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Resumo 

Introdução: O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito da obtenção do grau de Mestre 

em Medicina, pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto. Nesse 

sentido, pretende descrever e discutir as atividades realizadas durante o estágio, bem como 

apresentar uma base teórica sobre a anestesiologia. 

Objetivos: O principal objetivo do estágio foi a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos 

práticos relacionados com a Anestesiologia. 

Discussão: Tive oportunidade de participar nas diferentes áreas de intervenção da Anestesiologia, 

sempre acompanhado de diversos especialistas e/ou internos de formação específica. O estágio 

teve uma duração total de 84 horas, distribuídas entre várias atividades e locais. A maior parte do 

tempo foi dedicado à prática de anestesia no contexto do bloco operatório, associada a várias 

especialidades cirúrgicas. Nas restantes horas tive um contacto com a anestesia fora do bloco, 

nomeadamente na dor aguda e crónica, serviço de cardiologia, sala de emergência e serviços de 

urgência do Centro Hospitalar Universitário do Porto e Centro Materno Infantil do Norte. 

Conclusão: A realização deste estágio permitiu-me a obtenção de conhecimentos fundamentais de 

uma forma prática e real, sendo que consegui ter uma visão aprofundada daquilo que a 

Anestesiologia realmente é, e da sua importância no contexto hospitalar.  
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Abstract 

Introduction: This internship report was written in order to obtain a master’s degree in Medicine, 

from the Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar – University of Porto. As such, I intend to 

describe and discuss the activities performed during the internship, as well as present a theoretical 

basis of Anesthesiology. 

Objectives: The main objective of the internship was acquiring and developing practical knowledge 

related to Anesthesiology. 

Discussion: I had the opportunity to participate in the many areas of intervention of 

Anaesthesiology, always accompanied by specialists and/or specialty interns. The internship lasted 

a total of 84 hours, distributed by many activities and locations. Most of the time was dedicated to 

the practice of Anesthesiology in the surgical ward, associated with various surgical specialties. 

During the remaining hours I was in contact with Anesthesiology outside the surgical ward, namely 

in the units of acute and chronic pain, the cardiology department, the emergency room and 

emergency departments of both Centro Hospitalar Universitário do Porto and Centro Materno 

Infantil do Norte. 

Conclusion: With this internship, I managed to obtain fundamental knowledge in a practical and 

real way, allowing me a deeper understanding of what Anesthesiology really is, and it’s importance 

in the hospital context. 
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1. Introdução 
 

O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular 

Dissertação/Projeto/Estágio, e tem como objetivo a obtenção do grau de Mestre em Medicina pelo 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto. Nele, serão descritas e 

discutidas as atividades que realizei durante o estágio observacional no serviço de Anestesiologia 

do Centro Hospitalar Universitário do Porto. O relatório inicia-se com um capítulo introdutório, no 

qual esclareço os motivos que me levaram a escolher a opção de estágio para a formulação da Tese 

de Mestrado, bem como os objetivos propostos do mesmo e os métodos utilizados para a sua 

realização. Além disso, inclui também um enquadramento teórico, sendo este importante para a 

contextualização e validação das atividades do estágio, e também uma conclusão e reflexão sobre 

os conhecimentos e mais-valias que obtive ao contactar durante algumas semanas com o serviço 

de Anestesiologia do CHUP. 

 

1.1 Motivação 
 

Desde há algum tempo que a especialidade de Anestesiologia me desperta interesse, desde 

os primeiros contactos na unidade curricular de Terapêutica Geral, sempre gostei do facto de se 

tratar de uma área bastante prática e multidisciplinar, com bastante presença no bloco, 

desempenhando um papel importante na emergência médica e outras vertentes. 

