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Resumo 

Introdução: A anestesia geral é usada na prática pediátrica em vários procedimentos de 

diagnóstico e tratamento, pelo que milhões de crianças são expostas a estes fármacos 

anualmente. Existe uma preocupação crescente dos profissionais de saúde e cuidadores 

relativamente à potencial neurotoxicidade dos anestésicos gerais.  A evidência é controversa 

acerca deste assunto e, até à data, existem poucos estudos prospetivos em humanos. A 

inquietação em relação a este assunto é evidente nas declarações e recomendações divulgadas 

por entidades internacionais. 

Objetivo O objetivo deste estudo foi compreender qual o conhecimento e opinião sobre a 

neurotoxicidade dos anestésicos gerais dos anestesiologistas portugueses e como isso afeta a sua 

prática clínica. 

Métodos: Realizado inquérito on-line com 20 questões acompanhado de e-mail explicativo, 

divulgado através da base de dados da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. Foram incluídas 

no inquérito questões demográficas e de avaliação da opinião e conhecimento acerca do tema em 

estudo. Este inquérito esteve disponível para resposta durante um mês.  

Resultados/Discussão: Foram respondidos 209 inquéritos, correspondendo a cerca de 14% dos 

anestesiologistas portugueses. Cerca de metade dos anestesiologistas que responderam ao 

questionário consideram não estar informados sobre o assunto, sendo que percentagem 

semelhante considera esta questão preocupante. A maioria dos inquiridos refere que não foi 

aconselhada a explorar o tema. Cinquenta e dois por cento dos participantes considera que a 

neurotoxicidade é mais preocupante em crianças abaixo dos 3 anos. Dos participantes, 67% não 

considera discutir o adiamento de procedimentos tendo em conta este problema. Os que o 

consideram demonstram níveis de preocupação significativamente superiores acerca do tema (p 

<0,001). Apenas 28% dos participantes informa os cuidadores sobre este assunto, e aqueles que o 

fazem apresentam-se significativamente mais preocupados (p=0,01). 

A maioria (96%) defende que outros profissionais de saúde com contacto com a população 

pediátrica devem ser formados em relação à neurotoxicidade, sendo que grande percentagem, 

reconhece que a evidência atual é insuficiente para conclusões definitivas. 

Conclusões: Os anestesiologistas portugueses consideram que não estão totalmente informados 

sobre a neurotoxicidade dos anestésicos gerais em crianças. Na sua maioria, não consideram 

discutir o adiamento de procedimentos pela potencial neurotoxicidade, não informando os 

cuidadores por rotina. Os inquiridos consideram que a formação dos profissionais de saúde sobre 

a neurotoxicidade dos anestésicos gerais é crítica, contudo de notar que os mesmos referem que 

a evidência atual sobre este tema não permite conclusões definitivas. 
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Abstract 

Introduction: General anesthesia is used in pediatric practice in several procedures for diagnosis 

and treatment, so millions of children are exposed to these drugs every year. There is a raising 

concern in both health professionals and caregivers on the potential neurotoxicity of general 

anesthetics. Evidence is controversial on this subject and, so far, few prospective human studies 

have been conducted. The concern about this matter is evident in the statements and advices 

released by international entities. 

Aim: The goal of this study was to understand the Portuguese anesthesiologists’ knowledge and 

opinion about the neurotoxicity of general anesthetics, and how it affects their clinical practice. 

Methods: An online survey consisting of 20 questions was accompanied by an explanatory email, 

spread through the Portuguese Society of Anesthesiology’s database. The survey included 

demographic, opinion and level of knowledge questions about this theme. The survey was 

available for answers for one month.   

Results/Discussion: Two hundred and nine inquiries were received, corresponding to around 14% 

of the Portuguese anesthesiologists. Approximately half of the anesthesiologists who answered 

the survey consider that they are not informed about this subject, and a similar percentage 

consider this question worrisome. The majority of the respondents refers that were not advised 

to explore this issue. Fifty two percent consider neurotoxicity to be more concerning in children 

younger than 3 years old. Sixty seven percent of the participants do not consider discussing the 

postponement of procedures considering this issue. The ones who consider it demonstrate 

significantly higher levels of concern on this issue (p<0,001). Just 28% of the participants informs 

caregivers about this subject, and the ones who do it,  present themselves as significantly more 

worried (p=0,01). 

The majority  (96%) think that other healthcare professionals related to the pediatric population 

should be trained about neurotoxicity, and a large percentage recognizes that the current 

evidence is insufficient for definite conclusions. 

Conclusions: The Portuguese anesthesiologists consider that they are not fully informed about the 

neurotoxicity of general anesthetics in children. Generally, they are not likely to discuss the 

postponement of procedures considering the potential neurotoxicity, and do not inform 

caregivers routinely. The participants find critical for other healthcare professionals to be trained 

about neurotoxicity of general anesthetics, however they also consider the current evidence to be 

insufficient to draw conclusions about this matter. 
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Lista de Abreviaturas 
EUA – Estados Unidos da América 
FDA – Food and Drugs Administration 
GABA – ácido γ-aminobutírico  
GAS – General Anesthesia compared to Spinal anesthesia 
IARS – International Anaesthesia Research Society 
MASK – Mayo Anesthesia Safety in Kids 
NMDA – N-metil-D-aspartato 
PALC – Pediatric Anesthesia Leadership Council 
PANDA – Pediatric Anesthesia Neurodevelopment Assessment 
PAPDA – Pediatric Anesthesia Program Directors Association 
SPSS – Statistical Package for the Social Sciences 
TDAH – Transtorno de Défice de Atenção e Hiperatividade 
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1. Introdução 

Todos os anos, milhões de crianças são submetidas a procedimentos que requerem 

fármacos para indução e manutenção de anestesia geral,1 o que significa que quaisquer 

potenciais riscos neurocognitivos que advenham da anestesia pediátrica devem ser 

considerados um problema de saúde pública.2 A potencial neurotoxicidade dos 

anestésicos gerais tem sido o assunto mais discutido na anestesia pediátrica nos últimos 

anos, objeto de interesse para estudo e fonte de preocupação para médicos e pais há 

mais de uma década.3,4 Nesta altura, a evidência parece ser insuficiente para retirar 

conclusões definitivas. Na era da medicina baseada na evidência, qual é a opinião dos 

anestesiologistas portugueses acerca deste controverso tema e como é que eles orientam 

a sua prática com base na informação disponível atualmente? 

1.1 Ensaios Pré-Clínicos e Os Mecanismos da Neurotoxicidade 

Em termos de neurobiologia, é sabido que os recetores GABA e NMDA têm um papel 

fulcral no normal neurodesenvolvimento do cérebro dado o seu impacto na 

sinaptogénese, que está no seu pico em várias regiões do cérebro humano desde das 

fases precoces da gestação até aos 36 meses de idade – sendo este considerado o período 

de maior vulnerabilidade para o normal desenvolvimento cerebral.5-7 A maioria dos 

anestésicos gerais atua através da interação com estes recetores (propofol, agentes 

inalatórios, cetamina, midazolam…). Por outro lado, também são moduladores de estados 

específicos da neuroplasticidade, uma característica fundamental no desenvolvimento do 

cérebro.7,8 Considerando estes factos, seria plausível assumir que existe algum risco na 

interação entre anestésicos gerais e um cérebro em desenvolvimento. 

