopy image of the stenosis prior to 
treatment

Figure 3. Rigid bronchoscopy image of the stenosis after balloon 
dilatation and laser therapy
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associated with the tracheostomy stoma.1,2 If symptoms 
develop, they manifest 3-6 weeks after extubation and include 
progressive dyspnoea that may be accompanied by wheezing 
and is sometimes misdiagnosed as an episode of bronchial 
hyperreactivity.2,6

When subglottic stenosis is suspected, a careful clinical 
history and physical examination are essential, with emphasis 
on the history of airway manipulation, history of prematurity, 
congenital anomalies, and the existence of symptoms such as 
dysphagia, voice changes, and stridor.7 The gold standard for 
subglottic assessment is airway endoscopy.
Fibroscopic techniques with spontaneous ventilation allow 
the dynamic assessment of the airway, cord mobility and, in 
adult patients, the assessment distal to the vocal cords.7

Rigid laryngoscopy and bronchoscopy allow a better 
assessment of the lesion as well as its treatment, however, 
they are performed under general anesthesia.7 The use of 
computerized tomography can also help in the assessment 
of the airway, especially in the identification of contributing 
factors such as external cervical masses, neurological or 
vascular abnormalities.8

A thorough anamnesis and evaluation of the patient’s airway 
is crucial to anticipate difficulties. In the case presented, the 
initial medical assessment was hampered by the language 
barrier. Although the patient understood portuguese, he 
had difficulty expressing himself. Additionally, it was not 
possible to access the patient's clinical records in Senegal. 
These difficulties and the darker skin color contributed to the 
preoperative lack of knowledge of the tracheostomy history (it 
was not actively asked if the patient had a tracheostomy during 
his stay at the ICU). In the postoperative period, after careful 
inspection, a very faint scar was found and when asked about it, 
the patient confirmed that he had undergone a tracheostomy 
during his stay in the Intensive Care Unit. It is noteworthy 
that, despite the severe stenosis he presented, the patient 
was apparently asymptomatic only mentioning the sporadic 
stridor after targeted systematic review of all respiratory 
symptoms after the surgery. It is important to stress, however, 
that after the trauma, the patient had a functional limitation, 
moving around using a wheelchair. Another important 
factor in deciding on the initial approach to the airway was 
the past history of an apparently uncomplicated orotracheal 
intubation in 2019.
After the initial failure in orotracheal intubation, and facing 
a difficult airway due to difficulty in orotracheal intubation 
as defined by the ASA9, the difficult airway approach 
algorithm based on those proposed by the ASA9 was followed. 
Initially, changing the executor, changing the diameter of 
the orotracheal tube, assisting with introducers (FROVA), 
changing the laryngoscope to videolaryngoscopy, placing a 
supraglottic device and, finally, performing fibroscopy.
During the entire process, ventilation of the patient was 
ensured through face mask ventilation, and the patient's 

saturations remained >95% throughout the entire approach. 
Fibroscopy should be used not only as a technique for 
intubation but also as a diagnostic tool.
In this case, instead of insisting in continuously smaller 
orotracheal tubes we opted for a diagnostic technique to try 
to identify the cause for difficulty.
Postoperatively the treatment and management of laryngeal 
stenosis should be carried out by experts in the field. In mild 
to moderate cases, a conservative strategy may be chosen, 
whereas in more severe cases surgical, endoscopic or, in very 
severe cases, tracheostomy will be the therapeutic options to 
be considered.
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RESUMO
Caso clínico de doente do sexo masculino, de 35 anos, com 
antecedentes de síndrome de Steinert proposto para cirurgia 
ortopédica ao membro inferior direito sob anestesia regional. A 
síndrome de Steinert é uma distrofia muscular rara, multissistémica 
e um desafio do ponto de vista anestésico. O doente apresentava 
um componente de ansiedade importante pelo que, com o intuito 
de evitar a utilização de sedativos ou hipnóticos, optou-se por 
aplicar duas agulhas de acupuntura em dois pontos: Yin Tang, 
um ponto ansiolítico e VG 20, um ponto estabilizador. O doente 
manteve-se calmo durante todo o procedimento e não se registou 
qualquer intercorrência. Os autores pretendem realçar a utilidade 
e a importância da acupunctura como alternativa ansiolítica no 
peri-operatório, particularmente em situações em que os fármacos 
habitualmente utilizados podem provocar complicações graves.