No entanto, ao longo do curso de Medicina, o contacto com a Anestesia é bastante curto, 

sendo apenas de algumas semanas inseridas no calendário da unidade curricular Cirurgia II. Apesar 

da disponibilidade dos professores em termos de visitar o bloco com a anestesiologia, estas 

semanas são, como grande parte do curso de Medicina, essencialmente sessões teóricas com um 

pequeno componente prático, neste caso no centro de simulação. No 5º ano do curso realizei 

também a unidade curricular opcional de Anestesiologia, sendo que gostei bastante dessa 

experiência, na qual obtive conhecimentos teóricos que gostaria de observar em prática neste 

estágio. Assim, quando descobri que havia a possibilidade de realizar um estágio na unidade 

curricular Dissertação/Projeto/Estágio, optei pela realização do mesmo no serviço de 

Anestesiologia do CHUP, aproveitando esta oportunidade para participar numa especialidade e 

num serviço aos quais dou grande valor, e que se enquadra perfeitamente nos objetivos de um 

estágio observacional. 
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1.2 Objetivos 
 

Este estágio teve como objetivos a aquisição e o aprofundamento de conhecimentos e 

competências na área de Anestesiologia, nomeadamente: 

• Conhecer a dinâmica das várias áreas de intervenção do serviço de Anestesiologia 

do CHUP. 

• Adquirir conhecimentos relativamente à avaliação e abordagem da via aérea. 

• Obter conhecimentos teóricos e práticos sobre diversos tipos de monitorização. 

• Conhecer os vários tipos de anestesia, as várias técnicas e fármacos utilizados, de 

acordo com o tipo de cirurgia e situação clínica do doente. 

 

1.3 Métodos 
 

O estágio teve a duração de 84 horas e decorreu em vários locais onde são prestados 

cuidados médicos por anestesistas, nomeadamente o bloco operatório (doentes em regime de 

internamento e ambulatório – CICA), unidade de dor aguda, consulta externa de dor crónica, 

unidade de arritmologia (serviço de cardiologia do CHUP), SU do CHUP e CMIN.  

Das 84 horas, cerca de 50 foram dedicadas à anestesia em contexto do bloco operatório, 

sendo este tempo dividido por várias especialidades cirúrgicas: Urologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, 

Otorrinolaringologia e Obstetrícia. No bloco tentei sempre ter uma atitude pró-ativa, participando 

no máximo de procedimentos executados pelos anestesistas, sempre sob sua supervisão. 

Sendo assim, dediquei também bastante tempo à prática de anestesia fora do bloco 

operatório, sendo as restantes 34 horas distribuídas por vários locais, incluindo a unidade de dor 

aguda e consulta externa de dor crónica, unidade de arritmologia e sala de emergência do CHUP, 

onde tive oportunidade de observar outros aspetos importantes da anestesiologia, como a sua 

intervenção no controlo da dor, monitorização e sedação em vários procedimentos e exames, e 

também o papel importante que tem na emergência médica. 

O culminar deste estágio é o presente relatório, que pretende fornecer uma descrição 

circunstanciada das atividades desenvolvidas e conhecimentos adquiridos, através de observação 

e análise descritiva. 
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1.4 Enquadramento teórico 
 

1.4.1 Avaliação pré-anestésica 
 

Os objetivos da avaliação pré-anestésica são a redução do risco para o doente, redução da 

morbilidade associada à cirurgia e anestesia, preparar o doente de forma médica e psicológica, e 

promover a eficiência e redução de custos. Assim, nenhuma técnica anestésica é escolhida antes 

da realização de uma avaliação pré-anestésica ao doente, sendo que esta inclui uma história clínica 

e exame físico detalhados, e uma revisão da medicação crónica realizada pelo doente1. É só com 

base na história clínica e exame física que se devem justificar a requisição de exames 

complementares, pelo que num doente saudável não são realizados. 

Dentro da história clínica, há que prestar atenção ao tipo de doença que provoca a 

necessidade de intervenção cirúrgica, questionar sobre anestesias prévias, sendo bastante útil no 

caso de reações adversas a fármacos, via aérea difícil ou outras intercorrências. 

O exame físico deve incidir sobre os sinais vitais e o sistema respiratório, cardiovascular e 

músculo-esquelético. O exame neurológico sumário deve indicar a necessidade de uma avaliação 

mais aprofundada deste sistema, em caso de doença neurológica ou défices relacionados, sendo 

esta última bastante importante no caso da anestesia regional, nomeadamente no caso de 

bloqueios de nervos periféricos. 

