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Oportunidades Por Trás das Dificuldades
Opportunities Behind Difficulties
https://dx.doi.org/10.25751/rspa.28942

Um dos factos mais importantes para os 
Descobrimentos Portugueses aconteceu 
em 1434 quando Gil Eanes, escudeiro de D. 

Henrique e navegador da casa do Infante, recebeu a 
capitania de um navio com o objetivo de ultrapassar 
o Cabo Bojador.
Este cabo era o ponto mais a Sul da costa africana 
conhecido pelos portugueses e, devido a estar 
rodeado de recifes e existir uma grande tendência 
para a formação de nevoeiro, a navegação neste local 
era perigosa e dif ícil.
Houve quinze tentativas prévias de o ultrapassar, 
todas sem sucesso, pelo que o historiador Damião 
Peres escreveu que “navio que lá passe jamais poderá 
tornar”.

O desaparecimento de embarcações que tentaram 
contornar este cabo levou à crença da existência de 
monstros marinhos para além do cabo. Apesar dos 
riscos e das tentativas prévias falidas, Gil Eanes, em 

maio de 1434, iniciou esta nova viagem até ao Cabo Bojador numa barca de 30 toneladas com um só 
mastro e uma única vela redonda.
Com uma tripulação de 15 homens, ao chegar às proximidades do cabo, afastou-se da costa africana, o 
que lhe permitiu ultrapassá-lo sem maiores dificuldades. O sucesso desta viagem derrubou os mitos e 
permitiu que os navegadores portugueses continuassem com a descoberta de novas terras.

Em todas as áreas encontramos um Cabo Bojador que nos impede ver as baías plácidas de ventos amenos 
que existem para além desse ponto. É por isto que é fundamental ultrapassar as dificuldades para, tal 
como aconteceu no século XV, continuar avançando.

Existem alguns pontos que podem ajudar a que a Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 
continue a progredir. No meu entender, será fundamental dar-lhe maior visibilidade fora das nossas 
fronteiras, o que aumentará o número de potenciais trabalhos submetidos.
Revistas como a nossa podem contribuir para o conhecimento científico no campo da Anestesiologia, 
publicando informação importante para a comunidade internacional proveniente da investigação local. 
Outro aspeto relevante, do meu ponto de vista, diz respeito à melhoria continua do processo de revisão, 
pelo que estão previstas algumas iniciativas da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia para o próximo 
ano que nos ajudarão a aumentar o número de revisores que colaboram com a nossa revista. 

Finalmente, desejo agradecer a todos os autores que consideraram durante este ano a Revista da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia como o veículo certo para publicar os seus trabalhos.
Também agradeço a todos os revisores que colaboraram durante este ano, assim como ao resto de 
colaboradores que participaram no processo de edição da revista. 
Tal como os portugueses capitaneados por Gil Eanes no século XV, encontraremos a rota certa que leve 
a nave a bom porto, transformando os desafios em novas oportunidades.
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RESUMO
Introdução: A craniotomia é um procedimento cirúrgico 
relativamente comum, com várias indicações clínicas. A dor, náuseas 
e vómitos e outros intercorrências de domínio anestésico, estão 
associadas a consequências potencialmente devastadoras. O objetivo 
deste estudo foi aferir a existência de correlação entre a estratégia 
anestésica e outcomes pós-operatórios.
Material e Métodos: Realizamos um estudo prospetivo observacional 
incluindo 90 doentes propostos para craniotomia eletiva num 
Hospital Universitário. Foram analisadas várias variáveis do pré, intra, 
pós-operatório imediato e das primeiras 24 horas após procedimento. 
O Teste de Mann Whitney-U, o Teste Exato de Fisher e Teste Qui-
quadrado foram realizados com recurso ao software IBM® SPSS® 
Statistics v.26 (National Opinion Research Center, USA) para análise 
estatística. Significância estatística foi atribuída a p<0,005.
Resultados: A média de idades dos doentes anestesiados foi de 57,9 
anos (DP 15,5: mín. 21, máx. 85) e 54,4% pertenciam ao sexo feminino. 
Na avaliação pré-operatória, 3,3% apresentavam um GCS 9-13 e os 
restantes GCS >13. Em 25,6% as lesões ocupantes de espaço estavam 
localizadas na fossa posterior. Todos os doentes foram submetidos 
a anestesia geral intravenosa em target-controlled infusion (TCI). A 
estratégia analgésica endovenosa foi complementada com bloqueio 
de escalpe em 51,1% dos casos.
Conclusão: O bloqueio de escalpe e/ou sulfato de magnésio 
associaram-se a uma menor intensidade da dor pós-operatória na 
admissão Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA), diferenças 
que não se repercutiram no momento de alta da UCPA e às 24 
horas. Concluindo, que este poderá ser um momento de otimização 
potencial de forma aperfeiçoar a estratégia anestésica.

ABSTRACT
Introduction:  Craniotomy is a relatively common surgical procedure, 
with several clinical indications. Pain, nausea and vomiting and other 
anesthetic-related adverse events are associated with potentially 
devastating consequences. The aim of this study was to assess 
the existence of a correlation between anesthetic strategy and 
postoperative outcomes.
Material and Methods: We performed a prospective observational 
study including 90 patients proposed for elective craniotomy in a 
University Hospital. Several variables were analyzed in the pre, intra, 
immediate postoperative period and in the first 24 hours after the 
procedure. The Mann Whitney-U test, Fisher's Exact Test and Chi-
square Test were performed using the IBM® SPSS® Statistics v.26 
software (National Opinion Research Center, USA) for statistical 
analysis. Statistical significance was assigned to p<0.005.
Results: The mean age of anesthetized patients was 57.9 years (SD 
15.5: min. 21, max. 85) and 54.4% were female. In the preoperative 
evaluation, 3.3% had a GCS 9-13 and the remaining GCS >13. In 25.6%, 
the space-occupying lesions were in the posterior fossa. All patients 
underwent target-controlled infusion (TCI) intravenous general 
anesthesia. The intravenous analgesic strategy was complemented 
with scalp block in 51.1% of cases.
Conclusion: The performance of scalp block and/or administration 
of magnesium sulfate was associated with a lower intensity score of 
postoperative pain at Post Anesthesia Care Unit (PACU) admission, 
differences that were not reflected at the time of discharge and at 24 
hours. In conclusion, this could be a time for potential optimization in 
order to improve the anesthetic strategy.
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Avaliação da Estratégia Anestésica nas Craniotomias do Adulto
Assessment of Anesthetic Strategy in Adult Craniotomies

INTRODUÇÃO
A craniotomia é um procedimento cirúrgico relativamente 
comum, com várias indicações clínicas: biópsia de lesões 
suspeitas, resseção de lesões ocupantes de espaço (LOE) 
intracranianas, tratamento de patologias vasculares, entre 
outras.  
A dor associada à craniotomia é classificada como moderada 
a intensa em até 90% dos casos, no entanto até 30% dos 
pacientes podem desenvolver cefaleia crónica.1

Existem vários estudos sobre dor pós-operatória em pacientes 
neurocirúrgicos, mas nenhum com evidência científica que 
determine quais os tratamentos eficazes e os efeitos laterais 
associados.2

A dor indevidamente controlada pode associar-se a 
consequências potencialmente devastadoras, como 
hemorragia intracraniana pós-cirúrgica devido a hipertensão 
arterial induzida por hiperativação do sistema nervoso 
simpático, assim como hipertensão intracraniana por 
agitação. Estas complicações prolongam a permanência 
hospitalar, aumentam a morbi-mortalidade e os custos 
hospitalares associados.1

Os esquemas analgésicos disponíveis para os doentes 
neurocirúrgicos são limitados por preocupações relacionadas 
com a coagulação, sedação, miose, náuseas e vómitos, que 
podem dificultar a avaliação neurológica pós-operatória e 
mascarar os sinais de hipertensão intracraniana.1 Os opióides 
são frequentemente utilizados no esquema analgésico e como 
fármacos de resgate.  Pelos potenciais efeitos dos opióides 
na função neurológica, nas capacidades cognitivas e pela 
necessidade de uma avaliação neurológica para identificar 
défices neurológicos de novo – por exemplo, no caso da 
hemorragia intracraniana no pós-operatório – estes devem 
ser administrados judiciosamente após uma craniotomia.3

A ocorrência de náuseas e vómitos (NVPO) é igualmente 
indesejada após procedimentos neurocirúrgicos, não só pelo 
incómodo do sintoma, mas também devido aos efeitos na 
pressão intracraniana e na pressão intravascular cerebral, que 
podem resultar em edema cerebral, hemorragia intracraniana 
e formação de hematoma na loca cirúrgica.3

A cirurgia da fossa posterior, compartimento rígido e com 
pouca complacência, que alberga estruturas vitais, como 
tronco cerebral e cerebelo, exige um cuidado anestésico 
diferenciado. A dor e NVPO são questões de difícil gestão, 
uma vez que as abordagens ocipital e infratentorial estão 
associadas a dor pós-operatória intensa devido à incisão 
sobre o músculo, estiramento e posterior espasmo; todos os 
pacientes submetidos a cirurgia da fossa posterior devem ser 
considerados de alto risco para NVPO devido à proximidade 
do centro de vômito ao local cirúrgico.4

O principal objetivo do presente estudo foi avaliar a estratégia 
anestésica de adultos submetidos a craniotomia eletiva 
num Centro Hospitalar Universitário, analisando a eficácia 
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analgésica e a incidência de complicações nas primeiras 24 
horas pós-operatórias.

MATERIAL E MÉTODOS
Após aprovação pela Comissão de Ética, realizou-se um 
estudo observacional prospetivo num Hospital Universitário.
Participantes:
Foram incluídos doentes submetidos a craniotomia eletiva 
para exérese de lesão ocupante de espaço (LOE) sob anestesia 
geral no período de 1 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 
2021. Procedimentos neurocirúrgicos não eletivos (urgentes/
emergentes), incorretamente classificados ou realizados 
sem recurso a anestesia geral foram excluídos da análise 
observacional. 
Recolha de dados:
A avaliação e colheita de dados incluiu quatro momentos 
distintos: avaliação pré-operatória; intra-operatória; pós-
operatória a nível da Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos 
e, posteriormente, até às primeiras 24 horas pós-operatórias. 
Previamente à análise de dados, a informação clínica foi 
codificada de forma a assegurar a confidencialidade.
As variáveis em análise foram: dados demográficos; 
classificação estado físico ASA (American Society of 
Anesthesiologists); exame neurológico pré-operatório; 
recidiva tumoral; tipo e localização LOE; dimensões; 
lateralidade; edema peri-lesional; posicionamento; técnica 
anestésica; duração do procedimento; analgesia intra-
operatória; profilaxia de NVPO; hemoglobina inicial e final; 
perdas hemáticas estimadas e necessidade de transfusão de 
glóbulos rubros. Considerando os dados referentes ao pós-
operatório na Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA) 
foram incluídos: escala qualitativa da dor à admissão e alta; 
analgesia suplementar; NVPO; tempo de permanência e 
destino pós alta. Nas primeiras 24 horas foram sucessivamente 
avaliados: estado neurológico, dor à admissão, dor máxima 
nas 24 horas, NVPO. 
A ocorrência de complicações foi registada em todos os 
momentos em análise, nomeadamente noção intraoperatória 
de “tensão cerebral”, crise convulsiva, embolia gasosa, 
hemorragia ou isquemia cerebral, necessidade de suporte 
aminérgico, necessidade de re-intervenção, défice motor 
de novo, trombose venosa, diabetes insipidus, paragem 
cardiorrespiratória (PCR), outras complicações.
Métodos estatísticos:
Os dados sociodemográficos e a informação clínica são 
apresentados através da média e desvio padrão (no caso de 
variáveis contínuas) e frequências absolutas e relativas (no 
caso de variáveis categóricas).
O Teste de Mann Whitney-U, o Teste Exato de Fisher e Teste 
Qui-quadrado foram realizados com recurso ao software 
IBM® SPSS® Statistics v.26 (National Opinion Research 
Center, USA). Significância estatística foi atribuída a p<0,005.