ABSTRACT
Clinical case of a 35-year-old male patient with a history of Steinert 
syndrome proposed for orthopedic surgery to the right lower limb 
under regional anesthesia. Steinert syndrome is a rare, multisystem 
muscular dystrophy and an anesthetic challenge. The patient had 
an important component of anxiety, so in order to avoid the use of 
sedatives or hypnotics, it was decided to apply two acupuncture 
needles at two points: Yin Tang, an anxiolytic point and VG 20, a 
stabilizing point. The patient remained calm throughout the procedure 
and there were no complications. The authors intend to emphasize 
the usefulness and importance of acupuncture as an anxiolytic 
alternative in the perioperative period, particularly in situations where 
the drugs commonly used can cause serious complications.

INTRODUÇÃO
A síndrome de Steinert, também conhecida como distrofia 
miotónica, é o tipo mais frequente de distrofias musculares 
na idade adulta.1,2

É uma doença multissistémica caracterizada por perda 
muscular progressiva, miotonia e deterioração cognitiva.3 
Resulta de alterações no cromossoma 19, tem uma transmissão 
autossómica dominante e apresenta um fenótipo altamente 
variável.1,4 A sua incidência estimada é de 1 em cada 80 000 
nascimentos e a prevalência global varia entre 2,1 a 4,3 em 100 
000 habitantes.1,2 
A abordagem anestésica destes doentes é complexa uma 
vez que apresentam uma hipersensibilidade a fármacos 
frequentemente utilizados durante uma anestesia geral, 
nomeadamente opioides, sedativos, hipnóticos e relaxantes 
musculares, o que pode despoletar complicações graves no 
pós-operatório.1

Deste modo, os autores descrevem um caso clínico em que 
se recorreu à utilização de acupuntura como alternativa ao 
uso de fármacos durante um procedimento cirúrgico sob 
anestesia regional, procurando discutir as vantagens desta 
alternativa ansiolítica.

CASO CLÍNICO
Doente do sexo masculino, de 35 anos, proposto para 
cirurgia ortopédica eletiva por fratura bimaleolar do membro 
inferior direito. Na avaliação pré-anestésica o doente referiu 
antecedentes de síndrome de Steinert, não realizando qualquer 
medicação crónica. Negou qualquer antecedente anestésico 
e revelou preocupação relativamente ao procedimento 
cirúrgico atendendo a considerar-se uma pessoa ansiosa. O 
doente concordou com o plano anestésico proposto.
À entrada da sala operatório o doente apresentava-se 
ansioso (escala de agitação e sedação de Richmond +1), 
hemodinamicamente estável e eupneico em ar ambiente. 
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Inicialmente, como método ansiolítico, foram aplicadas duas 
agulhas de acupuntura em dois pontos: Yin Tang, um ponto 
ansiolítico (Fig. 1) e VG 20, um ponto estabilizador (Fig. 2). 
Cerca de 10 minutos depois verificou-se uma queda do índice 
bispectral de 5/10 valores e o doente ficou progressivamente 
mais clamo (escala de agitação e sedação de Richmond 0). 
De seguida foi realizado bloqueio anestésico ecoguiado 
dos nervos ciático e femoral sem qualquer intercorrência. 
O procedimento cirúrgico teve a duração de cerca de 90 
minutos, sendo que o doente se manteve sempre calmo 
sem necessidade de administração de fármacos sedativos ou 
hipnóticos. Não se verificou qualquer intercorrência no intra 
e pós-operatórios. As agulhas foram retiradas antes da alta 
médica da unidade de cuidados pós-anestésicos.
O doente teve alta médica 4 dias depois do procedimento.