Uma das principais preocupações para o anestesista é a via aérea do doente. Por isso, é de 

grande importância a avaliação da mesma, visto que há vários fatores que podem influenciar a sua 

manipulação. Esta avaliação deve incluir condições médicas relevantes (como por exemplo 

obesidade, que pode dificultar a entubação), cirurgias anteriores e antecedentes de via aérea 

difícil2. A avaliação da orofaringe é também essencial, sendo que à inspeção deve ser observada a 

estrutura do palato, o tamanho e mobilidade da língua, estrutura da mandíbula e arcadas dentárias. 

Fatores que podem contribuir para uma via aérea difícil são: macroglossia, retrognatismo, 

microstomia, palato alto e arqueado, incisivos superiores proeminentes e ausência de dentes. 

Devem também ser avaliados outros parâmetros3, como distância esternomentoniana (<12cm); 

distância interincisivos (<3 dedos); distância tireomentoniana (<6cm); mobilidade da coluna 

cervical; mobilidade mandibular (teste de mordedura lábio superior) e classificação de Mallampati.  

A classificação de Mallampati é uma escala utilizada para correlacionar o espaço 

orofaríngeo visível com a facilidade de laringoscopia direta expectável. Nesta escala, as classes III e 

IV são consideradas como Via Aérea Difícil4: 
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• Classe I – Visualização do palato mole e dos pilares anteriores e posteriores da 

orofaringe 

• Classe II – Visualização do palato mole e úvula 

• Classe III – Visualização do palato mole e da base da úvula 

• Classe IV – O palato mole não é visível  

Outra escala utilizada universalmente na avaliação pré-anestésica é a classificação da 

American Society of Anesthesiologists (ASA), na qual os doentes são avaliados de acordo com o seu 

estado físico, compreendendo seis classes5: 

• ASA I – Saudável 

• ASA II – Portador de doença sistémica sem limitação funcional 

• ASA III – Portador de doença sistémica com limitação funcional 

• ASA IV – Portador de doença severa que constitui uma ameaça constante à vida 

• ASA V – Paciente moribundo que não se espera que sobreviva sem a intervenção 

• ASA VI – Doente em morte cerebral, cirurgia para remoção de órgãos 

Adicionalmente, pode ser utilizada a letra E para denominar intervenções em contexto de 

urgência. A base desta classificação é o facto do estado físico do doente se relacionar com a 

mortalidade peri-operatória. 

1.4.2 Diferentes tipos de Anestesia 
 

Anestesia Geral 

A anestesia geral é um tipo de anestesia adequada a grande parte das cirurgias major, e 

que consiste na obtenção de um estágio III reversível de profundidade anestésica, atingindo os 

seguintes objetivos: 

• Hipnose/inconsciência  

• Amnésia 

• Analgesia 

• Relaxamento muscular e imobilidade adequadas ao procedimento 

• Bloqueio autonómico e sensitivo das respostas ao ato cirúrgico 

Para atingir estes objetivos, são utilizadas várias classes de fármacos, visto que não existe 

nenhum individual que produza todos os efeitos desejados. Assim, o conceito de Anestesia Geral 
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Balanceada consiste no uso de doses menores de múltiplos fármacos, em detrimento de doses 

maiores de apenas um ou dois fármacos. 

A anestesia geral consiste em três fases: Indução, Manutenção e Recuperação/Recobro6. 

Frequentemente antes da indução é realizada uma pré-oxigenação para substituir o azoto da 

capacidade funcional residual por oxigénio, aumentando a margem de segurança dos períodos de 

apneia que possam ocorrer na indução. 

A indução pode ser conseguida através de agentes endovenosos ou inalatórios. Nos adultos 

costumam ser usados os endovenosos, sendo que nas crianças os inalatórios acabam por ter mais 

utilidade. Tipicamente é administrado um hipnótico como propofol ou cetamina, e um ou mais 

agentes adjuvantes, como lidocaína e midazolam, bem como um relaxante muscular (Rocurónio) 

caso esteja planeada uma entubação orotraqueal. Assim, a abordagem da via aérea é uma parte 

fundamental da AG, podendo ser usados vários dispositivos como máscara facial, máscara laríngea 

e tubo endotraqueal. Em certas situações, nomeadamente em doentes com alto risco de aspiração, 

pode ser usada a técnica de indução de sequência rápida7, que envolve a administração de agentes 

anestésicos e relaxantes musculares de ação rápida por via endovenosa. 