houve nenhum registo de dor severa.  Em alguns pacientes 
foi necessário o reforço da analgesia com: opióides (45,6%), 
paracetamol (11,1%), parecoxib (12,2%) e sulfato de magnésio 
(5,6%). Na alta da UCPA, a maioria não referia dor (68,9%), 
20% referia dor ligeira e 1,1% dor moderada. 
A incidência de NVPO na UCPA foi de: 3,3% náuseas e 5,6% 
vómitos. 
Os motivos do atraso da alta da UCPA foram: questões 
logísticas, hipertensão arterial, dor não controlada, náuseas 
e vómitos, choque hipovolémico e alteração do estado de 
consciência.  O tempo médio de permanência na UCPA foi 
de 116,5 min (DP 111,2; mín. 20 máx. 1020).
Na avaliação às 24 horas, 23,3% apresentavam-se sem queixas 
álgicas, a intensidade máxima foi ligeira em 57,8% dos casos, 
moderada em 13,3% e intensa em 2,2%.
Relativamente às NVPO, 5,6% apresentaram náuseas e 13,3% 
vómitos nas 24h seguintes. Nas primeiras 24 horas do pós-
operatória ocorreram: 7 casos de défice motor de novo, 6 
casos de isquemia cerebral, 4 hemorragia intracerebral (estas 
2 complicações confirmadas por tomografia computorizada 
crânio-encefálico), 2 casos de diplopia,1 re-intervenção, 1 crise 
convulsiva, 1 trombose venosa, 1 caso de diabetes insipidus, 
1 caso de défice campimétrico, 1 caso de disfagia, disartria 
e paralisia facial, 1 parésia V par, 1 síndrome cerebeloso, 
1 caso de vertigens e 1 taquicardia supraventricular com 
instabilidade hemodinâmica.
A duração média do internamento foi de 9 dias (DP 13,1 dias 
mín. 2, máx. 101).
Relativamente à evolução do estado neurológico, existiu uma 
associação entre o GCS inicial e a avaliação às 24 horas (Teste 
Exato de Fisher p=0,023).
Os casos com bloqueio de escalpe apresentaram uma 
mediana de dor mais baixa, em comparação com os que não 
fizeram bloqueio, na admissão na UCPA (Teste U Mann-
Whitney (p=0,002). No entanto, o grau de dor no momento 
da alta da UPCA foi idêntico nos dois grupos (Teste U Mann-
Whitney (p=0,160)). Os doentes a quem foi administrado 
sulfato de magnésio intra-operatório apresentaram também 
uma mediana de dor mais baixa na admissão à UCPA, 
comparando com os doentes que não fizeram (Teste U Mann-
Whitney (p=0,032)), mas com dor idêntica no momento da 
alta da UCPA (Teste U Mann-Whitney (p=0,281)).Na maioria 
dos casos a quem foi administrado sulfato de magnésio, foi 
realizado bloqueio de escalpe (26 de 29 doentes, 89,7% de 
todos os que receberam sulfato de magnésio), Teste de Qui-
quadrado p<0,001.
Verificou-se uma relação entre não realização de bloqueio 
de escalpe e a não administração de sulfato de magnésio e a 
necessidade de administrar fármacos analgésicos de resgate, 
Teste de Qui-quadrado p=0,039. Além disso, os casos em 
que não foi executado o bloqueio de escalpe, tiveram mais 
probabilidade de ter dor ligeira ou moderada (Teste de Qui-

RESULTADOS
Foram analisados 90 pacientes submetidos a craniotomia 
(3 excluídos). A média de idades foi de 57,9 anos (DP 15,5: 
mín. 21, máx. 85); 54,4% dos pacientes do sexo feminino; a 
distribuição pela classificação ASA foi: 2,2% ASA I, 55,1% 
ASA II, 40,4% ASA III, 2,2% ASA IV. Na avaliação pré-
operatória, 3,3% apresentavam um GCS 9-13 e os restantes 
GCS >13. Clinicamente 16,7% apresentavam alterações de 
nervos cranianos, 14,4% défices motores, 12,2% cefaleias, 
10% epilepsia, 8,9% alteração do estado de consciência, 7,8% 
síndrome cerebeloso e 1,1% disfagia. O exame neurológico 
era normal em 28,9%.
A localização tumoral mais frequente foi a frontal (38,9%), 
seguindo-se infratentorial (20%), parietal (10%) e a occipital 
a menos frequente (7,8%). Constituíam recidivas tumorais 
21,1% dos casos. A percentagem de casos com edema 
peritumoral foi de 47,8%.
Todos os doentes foram submetidos a anestesia geral 
intravenosa: propofol e remifentanil com target-controlled 
infusion (TCI). A duração média dos procedimentos 
anestésicos foi de 275,5 min (DP 395,3; mín. 131, máx. 
836). Relativamente ao posicionamento: 64,4% das cirurgias 
realizaram-se em decúbito dorsal, 20% em ventral, 10% 
lateral/park bench e 5,6% sentado/semi-sentado. 
Os fármacos analgésicos administrados foram: paracetamol 
em 83,3% dos casos, parecoxib em 56,7% e sulfato de magnésio 
em 32,2%; analgesia opióide em 81%, com prescrição de 2 
opióides (morfina e tramadol) em 23% das abordagens; o 
bloqueio de escalpe foi executado em 51,1% dos casos.
A profilaxia de náuseas e vómitos foi cumprida em 93,1% 
(23,3% com 1 anti-emético e 69,8% com 2 anti-eméticos). 
As perdas hemáticas estimadas foram em média de 249 ml 
(DP 196,7 mín. 40 máx. 1000). Não se verificou nenhum caso 
de hemorragia maciça nem necessidade de transfusão de 
glóbulos rubros. 
Relativamente às complicações, enumeram-se 3 casos de 
hipotensão com necessidade de aminas vasoativas, 2 casos 
de hipertensão, 2 situações de atraso de recuperação de 
consciência no recobro, 1 caso de convulsão e 1 caso de 
paragem cardiorrespiratória. 
A percentagem de doentes monitorizados em unidades 
de internamento nível II e nível III, foi de 92,2% e 7,8%, 
respetivamente. Não se registou nenhuma admissão que não 
estivesse prevista no pré-operatório em unidade de cuidados 
nível III.  
Constavam nos motivos de admissão na Unidade de Cuidados 
Intensivos: instabilidade hemodinâmica com necessidade de 
suporte aminérgico, a localização do tumor e a lesão de pares 
cranianos com compromisso dos reflexos de deglutição, 
vómito e ventilação. 
À admissão na UCPA, 45,6 % apresentavam-se sem dor, 
32,2% com dor ligeira e 32,2% com dor moderada. Não 
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quadrado p=0,002).
A incidência de NVPO foi de apenas 8,9%. Não foram 
encontrados fatores que estivessem associados à ocorrência 
de NVPO na UPCA (como sexo, idade, localização tumoral e 
hemoglobina inicial/final). 
Os dados foram analisados com discriminação dos casos 
de cirurgia da fossa posterior (n=23). Não houve diferença 
na necessidade de fármacos na UPCA ou na incidência de 
NVPO. Os doentes submetidos a cirurgia da fossa posterior 
apresentaram maior incidência de dor às 24 horas, classificada 
como dor ligeira (Teste Qui-quadrado p=0,013). Foi realizado 
bloqueio de escalpe a cerca de metade dos doentes (52,2%) e 
a necessidade de outros fármacos analgésicos foi menor neste 
grupo (Teste Exato de Fisher unilateral p=0,035). No entanto, 
não existiu relação entre a dor à alta da UCPA (p=0,444) e 
dor às 24 horas nos dois grupos (p=0,154) (Teste Exato de 
Fisher unilateral p=0,444 e Teste Exato de Fisher unilateral 
p=0,154, respetivamente). Verificou-se que a duração do 
internamento deste tipo de cirurgia não foi diferente em 
relação aos restantes. (Teste U-Mann Whitney p=0,661).

DISCUSSÃO
Os resultados descritos foram baseados num estudo 
prospetivo, descritivo, com amostra considerável de doentes. 
A incidência de dor, NVPO e outras complicações do pós-
operatório foi baixa, o que poderá evidenciar uma conduta 
clínica adequada.
A execução de bloqueio de escalpe e/ou a administração 
de sulfato de magnésio associaram-se a uma menor 
intensidade da dor pós-operatória, pelo menos na admissão 
na UCPA, reduzindo a necessidade de fármacos de resgate, 
nomeadamente opióides. Relativamente à cirurgia da fossa 
posterior, o bloqueio de escalpe também permitiu a redução 
da dor e a necessidade de outros fármacos de resgate na 
UCPA. 
Apesar destas diferenças no pós-operatório precoce, as 
evidências indicam que as intervenções farmacológicas 
aplicadas não surtem efeito na dor à alta da UCPA e nas 24 
horas do pós-operatório. Assim, este deve ser também um 
momento de enfoque da estratégia analgésica, de forma a 
minimizar a morbilidade após a alta da UCPA. 
As limitações que impuseram condicionamentos na 
apresentação dos resultados foram: 
preenchimento de formulários da auditoria (manual e 
ocasionalmente pouco objetivo); pouca representatividade 
de casos de dor moderada ou severa, para se poder tirar 
conclusões mais robustas sobre as estratégias analgésicas 
aplicadas; número pequeno de casos de cirurgia da fossa 
posterior para se poder tirar conclusões mais assertivas em 
relação aos achados encontrados.
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CONCLUSÃO
Este estudo teve como objetivo identificar aspetos a melhorar/
aperfeiçoar em relação ao período peri-operatório dos 
pacientes submetidos a craniotomia para resseção tumoral. 
Estas questões podem ser fonte de morbimortalidade 
significativa, acabando por influenciar o outcome peri-
operatório.  Existem ainda várias estratégias anestésicas que 
são subestimadas, como bloqueio de escalpe, e que devem 
ser encaradas como arma terapêutica, mesmo na cirurgia da 
fossa posterior.
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RESUMO
Introdução: A eletroconvulsoterapia (ECT) é um procedimento com 
um papel insubstituível no tratamento de patologias graves do foro 
psiquiátrico. No entanto, possui efeitos adversos relacionados com a 
estimulação elétrica transcraniana, pelo que é realizado sob anestesia 
geral. O presente trabalho pretende descrever e rever os cuidados de 
anestesiologia para ECT.
Métodos: Uma revisão narrativa da literatura foi conduzida com 
os descritores associados a palavra “electroconvulsoterapia”: 
“anestesia”, “sedação”, “eletroencefalograma”, ”pacemaker, “estimulação 
transcraniana”, “estimulação nervo vago” em diferentes bases de 
dados eletrónicas, tais como: MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library 
e SciELo. Foram incluídos artigos em português e inglês publicados 
após revisão do resumo.
Resultados: Durante a ECT é desencadeada uma crise tónico-clónico 
generalizada que tem como principais efeitos adversos as fraturas, 
taqui-bradi-disrritmias, com tradução hemodinâmica, náuseas, 
vómitos, cefaleia e confusão pós-ictal. Os cuidados de anestesiologia 
devem 1) garantir a revisão da medicação e história médica pessoal do 
doente, por forma a 2) selecionar agentes indutores de anestesia geral 
adequados a cada tratamento e 3) minimizar os efeitos adversos mais 
frequentes da ECT durante e após procedimento.  Para identificação 
do risco anestésico de cada doente, a avaliação pré-ECT deve de 
incluir avaliação laboratorial, eletrocardiograma e exclusão de doença 
estrutural do sistema nervoso central. A terapêutica crónica deve 
ser revista de forma individual, sendo que ajuste de doses diárias 
de anti-convulsivantes, anti-depressivos, anti-hipertensores, beta-
bloqueantes e insulinoterapia podem ser necessárias.  Condições 
médicas como a gestação ou presença de dispositivos eletrónicos 
carecem de cuidados especiais. A indução anestésica é realizada com 
propofol/cetamina associado a remifentanil/alfentanil, com utilização 
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de relaxamento muscular com succinilcolina/rocurónio. A ventilação 
com insuflador com oxigénio de alto débito são a primeira linha em 
situações de baixo risco anestésico. Porém, em condições especiais, a 
necessidade de utilização de dispositivos supraglóticos ou intubação 
orotraqueal deve ser antecipada.  A monitorização do doente deve 
ser feita com eletroencefalograma, eletrocardiografia, pressão arterial, 
frequência respiratória, capnografia e oximetria de pulso. Cuidados peri-
procedimento devem prevenir as náuseas e vómitos com ondansertron, 
e cefaleia com paracetamol ou cetorolac. A síndrome confusional e 
recorrência de crise convulsiva deve ser monitorizada no período pós-
ictal.
Conclusão: Cuidados de anestesiologia peri-procedimento devem 
rastrear a presença de dispositivos electrónicos implantáveis e gestação, 
prevenir os efeitos adversos comuns da ECT, antecipar dificuldades na 
gestão da via aérea e na repercussão hemodinâmica para otimizar a 
eficácia do tratamento.

