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Resumo
Justificativa e objetivos: A anestesia ainda é uma preocupação importante para os
doentes, embora as complicações anestésicas tenham diminuído significativamente.
Adicionalmente, o papel atribuído ao Anestesiologista permanece impreciso. Avaliar as
preocupações comuns com a anestesia e verificar o conhecimento dos doentes acerca
das funções do Anestesiologista foram os objetivos deste estudo.
Métodos: Estudo prospetivo decorrido durante 3 meses em doentes com consulta de
anestesia pré-operatória num Hospital Universitário. Foi questionada informação
demográfica, nível de educação e anestesia prévia. Foi avaliado o conhecimento dos
doentes relativamente à educação do Anestesiologista. As preocupações dos doentes,
responsabilidades dos Anestesiologistas e Cirurgiões foram classificadas usando uma
escala de 5 pontos. A análise foi realizada com SPSS 21. P<0,05 foi considerado
estatisticamente significativo.
Resultados:

Foram

incluídos

204

doentes.

135

(66,2%)

reconheceram

o

Anestesiologista como um médico especialista. Não acordar após a cirurgia e infeção
pós-operatória foram as principais preocupações quando comparadas com todas as
outras (P<0,05). As mulheres manifestaram maior preocupação do que os homens com
(P<0,05): não acordar após a cirurgia, náuseas e vómitos pós-operatórios, problemas
médicos e acordar durante a cirurgia. Assegurar que os doentes não acordem durante
a cirurgia foi a tarefa mais reconhecida como responsabilidade do Anestesiologista,
comparativamente a todas as outras (P<0,05). O Cirurgião foi mais reconhecido
(P<0,05) do que o Anestesiologista na gestão da dor pós-operatória, administração de
antibióticos e transfusões sanguíneas.
Conclusões: Os doentes necessitam de ser informados acerca da atual segurança da
anestesia e sobre as funções do Anestesiologista. Envolver o doente irá desmistificar
alguns receios e reassegurar a confiança no sistema de saúde.
Palavras-chave: Anestesiologia, Relação médico-doente, Satisfação do doente
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Introdução
A compreensão do papel do Anestesiologista e o seu reconhecimento aos olhos
do mundo atual tem sido um assunto subvalorizado, sendo considerada como uma
especialidade “por detrás do ecrã”, em que o ator principal é o Cirurgião e o
Anestesiologista apenas tem uma função secundária.1-3
Apesar dos vários estudos sobre a perceção dos doentes relativamente à
Anestesiologia, não tem havido uma significativa evolução nos resultados ou nos
esforços para expor esta área de interesse ao público geral.1-7 A falta de conhecimento
dos doentes não se limita ao papel do Anestesiologista no bloco operatório, mas
também às suas funções em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), no controlo da dor
e no ensino a estudantes de Medicina. 1-6 As preocupações do doente relativamente à
anestesia também foram alvo de vários estudos nos últimos anos e, embora o
desenvolvimento das técnicas de anestesia tenha diminuído significativamente a
incidência de complicações, ainda são uma causa importante de receio.1,6,8,9 Além
disso, a maioria dos estudos que compara o conhecimento de doentes com e sem
experiência anestésica não mostra diferenças significativas nos resultados, o que pode
traduzir limitações no contacto doente-Anestesiologista.3,10
Com a explosão de informação recente através dos media e Internet, seria de
esperar o reconhecimento da Anestesiologia. Esta foi uma área de grande evolução
nos últimos anos, que permitiu impulsionar inúmeras técnicas cirúrgicas e ultrapassar
obstáculos fisiológicos.2,5,7 Contudo, pressupomos que a divulgação e valorização desta
especialidade médica ainda não está sucedida e, como tal, para poder elaborar um
plano de acção torna-se necessário avaliar previamente quais as necessidades a
colmatar. Assim, revela-se importante conhecer a visão do Anestesiologista pelo
doente, de modo a podermos promover medidas que fortaleçam a relação de
confiança médico-doente, que desmistifiquem os processos perioperatórios
causadores de ansiedade e que esclareçam a dinâmica do Anestesiologista como uma
importante área de investimento de recursos.
Neste contexto, o nosso estudo pretendeu analisar o conhecimento do papel
do Anestesiologista pelo doente, as preocupações relativamente à anestesia e que
funções são atribuídas ao Anestesiologista e ao Cirurgião no período perioperatório,
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num Hospital central universitário. Para isso utilizamos um questionário idêntico ao
realizado no estudo de Gottschalk et al.

Métodos
Após aprovação da Comissão de Ética do Centro Hospitalar São João EPE,
iniciámos um estudo prospetivo durante 3 meses a doentes da consulta de
Anestesiologia do Centro Hospitalar São João. Todos os participantes tinham idade
igual ou superior a 18 anos e assinaram o consentimento informado após a leitura de
um folheto informativo acerca desta investigação. Foram excluídos indivíduos
analfabetos ou com compromisso da autonomia. A recolha de dados ocorreu apenas
durante o período prévio à consulta, sempre antes de os doentes terem o contacto
com o Anestesiologista. Não foi utilizada a ajuda de nenhuma equipa especializada na
distribuição.
A cada doente foi distribuído um questionário estandardizado de 11 questões
(Apêndice 1).6 Deste questionário faziam parte as seguintes questões: dados
demográficos dos doentes, nível máximo de educação obtido e o número de
procedimentos anestésicos prévios a que foram submetidos. Foi avaliado o
conhecimento sobre a formação e treino do Anestesiologista. As preocupações dos
doentes relativamente ao período perioperatório foram classificadas numa escala de 5
pontos, desde 1 = nenhuma preocupação a 5 = muito preocupado. As questões sobre
as responsabilidades dos anestesiologistas, responsabilidades dos cirurgiões no bloco
operatório e o papel do anestesiologista no hospital, foram classificadas numa escala
de 5 pontos, desde 1 = nenhuma responsabilidade/nada envolvido a 5 = muita
responsabilidade/muito envolvido.
A análise estatística foi realizada utilizando o software SPSS 21 (Chicago, IL,
USA). A informação das questões classificadas de 1 a 5 foi avaliada utilizando a Análise
de Friedman e comparações emparelhadas. Na comparação das responsabilidades
atribuídas ao Anestesiologista e Cirurgião foi utilizado o teste de Wilcoxon. Na análise
comparativa dos grupos com e sem experiência anestésica foi utilizado o teste de
Kruskall-Wallis e na comparação entre géneros foi utilizado o teste de Mann-Whitney
U. Os resultados são apresentados como medianas (percentil 25, percentil 75) ou
4

percentagens. Um valor-P<0.05 foi considerado um resultado estatisticamente
significativo.