Na manutenção são necessários agentes adicionais para manter o estágio anestésico após 

a indução. Assim, a anestesia é frequentemente mantida através de agentes inalatórios como o 

sevoflurano e o desflurano. Uma técnica alternativa é a Anestesia Total Intravenosa. O mais comum 

é serem utilizadas combinações de agentes endovenosos e inalatórios para reduzir a dose total de 

cada um. 

A recuperação consiste no retorno da consciência e movimentação no fim do procedimento 

cirúrgico, após interrupção da administração dos agentes anestésicos e adjuvantes e reversão do 

relaxamento muscular. Pode-se proceder à extubação quando o doente tem ventilação espontânea 

adequada e consegue proteger a sua própria via aérea. O transporte do doente para a UCPA pode 

ser realizado quando este apresentar uma oxigenação adequada através de ventilação espontânea, 

consiga obedecer a ordens verbais e esteja hemodinamicamente estável. A posterior transferência 

para o internamento depende da avaliação clínica baseada no Score de Aldrete-Koulik8, que inclui 

os seguintes critérios: atividade motora, respiração, circulação, estado de consciência e oxigenação. 

Anestesia Regional 

A anestesia regional consiste na anestesia de uma parte do corpo, englobando os bloqueios 

de nervos periféricos (BNP) e bloqueios do neuroeixo (BNE), como o bloqueio subaracnoideu (BSA), 

bloqueio epidural (BE) e técnica sequencial. 
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Este tipo de anestesia permite uma maior eficiência no bloco operatório, fornecendo uma 

franca analgesia intraoperatória, com possibilidade de a prolongar no pós-operatório, com menor 

incidência de náuseas e vómitos e altas mais precoces. Assim, é fundamental para poupar recursos 

e evitar complicações9. 

Nos BNE são usadas técnicas nas quais uma agulha ou um cateter são introduzidos no 

espaço epidural ou espaço subaracnoideu. Os agentes anestésicos podem ser então administrados 

em dose única (single shot) ou de forma contínua. Nos BSA é comum o uso do single shot, enquanto 

que nos BE é tipicamente usada a perfusão contínua. Os BNE são técnicas seguras e úteis, quando 

utilizadas nas situações corretas. Permitem menores complicações associadas ao manuseamento 

da via aérea e de tromboembolismo. Um aspeto bastante importante destes bloqueios é o controlo 

da dor pós-operatória, bem como a diminuição do consumo de opióides e rápido retorno à 

ingesta10.  

O BSA tem a vantagem de ter um início de ação rápido, proporcionando um bloqueio 

simétrico fiável, sendo a principal desvantagem a sua duração limitada, o que pode ter implicações 

em caso de prolongamento cirúrgico. Por outro lado, o BE tem um início de ação mais lento, mas 

permite a suplementação do bloqueio em caso de prolongamento cirúrgico. As principais 

desvantagens são o facto de poder proporcionar um bloqueio assimétrico, necessitar de altas doses 

de anestésicos locais e opioides. A técnica sequencial combina o rápido iníco de ação do BSA com 

a capacidade de prolongamento do BE. 

Os BNP são bastante úteis, nomeadamente em procedimentos dos membros inferiores ou 

superiores. São frequentemente realizados com recurso à ecografia, com ou sem 

neuroestimulador, para localizar o trajeto dos nervos e proceder à inserção de agulha ou cateter. 

De entre todos os possíveis BNP, há que destacar cinco bastante importantes: Interescalénico, 

Axilar, Ciático (poplíteo), Femoral e TAP block. A colaboração do doente é essencial para a 

realização de BNP. 

Monitored Anesthesia Care (MAC) 

A MAC aplica-se em procedimentos no qual o anestesista é requisitado para fornecer 

cuidados anestésicos como monitorização dos sinais vitais, diagnóstico e tratamento de problemas 

clínicos, administração de sedativos, ansiolíticos e/ou analgésicos durante procedimentos 

diagnósticos ou terapêuticos e, caso seja necessário, conversão para AG. Distingue-se, portanto, de 

situações de sedação simples pela presença do anestesista e possibilidade deste utilizar todos os 

recursos anestésicos ao seu dispor para suportar a vida e consequentemente a possibilidade de 

converter para AG11. 



7 
 

1.4.3 Monitorização 
 

A monitorização do doente é uma componente fundamental na prática da anestesiologia. 