ABSTRACT
Introduction: Electroconvulsive therapy (ECT) is a procedure 
irreplaceable for severe mental illness. However, ECT is performed 
under general anesthesia due to adverse effects. This work aims to 
describe anesthesia for ECT.
Methods: A narrative literature review with the following terms added 
to the term “electroconvulsive therapy” such as “anesthesiology”, 
“sedation “, “electroencephalogram”, “pacemaker”, “brain stimulation”, 
“vagal nerve stimulation” was conducted in different electronic data 
bases such as MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, and SciELo. 
We included articles in Portuguese and English after reviewing the 
abstracts.
Results: ECT promotes a seizure which may lead to fractures, 
bradycardia, hypertension, hemodynamic decompensation, nausea, 
vomiting, headache, and confusion. The anesthesiology must provide 
patient care to warrant 1) an medical history review, 2) select the 
most appropriate pharmacy to induce general anesthesia, and 3) 
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INTRODUÇÃO
A eletroconvulsoterapia (ECT) surgiu no século XX como 
tratamento de sintomas psicóticos tendo por base a teoria 
de antagonismo biológico (indução de crises convulsivas 
para diminuição de eventos psicóticos). Com a evolução do 
conhecimento, tem-se mostrado uma alternativa válida ao 
tratamento farmacológico em diversas patologias do foro 
psiquiátrico, entre outras razões por ter início de ação mais 
célere, e por isso útil no tratamento agudo.1

A crise convulsiva é desencadeada através da aplicação de 
estimulação elétrica transcraniana (EET). Historicamente, 
a promoção de crises generalizadas tónico-clónicas (CGTC) 
por ECT esteve associada a fraturas ósseas, fraturas dentárias, 
eventos cardiovasculares agudos e memória traumática, 
pelo que no presente é realizada com doente sob anestesia 
geral. A utilização de hipnóticos, analgésicos e relaxantes 
musculares requere a avaliação do doente pré-procedimento, 
padronização do procedimento e vigilância de efeitos 
adversos pós-procedimento, por forma a garantir a segurança 
do doente e qualidade da ECT.2,3 A presente revisão pretende 
informar sobre os efeitos fisiológicos da ECT, e descrever 
cuidados de anestesiologia peri-procedimento no intuito de 
otimizar a segurança da ECT e eficácia do tratamento.

MÉTODOS
Realizou-se uma revisão narrativa da literatura de modo a 
sintetizar as recomendações mais recentes sobre os cuidados 

minimize the most common adverse effects during and after ECT. 
A previous consult to ECT is recommended and should include a 
hemogram, leucocytes, coagulation, electrocardiogram. Chronic 
medication doses adjustments of anticonvulsants, antidepressants, 
antihypertensive, beta-blockers, and insulin therapy may be 
needed. Pregnants or holders of implantable electronic devices 
urge for special care. Anesthesia is performed using either propofol 
or ketamine with remifentanil/alfentanil using a neuroblocking 
agent such as succinylcholine or rocuronium.  The management 
of the airway should be made using a conventional mask-bag 
system in low-anesthetic risk patients. However, in the presence of 
difficult airway preditors or increased risk of aspiration, orotracheal 
intubation may be anticipated. During ECT, monitoring is made using 
an electroencephalogram, electrocardiography, arterial pressure, 
respiratory plethysmography, capnography, and pulse oximetry. 
Nausea and vomiting are preventable with ondansetron, headache 
with paracetamol or ketorolac. Delirium and seizure recurrence 
should be monitored after ECT.
Conclusion: Anesthesia patient care must review the presence 
of electronic implantable devices, pregnancy, anticipate adverse 
effects of the ECT to warrant appropriate airway management, avoid 
hemodynamic decompensation and optimize treatment efficiency.

de anestesiologia no período peri-procedimento de ECT. Os 
artigos incluídos foram obtidos através de uma pesquisa em 
diferentes bases de dados entre as quais MEDLINE, EMBASE, 
Cochrane Library e SciELo.
Os   títulos   de   assuntos, termos livres e pareados 
utilizados foram os seguintes: “electroconvulsive 
therapy”, “electroconvulsive therapy anesthesiology”, 
“electroconvulsive therapy sedation“, “electroconvulsive 
therapy electroencephalogram”, “electroconvulsive therapy 
pacemaker”, “electroconvulsive therapy brain stimulation”, 
“electroconvulsive therapy vagal nerve stimulation”.
Os critérios de inclusão foram: idioma (português e inglês); 
disponibilidade (resumo, texto integral), e capítulos incluídos 
em livros ou monografias. Foram ainda consideradas as 
referências desses artigos e livros.

DISCUSSÃO
EFEITO FISIOLÓGICO DA ECT
A ECT desencadeia uma CTCG com a duração mínima de 
25 segundos no sinal eletroencefalográfico (EEG) quando 
bem-sucedida.1 Imediatamente após EET, ocorre a fase tónica 
com duração entre 10 a 20 segundos. Esta é identificada pela 
presença de sinal de EEG com poliponta (e aumento de tónus 
com contração mantida na ausência de relaxante muscular), 
e concomitante ativação do sistema nervoso parassimpático 
com bradicardia e hipotensão. Em seguida, ocorre a fase 
clónica identificada no EEG por ondas rítmicas de frequência 
teta-delta (e movimentos clónicos na ausência de relaxante 
muscular) e concomitante ativação simpática com taquicardia 
e hipertensão. No geral, a CTCG promove o aumento das 
necessidades de oxigénio e aumento da produção de dióxido 
de carbono.4 A nível hemodinâmico, a ativação sistema 
nervoso simpático transitória promove a libertação de 
catecolaminas pela suprarrenal com duração de pelo menos 
10 minutos. Consequentemente, ocorre aumento da pressão 
arterial média, frequência cardíaca com aumento do consumo 
metabólico dos cardiomiócitos (de 50% a 400%) e diminuição 
do volume sistólico.4 Simultaneamente, ocorre aumento 
do consumo metabólico cerebral associado a aumento das 
velocidades de fluxo das artérias cerebrais intracranianas, 
assim como aumento da pressão intracraniana e da pressão 
intraocular.5 Hipoxia e hipercapnia são fatores conhecidos 
como agravantes da resposta simpática adrenérgica.5

A ECT desencadeia contração muscular generalizada na 
ausência de relaxantes musculares com risco de fraturas 
dentárias e ósseas,2,3 com a introdução de relaxantes 
musculares durante a ECT, a contração muscular ocorre 
predominantemente nos músculos da face podendo causar 
lesões gengivais e dentárias, e aumento da pressão gástrica 
com risco de regurgitação do conteúdo gástrico e aspiração 
para a árvore traqueobrônquica.6

Em até 85% dos doentes submetidos a ECT ocorre cefaleia e 
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em 36% estão descritas alterações cognitivas como confusão 
interictal e agitação no período pós-ictal imediato. A agitação 
pode se manifestar por desorientação, inquietude motora, 
irresponsividade verbal ou em casos raros, ataques de pânico, 
delírios e recorrência de crise convulsiva.2

INDICAÇÕES DA ECT
Os quadros clínicos classicamente com resposta à ECT 
são a estados severos:  depressivos, psicóticos, de mania 
e de catatonia.3 As seguintes contraindicações devem ser 
consideradas2,3,7:
• Relativas - lesão intracraniana com risco de hipertensão 

intracraniana, aneurisma cerebral, acidente vascular 
cerebral hemorrágico ou embólico há menos de 6 meses, 
epilepsia, enfarte agudo do miocárdio há menos de 6 meses, 
angina de peito em crescendo ou instável, insuficiência 
cardíaca descompensada, glaucoma não tratado, gestação, 
descolamento de retina não tratado e fraturas instáveis.

Paralelamente, devem ser considerados os seguintes fatores 
de risco:
• História de fatores patologia cardiopulmonar, alterações 

iónicas e trauma crânio-encefálico moderado a grave há 
menos de 6 meses;

• Contra-indicações de fármacos utilizados durante a 
anestesia geral (p.e. deficiência de pseudocolinesterases, 
história de hipertermia maligna e anafilaxia 
medicamentosa);

• Condições que adicionem risco evitável pela utilização de 
fármacos analgésicos (p.e. história de náuseas e vómitos, 
refluxo gastroesofágico, gestação).

AVALIAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL
A identificação do doente de elevado risco anestésico previne 
o risco da anestesia geral, sendo recomendado os seguintes 
meios complementares pelos efeitos fisiológicos da ECT8:
• Análises laboratoriais (hemograma, coagulação, 

bioquímica com ionograma, função renal, função hepática, 
parâmetros inflamatórios);

• Eletrocardiograma.
Exames realizados durante o diagnóstico diferencial da 
patologia do foro psiquiátrico podem conter informação útil 
pré-ECT (i.e. assim como serologia infeciosa e tomografia 
computorizada craniana). Previamente ao tratamento, os 
antecedentes médicos e terapêutica medicamentosa de cada 
doente devem ser revistos por forma a aumentar a eficácia 
e segurança da ECT.9 Na Tabela 1, estão demonstrados os 
efeitos adversos de algumas classes de medicamentos quando 
associados à ECT.9,10 Na Tabela 2, está resumida a atuação 
de acordo com algumas co-morbilidades cardiovasculares.10 

Apesar de no dia da ECT, ser exigido jejum de alimentos 
sólidos e líquidos de pelo menos 6 horas, medicamentos que 
confiram proteção dos efeitos adversos da ECT podem ser 

ingeridos até duas horas antes com ingesta liquida mínima.
Cardiopatia
Doentes com história de cardiopatia tem um elevado risco 
de complicações após ECT em comparação com os doentes 
sem cardiopatia.9 A doença cardíaca hipertensiva e coronária 
deve ser estabilizada no período pré-procedimento.3,10 Os 
anti-hipertensores e hipocoagulantes devem ser mantidos, 
enquanto a toma de beta-bloqueantes deve ser suspensa.10 

O prolongamento do intervalo QT deve ser acautelado (p.e. 
anti-depressivos, anti-psicóticos, anti-eméticos) pelo risco de 
insuficiência cardíaca e bradicardia severa.8,10

Diabetes mellitus
A ECT desencadeia hiperglicemia em doentes com 
insulinorresistência ou escassez fisiológica de insulina.4,8 
No entanto, com a exigência do jejum, o regime de anti-
diabéticos deve ser ajustado no dia da ECT. Na manhã do 
procedimento, devem ser evitados antidiabéticos orais e 
insulina de ação rápida. A insulinoterapia deve ser reduzida 
para metade do esquema habitual do doente.10,11 A utilização 
de insulina de ação intermédia e monitorização da glicémia 
capilar 30 minutos antes da ECT deve ser realizada para a 
evitar a hipoglicémia.8

Asma
Doentes com asma apresentam maior risco de 
broncorreactividade quando submetidos a anestesia geral. A 
terapêutica de manutenção deve ser mantida e ser utilizada 
terapêutica de resgate em caso de exacerbação.8,11 A utilização 
de teofilina deve ser suspensa (tabela 1).10