Alguns estudos animais (inclusive em primatas não humanos) e com células humanas in-

vitro conseguiram correlacionar tanto antagonistas dos recetores NMDA (p.e. cetamina e 

óxido nítrico) como agonistas dos recetores GABA (p.e. midazolam, isoflurano, halotano e 

propofol), em doses semelhantes com as usadas na prática clínica,1 com apoptose 

generalizada e supressão de vários fatores de crescimento em diferentes estruturas 

cerebrais.9 Outros demonstraram ainda influência na neurogénese, desenvolvimento 

dendrítico, função cognitiva e na proliferação das células neurais.10-14 Foram também 

observadas alterações fenotípicas em alguns trabalhos, sendo que os resultados principais 

encontrados foram alterações comportamentais e défices neurológicos.7,11,15-17 Apesar 

disto, ainda não é claro se a neuroapoptose é uma causa de neurotoxicidade relacionada 



2 
 

com os anestésicos gerais, ou um fenómeno protetor da exposição a estes, com vista a 

eliminar circuitos neuronais defeituosos.9 É plausível que diferentes mecanismos em 

diferentes regiões do cérebro levem a fenótipos distintos de alterações no 

neurodesenvolvimento, e ainda que o impacto dos anestésicos gerais nestas alterações 

seja dose-dependente.9 No entanto, é importante considerar que os mecanismos 

definitivos pelos quais os anestésicos gerais interferem com um cérebro em 

desenvolvimento ainda não foram verdadeiramente definidos por nenhum estudo animal 

ou humano in-vitro.9  

Uma análise crítica aos ensaios pré-clínicos deve ter em consideração que existem 

importantes limitações na translação dos seus resultados para os humanos, 

nomeadamente diferenças regionais significativas nos processos de sinaptogénese entre 

humanos e animais,18 bem como que o tempo para se atingir um cérebro totalmente 

desenvolvido varia consideravelmente entre as espécies. Adicionalmente, a maior parte 

dos estudos animais utilizou doses superiores de anestésicos e maiores períodos de 

exposição a estes quando comparados com a prática clínica em humanos. Isto significa 

que a transposição das conclusões para o efeito dos anestésicos gerais no cérebro 

humano deve ser feita de forma cautelosa.9 

1.2 Estudos em Humanos  

No que toca a estudos realizados em humanos, é possível encontrar alguns estudos, 

sendo a vasta maioria retrospetivos,19-29 encontrando ainda três estudos prospetivos 

bastante recentes.1,2,8,30,31 

Os estudos retrospetivos apresentam uma grande variabilidade de resultados. A maioria 

tende a demonstrar algum nível de correlação entre a exposição à anestesia geral na 

infância e alguma forma de distúrbio do neurodesenvolvimento. A diferença entre eles 

prende-se, na maioria das vezes, com os domínios de disfunção neurológica avaliados. 

Alguns estudos apontam para alterações nas capacidades motoras,20,21 enquanto que 

outros demonstram que a memória é afetada22 ou até a linguagem e o raciocínio 

abstrato.20 Alguns trabalhos vão ainda mais longe e afirmam um maior risco de TDAH,25 e 

que as crianças expostas poderão ter o dobro do risco de virem a ser diagnosticadas com 

um distúrbio do desenvolvimento ou do comportamento.26 Um estudo retrospetivo de 

larga escala (que incluiu 84.276 crianças) concluiu que crianças que são submetidas a uma 

cirurgia antes da idade escolar têm uma vulnerabilidade significativa, embora pequena, 

no seu neurodesenvolvimento.28 Alguns estudos, correlacionaram a exposição a 
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anestésicos gerais em idade pediátrica com um menor quociente de inteligência, 

calculado através do Full-Scale Intelligence Quotient, uma ferramenta de avaliação da 

capacidade cognitiva total de um indivíduo.20,23 Um trabalho por DiMaggio C. et al., que 

utilizou irmãos não expostos como grupo de controlo, demonstrou que as crianças que 

foram submetidas a uma cirurgia antes dos 3 anos de idade tinham um risco 60% maior 

de virem a ser diagnosticadas com um distúrbio do desenvolvimento ou do 

comportamento, quando comparadas com os controlos.24  

Aquando da reflexão sobre estes resultados, é importante ter em conta que não só muitas 

das alterações observadas foram mínimas, mas também que estudos retrospetivos têm 

limitações importantes. Heterogeneidade de metodologias, nomeadamente: tipo de 

cirurgia, tipo de anestésico, doses e combinações, duração da exposição e diferentes 

formas de avaliação de resultados,8,17 tal como a incapacidade de garantir nexo de 

causalidade,7 são algumas dessas limitações, que obrigam a uma cuidadosa análise das 

conclusões desses estudos e, consequentemente, do seu impacto na prática clínica.  

Na tentativa de fornecer novos dados para a resolução desta questão, nos últimos anos 

foram conduzidos três estudos prospetivos de larga escala, cujos resultados foram 

publicados muito recentemente: PANDA2; GAS8,31 e MASK1,30. O estudo PANDA, cujos 

resultados foram publicados em 2016, é um estudo comparativo entre irmãos, que 

analisou se uma exposição única a anestesia geral estava associada com alterações 

neurocognitivas, de desenvolvimento e/ou de comportamento mais tarde na infância.2 

Comparou 105 pares de irmãos, em que um deles tinha sido exposto uma única vez a 

anestesia geral para herniorrafia inguinal, antes dos 36 meses de idade, sendo que o 

outro era não-exposto a anestesia até aos 36 meses de idade.2 Foram avaliados quando 

tinham entre 5 e 8 anos de idade.2 Não houve diferenças significativas entre os pares quer 

nos parâmetros primários (função cognitiva global), quer nos secundários (funções 

neurocognitivas para domínios específicos e comportamento).2 

O estudo GAS, por sua vez, cujos resultados finais foram publicados em fevereiro de 2019, 

