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EDITORIAL
ROSÁRIO ÓRFÃO
Mensagem de apresentação do Congresso
SPA 2016
Caros colegas e consócios,
Em 2016 como já é tradição, o Congresso anual decorrerá
em março nos dias 10, 11 e 12, secretariado pela Skyros,
mas desta vez, num local diferente, no Hotel Eurostars Oasis Plaza na Figueira da Foz.
O tema central será Anestesiologia Líder em Medicina
Perioperatória.
O programa privilegia a abrangência da nossa especialidade, com várias sessões de Medicina Perioperatória desde
áreas específicas como a Neuroanestesiologia, a Cirurgia
Hepática e a Cirurgia Bariátrica, até aspetos de gestão
como a organização da Medicina Perioperatória e Rede
de referência da Anestesiologia, passando por sessões
sobre outcome, qualidade e segurança, não esquecendo
a influência das técnicas e fármacos anestésicos no perioperatório.
Teremos ainda um Brain Storming sobre organização da
Terapêutica da Dor Aguda, para o qual convidamos todos
os responsáveis das UDA do país. Será um formato novo
que esperamos seja bem-sucedido. Para servir de base a
esta sessão foi realizado um inquérito nacional sobre o
tema.
A Presidente da SPA - Rosário Órfão
Os convidados são um mix de colegas de outros países
com investigação e experiência nas áreas para que foram
convidados, associados a uma mistura de gurus da Anestesiologia Portuguesa e uma promissora geração mais nova. Convidamos colegas de vários pontos do país, de hospitais
universitários mas também de hospitais mais pequenos e como a Anestesiologia é perita em trabalho em equipas e,
porque a Medicina Perioperatória passa obrigatoriamente pela atividade multidisciplinar foram ainda convidados alguns
colegas de outras especialidades para enriquecer a reflexão e aprendizagem.
Tendo a SPA como objetivo promover aspetos relacionados com ensino e formação, a formação contínua e a certificação
constituem uma prioridade. Convidamos a chairman do EDAIC da ESA, o presidente da SESAM e o presidente do colégio
da Ordem dos Médicos para uma sessão de reflexão sobre o tema.
Teremos ainda a apresentação dos resultados europeus sobre o Internato/ Formação em Anestesiologia - extrapolação
para a realidade portuguesa pelo representante dos internos no council da ESA.
Este ano, para ir de encontro às necessidades de treino prático e porque de facto o Congresso é nacional, os cursos pré
congresso decorrerão em vários locais do país:
No centro de Simulação do Centro Hospitalar do Porto decorrerão dois cursos, dias 26 e 27 de Fevereiro sobre Via
Aérea Difícil e dia 5 de Março - Fibroscopia e Via Aérea organizados pelo Grupo de Trabalho de VAD da SPA. É
uma área onde a quantidade de novos equipamentos, associada ao crescente número de doentes com via aérea difícil,
torna premente a atualização contínua. Convidamos por isso, os Anestesiologistas mais experientes a realizar uma
atualização certificada nesta área.
Na Faculdade de Medicina de Lisboa (Biotério) a Secção de Medicina Intensiva da SPA vai organizar o ICU Day
III, em continuidade com os realizados em 2014 e 2015. Este ano será um curso de 2 dias (9 e 10 de Março) com importante componente prático dedicado à Ventilação. Destina-se a especialistas e internos, Anestesiologistas ou não.
Em parceria com o CAR a SPA (Grupo de Trabalho da SPA de Medicina da Dor) está a organizar um curso/workshop
prático sobre Ecografia em Medicina da Dor. Decorrerá em Coimbra na Universidade Vasco da Gama no Hospital
Veterinário no dia 10 de Março.
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O curso de Introdução ao Internato de Anestesiologia decorrerá nos mesmos moldes dos anos anteriores, destinando-se a internos do 1º ano de Internato de Anestesiologia mas, também divulgando o Internato e a Especialidade aos
internos do ano comum e, também aos alunos de Medicina.
Na sexta-feira, o Congresso começará com três lições magistrais proferidas por experts, uma de um tema de Medicina
da Dor - monitorização da Analgesia, outra sobre ventilação protetora perioperatória e a terceira sobre outcome e Insuficiência renal aguda perioperatória. Decorrerão no primeiro dia, em simultâneo, uma mesa redonda, um workshop e um
simpósio ou reunião de consensos.
Estas reuniões de consensos serão sobre Manutenção da Temperatura perioperatória, Medicina Perioperatória
em Cirurgia da Obesidade e Recomendações para a abordagem anestésica do doente idoso e do doente
obeso em Cirurgia Ambulatória, estas últimas da responsabilidade da Secção de Anestesia para Cirurgia de
Ambulatório da SPA.
No sábado decorrerá em paralelo com o Congresso, o VII Encontro de Anestesiologia Pediátrica, organizado pela
Secção de Anestesiologia Pediátrica. No fim teremos a Assembleia Geral da Secção onde decorrerão eleições para os
corpos sociais da secção.
As comunicações livres e Posters mereceram também uma atenção especial, mais uma vez, as comunicações serão
apresentados em horário nobre, no sábado. A equipe de revisores sofreu ligeiras alterações e será coordenada pelo
Fernando Abelha.
O prazo para envio dos abstracts terminou em 31 de Janeiro e o número de trabalhos recebidos, 215, correspondeu ao
esperado, fazendo prever uma grande adesão ao Congresso. Mantemos a decisão de atribuir bolsas para frequência
de formações creditadas em 2017, a atribuir a três dos dez melhores trabalhos desde que, aceites para publicação na
revista da SPA.
Este ano, com o patrocínio da Abbvie teremos ainda um prémio no valor de 1500 euros atribuído ao melhor trabalho.
A participação dos sponsors nomeadamente na área de exposições, com simpósios e todo o tipo de colaboração nos
cursos e congresso, contribuirá também para divulgar o que de mais recente existe na nossa área. São um imprescindível contributo para a formação médica contínua que muito agradecemos.
O secretariado do Congresso terá a qualidade a que a equipe da Skyros já nos habituou.
Junto ao secretariado do Congresso, estará a Dora Ramos secretária da SPA disponível como habitualmente para quem
quiser regularizar as quotas.
Com um programa diversificado que procuramos de interesse para todos os Anestesiologistas dedicados às várias áreas
da Anestesiologia, realizado num local diferente, convido todos a participar no Congresso Anual de Anestesiologia
organizado pela SPA.
Um abraço.
Rosário Órfão
Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
spa@spanestesiologia.pt
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PROGRAMA
CONGRESSO SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA 2016
Presidente do Congresso
Rosário Órfão