Gestação
A gravidez não contraindica a realização de ECT, porém deve 
ser realizada com monitorização cardíaca-fetal e apoio da 
especialidade de obstetrícia.2,6,10 Estudos sugerem a realização 
de teste de reatividade fetal peri-procedimento a partir do 2º 
trimestre de gestação. São necessários cuidados acrescidos 
com a medicação psiquiátrica e anestésica, assim como na 
gestão de via aérea para evitar aspiração de conteúdo gástrico, 
mais evidente a partir da 20º semana.6,10

Epilepsia, doenças neurodegenerativas e neuromusculares
Doentes com epilepsia sob terapêutica médica apresentam 
diminuição do limiar convulsivo em comparação com 
doentes sem epilepsia.8,9 As doses de anti-convulsivantes 
devem ser modificadas em caso da ECT não ser eficaz.2,10,11 

De modo geral, deve-se suspender a toma do dia anterior e 
atrasar a toma do dia do tratamento para o período pós-ECT. 
Porém, em caso de insucesso da ECT, deve reduzir-se a dose 
diária medicamentos, geralmente para metade.8,10

A presença de síndromes demenciais condiciona maior 
prevalência de síndrome confusional pós-procedimento, 
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pelo que é sugerido vigilância comportamental para 
além das 2 horas recomendadas convencionalmente.8 Na 
presença de doenças neuromusculares, nomeadamente 
na síndrome pós-poliomielite, a avaliação laboratorial da 
caliémia pode inviabilizar o uso de relaxantes musculares 
despolarizantes.11,12

Dispositivos eletrónicos
A ECT deve ser evitada em doentes com implantes 
cocleares12 e estimuladores do nervo vago.13 A manutenção 
do tratamento de ECT deve ser articulada com médico da 
especialidade e fabricante do equipamento, sendo sugerida 
a suspensão da atividade elétrica do dispositivo durante 
ECT.14 O seu funcionamento e integridade deve ser revisto 
após procedimento.10 A estimulação do nervo vago parece 
ter benefícios quando associada ao tratamento de ECT em 
doentes com depressão severa, apesar da inexistência de 
estudos randomizados prospetivos.15

A presença de material metálico não inerte na calote craniana 
ou intracraniano (tais como clips de exclusão aneurismática) 
não mostrou risco acrescido quando a ECT foi realizada 4 
meses após implante.15 Centros de ECT sugerem a consulta 
do fabricante e do especialista de Neurocirurgia no período 
pré-ECT.7,11

Implantes eletrónicos cardíacos não parecem aportar 
risco acrescido durante a ECT.10 No entanto, marca-
passos cardíacos inibem a resposta fisiológica à ECT e 
a leitura da condução cardíaca por ser prejudicada pela 

Tabela 1. Efeito farmacológico e recomendações pré-procedimento de eletroconvulsivoterapia.2,8,9,10

Classe Medicamentos Efeito Adverso Recomendação

Estabilizador de humor Lítio
↑ risco de encefalopatia
↑ ação relaxante muscular
↑ síndrome confusional

Suspender a toma do dia

Anti-convulsivantes
Valproato de sódio ↑ limiar convulsivo

Suspender toma no dia ou ↓ dose
Fenitoína, Carbamazepina ↑ ação do relaxante muscular (não despolarizantes)

Anti-psicóticos

Fenotiazinas (p.e. cloropromazina) ↓ PA (inibição alfa) Suspender 2 semanas

Venfalaxina (> 225 mg/dia) ↑ PA e taquidisritmias Adequar dose

Clozapina ↑ duração CTCG
↑ síndrome confusional -

Anti-depressivos

Fenelzina ↑ PA na utilização de vasoconstritores indiretos (p.e. 
efedrina) Suspender 10 semanas

Bupropiona Fluoxetina ↓ limiar convulsivo
↑ duração CTCG -

Trazodona (>300 mg/dia) ↑ intervalo QT
↑ duração CTCG Adequar dose

Benzodiazepinas e 
Zolpidem - ↑ limiar convulsivo

↑ síndrome confusional Suspender se de longa ação

Anti-hipertensores Beta-bloqueantes ↓ FC e PA Considerar risco benefício

Diuréticos Furosemida ↑ incontinência urinária Suspender toma do dia

Teofilina - ↑ duração da CTCG Suspender toma do dia

Cafeina - ↑ duração CTCG
↑ risco de disritmia -

CTCG – crise tónico-clónica generalizada. FC – frequência cardíaca. PA – pressão arterial;  ↑ - aumento ↓ - diminuição; - ausência de recomendações.

EET.7 No caso dos cardioversores implantáveis, o risco 
associado ao procedimento é de desfibrilhação durante a 
ECT. Recomendações sugerem consultar o especialista de 
Cardiologia para averiguar a necessidade realizar a ECT em 
modo de marca-passo fixo, ou em modo desligado.2,8,10 O 
funcionamento e integridade do dispositivo também deve ser 
revisto após procedimento.10

PROCEDIMENTO
Medicação pré-ECT
A medicação pré-ECT objetiva prevenir ou minimizar 
os efeitos adversos associados à CTCG. A cefaleia pós-
ECT ocorre em até 85% dos doentes e pode ser prevenida 
em doentes com antecedentes de cefaleia.17,18 Através da 
administração 2 horas pré-ECT de paracetamol (1 g, via 
oral),19 ibuprofeno (600 mg, via oral),18 ou com administração 
imediata de cetorolac endovenoso (30 mg).20 Náuseas e 
vómitos ocorrem em até 25% dos doentes.17 O seu tratamento 
deve ter em conta fatores de risco para náuseas e vómitos 
no período pós-operatório, estimado através da aplicação da 
escala de Apfel simplificada.21 Esta preconiza a profilaxia em 
monoterapia ou terapia dupla, na presença de risco moderado 
(presença de 2 fatores) ou elevado (presença de 3 fatores), 
respetivamente.21,22 A sua prevenção pode ser feita com 
ondansetron (4 a 8 mg).17,21

A utilização de benzodiazepinas, nomeadamente aquela com 
ação de longa duração, deve ser evitada pelo seu efeito anti-
convulsivante.23 Doses de lorazepam até 2 mg parecem não 
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diminuir a atividade epileptiforme no EEG em doentes com 
catatonia.24 A reversão do efeito das benzodiazepinas com 
flumazenil (0,5 a 1 mg) pré-procedimento parece ser segura, 
e não alterar a eficácia da ECT.23,25 

Administrações de anti-colinérgicos (atropina 0,2 a 0,4 
mg ou glicopirrolato 0,2 mg) não está recomendada por 
rotina como medida preventiva de bradicardia e hipotensão 
severa.17,26 A sua administração foi associada a aumento de 
frequência cardíaca, síndrome confusional pós-ECT e secura 
das mucosas.26

Monitorização e gestão do doente
A gestão dos cuidados de anestesiologia do doente foi 
esquematizada na Fig. 1. A EET deverá ser aplicada no doente 
inconsciente, não alerta, com perda de conhecimento do 
ambiente em redor e memória para o evento. Para atingir 
este estado, é promovida a profundidade anestésica cirúrgica 
o que implica perda de reflexos protetores de via área (VA).27 
A profundidade anestésica pode ser avaliada pela ausência de 
reflexo corneano e ausência de excursão diafragmática.28,29 

Porém, também pode ser aferida através do sinal EEG 
processado e espectral.27 A interpretação destes índices deve 
objetivar valores alvo associados à sedação profunda com 
ausência de memória. As especificidades de cada doente, 
nomeadamente a idade, deve ser tida em conta durante a 
obtenção de cada valor alvo definido por cada fabricante 
baseado na coerência, intensidade e surto supressão do 
sinal EEG.27 No entanto, a utilização de indução anestésica 
dissociativa (p.e. com cetamina) ou após a primeira tentativa 
de EET, pode inviabilizar a interpretação do sinal espetral do 
EEG.27 

A monitorização dos restantes sinais vitais deve 
incluir oximetria de pulso, pressão arterial indireta, 
eletrocardiografia contínua e temperatura corporal. A 
capnografia é sugerida para monitorização da ventilação 
30-32, porém, a sua disponibilidade difere entre centros de 
ECT.32 Adicionalmente, pode-se ser útil a monitorização 
de relaxamento muscular durante a indução e reversão 
anestésica duração curta do procedimento.33

Gestão da Via área
O manuseamento da VA é crítico na ECT porque deve 
garantir a segurança do doente num curto espaço de 
tempo durante CTCG até reversão da indução de anestesia 

geral.2,10,31 Preditores de VA difícil (definida como ventilação 
ou intubação não linear após otimização de posicionamento 
e técnica por operador diferenciado) devem ser avaliados para 
a seleção do tipo de VA.34-35 Esta varia entre centros de ECT, 
desde a ventilação por máscara com auxílio de adjuvantes 
de VA até à intubação orotraqueal. Na europa mediterrânea, 
o doente é habitualmente ventilado por máscara após 
otimização de posicionamento para permeabilização de VA 
com auxílio de tubo orofaríngeo.36 O sistema de ventilação 
deve ser constituído por bolsa - válvula unidirecional - 
máscara conectada a um reservatório de oxigénio ou ao 
circuito de ventilador.32,36 Não se deve utilizar o circuito 
Mapleson D por dificultar a extração de dióxido de carbono 
(por re-inalação do gás presente no sistema).31 Devem ser 
tidos cuidados para não insuflar a bolsa com pressões acima 
de 20 cm H20 pelo risco de aspiração de conteúdo gástrico. 
Contudo, na presença de preditores de VA difícil ou no 
caso da ventilação por máscara não ser bem-sucedida,35,37 
previamente à administração do relaxante muscular, devem 
ser utilizados dispositivos supraglóticos (preferencialmente 
máscara laríngea de segunda geração) ou intubação 
orotraqueal para manutenção de VA.37,38  Em doentes com 
risco acrescido de aspiração do conteúdo gástrico, a intubação 
orotraqueal pode ser a primeira escolha para manuseamento 
de VA com ou sem apoio de videolaringoscópio.37 Exemplos 
de condições médicas com aumento de risco de aspiração 
são: oclusão ou suboclusão intestinal, vómitos recentes de 
etiologia desconhecida, alteração da motilidade intestinal, 
alterações anatómicas esofágo-gástricas ou intestinais e 
gestantes predominantemente após 2º trimestre.38 Neste 
caso, as gestantes devem ser  posicionadas em decúbito 
lateral esquerdo modificado após elevação do hemicorpo 
direito para descompressão da veia cava inferior.31,37

Deve ser realizada pré-oxigenação com fração inspirada de 
oxigénio de 80%,39 durante 3 a 5 minutos, por forma a gerar 
hiperoxia e otimizar a segurança da indução anestésica e 
qualidade de ECT dado que diminui o limiar convulsivo e 
prolonga a duração da CTCG.36,39 Durante a aplicação da EET, 
deve ser colocado protetor bucal evitando fraturas dentárias 
após contração dos músculos bulbares (músculo masséter e 
temporal).40 A ventilação deve promover eucapnia31 porque 
apesar da alcalose respiratória diminuir o limiar convulsivo, 
estudos recentes relatam risco acrescido no período imediato 
após ECT de agitação, disritmias e cefaleia pós-ictal.31,36

Tabela 2. Condição médica cardiovascular e gestão pré-procedimento de electroconvulsivoterapia.2,7,8,16

Condição Médica Atuação Segurança/Recomendação

Estenose aórtica severa - Ecocardiograma há <1 ano
- Consulta prévia em Cardiologia

- ECT parece ser segura
- Prevenir taquidisritmia

Fibrilhação auricular - Controlo de frequência
- Manter hipocoagulação

- ECT parece ser segura
- Risco de conversão de ritmo

Hipertensão não controlada - Iniciar terapêutica - Atrasar ECT se necessário

Hipocoagulação - Manter alvo de INR - ECT parece ser segura
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Figura 1. Representação esquemática da avaliação de anestesiologia peri-procedimento de electroconvulsoterapia (ECT)
*A dosagem e tomas destes fármacos poderão ser ajustadas. ECG – sinal de eletrocardiograma. FR –frequência respiratória. IV- intravenosa.
PO – posologia oral. VA – via aérea. TCE – traumatismo crânio-encefálico