é um estudo randomizado multicêntrico internacional que comparou resultados de 

avaliação neurocognitiva entre crianças submetidas a herniorrafia inguinal sob anestesia 

geral com crianças submetidas ao mesmo procedimento cirúrgico sob anestesia loco-

regional.8 Envolveu 722 crianças, todas com menos de 60 semanas de idade pós-

menstrual na altura do procedimento (363 foram incluídas no grupo de anestesia loco-

regional; 359 foram incluídas no grupo de anestesia geral com sevoflurano).31 O 

seguimento a 2 anos não revelou resultados adversos no neurodesenvolvimento aos 2 

anos de idade (sem diferenças nos parâmetros de cognição, capacidade motora, 
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linguagem e comportamento adaptativo).8 O seguimento final, aos 5 anos, demonstrou 

equivalência na velocidade de processamento, performance verbal e capacidades 

cognitivas/intelectuais entre os dois tipos de anestesia.31 A proporção de crianças cujos 

cuidadores reportaram um diagnostico de distúrbio do neurodesenvolvimento foi 

equivalente entre os dois grupos.31 

Por último, o estudo MASK, publicado em 2018, utilizou um método de comparação de 

coortes para avaliar a possibilidade de que procedimentos múltiplos que requerem a 

utilização de anestesia geral, em crianças mais novas que os 3 anos de idade, estão 

relacionados com consequências adversas a nível do neurodesenvolvimento.1 O estudo 

envolveu 997 crianças abaixo dos 3 anos de idade nascidas entre 1994 e 2007. Foram 

classificadas como não expostas (411), expostas uma vez (380) e expostas múltiplas vezes 

(206) a anestesia.30 As variáveis avaliadas foram: capacidades cognitivas/intelectuais; 

memória; atenção; funções executivas; motricidade fina e capacidade visual-espacial; 

linguagem; velocidade de processamento; comportamento.1 Quando avaliadas pelo Full-

Scale Intelligence Quotient para as capacidades cognitivas/intelectuais (outcome 

primário), não houve diferenças significativas entre os grupos.30 Porém, tanto a 

capacidade de processamento/automaticidade associadas com a leitura, como a 

motricidade fina, foram significativamente diferentes entre as crianças não expostas a 

anestesia e as multiplamente expostas.30 Os resultados demonstraram também piores 

índices na Child Behavioral Checklist (um relatório estandardizado preenchido pelos 

cuidadores) no grupo com múltiplas exposições, quando comparado com os outros dois.30 

Contudo, todos os achados em que houve diferenças relevantes foram em parâmetros 

que os autores definiram como secundários30 e devem ser analisados como tal. Não 

obstante, estes resultados parecem sugerir que múltiplas exposições, em vez de únicas, 

podem estar associadas com um padrão de alterações em domínios neuropsicológicos 

específicos, que resultam em dificuldades nos campos da aprendizagem e do 

comportamento.30 

1.3 O Impacto na Sociedade   

A investigação sobre a potencial neurotoxicidade da anestesia geral na pediatria tem 

influenciado algumas entidades internacionais a tomar medidas, ou pelo menos a 

elaborar algumas diretrizes na tentativa de proteger as crianças deste assunto 

controverso. A SmartTots (Strategies for Mitigating Anesthesia-Related neuroToxicity in 

Tots) é uma iniciativa criada pela colaboração entre a IARS e a FDA para abordar 
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especificamente este assunto. A SmartTots lançou uma declaração em 201532 e a própria 

FDA lançou uma outra em 2016,33 em que ambas abordam este assunto com diretrizes 

para os cuidadores e para os profissionais de saúde. Apesar de ambas reconhecerem que 

o impacto da anestesia geral em crianças ainda não está totalmente estabelecido, ambas 

recomendam os profissionais de saúde a informarem os cuidadores sobre o potencial 

risco e a pesarem os riscos e benefícios de adiarem um procedimento.32,33 A FDA faz ainda 

um aviso especial para múltiplos procedimentos, ou procedimentos demorados 

(superiores a 3 horas) em crianças com menos de 3 anos e em mulher grávidas no terceiro 

trimestre.33 Ambas relembram ainda os profissionais de saúde que nenhum fármaco se 

revelou mais seguro que qualquer outro.32,33 A declaração da SmartTots aconselha ainda 

os cuidadores a questionarem os profissionais de saúde sobre este assunto e a que eles 

próprios avaliem os benefícios de adiar procedimentos eletivos.32 

Devido à grande discussão e consciencialização que ambas as declarações levantaram nas 

equipas médicas e também no público em geral, uma revisão da declaração da FDA foi 

lançada em 2017.4 Esta revisão veio alertar para a importância de não permitir que esta 

preocupação, que deve ser partilhada por cuidadores e comunidade clínica, seja tomada 

como excessiva, levando ao adiamento desmesurado de procedimentos diagnósticos ou 

terapêuticos que necessitem de ser realizados sob anestesia geral. Alerta que este 

adiamento pode resultar em efeitos adversos para as crianças pela sua não realização.4 

Assim, a FDA incluiu nessa declaração, a título de exemplo, uma lista de doenças e 

condições de saúde pediátricas cujas intervenções não devem ser adiadas com base no 

risco de neurotoxicidade dos anestésicos gerais.33 

1.4 Objetivo do Estudo  

Com a ausência de correlação clara entre os estudos em animais/in vitro e os ensaios em 

seres humanos, com estes últimos a revelarem resultados tão díspares, principalmente 

entre estudos prospetivos e retrospetivos, é importante avaliar a opinião dos profissionais 

que lidam com estas questões todos os dias. Parece também ser relevante perceber se as 

declarações divulgadas pelas entidades internacionais tiveram impacto na prática do 

anestesiologista português. 

Com apenas dois trabalhos em todo o Mundo a questionar os anestesiologistas (um 

europeu34 e outro americano35) e outro com o levantamento de opiniões de cirurgiões 

pediátricos,3 torna-se relevante determinar a posição dos anestesiologistas portugueses 
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relativamente a este assunto e de que forma a sua prática clínica se baseia na grande 

variedade de evidência existente. 

2. Métodos  

2.1 Desenho do Estudo  

Foi desenhado um questionário online prospetivo para avaliar a opinião e o nível de 

conhecimento dos anestesiologistas portugueses (especialistas e internos de formação 

específica) sobre a neurotoxicidade dos anestésicos gerais.  

A aprovação do estudo (número de protocolo 2018.272 [234-DEFI/234-CES]) foi fornecida 

pelo Comité de Ética para a Saúde (CES) do Centro Hospitalar Universitário do Porto, a 13 

de março de 2019, Porto, Portugal. O Comité de Ética concluiu que não haveria 

necessidade de incluir um consentimento informado para os participantes do estudo. 

O questionário foi realizado de 1 a 30 de abril de 2019 e consistiu num total de 20 

questões (16 perguntas e 4 alíneas) – Anexo 1. As 6 primeiras questões (1 a 6) foram de 

escolha múltipla, de carácter demográfico, visando conhecer o sexo do participante, o 

grau de experiência (se interno de formação específica, especialista em anestesiologia há 

menos de 5 anos ou especialista em anestesiologia há mais de 5 anos), a região onde 

exerce, se em hospital universitário ou não, a frequência com que pratica anestesia 

pediátrica e que faixa etária pediátrica inclui na sua prática. As 8 questões seguintes (7 a 

14) e as suas 4 alíneas tiveram em conta o seu conhecimento e opinião em relação à 

neurotoxicidade da anestesia geral e o impacto na prática clínica resultante desse 

conhecimento. Estas foram de escolha múltipla, à exceção da pergunta 7.2., de carácter 

aberto. As últimas duas questões (15 e 16) eram também de desenvolvimento. A 

pergunta 15 teve como objetivo conhecer sugestões específicas dos participantes para 

minimizar a neurotoxicidade relacionada com os anestésicos gerais e a pergunta 16 

permitiu comentários finais que os participantes considerassem pertinentes. A escala de 

Likert, uma escala de resposta psicométrica com 5 níveis que avalia a concordância do 

participante com uma afirmação apresentada, foi utilizada nas questões de escolha 

múltipla, quando aplicável. 