Figura 1. Ponto Yin Tang

Figura 2. Ponto VG 20

DISCUSSÃO
A síndrome de Steinert é o tipo mais frequente de distrofias 
musculares na idade adulta. É uma doença multissistémica 
caracterizada por miotonia e atrofia, com fraqueza muscular 
progressiva e contração muscular persistente involuntária, 
após contração voluntária. As extremidades distais são 
habitualmente as mais afetadas, mas também pode afetar 
músculos da face, laringe e músculos respiratórios.1,2

Estes sintomas devem-se a alterações musculares intrínsecas 
e não a alterações em nervos periféricos, o que é corroborado 
pelo facto da miotonia continuar presente mesmo após 
bloqueio de nervos periféricos ou após utilização de relaxantes 
neuromusculares. Apesar do mecanismo subjacente ainda 
não estar completamente esclarecido, pensa-se que alterações 
nos canais de sódio, cloro ou cálcio, presentes membrana 
muscular, possam condicionar o surgimento desta síndrome.1

Esta síndrome está também associado ao surgimento 
de alterações cardíacas, pulmonares, gastrointestinais e 
endócrinas.4 A nível cardíaco é frequente o surgimento 
de disrritmias, cardiomiopatias e doenças valvulares. 
O envolvimento pulmonar é frequente e muitas vezes 
multifatorial. Com a progressão da doença verifica-se um 
acentuar da fraqueza dos músculos respiratórios e, alguns 
estudos sugerem também a presença de alterações nos 
mecanismos centrais de controlo da respiração com uma 
marcada tendência para hipoventilação e consequentemente 
atelectasias e diminuição da compliance pulmonar.1 Em 80% 
dos casos há sintomas gastrointestinais, nomeadamente: 
náuseas, vómitos, disfagia e refluxo gastroesofágico. A 
nível endócrino é frequente a existência de hipotiroidismo, 
hipogonadismo, alterações da secreção de hormona do 
crescimento e alterações no metabolismo da glicose.1

Aquando a abordagem anestésica de um doente com síndrome 
de Steinert, várias preocupações surgem ao longo de todo o 
período peri-operatório, revelando-se um desafio complexo 
para a equipa anestésica.1,5 

Vários fatores podem despoletar o surgimento de miotonias: 
estímulo cirúrgico, hipotermia, tremores e fármacos 
frequentemente utilizados no procedimento anestésico 
(hipnóticos, opioides, sedativos, entre outros). O tratamento é 
essencialmente preventivo, através da evicção destes possíveis 
triggers.4

Relativamente aos indutores anestésicos, o tiopental deve ser 
evitado devido ao risco de depressão respiratória prolongada e 
a dose de propofol necessária nestes doentes pode ser difícil de 
prever devido a alterações da sensibilidade. Verifica-se ainda 
um aumento da sensibilidade aos opioides recomendando-se 
a redução da sua dose.3

O uso de succinilcolina deve ser evitado uma vez que 
pode despoletar uma contração muscular excessiva 
com consequente hipercaliemia e risco de paragem 
cardiorrespiratória. Por outro lado, pode ainda condicionar 
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o desenvolvimento de uma resposta miotónica generalizada 
com compromisso da ventilação e da abordagem da via 
aérea. Já os relaxantes neuromusculares não despolarizantes 
apresentam um prolongamento imprevisível da sua duração 
de ação e recomenda-se a utilização de doses menores e a 
escolha de relaxantes com duração de ação intermédia, como 
o atracúrio.4

Apesar de não haver evidência de relação direta entre esta 
síndrome e surgimento de hipertermia maligna é considerado 
prudente a evicção de fármacos que possam despoletar esta 
intercorrência.5

A abordagem anestésica ideal é ainda incerta, mas o uso 
de técnicas de anestesia regional é recomendado sempre 
que o procedimento cirúrgico o permita. Nestes doentes, a 
abordagem da via aérea pode ser difícil ou mesmo impossível 
se se verificar a existência de miotonias com atingimento dos 
músculos laríngeos e/ou respiratórios.1,4