Indução anestésica
A seleção de hipnóticos deve ponderada por forma a 
aumentar a probabilidade de sucesso da ECT.41 Os agentes 
ideais serão aqueles de curta latência, tempo de ação reduzido, 
sem efeitos adversos na atividade de crise convulsiva e 
complementarmente, que promovam a antagonização dos 
efeitos hemodinâmicos da CTCG.2,10,41 Na Tabela 3 estão 
demonstrados os efeitos hemodinâmicos e na duração da 
CTCG dos hipnóticos mais comuns. 
• Tiopental de sódio - pode ser utilizado como indutor 

de anestesia geral durante a ECT na dose de 2-2,5 mg/
kg.  É um barbitúrico, com tempo de ação reduzido (5 a 
8 minutos), agonista dos receptores gabaérgicos (tipo A) 
no cérebro por ação nos canais de cloro. Promove inibição 
sináptica e ação glutaminérgica.42 Após administração tem 
uma latência de 10 a 40 segundos, com máximo efeito ao 
1 minuto, e duração de ação de 10 minutos com tempo de 
semivida de 3-22 horas.42 Em comparação com o propofol, 
promove o aumento de duração de crise convulsiva43,44 

com menor impacto hemodinâmico.45 No entanto, a sua 
farmacodinâmica é alterada em doentes com disfunção 
hepática, renal e não é recomendado em gestantes.42

• Propofol - utilizado frequentemente na dose de 1-1,5 mg/kg. 
Derivado do alquifenol, tem atividade agonista dos recetores 
gabaérgicos com período de latência de 40 segundos e 
semivida máxima de 8 minutos.46 O propofol demonstrou 
diminuir a duração da CTCG e atividade epileptiforme no 
EEG em comparação com outros agentes hipnóticos.41,47,48 
Porém, a sua segurança e semivida reduzida tornam este 
agente hipnótico de primeira linha.10,41 Doentes com 
depressão demonstraram aumento de frequência de efeitos 
adversos cognitivos.49

• Cetamina - possui efeito analgésico na dose 0,1–0,6 mg/

kg, mas atinge o seu efeito hipnótico na dose de 2 mg/kg.  
Promove interrupção da transmissão cerebral (traduzida 
pela depressão do estado de consciência) antes do bloqueio 
sensitivo periférico (traduzido pela manutenção de reflexos 
bulbares, aumento de tónus e estimulação simpática 
cardiorrespiratória).50 Antagonista dos recetores de 
N-metil-D-aspartato, liga-se aos recetores opiódes e possui 
também efeito antidepressivo e alucinogénio.50 Tem uma 
latência de 30 segundos quando administrado por via 
endovenosa,  com duração de ação de 10 minutos e semi-
vida de 15 minutos.50 Em comparação com o propofol 
demonstrou prolongar a duração de CTCG, intervalo QT no 
eletrocardiograma, e promove aumento da pressão arterial, 
taquicardia, inquietude e síndrome confusional.51-52 Estudos 
recentes contraditórios, debatem o efeito clínico adicional 
quando associado à ECT no tratamento da depressão.53 A 
sua utilização pode ser combinada com o propofol para 
equilíbrio do perfil hemodinâmico, ainda que careçam de 
estudos durante a ECT.

• Etomidato - Imidazole com efeito sedativo e hipnótico 
(0,15-0,3 mg/kg).54 Atua nos canais cloro promovendo 
agonismo dos recetores gabaérgicos tipo A.54 Tem latência 
de 30 segundos, duração 5 minutos e semi-vida 2,5 horas.40 
Em comparação com o propofol, prolonga a duração da 
CTCG e sensação de náuseas, apesar de menor efeito 
hipotensor.55-56 O efeito depressor da função suprarrenal 
não foi reportado quando associado à ECT.

Adjuvantes opiódes podem ser utilizados para obtenção de 
efeito analgésico e equilíbrio hemodinâmico. O fentanil (na 
dose 1,5 mcg/kg), agonista µ, possui latência ao início de 
2 minutos e duração de ação de 30 minutos a 1 hora, com 
redistribuição pelo músculo e gordura (volume de distribuição 
de 4 L/kg). Para além de efeito analgésico, associa-se ainda 
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a depressão respiratória e hipotensão prolongada pelo que 
não demonstrou benefício quando utilizado durante um 
procedimento curto como a ECT.41 No entanto, o remifentanil 
(na dose 1 mcg/kg), agonista preferencial dos recetores µ, 
possui similar latência ao início e menor duração de ação 
(10 minutos) com semi-vida de 20 minutos. Este promove 
analgesia, depressão respiratória (em menor intensidade em 
comparação com o fentanil) e bradicardia.57  A associação do 
remifentanil com propofol mostrou reduzir a dose de propofol 
sendo por isso uma opção útil.58 O alfentanil (na dose 10 mcg/
kg), agonista µ, possui latência ao início de 5min, duração de 
10 minutos com semivida de 1,5 hora.60 Quando associado 
ao propofol, permitiu prolongar a CTCG, assim como 
diminuir a dosagem de propofol.61-64 Apesar da inexistência 
de relatos na ECT, alguns efeitos adversos genéricos devem 
ser acautelados como o risco acrescido de hipotensão na 
hipovolémia, síndrome serotoninérgico e rigidez torácica. Na 
literatura não existe evidência da superioridade do alfentanil 
sob o remifentanil, mas a seleção do primeiro é mais comum 
em doentes com crises convulsivas de curta duração.61,64

A utilização do relaxante durante a ECT é indispensável por 
reduzir as fraturas ósseas, dentárias e mialgias associadas à 
CTCG.2,3 Para além de não influir na atividade de EEG com 
risco diminuto de paralisia residual.
• Succinilcolina - pertence ao grupo de relaxantes musculares 

despolarizantes por se ligar aos recetores nicotínicos. 
Na dose de 0,5-1 mg/kg, promove quadro clínicos de 
fasciculações em 94% dos doentes, e promove paralisia 
flácida completa em 2 minutos, com duração máxima de 
12 minutos.65 A EET deve ser aplicada após relaxamento 
muscular completo, o que está dependente do débito cardíaco 
de cada doente.66 A succinilcolina não dever ser utilizada 
em doentes com defeitos congénitos de colinesterase 
plasmática67, presença de doenças neuromusculares pelo 
risco de paralisia residual, hipercaliémia e nos doentes com 
risco de hipertermia maligna.65 Apesar de outros efeitos 
adversos como hipertensão intracraniana, hipertensão 
intraocular, bradicardia e reação alérgica65, os relatos dos 
mesmos durante ECT são raros ou inexistentes.41

• Rocurónio - é um relaxante muscular não despolarizante 
e esteroide, de ação rápida (cerca de 3 minutos na dose 
de 0,6 mg/kg), com duração mínima de 30 minutos. Está 
isento de libertação de histamina ou de ação vagolítica.68 

Na dose de 1,2 mg/kg, promove relaxamento muscular 

em tempo similar ao da succinilcolina.69 Por possuir 
antídoto (sugammadex, gama ciclodextrina), o rocurónio é 
alternativa válida para procedimentos breves como a ECT.69 
Estudos recentes demonstram que a utilização rocurónio 
(0,6 mg/kg) e sugammadex (de 8 mg/kg) promove apneia 
respiratória durante 267 segundos (±69 segundos) similar 
à da succinilcolina (na dose 1 mg/kg), sem alteração da 
duração da crise convulsiva.70 Em caso de reversão de 
bloqueio neuromuscular ou suspeita de paralisia flácida 
residual é recomendado a monitorização do bloqueio 
neuromuscular.41

Gestão de efeitos hemodinâmicos durante a ECT
A resposta parassimpática imediatamente após EET parece 
estar associada a estimulação no núcleo do nervo vago e 
ambíguo na medula.71 Nesta fase, a bradicardia e hipotensão 
podem ser potenciadas por antecedentes médicos do doente, 
toma de fármacos prévia (p.e. bloqueadores beta), utilização 
de anestésicos com efeito cronotrópico negativo (como 
remifentanilo ou succinilcolina) e pela intensidade e posição 
utilizada durante a ECT (bitemporal versus bifrontal).72-74 

Todavia, apesar de nenhum destes fatores predizer a 
ocorrência de assistolia, esta é mais frequente em idosos.74 

A bradicardia deve ser tratada com atropina (na dose de 0,5 
mg). No entanto a sua administração profilática não mostrou 
benefícios.74

O efeito simpático compensatório surge posteriormente e é 
promovido pela libertação de catecolaminas com aumento 
da frequência cardíaca em 20%, pressão arterial em 40% e 
débito cardíaco em 80%, e a probabilidade de ocorrência de 
disritmia.75 A taquicardia e hipertensão pode ser tratada com 
bloqueadores beta76 seletivos (esmolol 1 mg/kg ou até 50 mg) 
ou não seletivos (labetalol 5 a 25 mg).77 Apesar deste último 
ter demonstrado controlo inconsistente de hipertensão 
durante os primeiros 2 minutos após EET por demora no seu 
efeito.77 A manutenção profilática de bloqueadores beta ou 
outros fármacos com efeito cronotrópico  negativo deve ser 
avaliada em cada doente tendo em conta a condição médica, 
cronotropismo basal e efeito parassimpático da ECT.13

Tabela 3. Efeitos hemodinâmicos de fármacos hipnóticos.42,45,46,50,54

Fármaco FC PA PC Duração CTCG

Tiopental ↑ ↓ ↓ ↓

Propofol ↓ ↓ ↓ ↓

Cetamina ↑ ↑ ↑ ↑

Etomidato ↑ - - ↑

CTCG – crise tónico-clónica generalizada; FC – frequência cardíaca; PC – perfusão cerebral; PA – pressão arterial. ↑ - aumento ↓ - diminuição; - sem efeito significativo



Considerações de Anestesiologia na Eletroconvulsoterapia
Anesthesiology Considerations for Electroconvulsive Therapy

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 31 - Nº 4 - 2022 147

CUIDADOS ANESTÉSICOS
PÓS-PROCEDIMENTO
O procedimento de ECT deve incluir cuidados pós-
anestésicos com monitorização de estado de consciência, 
oximetria de pulso, frequência respiratória, pressão arterial 
não invasiva, eletrocardiografia, temperatura, efeitos 
adversos medicamentosos e controlo da dor.78 Centros que 
realizam ECT em ambulatório mantêm monitorização 
durante o período de 2 horas baseado em tempos de latência 
observados de 55 minutos para ingesta de fluídos, 70 minutos 
para marcha autónoma, e 110 minutos para alta hospitalar.78

Os efeitos adversos mais comuns são a cefaleia, náuseas e 
síndrome confusional com agitação pós-ictal.
• Cefaleia - transitória, é mais frequente em jovens, associada 

a vasodilatação cerebral, contração de músculos bulbares e 
hipertensão severa. Esta responde na maioria das vezes ao 
paracetamol, ibuprofeno ou cetorolac associado à aplicação 
concomitante de gelo em redor do escalpe. Em casos de 
cefaleia refratária, o sumatriptano intranasal (20 mg)79, 
ou mirtazapina (15 a 30 mg) na noite prévia,80 também 
mostraram reduzir a intensidade de cefaleia.