De acordo com os censos nacionais de anestesiologia de 2017,36 elaborados pelo Colégio 

da Especialidade de Anestesiologia da Ordem dos Médicos para monitorizar a atividade 

dos anestesiologistas nacionais, o número potencial de participantes no questionário seria 

de 1542, com 1280 pertencentes a hospitais do Serviço Nacional de Saúde e 262 com 

prática hospitalar privada exclusiva. 
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O questionário foi divulgado via e-mail, que continha uma breve exposição da pesquisa. 

Este e-mail foi difundido pela Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, através da sua 

base de dados, aos seus sócios. Foram ainda contactados todos os diretores de serviço de 

anestesiologia de hospitais associados ao Serviço Nacional de Saúde, solicitando a 

divulgação do estudo a todos os membros dos seus serviços. Durante o período do 

inquérito foi enviado um lembrete para além do e-mail inicial. 

2.2 Análise Estatística  

Para a análise estatística foi utilizado o programa IBM SPSS para MAC OS, versão 25.0 

(IBM Corp., Armonk, N.Y., E.U.A.). Os dados demográficos e as respostas de escolha 

múltipla estão expressos em frequências e percentagens. Para testar os fatores que 

influenciam o nível de preocupação com a neurotoxicidade dos anestésicos gerais, foram 

aplicados os testes Mann-Whitney, Qui-quadrado e Kruskal-Wallis, conforme apropriado. 

Devido ao número de respostas relativamente pequeno para algumas questões, em 

alguns casos estas foram condensadas ou dicotomizadas de forma a revelar resultados 

válidos. A significância estatística foi estabelecida em 0,05. 

3. Resultados 

Foram analisadas 209 respostas ao questionário (14% do número de potenciais 

participantes). Os dados demográficos são apresentados na Tabela I. A maioria dos 

participantes eram do sexo feminino (n=142 [68%]) e a maioria especialistas em 

anestesiologia, 173 especialistas, 113 com mais de 5 anos de experiência (83% e 54%, 

respetivamente).  A região mais representada foi o norte de Portugal (n=101 [48%]). Mais 

de metade dos inquiridos (52%) tem um contacto superior a uma vez por mês ou semanal 

com a anestesia pediátrica (n=67 [32%] e n=41 [20%], respetivamente). O número de 

anestesiologistas participantes que trabalham num hospital universitário foi 

aproximadamente o mesmo que aqueles que trabalham num hospital não universitário 

(n=108 [52%] e n=101 [48%], respetivamente). Quando questionados em relação à faixa 

etária que incluem na sua prática de anestesia pediátrica, a resposta mais frequente foi 

“qualquer idade” (n=76 [40% dos que responderam]).  

As respostas relativamente à opinião sobre a neurotoxicidade e o seu impacto na prática 

clínica podem ser observadas na Tabela II. No que toca ao conhecimento do assunto em 

questão, aproximadamente metade da nossa amostra considerou-se como “nada 

informada” ou “algo informada” – 1 ou 2 na escala de Likert – (n=103 [49%]), e a maioria 

dos participantes referiu que não foi orientado no sentido de explorar o assunto em 
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questão (n=136 [72% dos que responderam]). Quando questionados se consideram a 

neurotoxicidade dos anestésicos gerais em pediatria uma questão preocupante, cerca de 

metade da amostra considerou o tema “preocupante”, “muito preocupante” ou 

“extremamente preocupante” – 3 ou mais na escala de Likert – (n=107 [51%]) e a maioria 

estabeleceu os 3 anos de idade como a idade limite até à qual considera este ser uma 

maior preocupação (n=109 [52%]). Relativamente à frequência com que 

ponderam/discutem adiar uma cirurgia em crianças com menos de 3 anos de idade tendo 

em conta este problema, a maioria (67%) afirmou que nunca o faz (n=78 [37%]) ou fá-lo 

poucas vezes (n=62 [30%]). Contudo, um terço (33%) respondeu que frequentemente 

(“algumas vezes”, “muitas vezes” ou “sempre”) discutem a possibilidade de adiamento de 

cirurgias tendo em conta este tema. A maioria (72%) afirmou que nunca informa os 

cuidadores sobre este assunto (n=98 [47%]), ou que o faz poucas vezes (n=43 [25%]), 

sendo que a maioria dos que de facto informam, apenas o fazem “algumas vezes” (n=31 

[15%]). Os anestesiologistas que afirmaram informar os cuidadores, especificaram que o 

fazem maioritariamente antes do dia da cirurgia (n=89 [81% dos que responderam]), e 

apenas 10 (8% dos que responderam) referiram que o hospital onde exercem tem um 

protocolo para o efeito. 201 participantes (96%) referiram achar importante que outros 

profissionais de saúde tivessem formação especifica sobre este assunto, sendo que 170 

(81%) consideraram-no “muito” ou “extremamente importante”. À questão se 

consideram que a evidência disponível é suficiente para tirar conclusões, a resposta mais 

frequente (n=102 [49%]) foi discordante – “discordo totalmente” ou “discordo”. 78 (37%) 

afirmaram não ter uma opinião. Questionados sobre estarem a par dos resultados 

recentes dos estudos prospetivos sobre este tema (PANDA, GAS e MASK), a maioria dos 

participantes (n=145 [69%]) consideraram não estar a par dos resultados.  

Questionados sobre que recursos utilizaram quando aconselhados a explorar o assunto, a 

maioria dos participantes respondeu que o seu conhecimento neste assunto veio do seu 

internato de formação específica em anestesiologia ou de formações específicas sobre o 

tema. Outros foram aconselhados a fazer uma pesquisa bibliográfica, e uma minoria 

referiu que a informação foi obtida em reuniões de serviço. Em relação às medidas que 

tomam com o objetivo de reduzir a neurotoxicidade/exposição aos anestésicos gerais, 

cinco respostas principais foram obtidas, em proporções semelhantes: reduzir as doses  

de fármacos para o mínimo adequado; combinar fármacos de forma a atingir anestesia 

intravenosa total (evitando agentes inalatórios), monitorização apertada da profundidade 

anestésica, preferência por técnicas loco-regionais e evitar a exposição, evitando 

procedimentos longos ou múltiplos. Na secção de comentários finais os participantes 
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enfatizaram a necessidade de mais investigação sobre este assunto, com foco em 

fármacos e técnicas específicas, seja porque consideram um assunto preocupante, ou 

porque não vêm a evidência atual suficiente para implementar mudanças na sua prática 

clínica. Referiram ainda a importância da disseminação deste assunto por todos os 

profissionais de saúde com contacto com a idade pediátrica. 