Marta Azenha – Coimbra
Pais Martins – Lisboa
Piedade Gomes - Coimbra
Rui Guimarães – Barcelos
Vicente Vieira - Braga

Comissão Científica
Ana Cristina Amaral – Porto
Ângela Alves – Lisboa
Celeste Dias - Porto
Edgar Semedo - Coimbra
Fernando Abelha - Porto
Francisco Maio Matos – Coimbra
Isabel Serralheiro – Lisboa
Jorge Matos Órfão – Porto
Maria José Pereira - Braga

VII ENCONTRO DE ANESTESIOLOGIA PEDIÁTRICA
Comissão Científica
Fernanda Barros – Porto
Sílvia Neves – Coimbra
Susana Vargas – Porto

Teresa Rocha – Lisboa

SEXTA-FEIRA, 11 de março
08h30-10h30

SALA A

09h30-10h30

SALA B

Sessão Meet the experts

Worshop ANI

Moderador: Pais Martins (Lisboa)
Ângela Alves(Lisboa)

Coordenacão: Javier Sala (Barcelona)
Luísa Isabel Silva, Ana Raimundo (Coimbra)
Colaboradores: Celine Ferreira e Gisela
Lima (Coimbra)

Monitorização da nocicepção:
Javier Sala (Barcelona)
Protective Ventilation during Anesthesia:
Too Soon for Final Recommendations?
- Fernando Suarez Sipmann (Uppsala)
Perioperative AKI (acute kidney injury)
– is urine output a predictor
– Idit Matot (Telavive)

10h30-11h00

INTERVALO

11h00-13h00

SALA A

SALA C

Simpósio Medtronic/Covidien
Profilaxia da Tromboembolia
Cristina Amaral (Porto)

- Apresentação do Workshop e dos participantes
– Fundamentos Científicos do ANI
- Rotação dos grupos pelas 3 bancas
Manuseio prático do ANI
-Monitorização com ANI em diferentes cenários
- Eventos que influenciam a monitorização com ANI

11h00-13h00

SALA B

Formação Contínua/Recertificação

Medicina perioperatória e fígado

Moderadores: Francisco Matos (Coimbra),
Fernando Abelha (Porto)

Moderadores: Emanuel Furtado
(Coimbra),
Maria João Aguiar (Lisboa)
The perioperative liver
Idit Matot (Telavive)
Morbi-mortalidade após resseção
hepática – perspetiva do anestesiologista
Fernando Pinto (Coimbra)
Morbi-mortalidade após resseção
hepática – perspetiva do cirurgião
Guilherme Tralhão (Coimbra)

Experience in Recertification and post-graduate education CME in UK
Sue Hill (Southampton)
Value of simulation in life-long
anesthesiology training
Antoine Tesniere (Paris)
Medical Recertification in Portugal –
where are we going?
Paulo Lemos (Porto)

10h00-11h00

13h00-14h30

ALMOÇO

13h30-14h30

APRESENTAÇÃO DOS POSTERS - Sector A e Sector B

11h00-12h00

SALA C

Simpósio Boehringer Ingelheim
Moderadora - Cláudia Alves (Coimbra)
Luciana Gonçalves (Imunohemoterapia - Porto)
Joana Alves (Anestesiologia- Guimarães)
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EDITORIAL
SEXTA-FEIRA,
11 de março
ROSÁRIO ÓRFÃO

14h30-15h30

SALA B

SESSÃO DE ABERTURA

15h00-16h00

SALA C

Simpósio Grunenthal

Anestesiologia Ciência e Arte
Pedro Girão (Porto)

Caracterizacão da dor aguda pós-operatória

Entrega do prémio Abbvie/SPA
para o melhor poster

Isabel Serralheiro (Lisboa)
Zalviso - a nova terapêutica na aguda
aguda pós-operatória
Sara Fonseca

15h30-16h00

INTERVALO

16h00-18h00

SALA A

16h00-18h00

SALA B

Medicina peri-operatória em Portugal Melhorar o outcome perioperatório
Moderadores: Rosário Órfão (Coimbra),
António Roxo (Santarém)

Estado do peri-operatório em
Portugal Cristina Amaral (Porto)
Rede de referência de Anestesiologia
Lucindo Ormonde (Lisboa)
Comentadores: António Marques (Porto),
Jorge Reis (Gaia), Paulo Lemos (Porto)

Moderadores: Filipa Lança (Lisboa),
Vitor Oliveira (Viseu)
O futuro da dádiva de sangue e da
transplantação: realidades e desafios
Maria Helena Gonçalves
• Evidência científica para os
indicadores de qualidade e
segurança no perioperatório
Joana Mourão (Porto)
• A ecografia na anestesia
regional – melhoria de outcome?
Edgar Semedo (Coimbra)

16h00-18h00

SALA C

Manutenção da normotermia
perioperatória
Moderador: Carolina Rocha (Castelo Branco)
The importance of temperature monitoring –
Clinical evidence for new devices
Juan Zaballos (Guipúzcoa, Espanha)
Estado na Arte em Portugal - Apresentação
dos Resultados de um Inquérito Nacional
Ana Luísa Macedo E. Pereira, A. Ribeiro, M Azenha,
R.Orfão (Coimbra)
Aquecimento de sangue e fluídos como terapêutica adjuvante da hipotermia
Manuela Gomes (Lisboa)

Recomendações para Manutenção da
Normotermia Perioperatória
Coordenadora: Marta Azenha (Coimbra)
Período pré-operatório
Margarida Pascoal (Lisboa)
Período intra-operatório
Elsa Oliveira (Matosinhos)
Período pós-operatório
Letícia Cruz (Penafiel)
18h00-20h00

SALA A

Sessão Portuguese Trainee Network
Estudo ESA - Internato em
Anestesiologia - extrapolação para a
realidade portuguesa
Diogo Sobreira Fernandes (Porto)
Internato – passado, presente e
futuro
Bernardo Matias (Lisboa)
Plano de Atividades PTN
Inês Mesquita (Coimbra)