• Náuseas e vómitos - transitórios, desencadeados pela 
cefaleia e agravados pelos fármacos anestésicos. Medidas 
de tratamento farmacológicas como ondansetron (4 mg), 
metoclopramida (10 mg), droperidol (0,625 mg), propofol 
(como indutor de anestesia), e não farmacológicas como a 
hidratação, aplicação de pressão em ponto de acupuntura81 

foram reportados como eficazes peri-procedimento. Deve-
se vigiar o prolongamento do QT agravado pela medicação.9

• Agitação pós-ictal - ocorre em até 10% dos doentes e 
caracteriza-se por desorientação, inquietude e amnésia 
auto-limitada no período de 5 minutos a 1 hora após 
ECT. Estudos sugerem que seja desencadeada pela CTCG 
e apenas raramente curse com atividade epileptiforme 
no EEG.82 Fatores de risco associado à técnica de ECT 
(estimulação bilateral, tipo de estímulo), psiquiátricos e 
medicamentosos (tabela 1) são conhecidos por estarem 
associados à agitação pós-ictal.82 Esta quando persistente 
e severa, deve ser tratada com midazolam (0,2 mcg/kg) ou 
haloperidol (5 a 20 mg).83 Em casos conhecidos de agitação 
psicomotora refratária, pode ser administrado propofol na 
dose de 0,5 mg/kg seguido de perfusão 1,5 mg/kg/hora até 
2 horas após procedimento.82 A dexmedetomidina também 
foi reportada como útil, em perfusão iniciada 10 minutos 
antes da indução anestésica, na dose de 0,5 mcg/kg, até 10 
minutos na dose de 1 mcg/kg após ECT.84-86

• Quedas - em doentes geriátricos verificou-se um aumento 
de frequência de quedas agravado pela confusão pós-ictal 
e inquietude.87 Para minimização deste efeito adverso, a 
marcha deve ser avaliada antes de alta dos cuidados pós-
anestésicos.83

• Estado de mal epiléptico - A recorrência de crises 

convulsivas complexas ou CTCG ocorre em até 2% 
dos tratamentos após ECT.88 Na suspeita de estado de 
mal  (crise convulsiva com mais de 5 minutos ou crises 
convulsivas com ausência de recuperação de consciência 
no período inter-crise) deve ser realizado novo EEG.83 

Os fatores de risco associados à ocorrência do estado de 
mal são: o primeiro tratamento de ECT, abstinência de 
benzodiazepinas, ingesta de medicação pró-convulsiva 
(café, teofilina, drogas de abuso), epilepsia conhecida e 
atividade paroxística em EEG prévios.88 A abordagem 
inicial pode contemplar midazolam (0,2 mg/kg) seguido de 
levetiracetam na dose de carga de 60 mg/kg (até 4500 mg/
dia) durante 15 minutos.89 Atividade convulsiva durante 
30 minutos está associada ao aumento de mortalidade 
por hipertermia, falência circulatória e encefalopatia 
hipóxica.90 Propofol (1 mg/kg) em perfusão após bólus são 
a última linha de tratamento pela necessidade de intubação 
orotraqueal e ventilação mecânica.83,90

• Alterações na memória - diminuição da memória de 
trabalho ocorre predominantemente nos primeiros 3 dias, 
de forma auto-limitada, com melhoria até 1 mês após 
ECT.91 A longo prazo, pode ocorrer défice cognitivo.92

• Eventos cardiovasculares - raramente (1 em cada 200 
tratamento) pode ocorrer um evento cardíaca grave, tal 
como, isquemia do miocárdio, disritmias e edema agudo 
pulmonar.93-94

CONCLUSÃO
A ECT é um procedimento cada vez mais utilizada nos 
quadros psiquiátricos graves depressivos, psicóticos, de 
mania e de catatonia. Este objetiva desencadear uma 
CTCG com a duração mínima de 25 segundos no sinal 
eletroencefalográfico (EEG).1

No período pré-ECT, a anamnese dirigida para os 
antecedentes cardíacos, neurológicos e oftalmológicos, assim 
como a revisão da terapêutica medicamentosa é fundamental 
para a segurança do doente. Na indução anestésica deve-se 
utilizar fármacos com efeito complementar e não delator da 
eficácia da ECT.
No período pós-procedimento, os efeitos adversos como a 
cefaleia, síndrome confusional e agitação pós-ictal devem ser 
monitorizados.
Em suma, recomenda-se o conhecimento dos efeitos 
fisiológicos da ECT por forma a aumentar a eficácia a 
segurança deste tratamento.
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RESUMO
A tempestade arrítmica é uma emergência médica que pode 
complicar a doença cardíaca estrutural grave e condiciona um risco 
acrescido de mortalidade. Os fármacos antiarrítmicos e a ablação por 
cateter são as terapêuticas mais comummente empregues. Como 
alternativa, o bloqueio percutâneo do gânglio estrelado sob controlo 
ecográfico é uma técnica promissora para o controlo da tempestade 
arrítmica em caso de refratarismo ou falência de outras abordagens. 
Relatamos um caso de sucesso terapêutico de bloqueio do gânglio 
estrelado esquerdo no controlo de tempestade arrítmica complicada 
por choque cardiogénico estádio E com dependência de suporte por 
circulação extracorporal com oxigenação por membrana venoarterial 
e balão intra-aórtico. A realização de bloqueio simpático percutâneo 
com bupivacaína no gânglio estrelado permitiu o controlo da 
tempestade arrítmica e a prossecução de intervenção definitiva com 
estudo eletrofisiológico. Destaca-se o potencial terapêutico de uma 
intervenção minimamente invasiva, de baixo risco, no tratamento da 
tempestade arrítmica

ABSTRACT
Arrhythmic storm is a medical emergency that complicates severe 
structural heart disease and is associated with an increased mortality 

INTRODUÇÃO
A tempestade arrítmica (TA) é uma emergência médica 
caracterizada pela ocorrência de múltiplos episódios de 
taquicardia ventricular (TV) ou fibrilhação ventricular 
(FV) num período de 24 horas. Pode evoluir com choque 
cardiogénico e condicionar um acréscimo de mortalidade 
superior a 35%.1-4 A sua abordagem é complexa e visa, 
num primeiro momento, a estabilização de funções vitais 
e de perfusão de órgão. Habitualmente, a intervenção 
farmacológica antiarrítmica é eficaz, mas nos casos refratários 

rate. Antiarrhythmic drugs and catheter ablation are the most 
commonly used therapies. Alternatively, percutaneous ultrasound-
guided stellate ganglion blockade is a promising technique for the 
control of arrhythmic storm in the event of refractoriness or failure 
of other approaches. We report a case of therapeutic success of left 
stellate ganglion block in the control of arrhythmic storm complicated 
by stage E cardiogenic shock with dependence on support by 
venoarterial extracorporeal membrane oxygenation and intra-aortic 
balloon. The percutaneous sympathetic block with bupivacaine 
allowed the control of arrhythmic storm and the continuation of 
definitive intervention with electrophysiological study. We highlight 
the therapeutic potential of a minimally invasive and low-risk 
intervention in the treatment of arrhythmic storm.



Procedeu-se a injeção de 8 mL de bupivacaína a 0,25% no 
gânglio estrelado, sob controlo ultrassonográfico (Fig. 2), com 
obtenção de taxa de supressão de 91% nas horas subsequentes.
Com condições fisiológicas estabelecidas para prossecução 
do EEF, foi completado o mapeamento endocárdico e 
epicárdico, com comprovação da presença de circuito de 
macro-reentrada com istmo protegido longo em trajeto 
endo-epicárdico, localizado na região basal inferior e ínfero-
lateral do VE (Fig. 3), com aplicação de radiofrequência a nível 
endocárdico e epicárdico visando a modificação do substrato.
O procedimento decorreu sem intercorrências.
A evolução clínica do doente foi favorável, com melhoria 
progressiva do perfil hemodinâmico, resolução do choque 
cardiogénico, com explantação de ECMO e remoção do BIA 
no sexto dia de internamento.
O doente permaneceu sem critérios de TA na fase restante do 
internamento hospitalar.
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pode ser necessário implementar suporte mecânico por 
técnica de circulação extracorporal. O tratamento definitivo 
passa pelo mapeamento eletrofisiológico e ablação do 
foco arritmogénico.4,5 A desregulação do sistema nervoso 
autónomo é um fator etiopatogénico subjacente em casos de 
refratarismo, tendo já sido sugerido o potencial terapêutico 
do bloqueio percutâneo do gânglio estrelado como forma 
de modulação simpática.6,7 Os autores descrevem um caso 
de TA refratária associada a choque cardiogénico classe 
E que apenas foi possível tratar com bloqueio simpático 
percutâneo e sugerem o interesse de difundir esta técnica de 
forma a estabelecer redes de referenciação que melhorem as 
perspetivas de tratamento eficaz deste tipo de evento crítico. 

CASO CLÍNICO
Homem com 72 anos, portador do diagnóstico de 
miocardiopatia dilatada idiopática, com um quadro de 
insuficiência cardíaca em classe funcional II-III da New York 
Heart Association (fração de ejeção de 30%), portador de 
cardio-ressincronizador acoplado a desfibrilhador (CRT-D), 
admitido no nosso hospital por episódios recorrentes de 
TV monomórfica. Apesar de terapêutica farmacológica 
com amiodarona e lidocaína, excluídos potenciais fatores 
precipitantes, manteve TA refratária a pacing anti-
taquicárdia (ATP), a múltiplos choques apropriados pelo 
CRT-D e a cardioversão elétrica externa. No terceiro dia de 
internamento, foi efetuado estudo eletrofisiológico (EEF), 
com mapeamento epicárdico, durante TV incessante, sob 
suporte inotrópico e vasopressor. O mapa eletrofisiológico 
revelou o local de saída da TV na região epicárdica da parede 
ínfero-lateral do VE, mas não revelou o istmo protegido do 
circuito, local ideal para ablação. Durante o procedimento, 
verificou-se progressão para TV de padrão distinto, 
refratária a ATP, com deterioração hemodinâmica e paragem 
cardiorrespiratória.
Sob suporte avançado de vida, aplicou-se radiofrequência 
na região endocárdica confinante com a área de interesse 
epicárdica, com sucesso. Face à manutenção de paragem 
circulatória, implementou-se técnica de suporte por 
circulação extracorporal com oxigenação por membrana 
(ECMO) venoarterial e balão intra-aórtico (BIA) e foi 
efetuada reprogramação do CRT-D para realização de ATP 
em resposta à ocorrência de TV.
Verificou-se persistência de TA (Fig. 1), sob terapêutica com 
amiodarona e lidocaína, com evidência de administração de 
45 choques pelo CRT-D, revelando refratarismo às medidas 
implementadas.
Evolução com deterioração extrema de função ventricular 
esquerda (fração de ejeção < 10%), com dependência de 
suporte circulatório por técnica de ECMO venoarterial.
Dada a condição de refratarismo, foi decidida a realização de 
bloqueio simpático percutâneo.

Figura 1. Registos da monitorização electrocardiográfica do 
doente no primeiro dia de permanência no Serviço de Medicina 
Intensiva, documentando múltiplos episódios de taquicardia 
ventricular (TV) e fibrilhação ventricular (FV), durante um 
período de 1 hora e 17 minutos

Figura 2. Sonoanatomia cervical ao nível de C6 previamente 
à realização do bloqueio percutâneo ecoguiado do gânglio 
estrelado esquerdo
LCo – músculo longus coli; C6 – apófise transversa de C6; TA – 
tubérculo anterior da apófise transversa de C6; TP – tubérculo posterior 
da apófise transversa de C6; C6 raiz – raiz nervosa de C6; ACP – 
artéria carótida primitiva; VJI – veia jugular interna; ECM – músculo 
esternocleidomastoideu.
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DISCUSSÃO
O algoritmo terapêutico da tempestade arrítmica (TA) 
contempla uma abordagem multimodal, com avaliação e 
evicção de fatores precipitantes, instituição de terapêutica 
antiarrítmica e realização de estudo eletrofisiológico.1,4,6 

Embora esta modalidade multimodal seja eficaz na maioria 
dos casos, há um grupo de doentes que progride com 
persistência da tempestade arrítmica. Neste grupo, o 
sistema nervoso autónomo simpático parece constituir um 
elemento etiopatogénico determinante na perpetuação da 
arritmogénese ventricular. Neste contexto, a modulação 
da atividade simpática constitui um alvo terapêutico 
imprescindível. A administração de β-bloqueantes pode 
agravar a função circulatória, assumindo as técnicas de 
abordagem percutânea do sistema nervoso autónomo 
um potencial terapêutico evidente.6,7 Adicionalmente, 
os doentes com formas refratárias de TA têm um risco 
elevado de colapso hemodinâmico, potenciando um ciclo 
de deterioração fisiológica que pode culminar em choque 
cardiogénico refratário (classe E). A abordagem terapêutica 
destes doentes é particularmente complexa, podendo 
ser justificada a implementação de técnicas de suporte 
por circulação extracorpórea (ECMO) para reversão 
da hipoperfusão sistémica, promovendo as condições 