Foi averiguado quais os fatores que parecem influenciar os níveis de preocupação dos 

participantes. A análise dos resultados revelou que as mulheres se apresentam 

significativamente mais preocupadas com este tema (teste U de Mann-Whitney, p=0,001). 

O nível de experiência (teste de Kruskal-Wallis, p=0,394), a região onde exerce a prática 

clínica (teste de Kruskal-Wallis, p=0,863), se o faz num hospital universitário (teste U de 

Mann-Whitney, p=0.902) e a frequência com que anestesia em pediatria (teste de 

Kruskal-Wallis, p=0,813) não demonstraram relação significativa com o nível de 

preocupação. Ainda agrupando a frequência de anestesia pediátrica em anestesiar menos 

de uma vez por mês e mais de uma vez por mês, mantém-se a ausência de diferença 

entre os grupos (teste Chi-Quadrado, p=0,705). A faixa etária incluída na prática clínica 

também não influenciou o nível de preocupação (teste de Kruskal-Wallis, p=0,906), 

(agrupando a faixa etária em abaixo dos 6 meses e acima dos 6 meses mantém-se a 

ausência de diferença entre os grupos [teste Chi-Quadrado, p=0,465]). Considerar-se 

informado em relação ao tema em questão também não influenciou o nível de 

preocupação (teste de Kruskal-Wallis, p=0.394). Por outro lado, os anestesiologistas que 

ponderam adiar cirurgias até a criança completar 3 anos de idade demonstraram-se mais 

preocupados, quando comparados com os restantes (teste de Kruskal-Wallis, p<0.001). 

Adicionalmente, os participantes que afirmam fornecer informação aos cuidadores sobre 

o assunto em questão apresentaram-se também como significativamente mais 

preocupados em comparação com aqueles que não o fazem (teste de Kruskal-Wallis, 

p=0.010). Os dados revelaram ainda que os participantes que consideraram a investigação 

realizada até à data como suficiente para retirarem conclusões, não se apresentaram 

significativamente como mais preocupados (teste U de Mann-Whitney, p=0,654).  

4. Discussão  

Este questionário é, até à data, o primeiro a analisar a opinião dos anestesiologistas 

portugueses sobre a potencial neurotoxicidade dos anestésicos gerais na idade pediátrica, 

e como esta influencia a sua prática diária. 

Foram obtidas 209 respostas o que corresponde a uma amostra de 14% da população 

objeto do questionário – os anestesiologistas portugueses. Em contraste com um trabalho 
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anterior (34) que visou anestesiologistas de um país específico (neste caso os EUA),35 o 

nosso questionário incluiu todos os anestesiologistas independentemente da sua área de 

especialização, enquanto que o primeiro apenas incluiu anestesiologistas que 

trabalhavam maioritariamente com a população pediátrica (membros das associações de 

anestesia pediátrica PALC e PAPDA). 

Cerca de metade da amostra (51%) considera a neurotoxicidade dos anestésicos gerais 

em crianças um assunto preocupante (“preocupante”, “muito preocupante” ou 

“extremamente preocupante”). Esta taxa de preocupação é ligeiramente superior à 

encontrada por outro questionário semelhante que efetuou esta pergunta (44%).34 Esta 

distribuição praticamente simétrica entre anestesiologistas que se consideram 

preocupados e os que não se consideram desta forma pode ser interpretado como o 

reflexo da disparidade de evidência encontrada até à data.  

As mulheres constituíram a maioria da nossa amostra (68%) e consideraram-se 

significativamente mais preocupadas quanto a este tema (teste U de Mann-Whitney, 

p=0,001). Outros trabalhos semelhantes não dividiram as suas amostras quanto ao sexo e, 

portanto, é impossível estabelecer comparações neste aspeto.  

Os participantes no questionário eram, na sua maioria, experientes (83% eram 

especialistas, 54% com mais de 5 anos de experiência). No entanto, a analise dos dados 

concluiu que ser mais experiente não influenciou o nível de preocupação (teste de 

Kruskal-Wallis, p=0,394). Analisando especificamente a experiência em anestesia 

pediátrica, concluiu-se que praticar anestesia pediátrica mais frequentemente não 

influenciou o nível de preocupação (teste Chi-Quadrado, p=0,705).  

Em relação à faixa etária que os participantes incluem na sua prática anestésica, a 

resposta mais frequente afirma incluir crianças de todas as idades (40% dos que 

responderam). Isto revela que a maior parte dos anestesiologistas entrevistados têm 

experiência com diferentes tipos de indivíduos da faixa pediátrica. No entanto, a idade a 

partir da qual os participantes anestesiam em pediatria não influenciou significativamente 

o seu nível de preocupação (teste de Kruskal-Wallis, p=0,906). 

Apenas 51% dos anestesiologistas se consideram informados em relação a este assunto, o 

que está de acordo com o outro questionário que colocou esta questão.34 Contudo, os 

participantes que se consideraram como informados, não se revelaram significativamente 

mais preocupados (teste de Kruskal-Wallis, p=0.394). Tal facto poderá dever-se à 

controvérsia presente na literatura sobre este tema, de modo que mesmo os profissionais 

informados poderão não considerar a evidência atual suficiente para os alertar acerca do 

tema. O facto de cerca de metade da amostra se considerar desinformada pode estar de 
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alguma forma relacionado com o facto de grande parte dos entrevistados que 

responderam à questão referirem nunca terem sido orientados no sentido de melhor 

explorar este assunto. Em relação aos que foram, de facto, orientados nesse sentido, a 

maior parte afirma que a informação foi obtida quer por formações especificas acerca do 

assunto, ou incluídas no internato de formação específica. Ora, isto demonstra que 

existem anestesiologistas preocupados o suficiente para orientarem os seus internos a 

explorar este assunto e para promover formação específica nesse sentido. Para além 

disso, seria provavelmente benéfico que os serviços de anestesiologia organizassem 

formações relativamente a este tema, já que parecem ter algum impacto positivo na 

formação dos profissionais. Contudo, no que toca à reprodutividade que a formação tem 

em termos de prática clínica, o questionário americano demonstrou que apesar de 97% 

dos especialistas questionados incentivarem os seus internos a investigar o tema, 90% 

consideraram que a sua ação não promoveu qualquer consenso em relação a alterações 

na prática clínica.35  

Questionados quanto à idade até à qual consideram a neurotoxicidade dos anestésicos 

gerais uma preocupação, 52% da nossa amostra respondeu achar este problema mais 

preocupante até aos 3 anos de idade. Este resultado, vai de encontro aos resultados 