18h00

SALA B

Recomendações para a abordagem
anestésica do doente idoso e
do doente obeso em Cirurgia
Ambulatória
Moderador: Silva Pinto (Lisboa)
A cirurgia de ambulatório em populações
especiais, novos desafios para a
Anestesiologia
Vicente Vieira (Braga)
Recomendações para a abordagem
anestésica do doente idoso em Cirurgia
Ambulatória
Ana Marcos (Gaia)
Recomendações para a abordagem
anestésica do doente obeso em Cirurgia
Ambulatória
Cristina Carmona (Lisboa)

18h00

SALA C

Reunião Consensos de HEMOB
(Hemorragia Obstétrica)
Coordenador: Joana Carvalhas
(Coimbra)
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SÁBADO, 12 de março
08h30-10h30

SALA A

08h30-11h00

SALA B

Alterações produzidas pela
Anestesia

Comunicações orais

Moderadores: Joana Carvalhas (Coimbra),
Sandra Gestosa (Faro)

Moderadores:
Fernando Abelha (Porto)
Paulo Sá (Lisboa)
Pedro Amorim (Porto)

Opióides e recorrência de cancro
Cristina Mangas (Leiria)
Alterações autonómicas produzidas
pela Anestesia – Celeste Dias (Porto)
Estratégias de ventilação protetora
em doente com lesão cerebral aguda Patrícia Santos (Porto)

10h00-11h30

SALA C VIII ENCONTRO
DE PEDIATRIA

08h30-09h00 – Abertura
09h00 – 10h30 - A anestesia

pediátrica em ambulatório,
revisão de critérios e novos
conceitos
Moderador: Fernanda Barros (Porto)
Anestesia fora do bloco operatório
Marta Guerra (CHSJoão)
Anestesia fora dos hospitais centrais.
Quando transferir?
Ana César (H Estefânia)
Como podem as guidelines, check-list
e o treino melhorarem o outcome
Pedro Pina (CHPorto)
10h30 – 11h30 - Analgesia based

anesthesia for critical ill
children

Francisco Reinoso (H La Paz – Madrid)

10h30-11h00
11h00-13h00

SALA A - INTERVALO 11h30-12h00
SALA A

11h30-12h30

C VIII ENCONTRO DE
SALA B - INTERVALO 11h30-12h00 SALA
PEDIATRIA - INTERVALO

SALA B

Medicina Perioperatória em
doentes neurocirúrgicos

Simpósio Pfizer

Moderadores: Marcos Barbosa
(Coimbra),Rosário Órfão (Coimbra)

Manuseio peri-operatório do doente
medicado com Apixabano para
minimizar o risco tromboembólico e
hemorrágico
Moderadora: Sandra Carvalho (Lisboa)
Palestrantes: Natália António (Coimbra)
Jorge Martinez (Cova da Beira)

Manuseamento do doente com HSA
espontânea - da emergência ao
tratamento
Celeste Dias (Porto)
Abordagem perioperatória para
Awake Craniotomia para exérese de
tumores de áreas eloquentes
Maria José Pereira (Braga)
Anestesiologia em doentes
submetidos a cirurgia de
Parkinsonismo e outras doenças de
movimento
Maria João Pereira (Lisboa)

12h00-13h00

SALA C

Anestesia em neonatologia
Moderador: Susana Vargas (Porto)

13h00-14h30

ALMOÇO

13h30-14h30

APRESENTAÇÃO DOS POSTERS - Sector A e Sector B

O recém-nascido proposto para
cirurgia minimamente invasiva
Dora Oliveira (Coimbra)
Estenose hipertrófica do piloro – qual
a melhor técnica de indução
Hugo Trindade (H Estefânia)
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14h30-16h30

SALA A

14h30-17h30

SALA B

Medicina Perioperatória em
Cirurgia da Obesidade

Brainstorming – Organização
das UDA

Moderadores: José Bismark (Lisboa)
José Carlos Campos (Coimbra)

Moderador: Rui Guimarães (Braga)

“Sessão de brainstorm interactivo
sobre a Organização de Unidades de
Indicações, Tipos de cirurgia e
Dor Aguda eficientes, e os grandes
complicações - Jonh Preto (Porto)
desafios da Norma nº003/2012.
Resultados Inquérito nacional sobre
Abordagem Perioperatória na Cirurgia Onde estamos, onde se pode chegar
Bariátrica – Cristina Amaral (Porto)
e… qual o trajeto mais eficiente.
Proposta de Consensus de Medicina
Eestado da arte em POrtugal Perioperatória em Cirurgia da
Apresentação dos resultados de
Obesidade – Alice Santos (Porto)
inquérito nacional
Sara Rêgo, Gisela Lima, Lúcia Quadros,
R.Órfão, A.C.Ferreira (Coimbra)
Organização da equipa de dor aguda e
articulação com outros serviços
Rui Valente (Porto)
Protocolos de Atuação Mara Vieira
(Funchal)
Programas de Formação Sara Fonseca
(Porto)
Registos e Gestão da informação
Piedade Gomes (Coimbra)
Gestão de meios e equipamentos
Marlene Monteiro (Lisboa)
Papel da Inovação - Isabel Serralheiro
(Lisboa)
Fator Humano Costa Martins (Lisboa)
16h30-17h00

SALA A

16h00-16h30

14h30-16h00

SALA C VIII ENCONTRO DE
PEDIATRIA - INTERVALO

“Estado Da Arte” Em
Fluidoterapia e Grande
Hemorragia
Moderador: Sílvia Neves (Coimbra)
Cirurgias com grandes perdas
hemorrágicas. Como atuar?
Dr. Pérez Ferrer
Fluidoterapia de substituição do jejum
pré-operatório. Sempre?
Sara Ramos (H Estefânia)
O uso de colóides como fluido de
substituição é perigoso nas crianças?
Carla Santos (CHSJ)

SALA B

16h00-16h30

SALA C VIII ENCONTRO DE
PEDIATRIA - INTERVALO

SALA B

16h30-18h00

SALA C VIII ENCONTRO
DE PEDIATRIA

Sessão de Encerramento
Sorteio de Viagem oferecida pela PSN

SALA A

INCIDENTES ANESTÉSICOS
CRÍTICOS NO PER-OPERATÓRIO,
EM PEDIATRIA
Moderador: Teresa Rocha
Edema agudo do pulmão por pressão
negativa - Amélia Ferreira (CHSJ)
Hipotensão intra-operatória, como e
quando intervir - Sílvia Neves (CHUC)
Erros em anestesia pediátrica, o que
podemos aprender com eles
Graça Paiva (CHUC)