Figura 3. Mapeamento eletroanatómico endo-epicárdico do ventrículo esquerdo
A – mapa de ativação epicárdico durante taquicárdia ventricular, revelando o exit-site da arritmia na superfície epicárdica da região basal da parede 
inferolateral, adjacente ao anel valvular;
B – mapa de voltagem bipolar epicárdico durante pacing apical do ventrículo direito, mostrando que o exit-site correspondia ao bordo lateral de uma 
cicatriz densa que envolvia as regiões basais das paredes inferolateral e inferior;
C – mapa de voltagem bipolar revelando que a cicatriz era heterogénea na sua superfície endocárdica, com canais de electrogramas anómalos, de 
baixas voltagens e fraccionados no seu interior;
D – mapa de ativação endocárdico durante pacing apical do ventrículo direito, documentando extenso canal intracicatricial paravalvular, estendendo-
se ao longo dos segmentos basais do septo inferior, parede inferior e inferolateral, onde se colocalizava com o exit-site da taquiarritmia.

fisiológicas para realização de estudo eletrofisiológico e 
tratamento definitivo da etiologia da TA.8 No caso descrito, a 
modulação do sistema nervoso autónomo por via percutânea, 
em associação com suporte mecânico extracorpóreo, foram 
determinantes para a estabilização clínica e a prossecução do 
estudo eletrofisiológico que permitiu o tratamento definitivo 
do doente. A técnica percutânea efetuada de bloqueio do 
gânglio estrelado consistiu na injeção de anestésico local 
(bupivacaína) sob controlo ecográfico. De facto, esta técnica 
não é isenta de riscos sérios, que podem ser minorados se 
efetuada sob controlo ultrassonográfico por profissionais 
experientes em técnicas de anestesia regional.6,7 O uso de 
ultrassonografia permite a identificação das estruturas 
anatómicas e o controlo da cinética da agulha em tempo real 
(Fig .2).9 Dado que a inervação cardíaca simpática é bilateral, 
habitualmente com predominância esquerda, a técnica é 
realizada inicialmente à esquerda e complementada por 
acesso bilateral nos casos refratários. O efeito antiarrítmico 
do bloqueio ganglionar deriva da modulação do tónus 
simpático, aliado ao efeito de remodelagem funcional do 
gânglio. O seu impacto clínico favorável é sugerido pelo 
resultado de estudos observacionais que mostram redução 
de mortalidade intra-hospitalar, sendo esta modalidade 
terapêutica referenciada pela Sociedade Europeia de 
Cardiologia nas suas recomendações de 2015 respeitantes ao 
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tratamento das arritmias ventriculares refratárias.10

Em conclusão, os autores descrevem o caso de um doente em 
tempestade arrítmica refratária que foi possível tratar apenas 
com a implementação de uma estratégia multidisciplinar 
e multimodal. Este caso clínico sublinha o potencial 
terapêutico das técnicas de bloqueio percutâneo do gânglio 
estrelado e ilustra a necessidade de identificar uma rede de 
referenciação de doentes em tempestade arrítmica refratária 
para centros com elevada diferenciação e capacidade de 
intervenção multimodal.
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ABSTRACT
Fluid irrigation is performed to ensure optimal visualization of the 
surgical field when performing arthroscopic procedures. However, 
excessive irrigation pressure or flow may cause fluid extravasation into 
the soft tissues. Although considered rare, this can be life-threatening 
due to potential airway edema. We describe the case of a patient 
submitted to shoulder arthroscopy, who developed complications 
related to fluid extravasation.

RESUMO
Uma visão ótima do campo cirúrgico é necessária para procedimentos 
artroscópios, usando para isso irrigação de fluídos. No entanto, pressão 
ou fluxo excessivos de irrigação podem causar extravasamento de 
volume para os tecidos moles. Apesar de raro, este evento pode 
colocar a vida do doente em risco devido ao edema da via aérea. 
Descreve-se o caso clínico de um doente submetido a artroscopia 
do ombro, que desenvolveu complicações relacionadas com o 
extravasamento de fluídos.

INTRODUCTION
Shoulder arthroscopy (SA) requires pressurized irrigation 
fluid for distension of the operative joint and optimal surgical 
field visualization.1 However, as with other endoscopic 
procedures, there are complications associated with the 
intraoperative use of irrigation fluid. These may include 
fluid overload, which can produce laboratory abnormalities 
of electrolytes (hyponatremia), ultimately leading to 
dysfunction of remote organs, including the central nervous 
system.2 
Another complication includes fluid extravasation into the 
surrounding tissues, which can create a regional mass effect. 
Associated risk factors include excessive pressure/flow or 
poor surgical technique.2,3 Although considered rare, fluid 
extravasation can be a life-threatening complication, due to 
its proximity to the airway, potentially leading to significant 
airway edema and airway compromise.2

Other risk factors associated with fluid extravasation include 
obesity, hypertension, lateral decubitus position, large volume 
of irrigation fluids, prolonged surgical times, and subacromial 
arthroscopic surgery due to the lack of encapsulation of the 
subacromial space.1,2,4

We describe the case of a patient submitted to arthroscopic 
rotator cuff repair surgery who experienced facial, neck, and 
chest edema, requiring orotracheal intubation maintenance 
and monitoring in the intensive care unit (ICU).

CASE REPORT
A 63-year-old woman, ASA II, with painful rotator cuff 
rupture and acromioclavicular and bicipital tenosynovitis, 
underwent right shoulder arthroscopy (SA). The patient had 
no relevant history and physical and laboratory findings were 
unremarkable. 
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respectively due to hemodilution. In the ICU, a single dose 
of intravenous furosemide (40 mg) was given to reduce fluid 
overload. The patient was assessed 24 hours after surgery 
and showed no signs of edema or difficulty breathing. Two 
days after surgery, cervical computed tomography (Fig. 2) 
confirmed the resolution of the edema in the face and neck.  
The patient was safely extubated and discharged from the 
ICU 36 hours after admission and discharged home 4 days 
after surgery.

DISCUSSION
In this case, several surgical risk factors might have 
contributed to fluid extravasation, including lateral 

A balanced general anesthesia, together with superficial 
cervical plexus and interscalene brachial plexus blocks were 
performed. Anesthetic induction with propofol (120 mg), 
fentanyl (150 mcg), and rocuronium (80 mg), desflurane 
was used for anesthetic maintenance. An ultrasound-guided 
peripheral single shot nerve block was performed using 
ropivacaine 2 mg/mL, total volume of 20 mL (10 mL for 
superficial cervical plexus block and 10 mL for interscalene 
brachial plexus block) while the patient was awake (before 
induction), without complications and good ultrasound 
visualization and anesthetic dispersion. 
The patient was positioned in left lateral decubitus (LLD) 
and basic anesthetic monitoring as per the American Society 
of Anesthesiologists standards was present. Neuromuscular 
blockade monitoring and neuromonitoring were performed 
with TOF count/TOF ratio and Conox®, respectively.5 Before 
induction, the patient was normotensive (130/75 mmHg) and 
SpO2 100% at room air. 
Throughout the surgery, the patient remained normotensive 
(140 - 105 mmHg systolic blood pressure, 95 - 60 mmHg 
diastolic blood pressure) and hemodynamically stable without 
additional intervention. Likewise, there was no desaturation, 
with a FiO2 38% and SpO2  remaining at 100%. During the 
intraoperative period, multimodal analgesia was provided: 
paracetamol (1 g), ketorolac (30 mg), dexamethasone (8 mg), 
and ketamine (30 mg).
Regarding the surgical approach, the orthopedic surgeon 
opted for an arthroscopic repair in LLD, using saline solution 
as irrigation fluid and an irrigator pump at 100 mmHg. 
Clinical monitoring was also performed intraoperatively. 
After 30 L of saline were infused, the patient was examined 
for signs of edema in the chest and cervical tissues. This 
assessment was hindered by the LLD position and the 
placement of surgical drapes, with no clinical signs of edema 
in the aforementioned regions being found. The surgeon was 
informed of the volume of saline infused and the procedure 
resumed.
From that point on, the surgeon was informed by the 
anesthesiologist of every additional 10 L of saline infused.
Approximately at 2 hours of surgery, and after a total 
saline volume of 69 L was infused, clinical signs of edema 
were again searched for and extensive edema of the chest 
wall, face and neck was identified (Fig. 1). The SA was 
interrupted to prevent further complications and maintain 
airway patency and converted to conventional open surgery 
to avoid additional fluid irrigation. Intravenous furosemide 
(20 mg) was administered. Intubation was maintained due 
to epiglottis edema observed through videolaryngoscopy, 
which motivated an unprogrammed postoperative admission 
to the ICU.
Postoperatively, there was a decrease in the patient’s 
hemoglobin and hematocrit levels by 1.3 g/dL and 4.4%, 

Figure 1. Intra-operative facial, neck, and chest wall edema

Figure 2. Day 1 post-operative: Thorax computed tomography 
showing edema mainly in the right breast and right pleural 
effusion
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decubitus positioning, high volume of fluid irrigated (69 L), 
and prolonged surgical time (2 hours). 
Lateral decubitus position increases the risk for fluid 
extravasation due to gravity-assisted movement from shoulder 
to neck.2 When the edema was first identified, repositioning 
to beach-chair position could have been considered to allow 
gravity to direct the fluid away from the airway.1 About 65% 
of the patients who experienced fluid extravasation were 
positioned in the lateral decubitus position compared to 
30% in the beach chair position.2 However, the beach-chair 
position also poses risks, such as air embolism, hypotension, 
and cerebral hypoperfusion1, so the risk/benefit of each 
position must be weighted on an individual basis.
Regarding irrigated volume, in a review published by Memon 
et al., the authors suggest limiting the total irrigation volume 
to 20 L, as patients were found to be symptomatic between 20 
and 36 L.2 As high pump pressure, it is recommended to be 
under 150 mmHg2, which was fulfilled in this case. 
Careful intraoperative monitoring is paramount in early 
detection of SA-associated fluid extravasation and preventing 
further extravasation. One difficulty in observing possible 
complications from fluid extravasation is the barrier created 
by surgical drapes.2 Edema and airway compromise may 
easily go unnoticed when developing under the drapes. Care 
must be taken in placing surgical drapes to allow for adequate 
exposure of face, neck, shoulder, and chest in the adjacent 
area. It is also important monitoring continuously for swelling 
in these areas.2 In this case, an endotracheal airway was in 
place when the condition was identified. This ensured airway 
protection. Finally, to achieve better patient outcomes, a clear 
and efficient communication between anesthesiologist and 
surgeons must be ensured. In this case, the team decided to 
quickly end the procedure by converting it to open surgery 
without further fluid irrigation, so that adequate monitoring 
and supportive care in a high care unit could be initiated.
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Embora incomuns, a maioria dos teratomas intracranianos é 
encontrada em crianças.1-3 Com 14 dias, um recém-nascido foi 
admitido por um aumento agudo do perímetro cefálico (5 cm). 
Os exames de imagem demonstraram uma volumosa lesão 
ocupante de espaço (90x92,5x75 mm).
Aos 45 dias, foi proposto para ressecção parcial. Em termos 
anestésicos, tivemos dois grandes desafios: no pré-operatório, 
a colocação de uma linha arterial e, no intraoperatório, o 
manuseio da perda sanguínea. O manuseio da perda sanguínea 
foi, desde logo, uma preocupação, quer pelo tamanho e 
vascularização do tumor, quer pela idade e peso do lactente. Foi 
adotada uma estratégia permissiva em termos de fluidoterapia 
e administrado ácido tranexâmico de forma a minimizar a 
perda hemorrágica. A cirurgia teve de ser interrompida após 5 
horas, quando 37% do volume sanguíneo estimado havia sido 
reposto (transfusão de 135 mL de CE e 80 ml PFC), embora 
apenas 10%-15% do tumor estivesse ressecado. No caso do 
cateter arterial, após várias tentativas falhadas, a administração 
ecoguiada de nitroglicerina (5 ug/kg) acima da artéria femoral 
foi o game-changer. Apesar de pouco frequente, há evidências 
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Figura 1. Exames de imagem - Teratoma intracraniano
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de que a sua utilização leva ao aumento do diâmetro arterial e 
diminuição do tempo, número de tentativas e espasmo arterial 
após punção. Acreditamos que é uma alternativa viável na 
colocação de cateteres arteriais tecnicamente difíceis.4,5
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ou paramédicos poderão encontrar na publicação artigos de 
interesse para a sua atividade.