Resultados
204 doentes participaram no estudo, sendo 122 (59,8%) mulheres e 82 (40,2%)
homens. Foram excluídos 15 questionários por não terem preenchido o consentimento
informado. A análise demográfica está apresentada na Tabela I. A mediana da idade
foi de 52 anos. Os níveis de escolaridade máxima mais prevalentes entre os doentes
avaliados foram o secundário ou inferior (39,7% cada um). Relativamente à
experiência prévia de anestesia, 9,3% dos doentes nunca tinham sido submetidos a
uma anestesia, 20,1% tiveram uma anestesia prévia, 70,1% tiveram mais do que duas
anestesias prévias e um doente não respondeu. Os grupos com e sem experiência
anestésica prévia eram comparáveis relativamente ao género, idade e escolaridade.
O Anestesiologista foi reconhecido como um médico especialista por 135
(66,2%) doentes, embora muitos o tivessem considerado um técnico especializado
(13,7%) ou não soubessem responder a essa questão (13,7%). O Anestesiologista
apenas foi considerado um cirurgião especialista por 3,9% dos doentes e um
enfermeiro especializado apenas por 2,5% dos doentes (Tabela II).
O tempo necessário de educação e treino para se ser um Anestesiologista foi
subestimado no geral, sendo que 44 (21,6%) doentes consideraram ser de 5 anos e 37
(18,1%) doentes de 9 anos. Contudo, a maioria dos doentes (52,9%) respondeu não
saber o tempo de formação necessário. Apenas 6,4% atribuíram o número de anos
correto e só 1% sobrestimou o tempo de treino (Tabela II). Comparativamente à
educação e treino de Medicina Geral e Familiar e Cirurgia, a maioria dos doentes
(53,4%) não sabe diferenciar a duração da educação de cada especialidade, embora
17,2% reconheçam que o treino do Anestesiologista é mais longo que o de Medicina
Geral e Familiar mas mais curto que o de Cirurgia.
De um modo geral, os doentes demonstraram preocupação com as várias
situações relativas ao período perioperatório (Figura 1). Não acordar após a cirurgia e
infeção após a cirurgia foram as principais preocupações dos doentes [3 (4-5), P<0,05
comparativamente a todas as outras preocupações]. Problemas médicos durante a
cirurgia [3 (2-4)], a dor imediatamente após a cirurgia [3 (2-4)] e a diminuição da
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capacidade mental após a cirurgia [3 (2-4)] foram preocupações classificadas de modo
semelhante, tendo todas uma classificação significativamente superior (P<0,05)
comparativamente à colocação de um cateter IV. A preocupação com náuseas e
vómitos pós-operatórios (NVPO) [3 (2-4)] e acordar durante a cirurgia [3 (1,25-4)] foi
menor do que as anteriores, enquanto a colocação de um cateter IV foi a menor
preocupação perioperatória [3 (1-3), P<0,05 comparativamente a todas as
preocupações exceto acordar durante a cirurgia]. Analisando as respostas entre cada
género, estas foram superiores (P<0,05) no género feminino para: acordar durante a
cirurgia, não acordar após a cirurgia, problemas médicos durante a cirurgia e NVPO.
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos com
e sem anestesia prévia relativamente às preocupações analisadas.
Assegurar que os doentes não acordem durante a cirurgia foi a tarefa mais
reconhecida como sendo da responsabilidade do Anestesiologista [5 (4-5), P<0,05
comparativamente a todas as outras responsabilidades descritas], seguida por acordar
o doente após a cirurgia [4 (3,5-5), P<0.05 comparativamente a todas as outras
responsabilidades, exceto o tratamento de questões médicas durante a cirurgia em
que P>0,05] (Figura 2). Outras tarefas também foram reconhecidas como
responsabilidade do Anestesiologista mas numa menor dimensão: lidar com
problemas médicos durante a cirurgia [4 (3-4), P<0,05 comparativamente a efetuar
transfusões sanguíneas], cuidar do doente no recobro [4 (3-5)], gerir a dor
imediatamente após a cirurgia [4 (3-4)] e prevenir NVPO [4 (3-4)]. Administrar
antibióticos [3 (1-4)] e efetuar transfusões sanguíneas [3 (1-4)] durante a cirurgia
foram as tarefas reconhecidas em menor extensão. O género feminino atribuiu maior
responsabilidade ao Anestesiologista do que o sexo masculino nas tarefas de gestão da
dor pós-operatória e acordar o doente após a cirurgia (P<0,05). A experiência
anestésica prévia não afetou significativamente as classificações das responsabilidades
perioperatórias do Anestesiologista.
Avaliando o envolvimento do Cirurgião nas tarefas descritas no questionário, os
doentes consideraram a transfusão sanguínea durante a cirurgia como a tarefa com
maior envolvimento do Cirurgião (Figura 3). A classificação do género feminino foi
significativamente (P<0,05) superior na responsabilidade de acordar o doente após a
cirurgia e, adicionalmente, na administração de antibióticos, comparativamente ao
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género masculino. De modo semelhante à questão anterior, a experiência anestésica
não alterou a classificação dos doentes relativamente ao envolvimento do Cirurgião
nas tarefas descritas.
A comparação das funções atribuídas ao Anestesiologista e ao Cirurgião no
período perioperatório revela que o Anestesiologista foi classificado com maior
responsabilidade no acordar do doente após a cirurgia (P<0,05), na prevenção de
NVPO e no cuidado do doente no recobro. Por outro lado, o Cirurgião foi considerado
mais envolvido na gestão da dor no pós-operatório imediato (P<0,05), na
administração de antibióticos (P<0,05) e na realização de transfusões sanguíneas
(P<0,05) durante a cirurgia.
Relativamente às funções intra-hospitalares do Anestesiologista, fora do bloco
operatório, os doentes revelaram algum reconhecimento do envolvimento do
Anestesiologista nas mesmas (Figura 4). O ensino dos estudantes de Medicina foi a
função, fora do bloco, mais reconhecida no Anestesiologista [4 (3-5), P<0,05
comparativamente a todas as outras funções, exceto comparando com participação
em comissões hospitalares e em faculdades de Medicina], assim como a participação
em comissões hospitalares e em faculdades de Medicina [4 (3-5)]. A ressuscitação
cardiorrespiratória [4 (2-4,75)] e o tratamento da dor crónica [4 (2-4)] foram
reconhecidos como tarefas do Anestesiologista, mas em menor extensão. O
envolvimento do Anestesiologista no cuidado dos pacientes nas Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) foi a função menos reconhecida pelos doentes questionados [3 (2-4)].
A classificação das funções intra-hospitalares do Anestesiologista entre ambos os
géneros foi semelhante. Por outro lado, avaliando a existência de anestesia prévia, os
doentes que nunca foram submetidos a anestesia atribuíram maior responsabilidade
relativamente ao cuidado de pacientes em UCI (P<0,05) comparativamente aos
doentes com anestesia prévia.