SALA A

SALA B

18h00

SALA C VIII ENCONTRO
DE PEDIATRIA

ASSEMBLEIA GERAL DA
SECÇÃO DE ANESTESIA
PEDIÁTRICA

QUINTA-FEIRA, 10 de março
14h00-17h00

SALA A

Curso Introdução à Anestesiologia –
Público-alvo: IACS
Coordenação: Rui Guimarães
e Vítor Oliveira
GRATUITO
17h00-19h00

8 CURSOS PRÉ-CONGRESSO - 2 NA FIGUEIRA
DA FOZ, 1 EM COIMBRA, 2 NO PORTO E 1 EM LISBOA

14h00-17h00

SALA B

14h00-18h00

SALA C

Curso Introdução ao internato 1º Ano
Coordenação: Rui Guimarães
e Vítor Oliveira
GRATUITO

SALA A

Assembleia Geral da SPA

CURSOS
VIA AÉREA DIFÍCIL

FIBROSCOPIA EM VIA AÉREA

26 e 27 de fevereiro (novamente em 30
de Setembro 2016)
Local: Centro de Simulação do Centro
Hospitalar do Porto
Nº de pessoas: 24
Duração: 2 dias
Coordenação: Jorge Matos Orfão
Organização: CEEA/ESA e Grupo de VIA AÉREA
da SPA

5 de março (novamente em 1 de Outubro 2016)
Local: Centro de Simulação do Centro
Hospitalar do Porto
Nº de pessoas: 24
Duração: 1 dia
Coordenação: José Gonçalves Aguiar
Organização: CEEA/ESA e Grupo de VIA AÉREA da SPA

ICUDAY 3
10 e 11 de março
Local: Biotério da Faculdade de Medicina
de Lisboa
Nº de pessoas: 20
Duração: 2 dias (quarta e quinta-feira)
Organização: Secção de Medicina Intensiva
Coordenação: Secção de Medicina Intensiva
da SPA

ECOGRAFIA EM MEDICINA
DA DOR
11 março
Local: Universidade Vasco da Gama, Coimbra
Nº de pessoas: 15
Duração: 1 dia (quinta-feira)
Coordenação: Edgar Semedo, Cristina Mangas
Organização: SPA/CAR
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POSTERS

DATA E HORA
DE INÍCIO

DURAÇÃO

A

1,2,3,4,5,6,7,8

Sexta, 13:00

60 min

Filipa Lança

Manuel Vico

B

9,10,11,12,13,14,15,16

Sexta, 13:00

60 min

Mara Vieira

Marta Guinot

C

17,18,19,20,21,22,23,24

Sexta, 13:00

60 min

Carlos Correia

Conceição Soares

D

25,26,27,28,29,30,31

Sexta, 13:00

60 min

Daniela Figueiredo

Mafalda Martins

E

32,33,34,35,36,37,38, 39

Sexta, 13:00

60 min

Leonor Bettencourt

Jorge Reis

F

40,41,42,43,44,45, 46,47

Sexta, 13:00

60 min

Pedro Amorim

Joana Carvalhas

MODERADORES

G

48,49,50,51,52,53,54

Sexta, 13:00

60 min

Fernando Abelha

H

55,56,57,58,59,60,61

Sexta, 13:00

60 min

João Viterbo

Paulo Sá

I

62,63,64,65,66,67,68,69

Sexta, 13:00

60 min

Susana Cadilha

Suzana Parente

J

70,71,72,73,74,75,76,77

Sábado, 13:00

60 min

Mara Vieira

Joana Carvalhas

L

78,79, 80,81,82,83,84

Sábado, 13:00

60 min

Fernando Abelha

Daniela Figueiredo

M

85,86,87,88,89,90,91,92

Sábado, 13:00

60 min

Marta Guinot

Suzana Parente

N

93,94,95,96,97,99,100,101

Sábado, 13:00

60 min

Mafalda Martins

Filipa Lança

O

102,103,104,105,106,107,108

Sábado, 13:00

60 min

Cristina Ramos

Carlos Correia

P

109,110,111,112,113,114,115

Sábado, 13:00

60 min

Manuel Vico

Paulo Sá

Q

116,117,118,119,120,121,122

Sábado, 13:00

60 min

Conceição Soares

Leonor Bettencourt

R

123, 124,125,126,127,128,119,130

Sábado, 13:00

60 min

Susana Cadilha

Pedro Amorim

S

131,132,133, 134,135,136,137,138

Sábado, 13:00

60 min

Jorge Reis

Hugo Vilela

PISO 2
wc

POSTERS
SECTOR A

SALA A

SE

CR

ET
AR

IA

DO

ACESSO

PISO 0
RECEÇÃO
ACESSO AO PISO 2
- SALA A
- SECRETARIADO
- POSTERS - SECTOR A

PISO 2

ENTRADA

POSTERS
SECTOR B

SALA B

SALA C

wc

EXPOSIÇÃO TÉCNICA
E CAFÉ

Piso 2
Entrada pela recepção do hotel - dá acesso à sala A,
secretariado e ao sector de posters A
Piso 0
Entrada pela recepção do hotel + entrada lateral - dá
acesso à sala B, sala C, sector de posters B e exposição
técnica e café
Divisão dos posters:
Dia 11 de Março:
Sector A - Piso 2
10 melhores posters em permanência
Sessão A - PO1 ao PO8
Sessão B - PO9 ao PO16
Sessão C - PO17 ao PO24
Sessão D - PO25 ao PO31
Sessão E - PO32 ao PO39
Sector B - Piso 0
Sessão F - PO40 ao PO47
Sessão G - PO48 ao PO54
Sessão H - PO55 ao PO61
Sessão I - PO62 ao PO69
Mini-Posters - MP1 ao MP17
Dia 12 de Março
Sector A - Piso 2
Sessão J - PO70 ao PO77
Sessão L - PO78 ao PO84
Sessão M - PO85 ao PO92
Sessão N - PO93 ao PO101
Sessão O - PO102 ao PO108
Sector B - Piso 0
Sessão P - PO109 ao PO115
Sessão Q - PO116 ao PO122
Sessão R - PO123 ao PO130
Sessão S - PO131 ao PO138
Mini-Posters - MP18 ao MP33