No caso clínico descrito optou-se pela realização de 
uma anestesia regional, porém o doente apresentava um 
componente de ansiedade importante. Assim, com o intuito 
de evitar a administração de sedativos ou hipnóticos optou-se 
pela utilização de técnicas de acupuntura. 
O uso de acupuntura no período peri-operatório iniciou-se 
há mais de 50 anos, e são vários os estudos que sugerem o seu 
benefício no controlo da ansiedade, diminuição do stress e das 
náuseas e vómitos no período pós-operatório.7 Recentemente 
foi demonstrado que a acupuntura diminui as doses de 
fármacos analgésicos e sedativos em doentes ventilados em 
unidade de cuidados intensivos.8

Na verdade, grande parte dos adultos propostos para 
intervenções cirúrgicas apresentam níveis de ansiedade 
significativos. Vários estudos reportam a utilidade da 
estimulação de determinados pontos, entre os quais os pontos 
Yin Tang (Fig. 1) e VG 20 (Fig. 2).7

O ponto Yin Tang localiza-se na base do nariz exatamente 
entre as sobrancelhas. É um ponto com efeito estabilizador 
e ansiolítico na Medicina Tradicional Chinesa e é utilizado 
para o tratamento de distúrbios de ansiedade e do sono. Num 
estudo recente, a sua estimulação foi associada a uma redução 
significativa do índice bispectral e dos scores da Escala de 
Perceção de Stress.9,10

O ponto VG 20 situa-se no topo da cabeça, sendo o ponto 
mais alto do corpo. Também ele está descrito como um ponto 
ansiolítico e estabilizador na Medicina Tradicional Chinesa.10

No caso descrito, a capacidade de redução dos níveis de 
ansiedade e de stress possibilitou a não utilização de agentes 
sedativos ou hipnóticos num doente com uma suscetibilidade 
aumentada ao efeito depressor deste tipo de fármacos, 
diminuindo o risco de complicações pós-operatórias.
Este caso destaca a utilidade e importância de outras 
metodologias ansiolíticas, nomeadamente da acupuntura, 
no peri-operatório. Os autores realçam que a prática desta 

técnica requer formação na área, não devendo ser executada 
sem a devida formação. Os autores esperam motivar outros 
Anestesiologistas à formação nesta área e à sua utilização na 
sua prática clínica.
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serão aceites alterações de fundo aos artigos. A inclusão 
destas alterações pode motivar a rejeição posterior do artigo 
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integralmente comunicados aos autores no prazo de 6 a 8 
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atentos ao Decreto-lei 129/72 de 6/7/92, à Portaria 1005/92 
de 23/10/92 e estar de acordo com as guidelines definidas no 
“Guide for the care and use of laboratory animals” disponível 
em http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-
and-Use-of-Laboratory-Animals.pdf 
Se forem usadas fotografias de doentes, estes devem ter 
a identidade resguardada ou as fotografias devem ser 
acompanhadas por uma permissão escrita.
Detalhes de identificação devem ser omitidos, se não 
essenciais, mas nunca devem ser alterados ou falsificados na 
tentativa de manter o anonimato.
Devem ser sempre utilizados os nomes genéricos dos 
medicamentos, excepto quando nome comercial é 
particularmente relevante.

Estrutura
Os textos submetidos para publicação devem ser organizados 
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.consort-
statement.org/.
Manuscritos reportando ensaios clínicos devem seguir os 
critérios do ICMJE http://www.icmje.org/. 
Adesão ao QUORUM Statement (Quality of Reporting of 
Meta-analysis) e o ao STARD (Standards for Reporting 
of Diagnostic Accuracy), que guiam os autores sobre a 
informação que deve ser incluída para permitir que os leitores 
e revisores avaliarem o rigor e transparência da investigação.
A contagem da palavra: até 4000
Resumo estruturado: Sim e até 250 palavras
Tabelas/Figuras: até 6
Referências: até 40