Discussão
O conhecimento dos doentes acerca do papel e treino do Anestesiologista é
superficial e pouco esclarecido, ignorando muitas das suas funções. Neste estudo, a
maioria dos doentes reconheceram o Anestesiologista como um médico especialista,
embora 27,4% dos doentes o considerasse um técnico especializado ou não soubesse
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responder. Estes dados estão de acordo com a literatura prévia, em que o
reconhecimento do Anestesiologista como médico especialista variou de 50% a
99%.1,3,6,7,10
Mais de metade dos doentes desconhece o tempo de educação e treino do
Anestesiologista, sendo a sua duração subvalorizada pela maioria dos que
responderam. Do mesmo modo, a maioria dos doentes não soube distinguir a duração
do tempo de treino de Cirurgia, Medicina Geral e Familiar e Anestesiologia.
Surpreendentemente, embora o treino do Anestesiologista seja subvalorizado, apenas
5,4% dos doentes consideraram-no o mais curto de todos.
Similarmente ao estudo de Gottschalk et al, as principais preocupações dos
doentes foram não acordar após a cirurgia e infeção após a cirurgia, a principal
preocupação nesse estudo.6 Estudos prévios foram consistentes na principal
preocupação dos doentes ser não acordar após a cirurgia, embora a dor pósoperatória tenha sido destacada como a segunda principal preocupação nesses
estudos, tendo ocupado a quarta posição no nosso estudo.1 Matthey et al
encontraram maior preocupação com acordar durante a cirurgia, dano cerebral ou
perda de memória, sendo que a maioria dos doentes não revelou preocupação com a
dor pós-operatória. É contrastante o facto de nesse estudo a maioria dos doentes não
ter qualquer preocupação relativa às complicações da anestesia também descritas no
nosso estudo. No entanto, o grupo questionado consistia numa população aleatória
em ambiente extra-hospitalar, o que revela a variabilidade de resultados conforme o
tipo de população estudada e o meio de investigação utilizado.8
Dentro dos receios perioperatórios apresentados, as mulheres expressaram
maior preocupação. Estes achados são consistentes com estudos prévios que
demonstram maior ansiedade pelo género feminino. Tal, reforça a necessidade
perentória de uma relação médico-doente individualizada e personalizada em função
das características pessoais, sociais e culturais de cada doente.8,11 Não foram
encontradas diferenças significativas na dimensão das preocupações perioperatórias
entre as pessoas sem e com experiência anestésica prévia. Estes resultados poderão
refletir ausência de progressão no conhecimento e familiarização com os
procedimentos perioperatórios após experiência anestésica, diferentemente da
evolução reportada no estudo de Leite et al.7
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Relativamente ao conhecimento dos doentes sobre as tarefas intra-operatórias,
o papel do Anestesiologista relativamente ao do Cirurgião foi muito subvalorizado.
Prevenção de NVPO, gestão de problemas médicos durante a cirurgia e o cuidado do
doente no recobro foram responsabilidades classificadas de modo semelhante entre
ambas as especialidades médicas. Contudo, o Cirurgião foi significativamente
valorizado na gestão da dor pós-operatória, na administração de antibióticos e
transfusões sanguíneas, comparativamente ao Anestesiologista. A única tarefa
distintamente classificada como sendo de maior responsabilidade do Anestesiologista
foi acordar o doente após a cirurgia, embora o Cirurgião também tenha sido
considerado envolvido. Estes resultados diferenciam-se do estudo de Gottschalk et al
pelo menor reconhecimento das funções do Anestesiologista e pela clara
sobrevalorização do Cirurgião.6 Também é importante constatar que, no geral, os
doentes consideraram tanto o Cirurgião como o Anestesiologista pelo menos algo
envolvidos em todas as funções perioperatórias descritas, o que levanta a hipótese de
os doentes desconhecerem o papel de ambos no bloco operatório, mas considerarem
como o mais envolvido aquele que lhes é mais familiar. Novamente, o contacto prévio
com anestesia não demonstrou ser um fator modificador no conhecimento dos
doentes questionados acerca do funcionamento intra-operatório. Esta informação tem
sido um achado semelhante entre os vários estudos realizados nesta área, o que realça
a fragilidade existente na comunicação e transmissão de informação entre o
Anestesiologista e o doente.5,10 Por isso, no nosso estudo, a experiência anestésica
prévia não demonstrou ter influência na informação do doente.
No ambiente intra-hospitalar, fora do bloco operatório, o envolvimento do
Anestesiologista foi moderadamente reconhecido pela maioria dos doentes em todas
as actividades descritas, sendo especialmente reconhecido o ensino aos estudantes de
Medicina e a participação em Comissões Hospitalares e Faculdades de Medicina.
Contudo, o facto deste estudo ter decorrido num Hospital Universitário, que incorpora
a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, pode ter sido sugestivo na
valorização destas actividades. No entanto, entre 13,7% e 17,2% dos doentes não
responderam às alíneas desta questão, podendo corresponder ao desconhecimento
sobre o assunto. Pontualmente, na classificação do envolvimento do Anestesiologista
nas UCI, o grupo com experiência anestésica atribuiu significativamente menor
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responsabilidade. Este achado pode refletir uma maior insegurança pelos doentes sem
experiência anestésica e daí uma maior necessidade em responsabilizar o médico e
atribuir-lhe mais funções. Porém, esta diferença foi isolada, não sendo por isso
totalmente compreendida.
As