Posters
1 ao 3 - Anestesia e Cuidados Intensivos Pediátricos
4 ao 8 - Anestesia em ambulatório
9 - Anestesia Obstétrica
10 ao 24 - Anestesia Regional
25 - Cuidado perioperatório do idoso
26 ao 29 - Educação, Investigação e Apresentações
30 ao 33 - Farmacologia
34 ao 41 - Manejo da dor aguda e crónica
42 ao 46 - Manejo da via aérea
47 ao 52 - Medicina Intensiva
53 ao 69 - Monitorização, equipamento e computadores
70 ao 80 - Neurociências
81ao 125 - Prática baseada na evidência e melhoria da qualidade
126 ao 129 - Reanimação e Medicina de Emergência
130 e 131 - Respiração
132 e 133 - Segurança dos doentes
134 ao 138 - Transfusão e hemostase

Mini-Posters
1 ao 3 - Anestesia e Cuidados Intensivos Pediátricos
4 e 5 - Anestesia em ambulatório
6 ao 12 - Anestesia Obstétrica
13 ao 16 - Anestesia Regional
17 e 18 - Circulação (clínica e experimental)
19 e 20 - Manejo da dor aguda e crónica
21 a 24 - Manejo da via aérea
25 - Medicina Intensiva
26 - Neurociências
27 ao 29 - Prática baseada na evidência e melhoria da qualidade
30 e 31 - Segurança dos doentes
32 e 33 - Transfusão e hemostase

AGRADECIMENTOS
A Comissão Organizadora agradece a colaboração das seguintes empresas:

BAYER
BIOJAM
BOEHRINGER INGELHEIM
BRISTOL MYERS & SQUIBB
BBRAUN
CSL BEHRING
DRAGER PORTUGAL
FRESENIUS KABI
GENERAL ELECTRIC
IBERDATA
INTERSURGICAL
KORANJI

LABORATÓRIOS PFIZER
LINDE HEALTHCARE
MAQUET
MEDICINALIA CORMÉDICA
MINDMEDICAL
OMPHARMA
SMITHS MEDICAL
OLIMPUS
ONMEDICAL
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III UPDATE EM ANESTESIOLOGIA OBSTÉTRICA

A assistência durante as sessões

No dia 5 de Dezembro de 2015 realizou-se o III Update em
Anestesiologia Obstétrica, no Hotel Quinta das Lágrimas,
em Coimbra, sob organização da Secção de Anestesiologia
Obstétrica da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia.
Nesta reunião científica estiveram presentes mais de uma
centena de anestesiologistas das diversas maternidades do nosso país. Na véspera, participaram no Curso de
Eventos Críticos em Obstetrícia, realizado no Centro de Simulação Biomédica do Centro Hospitalar Universitário de
Coimbra, um grupo misto de especialistas e internos, num
verdadeiro clima de partilha de experiências e aprendizagem.

A Sessão de Abertura (Costa Martins,
Rosário Órfão e Sousa Barros)

Após a sessão de abertura presidida pela Drª. Rosário Orfão e
pelo Prof. Dr. Costa Martins, o programa da reunião desenvolveu-se em quatro mesas.

Mesa Redonda “Desafios em Anestesiologia Obstétrica” (Paulo
Lemos, Mara Vieira, António Bismark e Joana Carvalhas)

Paulo Lemos

A primeira foi subordinada ao tema “Desafios em Anestesiologia Obstétrica”. Falámos do EPiMAP Obstetrics Study,
um excelente projeto liderado pela Sociedade Europeia de
Anestesiologia que pretende compreender as diferentes
práticas europeias utilizadas na abordagem da cefaleia
pós-punção da dura-máter, sobretudo no que diz respeito
ao blood-patch. Várias maternidades portuguesas estão já
inscritas para participar, mas outras poderão ainda aderir
ao projeto.

Joana Carvalhas

III UPDATE EM ANESTESIOLOGIA OBSTÉTRICA
O coordenador nacional, nomeado pela ESA, é o Dr. Paulo
Lemos, que prestará o auxílio necessário. Falámos igualmente da hemorragia massiva na grávida, tema que foi
escolhido para mais um dos desafios de Consensos da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. Várias pessoas estão envolvidas e de uma forma multidisciplinar, característica padrão destes projetos, será redigido um documento a
discutir no congresso da SPA para iniciar o debate público.
A Dra. Joana Carvalhas é a coordenadora. O último tema
foi dedicado à otimização da manutenção da analgesia do
trabalho de parto recorrendo à utilização da PCEA. A Dra.
Mara Vieira tem estado envolvida em vários estudos sobre
esta temática e irá coordenar novos desafios no âmbito da
Secção de Anestesiologia Obstétrica da SPA.

Mara Vieira

A segunda mesa debateu temas relacionados com a “Segurança em Anestesiologia Obstétrica”. A Dra. Margarida
Pereira mostrou-nos como a simulação tem desempenhado um papel cada vez mais relevante na formação dos
anestesiologistas e no desempenho das equipas multidisciplinares em situações críticas.

intervenção sobre morbilidade na grávida e reflexão sobre
quais os indicadores a monitorizar. Tenho-me interessado
sobre este assunto podendo afirmar que, de acordo com
os conhecimentos actuais, os critérios baseados na disfunção orgânica, embora apresentando falhas, constituem o
mais sofisticado sistema de auditoria sobre a morbilidade
materna, nos diferentes Sistemas de Saúde. Tal como na
medicina peri-operatória, o anestesiologista deve actuar
como um médico do peri-parto conseguindo assim melhorar os outcomes individuais. Por outro lado, através da participação numa abordagem interprofissional e contribuição
na otimização da organização dos sistemas, consegue garantir o aumento da qualidade (sobretudo no componente
da segurança) no universo obstétrico .

Margarida Pereira

O período da tarde foi partilhado com outras especialidades do CHUC. O Dr. Fernando Jorge Costa, obstetra,
informou-nos sobre o que o anestesiologista deve saber
sobre a vigilância fetal e sobre a importância da nossa
participação nesse processo. A mesa redonda multidisciplinar sobre a abordagem da grávida obesa teve três intervenientes: a Dra. Luisa Ruas, endocrinologista, falou sobre
a vigilância pré-natal, a Dra. Isabel Santos Silva, obstetra,
alertou para os desafios de um parto na grávida obesa e
a Dra. Ana Henriques Almeida, anestesiologista, delineou
um plano analgésico/anestésico para estas situações com
antecipação de problemas.