Indexação
Os artigos publicados na revista são indexados por:

 − IndexRMP: Index das Revistas Médicas Portuguesas
 − RCAAP: Repositório Científico de Acesso Aberto em 

Portugal

Patrocínios
Os patrocinadores da revista são empresas da indústria 
farmacêutica ou outras que geram receitas através da 
publicidade. Não é permitida a influência da publicidade 
sobre as decisões editoriais. Outras despesas são suportadas 
pela Sociedade Portuguesa de Anestesiologia.

Liberdade Editorial
A RSPA adopta a definição de liberdade editorial do ICMJE 
descrita pela World Association of Medical Editors, que 
afirma que o editor-chefe assume completa autoridade sobre 
o conteúdo editorial da revista. A Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia enquanto proprietária da RSPA não interfere 
no processo de avaliação, selecção, programação ou edição de 
qualquer manuscrito, tendo Editor-Chefe total independência 
editorial.

Razão para Publicar na RSPA
 − Órgão oficial da sociedade científica nacional da 

especialidade da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
 − Política de publicação com arbitragem científica por pares
 − Indexação no Repositório Científico de Acesso Aberto em 

Portugal - RCAAP
 − Multidisciplinaridade do público-alvo
 − Tempo médio para a primeira decisão no prazo de 10 dias
 − Máxima visibilidade com a publicação em livre acesso
 − Ausência de custos de submissão ou publicação

Informação Geral
A Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia (RSPA) é 
uma revista em open access que publica artigos com arbitragem 
científica cobrindo todos os temas da Anestesiologia ou com 
ela relacionados.
A RSPA publica artigos Originais, de Educação Médica 
Contínua, de Revisão, de Consenso, Casos Clínicos, Cartas ao 
Editor, Editoriais, Perspetivas e Imagens em Anestesiologia.
A Revista rege-se de acordo com as nomas de edição 
biomédicas elaboradas pela Comissão Internacional de 
Editores de Revistas Médicas (International Committee of 
Medical Journal Editors ICMJE), disponível em http://www.
ICMJE.org e do Committee on Publication Ethics (COPE).
A política editorial da Revista incorpora no processo de 
revisão e publicação as Recomendações de Política Editorial 
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(Editorial Policy Statements) emitidas pelo Conselho de 
Editores Científicos (Council of Science Editors), disponíveis 
em http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=3331, que cobre responsabilidades e direitos dos 
editores das revistas com arbitragem científica.
O rigor e a exatidão dos conteúdos, assim como as opiniões 
expressas são da exclusiva responsabilidade dos Autores.
A RSPA tem instruções e orientações específicas para a 
apresentação de artigos. Por favor, leia e analise com cuidado.
Os artigos que não são apresentados de acordo com as nossas 
instruções e orientações têm maior probabilidade de serem 
rejeitados.
Os artigos propostos não podem ter sido objeto de qualquer 
outro tipo de publicação. As opiniões expressas são da inteira 
responsabilidade dos autores.

Copyright
Quando o artigo é aceite para publicação é obrigatório a 
submissão de um documento digitalizado, assinado por todos 
os Autores, com a partilha dos direitos de autor entre autores 
e a RSPA, conforme minuta publicada em anexo:
A RSPA reserva-se o direito de comercialização do artigo 
enquanto pare integrante da revista (na elaboração de 
separatas, por exemplo). O autor deverá acompanhar a carta 
de submissão com a declaração de cedência de direitos de 
autor para fins comerciais.
Relativamente à utilização por terceiros a Revista da SPA 
rege-se pelos termos da licença Creative Commons  ( CC BY-
NC-ND 4.0)”.
Após publicação na RSPA, os autores ficam autorizados 
a disponibilizar os seus artigos em repositórios das suas 
instituições de origem, desde que mencionem sempre onde 
foram publicados.

Língua
Os artigos devem ser redigidos em português (de acordo com 
o novo acordo ortográfico) ou em inglês.

Conflito de Interesses
Os Autores devem declarar potenciais conflitos de interesse. 
Os autores são obrigados a divulgar todas as relações 
financeiras e pessoais que possam enviesar o trabalho.
Para prevenir ambiguidade, os autores têm que explicitamente 
mencionar se existe ou não conflitos de interesse.
Essa informação será mantida confidencial durante a revisão 
do manuscrito pelos revisores e não influenciará a decisão 
editorial, mas será publicada se o artigo for aceite.

Orientação para Apresentação de 
Estudos
Os textos devem ser preparados de acordo com as orientações 
do International Committee of Medical Journal Editors: 
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing 
and Publication of Scholarly Work in Medical Journals 
(ICMJE Recommendations) disponíveis em http://www.

icmje.org.
A RSPA recomenda as linhas orientadoras para publicação da 
EQUATOR network (http://www.equator-network.org). As 
listas de verificação estão disponíveis para vários desenhos de 
estudo, incluindo: 

 − Randomized controlled trials (CONSORT)
 − Systematic reviews and meta-analyses* (PRISMA) and 

protocols (PRISMA-P)
 − Observational studies (STROBE)
 − Case reports (CARE)
 − Qualitative research (COREQ)
 − Diagnostic/prognostic studies (STARD)
 − Economic evaluations (CHEERS)
 − Pre-clinical animal studies (ARRIVE)

*Os autores de revisões sistemáticas também devem fornecer 
um link para um ficheiro adicional da seção ‘métodos’, que 
reproduz todos os detalhes da estratégia de pesquisa.

Os critérios de aceitação para todos os trabalhos são a 
qualidade e originalidade da investigação e seu significado 
para os leitores da RSPA. Excepto onde indicado de outra 
forma, os manuscritos são submetidos a peer review cego por 
dois revisores anónimos. A aceitação ou rejeição final cabe 
ao Editor-Chefe, que se reserva o direito de recusar qualquer 
material para publicação. 
Os manuscritos devem ser escritos em estilo claro, conciso, 
directo, de modo que sejam inteligíveis para o leitor. Quando 
as contribuições são consideradas adequadas para publicação 
com base em conteúdo científico, o Editor-Chefe reserva-se o 
direito de modificar os textos para eliminar a ambiguidade e a 
repetição, e melhorar a comunicação entre o autor e o leitor. 
Se forem necessárias alterações extensivas, o manuscrito será 
devolvido ao autor para revisão.
Os manuscritos que não cumpram as instruções para autores 
podem ser devolvidos para modificação antes de serem 
revistos.

Critérios de Autoria e Formulário de 
Autoria
Como referido nos Requirements ICMJE, a autoria requer 
uma contribuição substancial para o manuscrito,
sendo necessário especificar, em carta de apresentação, o 
contributo de cada autor para o trabalho.
Declaração das contribuições individuais assinada por 
cada autor (modelo http://download.thelancet.com/
flatcontentassets/authors/tl-author-signatures.pdf)
Todos aqueles designados como autores devem cumprir os 
quatro critérios para autoria, e todos aqueles que cumprem 
os quatro critérios devem ser identificados como autores. 
Os colaboradoresque não cumpram os quatro critérios 
para autoria mas que tenham contribuído para o estudo 
ou manuscrito, deverão ser reconhecidos na secção de 
Agradecimentos, especificando o seu contributo. 
Cada manuscrito deve ter um “Autor Correspondente”. Porém, 
todos os autores devem ter participado significativamente 
no trabalho para tomar responsabilidade pública sobre o 
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conteúdo e o crédito da autoria.
O autor correspondente deverá obter permissão por escrito de 
todos aqueles que forem mencionados nos agradecimentos.

Autores são aqueles que: 
1. Têm uma contribuição intelectual substancial, directa, no 

desenho e elaboração do artigo;
2. Participam na análise e interpretação dos dados;
3. Participam na redacção do manuscrito, revisão de versões 

e revisão crítica do conteúdo; aprovação da versão final;
4. Concordam que são responsáveis pela exactidão e 

integridade de todo o trabalho.

Além de ser responsável pelas partes do trabalho que tenha 
feito, um autor deve ser capaz de identificar quais dos co-
autores foram responsáveis pelas outras partes específicas do 
trabalho. 
A obtenção de financiamento, a recolha de dados ou a 
supervisão geral do grupo de trabalho, por si só, não justificam 
a autoria. 
Qualquer alteração na autoria após a submissão deve ser 
aprovada por escrito por todos os autores. 
Alterações à autoria ou a ordem dos autores não são aceites 
após aceitação do manuscrito. Se um medical writer esteve 
envolvido na redacção do manuscrito, é necessária uma 
declaração assinada pelo autor correspondente com indicação 
do nome e se houve o financiamento dessa pessoa. Esta 
informação deve ser acrescentada na secção Agradecimentos. 
Exigimos declarações assinadas pelo medical writer 
indicando que dá permissão para ser nomeado na secção 
Agradecimentos.

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

Consentimento dos Doentes
Os autores são responsáveis por obter o consentimento 
informado relativamente a cada indivíduo presente em 
fotografias, vídeos descrições detalhadas ou em radiografias 
ou ecografias, mesmo após tentativa de ocultar a respectiva 
identidade. Nomes, iniciais ou outras formas de identificação 
devem ser removidos das fotografias ou outras imagens. 
Devem ser omitidos dados pessoais, como profissão ou 
residência, excepto quando sejam epidemiologicamente 
relevantes para o trabalho. Os autores devem assegurar que 
não apresentam dados que permitam identificação inequívoca 
ou, caso isso não seja possível, devem obter o consentimento 

informado dos intervenientes.
Estudos em doentes ou voluntários precisam de aprovação 
da comissão de ética e consentimento informado dos 
participantes. Estes devem ser documentados no artigo.
As barras “Blackout” ou dispositivos similares não anonimizam 
doentes em imagens clínicas: é necessário o apropriado 
consentimento.

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

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

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

Arbitragem Científica/Peer Review
A RSPA segue um rigoroso processo cego (single-blind) de 
revisão por pares (peer review).
Todos os manuscritos passam por avaliação do editor-chefe 
que os pode recusar, nesta fase, sem recurso a opinião dos 
revisores.
Todos os manuscritos que não estejam em conformidade 
com as instruções aos autores podem ser devolvidos para 
modificações, antes de serem revistos pelos consultores 
científicos.
A aceitação final é da responsabilidade do editor científico.
As Cartas ao Editor ou Editoriais serão avaliados pelo 
Conselho Editorial, mas também poderá ser solicitada uma 
revisão externa. Sem revisão pelos pares serão publicadas 
mensagens do Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia (SPA), resumos de posters/comunicações 
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aceites para apresentação nas reuniões científicas organizadas 
pela SPA, assim como documentos oficiais da sociedade.
Na avaliação, os artigos poderão ser:
a. Aceites sem alterações
b. Aceites após modificações propostas pelos consultores 

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

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

do material submetido.
A transcrição de imagens, quadros ou gráficos de outras 
publicações deverá ter a prévia autorização dos respetivos 
detentores de copyright, de acordo com as normas que regem 
os direitos de autor.
Todas as investigações que envolvem seres humanos devem 
ter sido aprovadas previamente por comissões de ética 
das instituições a que pertencem os autores e terem sido 
desenvolvidas de acordo com a Declaração de Helsínquia da 
World Medical Association (http://www.wma.net).
A declaração relativa à aprovação e consentimento 
institucional deverá aparecer no início da secção Material e 
Métodos.
Se se trata de investigação animal os autores devem estar 
atentos ao Decreto-lei 129/72 de 6/7/92, à Portaria 1005/92 
de 23/10/92 e estar de acordo com as guidelines definidas no 
“Guide for the care and use of laboratory animals” disponível 
em http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-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; 

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 31 - Nº 4 - 2022162



Normas de Publicação
Instruções aos Autores

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 31 - Nº 4 - 2022 163

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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