interpretações

do

nosso

estudo

podem

ter

várias

limitações,

nomeadamente: a selecção de indivíduos na consulta de Anestesiologia pré-operatória
pode ter seleccionado um grupo de doentes com maior experiência cirúrgica e
anestésica prévia ao invés do doente comum; a utilização de um questionário como
meio de recolha de dados pode ter limitado a compreensão dos dados perguntados e
das respostas possíveis, ao invés de, por exemplo, uma entrevista.
A educação correta do doente sobre a Anestesiologia compete primariamente
ao Anestesiologista. Isto implica um maior interesse da especialidade na comunicação
e fomentação de laços com o doente, pois a satisfação deste está comprovadamente
implicada na qualidade clínica e no sucesso terapêutico.7,12,13 Existe ainda controvérsia
acerca da quantidade de informação e do modo como esta deve ser transmitida ao
doente, de modo a permitir a diminuição da ansiedade relativamente aos
procedimentos, bem como evitar o seu agravamento, tendo sido realizados vários
estudos na área.12,14,15 É importante transmitir ao doente a segurança e confiança nos
procedimentos realizados, pois o nível de preocupação perioperatória continua
desajustado da real incidência de complicações anestésicas.8,9
Em conclusão, este estudo demonstrou que a visão do Anestesiologista pelo
doente ainda é subvalorizada, não sendo claro para a população estudada o que é a
Anestesiologia e quais as áreas específicas em que o Anestesiologista pode intervir.
Envolvermos o doente neste processo é importante, dado que grande parte do
sucesso vai depender dele. Para tal, é necessário que o doente o compreenda, ao invés
de ser uma simples marioneta na mão do artista.
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Tabelas
Tabela I - Dados demográficos dos pacientes questionados: género, idade, número de
anestesias prévias e nível de escolaridade
Género (M/F; %)
82/122 ; 40,2/59,8
Idade (mediana; M/F)
59/49
Anestesias prévias (%)
- nenhuma
19 (9,3)
- uma
41 (20,1)
- mais que uma
143 (70,1)
- NR
1 (0,5)
Nível de escolaridade (%)
- Não terminou o secundário
81 (39,7)
- Secundário
81 (39,7)
- Licenciatura
32 (15,7)
- Pós-graduação
9 (4,4)
- NR
1(0,5)

Tabela II - Compreensão do papel do Anestesiologista e estimativa do tempo
necessário de treino pelos pacientes
Um Anestesiologista é (%):
- Um enfermeiro especializado
5 (2,5)
- Um médico especialista
135 (66,2)
- Um técnico especializado
28 (13,7)
- Um cirurgião especialista
8 (3,9)
- Não sabe
28 (13,7)
Tempo de estudo necessário para ser
Anestesiologista após o secundário (%):
- 5 anos
44 (21,6)
- 9 anos
37 (18,1)
- 12 anos
13 (6,4)
- 15 anos
2 (1)
- Não sabe
108 (52,9)
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Apêndice 16

Questionário ao doente
Este inquérito é composto por 11 questões. Por favor, assinale com um X
apenas uma alínea nas questões 2 a 7 e classifique cada alíneanas questões 8 a 11.
1. Idade: _____ anos
2. Sexo
a) Masculino
b) Feminino
3. Alguma vez teve uma anestesia?
a) Não, nunca
b) Sim, uma vez
c) Sim, mais do que uma vez
4. Qual o nível de escolaridade máxima obtido?
a) Não terminei o ensino secundário
b) Secundário
c) Faculdade
d) Pós-graduado
5. Um anestesiologista é:
a) Um enfermeiro especializado
b) Um médico especialista
c) Um técnico especializado
d) Um cirurgião especialista
e) Não sabe
6. Quanto tempo, depois de completo o 12º ano de escolaridade, é necessário
de educação e treino para se ser um anestesiologista?
a) 5 anos
b) 9 anos
c) 12 anos
d) 15 anos
e) Não sabe
7. Qual das seguintes é verdade, relativa à educação e treino do anestesiologista
comparativamente a médicos de família e cirurgiões:
a) O treino de anestesiologia é mais curto que o de medicina geral e familiar e
cirurgia
b) O treino de anestesiologia é mais longo que o de medicina geral e familiar e
cirurgia
c) O treino de anestesiologia é o mesmo que o de medicina geral e familiar e
cirurgia
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d) O treino de anestesiologia é mais longo que o de medicina familiar mas
mais curto que o de cirurgia
e) Não sabe
8. Quais são as suas preocupações antes, durante e após a cirurgia?
a) Colocar um cateter intravenoso

b) Acordar durante a cirurgia

c) A dor imediatamente após a cirurgia

d) Não acordar após a cirurgia

e) Problemas com a tensão arterial e outras questões médicas durante a
cirurgia

f) Náuseas e vómitos após a cirurgia

g) Diminuição da capacidade mental após a cirurgia

h) Infecção após a cirurgia

9. Qual destas vê como uma responsabilidade do anestesiologista?
a) Assegurar que os pacientes não acordem durante a cirurgia
17