Mesa “Segurança em Anestesiologia Obstétrica” (Jorge Órfão,
Filipa Lança, Lucindo Ormonde e Margarida Pereira)

O Dr. Jorge Orfão apresentou-nos o algoritmo da abordagem da via aérea difícil da grávida, trabalho coordenado
pela Dra. Zélia Moreira que se desenrolou durante o ano
passado e estando neste momento em período de discussão pública. O grupo da Via Aérea Difícil, coordenado pelo
Dr. Jorge Orfão, tem desenvolvido um trabalho notável
nesta área, com elaboração de consensos e algoritmos
nacionais que nos colocam na vanguarda da discussão
mundial sobre estes temas. A mesa terminou com uma

Jorge Órfão

Quando eu e a Dra. Joana Carvalhas iniciámos a reflexão
sobre os temas que deveriam ser incluídos nesta reunião
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científica, considerámos que nos devíamos orgulhar pelo
facto do presidente da nossa secção, o Dr. Costa Martins,
se ter doutorado na área da Anestesiologia Obstétrica e
pedimos-lhe que partilhasse com todos uma mensagem
substanciada na sua tese. O Prof. Dr. Costa Martins honrou-nos com a apresentação de uma conferência intitulada
“Refundar a Maternidade: um novo modo de nascer”. Não
podemos deixar de, publicamente, agradecer ao Sr. Prof. Dr
Jorge Tavares, seu orientador de tese, que aceitou a tarefa
de o apresentar. Como todos sabem, o Prof. Dr. Costa Martins foi o primeiro presidente da Secção de Anestesiologia
Obstétrica, desempenhando este cargo com dedicação e
motivação de outros ao longo de três anos.

A encerrar o III Update realizaram-se as eleições da direção da secção para o novo triénio. Fomos (Filipa Lança,
Joana Carvalhas, José António Bismarck) lista única eleita
por unanimidade. De acordo com os estatutos da secção,
apenas três elementos podem figurar na lista, mas muitos outros estão já envolvidos e muitos mais queremos
que se juntem. Desde o I Update que reforçamos o convite a todos os anestesiologistas (especialistas e internos) a participarem neste percurso com projetos, ideias,
motivação. Podem contactar-nos para o e-mail da SPA,
inscrevendo-se como membros e indicando a(s) área(s)
preferencial(ais) a desenvolver. Podem propor novos trabalhos ou integrarem-se nos que estão a decorrer. Tudo
faremos para que se sintam parte de um todo.
A terminar, expressamos o nosso agradecimento à indústria farmacêutica pelo apoio a este e outros projetos,
sem o qual seria impossível a formação médica contínua.
Agradecemos a todos que participaram na reunião, com
discussões tão enriquecedoras.
A todos desejos de um excelente 2016!

Costa Martins, Jorge Tavares e Rosário Órfão

Filipa Lança

A Organização do III Update em Anestesiologia Obstétrica
Filipa Lança
Joana Carvalhas

Intervalo para café
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Aplicação de ventilação de protecção pulmonar intraoperatória

1

A evidência científica demonstra que a estratégia de ventilação de protecção
1
pulmonar intraoperatória profilática pode minimizar complicações pulmonares.
A introdução de manobras de ventilação pulmonar nos dispositivos de anestesia GE,
tem vindo a fornecer aos anestesistas uma solução intraoperatória simples para
oferecer ventilação pulmonar protectora aos seus pacientes.
Os procedimentos ‘Ciclo Automático’ e ‘Capacidade Vital’ estão disponíveis na Carestation 650, Avance
CS2 e Aisys CS2.
1. Trial of Intraoperative Low-Tidal-Volume-Ventilation in Abdominal Surgery Futier el Al. N Engl J Med 395;5 NEJM,428 org August 1, 2013-JB31105XE

Optimização da entrega de agente anestésico
Uma publicação científica recente descreve que a entrega de agente de forma manual, a baixo fluxo de gases
frescos, requer diversos ajustes até que se atinja e mantenha a concentração de agente pretendida e pode
resultar numa sobredosagem temporária de agente para alcançar a concentração de agente alvo1.
A entrega automática de agentes anestésicos inalatórios pode ajudar o anestesista a alcançar e manter a
concentração alvo no intervalo terepêutico2.
Desde que a GE introduziu o End Tidal Control™ em
2010 na Aisys3 e posteriormente com a Aisys CS2,
centenas4 de médicos anestesistas efectuaram com
sucesso a anestesia nos seus pacientes ao
adequarem directamente a concentração End Tidal
(ou MAC) do agente anestésico pretendido.

2

Aisys CS com End Tidal Control
Sobre-dosagem

Et AA
Tempo e desperdício
Target Et AA

Sob-dosagem

1. Which settings to optimize anaesthetics delivery: fresh gas flow or delivered fraction?
Quenet/Billard et al. Ann Fr Anesth Reanim. 2008 Nov; 27(11):900-8. doi: 10.1016/j.annfar.2008.07.097. Epub 2008
Nov 5
2. Lucangelo et Al. End-Tidal versus manually-controlled low-flow anaesthesia
J Clin Monit Comput DOI 10.1007/s10877-013-9516-8
3. A Aisys eAisys CS2 com a opção Et Controlnão está disponível ou aprovada pela F.D.A. E.U.A. Os produtos
podem não estar comercialmente disponíveis em todos os países.
Por favor verifique com o seu representante comercial. Consulte sempre o manual de instruções antes de utilizar.
4. Valor estimado através dos dados de envio da GE com máquinas de anestesia pré-instaladas com EtC e kits de
actualização EtC desde 2010.
™Marcas registadas da General Electric Company

Melhorar a anestesia....juntos.
JB31310XE
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COMITÉ EUROPEU DE ENSINO DE ANESTESIOLOGIA DA ESA
25 ANOS DO CENTRO PORTUGUÊS EM COIMBRA