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

Artigo de Revisão Sistemática
A revisão sistemática deve seguir o formato: Introdução (inclui 
a justificação e objetivo do artigo), Métodos, Resultados, 
Discussão e Conclusões. O assunto deve ser claramente 
definido. O objetivo de uma revisão sistemática é produzir 
uma conclusão baseada em evidências. Os métodos devem dar 
uma indicação clara da estratégia de pesquisa bibliográfica, a 
extração de dados, classificação e análise de evidências. 
Siga as PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses) guidelines disponíveis em http://
www.prisma-statement.org/
Não deve exceder 6000 palavras, excluindo referências 
e ilustrações. Não deverá ter mais de 100 referências 
bibliográficas. O uso de tabelas e figuras para sumariar pontos 
críticos é encorajado.
A contagem da palavra: até 6000

Resumo estruturado: Sim e até 400 palavras
Tabelas/Figuras: até 10
Referências: até 100

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

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

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

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

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

Perspetiva
Artigo elaborado por convite do Conselho Editorial. Podem 
cobrir uma grande diversidade de temas com interesse para 
a Anestesiologia: problemas atuais ou emergentes, gestão 
e política de saúde, história da anestesiologia, ligação à 
sociedade, epidemiologia, etc. Não precisam de resumo.
A contagem da palavra: até 2000
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 2
Referências: até 10

Imagem em Anestesiologia
Apresentação sucinta com imagens interessantes, novas e 
altamente educativas para destacar informação anestesiológica 
pertinente.
Devem incluir um título em português e em inglês com um 
máximo de oito palavras e um texto com um máximo de 

200 palavras. Não podem ter mais de três autores e cinco 
referências bibliográficas. Não precisam de resumo.
Só são aceites imagens que não tenham sido previamente 
publicadas.
Conteúdo suplementar em vídeo pode ser incluído.
A contagem da palavra: até 200
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 5
Vídeos: até 2
Referências: até 5

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

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

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

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

Tabelas, Figuras ou Fotografias
É de responsabilidade do autor obter autorização por escrito 
e, se necessário, pagar todas as taxas de copyright ao titular do 
direito para republicação na RSPA.
1. obter a do detentor do copyright (geralmente a editora)
2. fornecer cópias da autorização com a apresentação (anexá-

lo como “material suplementar” na área de upload de 
ficheiros no OJS

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

4. fornecer a citação completa na lista de referências
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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 pós-
operatórias, tais como a inflamação sistémica generalizada,3 
fibrilação atrial,4 sangramento,5 de disfunção renal,6,7 e lesão 
cerebral.8

As citações completas devem ser listadas por ordem numérica 
no final do texto.
As abreviaturas usadas na nomeação das revistas devem ser 
as utilizadas pelo Index Medicus Journal Abbreviations ftp://
nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf
Incluir apenas as referências acessíveis a todos os leitores. Não 
incluir artigos publicados sem revisão por pares, ou material 
que aparece em programas de congressos ou em publicações 
organizacionais.
Manuscritos em preparação ou submetidos para publicação 
nunca são aceitáveis como referências. 

Se citar manuscritos aceites para publicação como referências, 
marcá-los como “in press”
Notas: 
Não indicar mês da publicação. Nas referências com 6 ou 
menos Autores, todos devem ser nomeados. Nas referências 
com 7 ou mais autores, devem ser nomeados os 6 primeiros 
seguidos de “et al”. 

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

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

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

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

Tese/Dissertação Académica
Jones DL. The role of physical activity on the need for revision 
total knee arthroplasty in individuals with osteoarthritis of the 
knee [dissertação].
Pittsburgh: University of Pittsburgh; 2001.

Documento de Conferência
Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW. 
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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.cancer-
pain.org/.

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

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

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

Nota final: para um mais completo esclarecimento sobre este 
assunto aconselha-se a leitura das Recommendations for the 
Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly 
Work in Medical Journals do International Commitee of 
Medical Journal Editors), disponível em http://www.ICMJE.
org
Última revisão: Janeiro 2022
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