b) Gerir a dor imediatamente após a cirurgia

c) Acordar o paciente após a cirurgia

d) Prevenir náuseas e vómitos após a cirurgia

e) Tratar a tensão arterial elevada e a elevação do açúcar no sangue durante a
cirurgia

f) Administrar antibióticos para prevenir infecções

g) Efetuar transfusão sanguínea se necessária durante a cirurgia

h) Cuidar do paciente no recobro

10. Em qual das seguintes está o cirurgião principalmente envolvido?
a) Gerir a dor imediatamente após a cirurgia

b) Acordar o paciente após a cirurgia

c) Prevenir náuseas e vómitos após a cirurgia
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d) Tratar a tensão arterial elevada e a elevação do açúcar no sangue durante a
cirurgia

e) Administrar antibióticos para prevenir infecções

f) Efetuar transfusão sanguínea se necessária durante a cirurgia

g) Cuidar do paciente no recobro

11. Em quais das áreas adicionais do hospital, além do bloco operatório, está um
anestesiologista envolvido?
a) Tratamento da dor crónica

b) Ressuscitação cardiorrespiratória

c) Cuidar dos pacientes nas unidades de cuidados intensivos

d) Ensinar estudantes de medicina

e) Comissões hospitalares e comissões das faculdades de medicina
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Anexo 1
Parecer e aprovação da CES e autorização do Conselho de Administração relativo ao
projeto “O anestesiologista: a visão do doente”

Anexo 2
Pedido de permissão ao Professor Andre Gottschalk para utilização do questionário do
artigo “What do patients know about anesthesiologists? Results of a comparative
survey in an U.S., Australian, and German university hospital”

•

Request related to the questionnaire in the article "What do patients know about
anesthesiologists? Results of a comparative survey in an U.S., Australian, and German
university hospital”
carolina ribeiro (carolina_mdl@hotmail.com)
11/09/2013
Para: Andre.Gottschalk@ddh-gruppe.d
Dear Professor Andre Gottschalk,
My name is Carolina Ribeiro, I am portuguese student of the sixth year of Faculty of
Medicine at University of Porto. I'm doing master about the patient’s vision of the
Anesthesiologist and my tutor recommended your article "What do patients know
about anesthesiologists? Results of a comparative survey in an U.S., Australian,
and German university hospital”, which I found extremely interesting. I would like to
ask your permission to use your questionnaire in Hospital São João in Oporto, since we
don’t have actual information on the subject in Portugal. I can send my results to you
in the end, if you consider useful. Thank you for your time.
Best regards,
Carolina Ribeiro

Gottschalk, André (Andre.Gottschalk@ddh-gruppe.de)
11/09/2013
Para: carolina ribeiro
Dear Carolina Ribeiro,
it is a pleasure to me when you are using our questionnaire.
Best Greetings
André Gottschalk
PD Dr. André Gottschalk, MBA
Ärztlicher Geschäftsführer
Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie,
Intensiv‐ und Schmerzmedizin
Diakoniekrankenhaus Friederikenstift gGmbH
Postfach 20 40
30020 Hannover
Tel.: 0511 / 129 ‐ 2307
Fax: 0511 / 129 ‐ 2402
E‐mail: andre.gottschalk@ddh‐gruppe.de
Internet: www.anaesthesie‐friederikenstift.de
www.diakoniekrankenhaus‐friederikenstift.de
Geschäftsführer: Mathias Winkelhake (Vorsitzender), PD Dr. med. André Gottschalk (MBA),
Pastorin Birgit Löhmann (M.A.), Dipl.‐Pflegewirtin (FH) Sr. Elke Reinfeld
Hausanschrift: Humboldtstraße 5, 30169 Hannover
Sitz der Gesellschaft: Hannover
HRB 200 428 Amtsgericht Hannover