obtidos nos questionários anteriores que abordaram anestesiologistas.34,35 Curiosamente, 

apesar da maioria dos participantes considerar o risco de neurotoxicidade da anestesia 

geral em crianças com menos de 3 anos um assunto preocupante, 67% afirmou nunca ou 

poucas vezes ponderar/discutir adiar cirurgias em crianças nesta faixa etária. No entanto, 

um terço dos anestesiologistas entrevistados, admitiu ponderar ou discutir a possibilidade 

de adiar procedimentos tendo em conta este potencial risco. Adicionalmente, este grupo 

de anestesiologistas apresentou-se significativamente mais preocupado que aqueles que 

não o fazem (teste de Kruskal-Wallis, p<0.001). Isto leva a crer que a maioria dos 

anestesiologistas que consideram a neurotoxicidade um potencial risco da anestesia geral 

para a população pediátrica, baseiam a sua opinião e prática clínica na evidência 

existente18,24 e estão provavelmente a par das declarações de entidades internacionais 

(como a FDA e a SmartTots),32,33 que advogam os 3 anos de idade como o limite inferior 

de segurança para evitar este potencial efeito adverso em crianças. 

A maioria dos participantes não informa os cuidadores sobre este potencial risco (72%), o 

que é concordante com os outros trabalhos semelhantes.34,35 No presente estudo, os 

anestesiologistas que afirmaram informar os cuidadores quanto a esta questão 

apresentaram-se significativamente mais preocupados com este tema (teste de Kruskal-

Wallis, p=0.010). Isto indica que os anestesiologistas que se consideraram preocupados 
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tendem a atuar de acordo com as diretrizes internacionais,32,33 já que estas destacam a 

importância de manter os cuidadores esclarecidos quanto ao potencial impacto negativo 

que os anestésicos gerais têm no neurodesenvolvimento das crianças. Interessantemente, 

um terço dos anestesiologistas americanos utilizava a declaração da “SmartTots” como 

um método auxiliar na informação dada aos cuidadores,35 mostrando uma vez mais o 

impacto que tais declarações podem ter na prática diária de alguns anestesiologistas, e 

podendo esta ser uma ferramenta útil a utilizar pelos anestesiologistas nacionais para 

este efeito, dado apenas uma minoria dos hospitais ter um protocolo para fornecer 

informação acerca do assunto, segundo os inquiridos. 

O facto de que aproximadamente todos os nossos participantes (96%) consideraram 

importante que outros profissionais de saúde recebam formação específica sobre este 

assunto, também enfatizado na secção de comentários finais, atende ao facto de que este 

tema já ser alvo de interesse em outras áreas relacionadas com a pediatria. De facto, o 

potencial da neurotoxicidade dos anestésicos gerais em crianças atingiu já outras 

especialidades, como a comunidade de cirurgiões pediátricos.3,35 O anestesiologista com 

prática pediátrica consistente já é visto como fonte de informação sobre o assunto35 e 

deve responder adequadamente. Considerando que este é um potencial motivo para 

adiamento de cirurgias eletivas,18,24,33 todos os profissionais envolvidos (anestesiologistas, 

cirurgiões, pediatras, enfermeiros…) devem estar bem informados para que possam 

contribuir com o seu parecer.  

Em termos da necessidade de mais investigação, 49% dos anestesiologistas entrevistados 

considerou a evidência existente como insuficiente. Essa ideia foi reforçada na seção de 

comentários finais. Isto está de acordo com outros trabalhos similares tanto em 

anestesiologistas,34 como em cirurgiões.3 Mais uma vez se torna evidente a falta de 

estudos consistentes e concordantes sobre este assunto. De fato, questionários 

semelhantes referem que, quando especificado, os participantes atribuíram a maior 

prioridade aos estudos prospetivos longitudinais em humanos.3,34 Os questionados do 

presente estudo não mencionaram nenhum modelo de estudo específico, em vez disso 

referiram que técnicas anestésicas e fármacos específicos deveriam ser avaliadas quanto 

ao seu potencial risco para o desenvolvimento das crianças. Como já foi referido, há 

apenas três estudos prospetivos de longo prazo em humanos e estes globalmente não 

encontraram alterações significativas relacionadas com alterações no 

neurodesenvolvimento infantil.1,2,8,30,31 De facto, o estudo MASK30 contestou dois estudos 

retrospetivos anteriores20,23 ao negar qualquer relação significativa entre a exposição à 

anestesia geral e resultados adversos em áreas cognitivas/intelectuais avaliadas pelo Full-
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Scale Intelligence Quotient. Por outro lado, concluiu que procedimentos múltiplos estão 

ligados a alterações comportamentais, o que está de acordo com estudo retrospetivo 

anterior em crianças multiplamente expostas.29 Estes estudos prospetivos de longo prazo 

em humanos, pela sua metodologia, são obviamente mais difíceis de executar, porém têm 

um fator de impacto mais forte. No entanto, 69% dos entrevistados afirmaram não estar a 

par dos seus resultados.  

A maioria dos entrevistados não referiu mudanças significativas na sua prática com base 

na potencial neurotoxicidade da anestesia geral. Contudo, as medidas preventivas 

daqueles que afirmaram fazê-lo foram analisadas. A redução das doses para um mínimo 

adequado, combinar fármacos para alcançar anestesia intravenosa total (de forma a 

evitar agentes inalatórios) e a monitorização da profundidade anestésica recorrendo a 

monitores de eletroencefalograma processado, foram algumas das medidas tomadas e 

parecem ser concordantes com algumas recomendações anteriores,32,37 e que, ainda que 

este tema se mantenha controverso e sem aparente resposta definitiva em breve, 

parecem medidas adequadas para assegurar o bem estar cerebral dos doentes em geral e 

do doente pediátrico em particular. Além destas medidas, a ideia geral de reduzir ou 

abolir a exposição a anestésicos gerais foi uma medida também repetidamente referida 

pelos anestesiologistas questionados, mesmo que através de técnicas diferentes. A 

preferência por técnicas loco-regionais foi outra das medidas apontadas como tomadas 

na prática clínica para reduzir o impacto deste problema, assim, ainda que não consiga 

evitar sempre a utilização da anestesia geral, a sua utilização em associação à anestesia 

geral em anestesia combinada permite reduzir as doses de anestésicos gerais 

administrados e deste modo a exposição aos mesmos. Por último, foi ainda referido pelos 

anestesiologistas como medida de redução deste problema, o adiamento de 

procedimentos que exijam anestesia geral (especialmente procedimentos múltiplos ou 

longos antes dos 3 anos de idade). Por um lado, é mais uma vez evidente o impacto que 

as múltiplas menções dos 3 anos de idade como o limite inferior de segurança18,24,33 

tiveram sobre os anestesiologistas, uma vez que nenhuma outra resposta continha uma 

idade diferente. Por outro lado, a ideia de eliminar ou adiar procedimentos prolongados, 