Anselmo Carvalhas
Três anos depois de ter nascido na europa, a Fundação
Europeia para o Ensino da Anestesiologia (FEEA) com o objetivo de promover a educação médica contínua em Anestesiologia nos países da comunidade europeia, surgiu em
1989, em Coimbra, o centro regional português da FEEA,
fundado por Anselmo Carvalhas, médico dos hospitais da
Universidade de Coimbra e primeiro professor português
de anestesiologia.
Durante os 25 anos seguintes o centro realizou anualmente, sem interrupção cursos de formação estandardizada
segundo modelo europeu, de elevados padrões de desenvolvimento profissional.
Várias gerações de anestesiologistas portugueses e alguns colegas espanhóis frequentaram e/ou lecionaram
nestes cursos.
Para além de Anselmo Carvalhas foram fundadores do
centro António Pinheiro de Almeida, Jorge Tavares, José
Pedro Assunção e Rosário Órfão, diretora desde 2002.
Ao longo dos 25 anos de existência foram organizados
cerca de setenta cursos numa média de dois a quatro por
ano, quarenta e nove de Aperfeiçoamento em Anestesiologia segundo modelo europeu atualizado ciclicamente.
O número de candidatos aos cursos e workshops ultrapassou sempre o número de vagas disponíveis.
Realizaram-se, ainda, vinte e um cursos teórico práticos
sobre Suporte Avançado de Vida (responsável – Cristina
Granja), Ecografia e Anestesiologia (responsável – João
Paulo Pina), Via Aérea Difícil (responsável –Jorge Matos
Órfão), Fibroscopia e Via Aérea (responsável – José Gon-

Rosário Órfão

Marta Azenha

çalves Aguiar), Transporte do doente crítico (responsável
– Cristina Granja), Ventilação não invasiva (coordenador
- João Paulo Pina), Gestão de eventos críticos (coordenador - António Augusto Martins), e Emergências Obstétricas
(coordenadora – Joana Carvalhas).
O número de candidatos aos cursos e workshops ultrapassou sempre o número de vagas disponíveis.
Ao longo dos anos, outros colegas têm integrado e/ou integram os corpos sociais do centro: Beatriz Neves, Fábio
Vaz, Fernando Abelha, Filipa Lança, João Bonifácio, José
Miguel Pego, Marta Azenha, Paula Gago, Paulo Ramos, Pedro Nascimento, Rui Guimarães e Sérgio Batista.
No conselho científico e comissão organizadora dos cursos
do centro foram sempre envolvidos anestesiologistas de
vários hospitais do país com responsabilidade na formação em Anestesiologia e foram realizadas algumas parcerias com o objetivo de melhorar a qualidade dos cursos e
workshops.
De 2010 a 2015 (2 mandatos), Rosário Órfão, diretora do
centro português foi membro eleito do comité do CEEA da
ESA.
Em Outubro realizou-se na Quinta das Lágrimas em Coimbra sessão comemorativa dos 25 anos onde foram homenageados Anselmo Carvalhas, Jorge Tavares e António
Augusto Martins.
A partir de Janeiro de 2016 a diretora do centro português
será Marta Azenha do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra.

CONHECE AS
INDICAÇÕES
TERAPÊUTICAS
DO M ARRIOT T
PRAIA D’EL REY?

PEO PLE I NSPI RED, M A RRI OT T DELI V ERED.

PRAIA DEL REY MARRIOTT GOLF & BEACH RESORT
AVENIDA D. INÊS DE CASTRO Nº1, 2510-451 ÓBIDOS
T. +351 262 905 100 F. +351 262 905 101
E. reservations@marriott-pdr.pt
WWW.MARRIOTT-PDR.PT
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ACEITE A NOSSA
P R E S C R I Ç Ã O PA R A
REL A X AR, RECARREGAR
ENERGIAS E QUEBRAR
A ROTINA À BEIR A MAR ,
E N Q U A N T O D E S F R U TA
DA REG IÃO OESTE .
Com uma localização exclusiva e
privilegiada junto ao mar, o hotel,
concilia os standards de elevada
qualidade da cadeia Marriott com
a personalidade portuguesa,
convidando ao encontro das nossas
raízes, numa região que mantém a
essência da nossa cultura através da
tradição do campo, das vinhas, da
costa marítima e da riqueza histórica.
Aliamos o melhor da nossa região à
criatividade, para lhe trazer as ofertas
e as condições perfeitas para um
momento de lazer ou em grupo.

LIVOPAN

®

A escolha natural

50% oxigénio
50% protóxido de azoto
nem mais nem menos

MED744 - PT/março 2016

LIVOPAN® é um medicamento sujeito a receita médica restrita.
RCM REDUZIDO: 1. DENOMINAÇÃO: LIVOPAN 50%/50%,
gás medicinal comprimido. 2. COMPOSIÇÃO: Protóxido
de azoto medicinal (N2O) 50 % v/v e oxigénio
medicinal (O2) 50 % v/v a uma pressão de 138 bar ou
de 170 bar (15°C). 3. FORMA FARMACÊUTICA: Gás
medicinal comprimido. 4. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: O
LIVOPAN está indicado nas situações de dor de curta
duração, de intensidade ligeira a moderada, quando se
pretende uma analgesia de indução e recuperação
rápida. 5. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:
Devem ser tomadas precauções especiais quando se
trabalha com protóxido de azoto. O protóxido de azoto
deve ser administrado de acordo com as orientações
nacionais. O LIVOPAN é administrado por via inalatória
em doentes em ventilação espontânea através de uma
máscara facial. A administração do LIVOPAN é gerida
pela respiração do doente. Segurando a máscara
firmemente ao redor da boca e nariz e respirando
através da máscara, a vulgarmente denominada
“válvula de demanda” abre e o LIVOPAN é libertado do
equipamento e é administrado ao doente através da via
aérea. A absorção ocorre nos pulmões. Em odontologia,
é recomendada a utilização de uma máscara dupla; ou
em alternativa, uma máscara nasal ou naso-bucal com
sistemas de exaustão/ventilação adequados. A
administração por via endotraqueal não é recomendada.
A administração de LIVOPAN a doentes que respirem por
tubos endotraqueais deve ser feita apenas por
profissionais de saúde qualificados na prestação de
anestesia. A administração de LIVOPAN deve ser
iniciada pouco antes do desejado efeito analgésico. O
efeito analgésico é evidenciado após 4-5 ventilações e
atinge o seu máximo dentro de 2-3 minutos. A
administração de LIVOPAN deve continuar durante todo
o procedimento doloroso, ou enquanto o efeito
analgésico for desejado. Após a descontinuação da
administração/inalação, os efeitos desaparecem
rapidamente em poucos minutos. Dependendo da
reacção individual ao efeito analgésico, pode ser
necessário adicionar outros analgésicos. O LIVOPAN
deve ser utilizado, de preferência, em doentes capazes