Anexo 3
Normas de publicação da Revista Brasileira de Anestesiologia

GUIDES FOR AUTHORS
Articles for publication shall be exclusively forwarded to Brazilian Journal of Anesthesiology through ees.elsevier.com/bjan. Articles already published in other journals
will not be accepted.
Brazilian Journal of Anesthesiology classifies the articles in the following categories:
a) Scientific Articles: New clinical or experimental research information.
b) Reviews: Summary of well established subjects, with a review of references and
conclusions, systematic review.
c) Clinical Informations: Case reports, introduction of new techniques, methods
and equipments.
d) Miscellaneous: Those not matching the above mentioned categories, but relevant
for Anesthesiology.
e) Special Articles: Subject reviews relevant for Anesthesiology.
f) Letters to the Editor: Constructive, objective and educational comments on published matters. Discussions on Anesthesiology-specific subjects will by published
on the sole Editor’s discretion.
g) Editorials.
Publication Approval: All articles proposed for publication will be previously
submitted to the analysis of two or more members of the Editorial Council or other
Specialized Consultants. When accepted, they will be subjected to minor corrections
or changes which do not alter the author’s style. Possible modifications in format, style
or interpretation will only be carried out after previous consultation. If denied, articles
will be returned with a justification of the Editor-in-Chief.
OBS: For final approval, author and co-authors shall sign a Record of Copyright
Assignment to Sociedade Brasileira de Anestesiologia and Elsevier Ed Ltda the
content of which will be sent by the Editor-in-Chief.
Final Correction: Articles for publication will be forwarded, to the author, for due
corrections and shall be returned as soon as possible. If there is a delay in returning
the proof, the Editor-in-Chief has the right of publishing regardless of the final correction. The proof will be sent to the author whose address has been indicated for
correspondence, remaining the said author responsible for the final appreciation of the
subject and the others will agree with such publication.
Articles Presentation:
Title: Article’s title shall be short, clear and straightforward to make easy its classification. When needed, a sub-title may be used.
Author(s): Full name(s), their titles and affiliations in Societies or Institutions.
Names of other collaborators may be mentioned at the end as acknowledgments. A
different paragraph shall be used to indicate the place where the study was carried
out.
Structured Summary: For scientific articles please state: Background and Objectives, Methods, Results and Conclusions. For clinical information please state: Background and Objectives, Case Report and Conclusions. For reviews please state:
Background and Objectives, Contents and Conclusions. For all articles, inform Key
Words for classification according to Greene NM – Key Words in Anesthesiology, 3rd
Ed, New York, Elsevier or newer.
Text: without mentioning the author(s) or the place were it has been carried out.
Scientific articles should have the following chapters: Introduction, Methods, Results,
Discussion, Summary and References.
References: The article shall contain only the references consulted, which
shall be numbered as they enter the text. Other quotes of already numbered authors should indicate only the reference number; avoid mentioning the name of
the author. The quotation of unpublished articles or presented in Medical Events
is not recommended. Text books and congress summaries references older than
five years should be limited to those considered fundamental. When an article
already accepted for publication is quoted, please include “to be published”, indicating the journal and the year. Personal communications will not be accepted.
Use the model below:
Journals: Author(s) names, middle name(s) initial(s) – paper’s title. Journal’s title
(abbreviated according to Index Medicus), year of publication; volume: number of first
and last pages.
Pereira E, Vieira ZEG – Visita pré-anestésica, responsabilidade intransferível do
anestesiologista. Rev Bras Anestesiol, 1977;27:337-353.
Books: Editor(s) name(s), middle name(s) initial(s) – book’s title (initials in capital
letters), volume and edition, city of publication, Publisher, publication year and number of quoted page(s).
Rigatto M – Fisiopatologia da Circulação Pulmonar, 1ª Ed, São Paulo, Fundo Editorial Procienx, 1973;53-55.
Chapters: Author(s) name(s), middle name(s) initials – chapter title; editor(s)
name(s), middle name(s) initials – Book title (initials in capital letters), volume and
edition, city of publication, Publisher, publication year and quoted page(s).
Coelho A – Anatomia do Sistema Específico de Condução, em: Germiniani H –
Diagnóstico e Terapêutica das Arritmias Cardíacas. São Paulo, Fundo Editorial
Procienx, 1972;3-10.
Note: Punctuation should never be used in names or abbreviations of mentioned
publications. When there are less than three authors, all of them should be mentioned; when there are more than three, only the first three should be mentioned,
followed by the expression “et al.”.
Illustrations: Number illustrations according to text entry order. Number figures
in Arabian numerals. Number charts and tables in Roman numerals. Indicate on the
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text the preferential site for the entry of each illustration (for example: Enter Figure x).
Use black and white photos. The same result should not be expressed by more than
one illustration.
Use of Digital Resources: Text in DOC format (Winword standard); bars or lines
figures in XLS (Excell standard); photos and figures, with minimum re solution of 300
dpi, in JPG format. Please do not attach titles and letterings to illustrations. Please
do not insert illustrations on text. Each illustration shall have an individual file. File
name shall express illustration type and numbering (Figure 1, Table II, for example).
Illustration titles and letterings duly numbered shall be in separate text file. Copies or
reproductions of other publications will be allowed only with the attachment of express
authorization of the Editing company or the author of the original article.
Abbreviations: Abbreviations are not recommended, except for those recognized by the International System of Weights and Measures, or those widely accepted
in medical publications. When there are large numbers of relevant abbreviations, their
definitions should be presented in a separate note (Glossary). Abbreviations of well
established medical terms should follow current traditional standards according to
standard abbreviations approved by the Montreal document published by the British
Medical Journal, 1979;1:532-535.
Drug Names: The use of commercial drug names (trademarks) is not recommended, but when such use is mandatory, the product name should follow its generic
name, in brackets, in lowercase, followed by the trademark symbol (®).
Legal an Ethical Considerations: according with Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (International Committee of Medical
Journal Editors – February 2006)
Conflict of Interest
Conflict of interest exists when an author (or the author’s institution), reviewer, or
editor has financial or personal relationships that inappropriately influence (bias) his
or her actions (such relationships are also known as dual commitments, competing
interests, or competing loyalties). These relationships vary from those with negligible
potential to those with great potential to influence judgment, and not all relationships
represent true conflict of interest. The potential for conflict of interest can exist whether
or not an individual believes that the relationship affects his or her scientific judgment.
Financial relationships (such as employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony) are the most easily identifiable conflicts of interest and
the most likely to undermine the credibility of the journal, the authors, and of science
itself. However, conflicts can occur for other reasons, such as personal relationships,
academic competition, and intellectual passion.