embora apoiada por alguns autores,32,37 é vista como potencialmente prejudicial por 

outros.4,8 Os últimos alertam para o facto que alguns procedimentos prolongados, que 

exigem um período mais elevado sob a influência da anestesia são essenciais para 

condições potencialmente fatais ou pelo menos realmente graves.4 Estes aconselham 

ainda uma análise crítica dos procedimentos prolongados, uma vez que o risco de 

alterações adversas do neurodesenvolvimento pode advir da condição patológica 
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subjacente ou de comorbilidades pré-operatórias características de quem é submetido a 

tais intervenções e que tais elementos podem constituir fatores confundidores.8 

Tal como foi referido, os anestesiologistas que consideram/discutem o adiamento de uma 

cirurgia e informam os cuidadores sobre este assunto demonstraram-se 

significativamente mais preocupados. Assim, existe a necessidade que entidades 

regulatórias, seja a nível hospitalar, regional ou nacional, criem diretrizes de forma a 

estandardizar a prática da anestesia pediátrica e a apoiar as decisões dos 

anestesiologistas, com a garantia da salvaguarda dos interesses da criança. Contudo, tal 

só será possível quando mais e mais forte evidência se tornar disponível. 

4.1 Vantagens e Limitações do Estudo  

O facto do presente estudo se focar nas práticas clínicas dos anestesiologistas de um 

determinado país constitui uma forma de caraterização das práticas de uma população 

em particular, o que pode ser visto como uma vantagem. Adicionalmente, a amostra 

incluía participantes de várias regiões, com diferentes níveis de diferenciação e 

experiência em área pediátrica, o que permitiu uma visão mais global da opinião dos 

anestesiologistas portugueses. A maioria dos participantes anestesia crianças de todas as 

idades, o que significa que têm experiência com diferentes tipos de indivíduos da faixa 

pediátrica. Este trabalho apresenta ainda a vantagem de incluir na sua amostra internos 

de formação específica, de modo a refletir a opinião e conhecimento dos 

anestesiologistas em formação neste momento. 

Como limitações deste estudo, encontra-se o tamanho da amostra de anestesiologistas 

que responderam ao questionário, dado corresponder a apenas 14% da população 

nacional de anestesiologistas, este facto poderá ser em parte explicado pelo tempo que o 

mesmo esteve disponível on-line para resposta (um mês). Adicionalmente apenas 23% 

dos entrevistados trabalhava semanal ou diariamente com a população pediátrica, o que 

significa que o grupo de pessoas com maior especialização na área e contacto com este 

dilema poderão estar menos representadas.  

Após a análise das respostas e de se encontrar que cerca de metade dos inquiridos se 

encontrava preocupado ou consideravelmente preocupado com este tema, ainda que se 

considerassem mal informados e não estivessem a par dos resultados dos novos estudos 

humanos prospetivos e que a grande maioria dos mesmos acha importante a formação 

dos outros profissionais de saúde acerca do assunto, fica a questão não levantada se os 

anestesiologistas portugueses desejavam ter mais formação acerca do assunto, o que 
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seria uma questão interessante a responder para orientação dos serviços e das entidades 

nacionais. 

5. Conclusões  

Neste questionário dirigido aos anestesiologistas portugueses, dos quais 14% 

responderam, cerca de metade demonstrou-se consideravelmente preocupado quanto à 

potencial neurotoxicidade dos anestésicos gerais em idade pediátrica. Os indivíduos 

consideravelmente mais preocupados são as mulheres, os que consideram discutir o 

adiamento de procedimentos tendo em conta este risco e os que informam os cuidadores 

quanto a este assunto. No entanto, a maioria não considera discutir o adiamento de 

procedimentos tendo em conta este risco nem tem por hábito informar os cuidadores 

quanto a este assunto. 

A nossa amostra da população portuguesa de anestesiologistas não se considerou bem 

informada quanto ao tópico da neurotoxicidade dos anestésicos gerais em idade 

pediátrica, não está, em grande parte, a par dos resultados dos recentes estudos 

prospetivos em humanos e a maioria não foi incentivada a explorar melhor este assunto. 

Praticamente todos os questionados consideraram importante que outros profissionais de 

saúde recebessem formação específica quanto a este assunto.  

O tema da neurotoxicidade da anestesia geral em pediatria está longe de ter uma 

resposta definitiva. Mais e melhor evidência é necessária de forma a estabelecer 

diretrizes claras para todos os profissionais de saúde. Contudo, independentemente da 

investigação inconclusiva, os anestesiologistas em geral e os que contactam com a 

população pediátrica em particular, devem estar a par deste tema, bem como de outras 

discussões que tentam delinear a melhor estratégia de promover cuidados anestésicos e 

peri-operatórios de qualidade que permitam o normal desenvolvimento e bem-estar das 

crianças. 
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Tabelas 

Tabela I – Dados Demográficos  

Tabela I - Dados Demográficos 
<5a: inferior a 5 anos; >5a: superior a 5 anos; <1x/mês: inferior a uma vez por mês; >1x/mês: superior a uma vez por 
mês; >1M: idade superior a 1 mês; >6M: idade superior a 6 meses; >1A: idade superior a 1 ano; >3A: idade superior a 3 
anos; A.P.: Anestesia Pediátrica; NR/NA: não respondeu ou não aplicável 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Demográficos n (%)  
Total: 209                   

Sexo  
Masculino 67 (32) 
Feminino 142 (68) 

Experiência  
Interno 36 (17) 

Especialista <5a 60 (29) 
Especialista >5a 113 (54) 

Região em que exerce  
Norte 101 (48) 

Centro 41 (20) 
Sul 61 (29) 

Ilhas 5 (2) 
Estrangeiro 1 (1) 

  
Hospital Universitário   

Sim 108 (52) 
Não 101 (48) 

Contacto com A.P.  
Nunca 14 (6) 

<1x/mês 81 (39) 
>1x/mês 67 (32) 

Semanalmente 41 (20) 
Diariamente 6 (3) 

  
Que faixa etária inclui na sua 
prática de A.P.? 

 

Qualquer idade 76 (36) 
>1M 11 (6) 
>6M 12 (6) 
 >1A 28 (13) 
>3A 61 (29) 

NR/NA 21 (10) 
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Tabela II – Resultados do Questionário 

Tabela II - Resultados do Questionário 
>6 anos: idade superior a 6 anos NR/NA: não respondeu ou não aplicável; NC: não considero 

Questões 
Respostas  

n (%)  
Total: 209  

7. Considera-se informado 
relativamente ao tema da 
neurotoxicidade dos 
anestésicos gerais em 
pediatria? 

Nada 
informado 

Algo 
informado 

Informado 
Bem 

informado 
Muito bem 
informado 

 

 19 (9) 84 (40) 72 (35) 29 (14) 5 (2)  

 

7.1 Se respondeu “algo 
informado”, “informado”, 

“bem informado” ou 
“muito bem informado”  

(2-5) na questão 7: foi 
orientado no sentido de 
explorar este assunto? 