de compreender e seguir as instruções sobre a
utilização do equipamento e máscara. Em crianças ou
em doentes que não são capazes de compreender e
seguir as instruções, o LIVOPAN pode ser administrado
sob a supervisão de pessoal médico competente que
pode ajudá-los a manter a máscara no lugar e
monitorizar activamente a administração. Nestes casos,
o LIVOPAN pode ser administrado com um fluxo de gás
constante. Devido ao risco aumentado do doente ficar
marcadamente sedado e inconsciente, esta forma de
administração só deverá ocorrer em condições
controladas. O fluxo contínuo de gás só deve ser
utilizado na presença de pessoal qualificado e em locais
com equipamento adequado para gestão dos efeitos da
sedação e diminuição da consciência mais pronunciada.
Sempre que se use fluxo contínuo, o risco potencial de
inibição do reflexos de protecção da via aérea tem de
ser considerado, pelo que é necessário estar preparado
para assegurar a permeabilidade da via aérea e a
ventilação assistida. Ao terminar a administração, deve
ser permitido ao doente recuperar de forma calma e sob
condições controladas por cerca de 5 minutos ou até
que o grau de alerta/consciência recupere
satisfatoriamente. O LIVOPAN pode ser administrado até
6 horas sem monitorização hematológica em doentes
sem factores de risco. 6. CONTRA-INDICAÇÕES: Durante
a inalação do LIVOPAN, bolhas de gás (embolia gasosa)
e cavidade cheias de gás podem expandir devido à
elevada difusibilidade do protóxido de azoto.
Consequentemente a utilização de LIVOPAN está contraindicada: Em doentes com sintomas de pneumotórax,
pneumopericárdio, enfisema severo, embolia gasosa ou
traumatismo craniano; Após a realização de mergulho
profundo devido ao risco de doença de descompressão
(bolhas de azoto); Após bypass cardio-pulmonar
recente com circulação extra-corporal e após bypass
coronário sem circulação extra-corporal; Após injecções
intra oculares recentes de gás (ex. SF6, C3F8), até que
este seja completamente absorvido, porque o volume
de gás pode aumentar a pressão/volume com risco de
cegueira; Doentes com dilatação severa do tracto

gastrointestinal. O LIVOPAN está também contraindicado
em:
Doentes
que
apresentem
hipersensibilidade ao protóxido de azoto; Doentes com
insuficiência cardíaca ou disfunção cardíaca (ex. após
cirurgia cardíaca), por aumentar o risco de deterioração
da performance cardíaca; Em doentes que apresentem
sinais persistentes de confusão, ou outros sinais de
aumento da pressão intracraniana; Doentes que
apresentem uma diminuição do nível de consciência e/
ou da capacidade de cooperar e seguir instruções, pelo
risco de uma maior sedação por parte do protóxido de
azoto poder afectar os reflexos de protecção naturais;
Doentes com deficiências diagnosticadas mas não
tratadas das vitaminas B12 ou ácido fólico, ou com
perturbações genéticas ao nível das enzimas envolvidas
no metabolismo destas vitaminas; Em doentes com
lesões faciais que dificultem ou ponham em risco a
utilização da máscara. 7. ADVERTÊNCIAS: O LIVOPAN só
deve ser administrado por pessoal qualificado, com
acesso a equipamento de reanimação. Na utilização de
um fluxo constante da mistura gasosa, o risco de
sedação profunda, inconsciência e perda dos reflexos
de protecção, com por exemplo, regurgitação e
aspiração, devem ser considerados. É importante ter em
atenção o potencial uso abusivo do fármaco. Devem se
tomadas medidas para que as concentrações no
ambiente de trabalho sejam as mais baixas possíveis e
de acordo com a regulamentação. As salas em que se
utilize LIVOPAN devem ser convenientemente
ventiladas e/ou equipadas com sistemas de exaustão
que assegurem uma concentração de protóxido de
azoto no ar ambiente abaixo dos limites nacionais de
exposição ocupacional estabelecidos. 8. INTERACÇÕES:
Combinação com outros medicamentos: O protóxido de
azoto, componente do LIVOPAN, interage de forma
aditiva com anestésicos inalados e/ou substâncias
activas com efeito ao nível do sistema nervoso central
(e.g. opiáceos, benzodiazepinas e outros psicotrópicos).
Na utilização concomitante de agentes de acção central
deve-se ter em consideração os riscos de sedação
pronunciada e depressão dos reflexos de protecção. O

Linde: Living healthcare
LIVOPAN potencia o efeito inibitório do metotrexato
sobre a metionina sintetase e o metabolismo do ácido
fólico. A toxicidade pulmonar associada a substâncias
activas, tais como a bleomicina, amiodarona, e
furadantina ou antibióticos similares, pode ser
exacerbada pela inalação de oxigénio suplementar.
Outras interacções: O protóxido de azoto, presente no
LIVOPAN, inactiva a vitamina B12 (co-factor na síntese
da metionina) a qual interfere com o metabolismo do
ácido fólico. Assim a síntese de DNA é comprometida
após administração prolongada de protóxido de azoto.
Estas alterações podem resultar em alterações
megaloblásticas da medula óssea, e possível
polineuropatia e/ou degeneração subaguda da medula
espinal. Portanto a administração de LIVOPAN deve ser
limitada no tempo. 9. EFEITOS INDESEJÁVEIS: Anemia
megaloblástica e leucopénia foram relatadas após a
exposição prolongada ou repetida a LIVOPAN. Efeitos
neurológicos, como mielopatia e polineuropatia, foram
relatados em exposições excepcionalmente elevadas e
frequentes. Deve ser considerada a administração de
terapia de substituição em todos os casos de suspeita
de deficiência das vitaminas B12 ou folato, ou se
surgirem sinais ou sintomas de efeitos sobre a síntese
de metionina desencadeados por protóxido de azoto.
Frequentes (>1/100, <1/10): – Doenças do sistema
nervoso: tonturas, sensação de lipotímia, euforia; –
Doenças gastrointestinais: náuseas e vómitos. Pouco
frequentes (>1/1000, < 1/100): – Doenças do sistema
nervoso: astenia marcada. Afecções do ouvido e do
labirinto: e sensação de pressão no ouvido médio. –
Doenças gastrointestinais: aerocolia, aumento do
volume de gás intestinal. Frequência desconhecida
(não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis):
– Doenças do Sangue e sistema linfático: anemia
megaloblástica, leucopénia; – Doenças do sistema
nervoso: polineuropatia, paraparesia e mielopatia,
depressão respiratória, cefaleias; – Perturbações do foro
psiquiátrico: psicose, confusão, ansiedade. Para mais
informações deverá contactar o titular da autorização
de introdução no mercado.
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