Informed Consent
Patients have a right to privacy that should not be infringed without informed
consent. Identifying information, including patients’ names, initials, or hospital numbers, should not be published in written descriptions, photographs, and pedigrees
unless the information is essential for scientific purposes and the patient (or parent
or guardian) gives written informed consent for publication. Informed consent for
this purpose requires that a patient who is identifiable be shown the manuscript to
be published. Authors should identify Individuals who provide writing assistance and
disclose the funding source for this assistance.
Identifying details should be omitted if they are not essential. Complete anonymity is
difficult to achieve, however, and informed consent should be obtained if there is any
doubt. For example, masking the eye region in photographs of patients is inadequate
protection of anonymity. If identifying characteristics are altered to protect anonymity,
such as in genetic pedigrees, authors should provide assurance that alterations do not
distort scientific meaning and editors should so note.
When informed consent has been obtained it should be indicated in the published
article.
Ethical Treatment
When reporting experiments on human subjects, authors should indicate whether
the procedures followed were in accordance with the ethical standards of the responsible committee on human experimentation (institutional and national) and with the
Helsinki Declaration of 1975, as revised in 2000. If doubt exists whether the research
was conducted in accordance with the Helsinki Declaration, the authors must explain
the rationale for their approach, and demonstrate that the institutional review body
explicitly approved the doubtful aspects of the study. When reporting experiments on
animals, authors should be asked to indicate whether the institutional and national
guide for the care and use of laboratory animals was followed.
Clinical Trials Registry
Clinical trial must be register according WHO recommendation at www.who.int/
ictrp/en/. The definition of clinical trial include preliminary trials (phase I): any study with
prospective recruiting of subjects to undergo any health-related intervention (drugs,
surgical procedures, equipment, behavioral therapies, food regimen, changes in health care) to evaluate the effects on clinical outcomes (any biomedical or health-related
parameter, including pharmacokinetics measurements and adverse reactions).
The Journal has the right of not publishing trials not complying with these and
other legal and ethical standards determined by international guidelines.
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NORMAS AOS AUTORES
Os artigos para publicacao deverao ser encaminhados com exclusividade a Revista
Brasileira de Anestesiologia pelo site ees.elsevier.com/bjan. Não serão aceitos artigos já
publicados em outros periódicos.
A Revista Brasileira de Anestesiologia classifica os artigos nas seguintes categorias:
a) Artigos Científicos: Novas informações de pesquisa clínica ou experimental.
b) Revisões: Artigos de síntese, de assuntos bem estabelecidos, com análise crítica
das referências bibliográficas consultadas e conclusões, revisões sistemáticas.
c) Informações Clínicas: Relatos de casos clínicos, apresentação de novas técnicas, métodos e equipamentos.
d) Artigos Diversos: Aqueles que não se enquadram nas categorias acima, de interesse para a Anestesiologia.
e) Artigos Especiais: Revisões de assuntos de interesse da especialidade.
f) Cartas ao Editor: Críticas à matéria publicada, de maneira construtiva, objetiva e
educativa. As discussões de assuntos específicos da Anestesiologia serão publicadas a critério do Editor.
g) Editoriais.
Aprovação para Publicação: Todos os artigos propostos à publicação serão
previamente submetidos à apreciação de dois ou mais membros do Conselho Editorial ou outros Consultores Especializados no assunto. Quando aceitos, estarão sujeitos a pequenas correções ou modificações que não alterem o estilo do autor. Eventuais modificações na forma, estilo ou interpretação só ocorrerão após prévia consulta.
Quando recusados, os artigos serão devolvidos com a justificativa do Editor-Chefe.
OBS: Para aprovação final do artigo o autor e os co-autores deverão assinar Termo de Cessão dos Direitos Autorais à Sociedade Brasileira de Anestesiologia e à
Elsevier Editora Ltda, cujo teor será enviado pelo Editor-Chefe.
Correção Final: Os artigos para publicação serão encaminhados ao autor para
as correções cabíveis e devolução no menor prazo possível. Se houver atraso na
devolução da prova, o Editor-Chefe reserva-se o direito de publicar, independentemente da correção final.
Será enviado ao autor cujo endereço eletrônico foi indicado para correspondência, ficando o mesmo responsável pela apreciação final da matéria, estando os demais de acordo com a publicação da mesma.
Formas de Apresentação dos Trabalhos:
Título: O título do artigo deve ser curto, claro e conciso para facilitar sua classificação. Quando necessário, pode ser usado um subtítulo.
Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e seus títulos e filiações à
Sociedade ou Instituições. Nomes de outros colaboradores podem ser citados no
final, em agradecimentos. Indicar o local onde se realizou o estudo.
Resumo Estruturado: Para artigos científicos destacar: Justificativa e Objetivos,
Método, Resultados e Conclusões. Para informações clínicas destacar: Justificativa
e Objetivos, Relato do Caso e Conclusões. Para artigos de revisão destacar: Justificativa e Objetivos, Conteúdo e Conclusões.
Para todos os artigos, indicar os Unitermos para a classificação bibliográfica,
segundo Greene NM – Key Words in Anesthesiology, 3rd Ed, New York, Elsevier
ou mais recente.
Texto: Iniciar o texto, sem indicar o(s) autor(es) nem local onde foi realizado.
Os artigos científicos devem apresentar os seguintes capítulos: Introdução, Método,
Resultados, Discussão, Resumo e Referências.
Referências: O artigo deve conter apenas as referências consultadas, numeradas conforme a entrada no texto. As outras citações de autores já enumerados deverão indicar exclusivamente o numeral de referência. Evitar a citação do nome do autor
em destaque. Não se recomenda a citação de trabalho não publicado ou apresentado
em Eventos Médicos. Referências com mais de cinco anos, de livros texto e resumo
de congressos, devem limitar-se às que são fundamentais. Incluir referências acessíveis aos leitores. Quando a citação for de artigo já aceito para publicação, incluir “em
processo de publicação”, indicando a revista e o ano. Comunicações pessoais não
são aceitas. Utilize o seguinte modelo:
Revistas: Nome(s) do(s) autor(es), inicial(is) do(s) pré-nome(s) – título do trabalho. Título da revista (abreviado de acordo com o Index Medicus), ano da publicação;
volume: número da primeira e última páginas.
Pereira E, Vieira ZEG – Visita pré-anestésica, responsabilidade intransferível do
anestesiologista. Rev Bras Anestesiol, 1977;27:337-353.
Livros: Nome(s) do(s) Editor(es), inicial(is) do(s) pré-nome(s) – título do livro (iniciais com letra maiúscula), volume e edição, cidade onde o livro foi editado, Editora,
ano de publicação e número(s) da(s) página(s) da citação.
Rigatto M – Fisiopatologia da Circulação Pulmonar, 1ª Ed, São Paulo, Fundo Editorial Procienx, 1973;53-55.
Capítulos: Nome(s) do(s) autor(es), inicial(is) do(s) pré-nome(s) – título do capítulo. em: nome(s) do(s) editor(es), inicial(is) do(s) pré-nome(s) – Título do livro (iniciais com letra maiúscula), volume e edição, cidade onde foi editado, Editora, ano da
publicação e página(s) da citação.
Coelho A – Anatomia do Sistema Específico de Condução, em: Germiniani H –
Diagnóstico e Terapêutica das Arritmias Cardíacas. São Paulo, Fundo Editorial
Procienx, 1972;3-10.
Nota: Não se deve colocar pontuação nos nomes ou abreviaturas dos periódicos
citados. Quando houver menos de três autores, cite-os todos e quando houver
mais de três, cite somente os três primeiros, seguidos de “et al.”.
Ilustrações: Enumerar ilustrações de acordo com a ordem de entrada no texto.
Enumerar figuras em algarismos arábicos. Enumerar quadros e tabelas em algaris-