Sim Não NR/NA 

   

 53 (25) 136 (65) 20 (10)    

8. Considera a 
neurotoxicidade dos 
anestésicos gerais em 
contexto pediátrico 
preocupante no seu dia-a-dia 
de prática clínica? 

Nada 
preocupante 

Algo 
preocupante 

Preocupante 
Muito 

preocupante 
Extremamente 
preocupante  

 
17 (8) 85 (41) 78 (37) 20 (10) 9 (4)  

9. Se considera a 
neurotoxicidade dos 
anestésicos gerais em 
contexto pediátrico uma 
preocupação, até que idade o 
considera preocupante? 

1 Mês 1 Ano 3 Anos 6 Anos >6 Anos NC 

 
11 (5) 34 (17) 109 (52) 17 (8) 23 (11) 15 

(7) 

10. Pondera/discute adiar 
cirurgias eletivas até a 
criança ter 3 anos de idade 
tendo em conta este 
problema?  

Nunca 
Poucas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 

 

 
78 (37) 62 (30)  42 (20) 18 (9) 9 (4)  

11. Fornece informação aos 
cuidadores relativamente a 
este assunto? 

Nunca 
Poucas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 
 

 
98 (47) 53 (25)  31 (15) 12 (6) 15 (7)  
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11.1 Se respondeu 
“poucas vezes”, “algumas 
vezes”, “muitas vezes” ou 
“sempre” (2-5) na questão 
11: em que altura fornece 

essa informação? 

 

Antes do dia 
da cirurgia 

 

No dia da 
cirurgia 

 

NR/NA 

 
89 (43) 21 (10) 99 (47)    

 

 

11.2 Se respondeu 
“poucas vezes”, “algumas 
vezes”, “muitas vezes” ou 
“sempre” (2-5) na questão 

11: existe alguma forma 
protocolada no seu 

hospital/serviço? 

 

Sim 

 

Não 

 

NR/NA 

   

  
10 (5) 119 (57) 80 (38)    

 

12. Considera importante 
que haja formação de 
outros profissionais 
(Cirurgiões, Pediatras, 
Enfermeiros, etc…) 
relativamente a este 
assunto? 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Algo 
importante 

Importante 
Muito 

importante  

 

 
 2 (1) 6 (3) 31 (15) 88 (42) 82 (39)  

 

13. Considera que a 
investigação que conhece, 
que foi realizada até à 
data, é suficiente para tirar 
conclusões? 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Sem 

opinião 
Concordo 

Concordo 
totalmente 

 

  
16 (8) 86 (41) 78 (37) 29 (14) 0 (0)  

 

14. Está a par das recentes 
conclusões dos grandes 
estudos humanos 
prospetivos acerca da 
neurotoxicidade (estudos 
GAS, PANDA, MASK)? 

Sim Não  

   

  
64 (31) 145 (69) 
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Anexos  

Anexo 1 – Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Em relação à sua experiência em anestesiologia, é: 
1. Interno de Formação Específica 
2. Especialista há menos de 5 anos 
3. Especialista há mais de 5 anos 

2. Género 
1. Masculino 
2. Feminino 

3. Em que região do país exerce a sua atividade profissional? 
1. Norte 
2. Centro 
3. Sul 
4. Ilhas 
5. Estrangeiro 

4. Exerce a sua atividade profissional principal em Hospital Universitário? 
1. Sim 
2. Não 

5. Com que frequência pratica anestesia pediátrica? 
1. Nunca 
2. Menos de 1 vez por mês 
3. Mais de 1 vez por mês 
4. Semanalmente 
5. Diariamente 

6. Se respondeu afirmativamente na questão anterior, a partir de que idade anestesia em 
pediatria? 
1. Todas as idades 
2. > 1 mês 
3. > 6 meses 
4. > 1 ano 
5. > 3 anos 

7. Considera-se informado relativamente ao tema da neurotoxicidade dos anestésicos 
gerais em pediatria? 
1. Nada informado 
2. Algo informado 
3. Informado 
4. Bem informado 
5. Muito bem informado  

7.1. Se respondeu “algo informado”, “informado”, “bem informado” ou “muito bem 
informado” (2-5) na questão 7: foi orientado no sentido de explorar este assunto? 

1. Sim 
2. Não  

7.2. Se respondeu “sim” à questão 7.1.: em que contexto foi orientado? 
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8. Considera a neurotoxicidade dos anestésicos gerais em contexto pediátrico preocupante 
no seu dia a dia de prática clínica? 
1. Nada preocupante 
2. Algo preocupante 
3. Preocupante 
4. Muito preocupante 
5. Extremamente preocupante 

9. Se considera a neurotoxicidade dos anestésicos gerais em contexto pediátrico uma 
preocupação, até que idade o considera preocupante? 
1. 1 mês 
2. 1 ano 
3. 3 anos 
4. 6 anos 
5. Mais de 6 anos 
6. Não considero que seja uma preocupação 

10. Pondera/discute adiar cirurgias eletivas até aos 3 anos de idade tendo em conta este 
problema? 
1. Nunca 
2. Poucas vezes 
3. Algumas vezes 
4. Muitas vezes 
5. Sempre 

11. Fornece informação aos cuidadores relativamente a este assunto? 
1. Nunca 
2. Poucas vezes 
3. Algumas vezes 
4. Muitas vezes 
5. Sempre 

11.1. Se respondeu “poucas vezes”, “algumas vezes”, “muitas vezes” ou “sempre” (2-5) na 
questão 11: em que altura fornece essa informação? 

1. Antes do dia da cirurgia 
2. No dia da cirurgia 

11.2. Se respondeu “poucas vezes”, “algumas vezes”, “muitas vezes” ou “sempre” (2-5) na 
questão 11: existe alguma forma protocolada pelo seu hospital/serviço? 

1. Sim 
2. Não 

12. Considera importante que haja formação de outros profissionais (Cirurgiões, Pediatras, 
Enfermeiros, etc…) relativamente a este assunto? 
1. Nada importante 
2. Pouco importante 
3. Algo importante 
4. Importante 
5. Muito importante 
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 13. Considera que a investigação que conhece, que foi realizada até à data, é suficiente para 
tirar conclusões? 
1. Discordo totalmente 
2. Discordo 
3. Sem opinião 
4. Concordo 
5. Concordo totalmente 

14. Está a par das recentes conclusões dos grandes estudos humanos prospetivos acerca da 
neurotoxicidade (estudos GAS, PANDA, MASK)? 
1. Sim 
2. Não 

15. Que medidas toma no seu dia a dia para reduzir a neurotoxicidade/exposição aos 
anestésicos gerais (se considera existirem medidas que toma nesse sentido)? 

16. Se desejar, pode colocar nesta secção quaisquer comentários que ache pertinentes. 