RBA - 61-04 - 000 - First pages.indd II

mos romanos. Indicar, no texto, o local preferencial de entrada de cada ilustração
(Entra Figura x, por exemplo). Usar fotos em branco e preto. O mesmo resultado não
deve ser expresso por mais de uma ilustração.
Uso de Recursos Digitais: Texto em formato DOC (padrão Winword); figuras
em barras ou linhas XLS (padrão Excel); e fotos e figuras, com resolução mínima de
300 dpi, em formato JPG. Não inserir títulos e legendas nas ilustrações. Não inserir
ilustrações no corpo do texto. Cada ilustração deve ter arquivo individual. O nome dos
arquivos deve expressar o tipo e a numeração da ilustração (Figura 1, Tabela II, por
exemplo). Títulos e legendas das ilustrações, devidamente numerados, devem estar
no arquivo de texto. Cópias ou reproduções de outras publicações serão permitidas
apenas mediante a anexação de autorização expressa da Editora ou do Autor do
artigo de origem.
Abreviaturas: As abreviaturas não são recomendáveis, exceto as reconhecidas
pelo Sistema Internacional de Pesos e Medidas, ou aquelas consignadas e consagradas nas publicações médicas. Quando as abreviaturas forem em grande número
e relevantes utilizar suas definições (Glossário), em nota à parte.
Abreviaturas de termos consagrados pela Medicina deverão seguir as normas
internacionais tradicionalmente em uso, de acordo com as abreviaturas padrões
aprovadas pelo documento de Montreal, publicado no British Medical Journal,
1979;1:532-535.
Nomes de Fármacos: Não é recomendável a utilização de nomes comerciais
de fármacos (marca registrada), mas quando a utilização for imperativa, o nome do
produto deverá vir após o nome genérico, entre parênteses, em minúscula, seguido
do símbolo que caracteriza marca registrada, em sobrescrito (®).
Considerações Éticas e Legais: de acordo com Exigências para Manuscritos
Submetidos a Revistas da área Biomédica (Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas – Fevereiro de 2006)
Conflito de Interesses
O conflito de interesses existe quando um autor (ou a instituição do autor), revisor, ou editor tem relações de financiamento ou pessoais que influenciem de forma
negativa (viés) suas ações. Essas relações variam desde aquelas com potencial mínimo até as de grande potencial de influência sobre o julgamento, e nem todas as
relações representam conflito de interesses verdadeiro. O potencial para conflito de
interesses pode existir se um indivíduo acredita ou não que suas relações afetam
ou podem influenciar negativamente a credibilidade da revista, dos autores, ou da
própria ciência. Entretanto conflitos podem ocorrer por outras razões, como relações
pessoais, competição acadêmica e intelectual.
Consentimento Livre e Esclarecido
Os pacientes têm direito à privacidade que não deve ser infringida sem consentimento livre e esclarecido. A identificação de informação, incluindo iniciais dos nomes
dos pacientes, número de registro do hospital, não deve ser publicada através de
descrições no texto, fotografias ou qualquer outra modalidade, a menos que ela seja
essencial para os propósitos científicos e o paciente (ou responsável) forneça consentimento por escrito para publicação. O consentimento livre e esclarecido para esta
finalidade exige que o paciente veja o manuscrito que será publicado. Os autores
devem identificar indivíduos que deram assistência na elaboração do texto e declarar
a origem dos fundos para essa assistência.
Detalhes que facilitem a identificação devem ser omitidos se não forem essenciais. O anonimato completo é difícil de ser atingido, entretanto consentimento livre
e esclarecido deve ser obtido se existir qualquer dúvida. Por exemplo, mascarar
a região dos olhos em fotografia de pacientes é uma proteção inadequada para o
anonimato. Se características de identificação forem alteradas para garantir o anonimato, os autores devem garantir que essas alterações não provocarão distorção
do significado científico.
Quando o consentimento livre e esclarecido for obtido esta informação deve
constar da publicação.
Ética
Quando estudos em humanos são publicados, os autores devem indicar se os
procedimentos obedeceram aos padrões éticos do comitê de pesquisa em humanos
(institucional ou nacional) e a Declaração de Helsinki de 1975, revista em 2000. Se
existirem dúvidas quanto à condução de acordo com os padrões da Declaração de
Helsinki, os autores devem explicar o racional para o procedimento e demonstrar que
a comissão institucional responsável aprovou explicitamente os aspectos duvidosos
do estudo. Quando a publicação for relativa à pesquisa com animais os autores devem indicar se foram obedecidas as normas de cuidados institucionais ou nacionais
e o uso de animais de laboratório foi seguido.
Registro de Ensaio Clínico
Ensaios clínicos deverão ser registrados de acordo com orientação da OMS no
endereço www.who.int/ictrp/en/. A OMS considera ensaios clínicos inclusive ensaios
preliminares (fase I), qualquer estudo que recrute prospectivamente sujeitos de pesquisa para serem submetidos a intervenções relacionadas à saúde (fármacos, procedimentos cirúrgicos, aparelhos, terapias comportamentais, dietas, modificações nos
cuidados de saúde) com finalidade de avaliar os efeitos sobre desfechos clínicos
(qualquer variável biomédica ou relacionada com a saúde, inclusive medidas farmacocinéticas e efeitos adversos).
A revista tem o direito de não publicar estudos clínicos que não estejam de acordo com estes e outros padrões éticos determinados por diretrizes internacionais.
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