Sendo assim, é importante a existência de normas e guidelines que permitam aplicar este 

componente de forma eficaz e segura, sendo que a American Society of Anesthesiologists definiu 

Standards de Monitorização básica em anestesia12: 

Standard I – Anestesistas qualificados devem estar presentes na sala durante a conduta de 

todas as anestesias gerais, regionais ou MAC; 

Standard II – Durante qualquer anestesia, a oxigenação, ventilação, circulação e 

temperatura do doente serão continuamente avaliadas. 

A monitorização da oxigenação é fundamental, no sentido de garantir um aporte de 

oxigénio adequado aos doentes. Assim, em todos os procedimentos anestésicos a oxigenação é 

avaliada através da utilização de um oxímetro de pulso. Além disso, na anestesia geral é também 

avaliada a fração de oxigénio do ar inspirado. 

Também deve ser garantida a ventilação adequada dos doentes em todos os 

procedimentos anestésicos. Esta é avaliada continuamente em todas as anestesias gerais, através 

de avaliação clínica, exame físico e capnografia. No caso de anestesias locais ou regionais, bem 

como na MAC, a ventilação será avaliada através de observação contínua de sinais clínicos 

qualitativos. 

A circulação também deve ser monitorizada em todos os doentes submetidos a qualquer 

procedimento anestésico, através de monitorização eletrocardiográfica contínua. A pressão arterial 

e a frequência cardíaca devem ser avaliadas, pelo menos, a cada 5 minutos. 

A temperatura corporal deve ser também avaliada, caso sejam previsíveis alterações 

significativas da mesma. 

Adicionalmente, no caso da anestesia geral é também recomendada a monitorização do 

bloqueio neuromuscular, no caso de utilização de fármacos relaxantes musculares, permitindo a 

titulação dos mesmos e correta administração de antagonistas. Assim, é tipicamente utilizada a 

sequência de quatro estímulos (TOF – Train of Four): o padrão de estimulação consiste na aplicação 

de quatro estímulos em dois segundos. O bloqueio pode ser avaliado pelo número de respostas 

musculares e através da relação entre a amplitude da quarta e da primeira resposta da sequência, 

sendo que no bloqueio neuromuscular é observado progressivo decréscimo na amplitude de 

resposta, proporcional à profundidade do relaxamento. Adicionalmente, a contagem pós-tetânica 
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é utilizada para avaliar a profundidade do bloqueio neuromuscular, quando ainda não há resposta 

tátil ou visual no TOF. Para a CPT, é realizado um estímulo tetânico de 50 Hz durante cinco 

segundos, seguido por estímulos supramáximos simples após intervalo de três segundos. O 

resultado é o número de respostas a esses estímulos simples sequenciais, o qual deve ser zero em 

caso de um bloqueio neuromuscular muito profundo. A deteção de cinco a sete respostas indica 

que o retorno da resposta ao TOF está próximo. 

A monitorização da profundidade anestésica é também muito importante, sendo realizada 

através de monitores capazes de avaliar a atividade cerebral, sendo o mais famoso e utilizado o BIS. 

Através deste tipo de monitorização, o despertar intraoperatório é hoje uma complicação 

extremamente rara da anestesia.  
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2.  Discussão 
 

A seguinte discussão tem o objetivo de descrever e detalhar tudo aquilo que vi ao longo do 

estágio, desde o tipo de cirurgias e técnicas anestésicas que pude observar e executar, até ao tipo 

de doentes com os quais contactei nas diversas funções do serviço de Anestesiologia.  

Deste modo, estará dividida nas diversas vertentes do estágio, visto que este passou por 

muito mais do que as visitas ao bloco cirúrgico, e será também uma forma de ligar o conhecimento 

teórico já elaborado com as diversas situações práticas com que me deparei ao longo do estágio.  

2.1 Bloco operatório 
 

Tive oportunidade de visitar o bloco operatório, tanto no CHUP como no CICA, em 5 dias 

do meu estágio, nos quais consegui contactar com várias técnicas anestésicas utilizadas em diversos 

tipos de procedimentos cirúrgicos. 

No primeiro e terceiro dias de estágio estive presente no bloco de Urologia, sendo que no 

primeiro dia observei uma prostatectomia radical laparoscópica, na qual foi utilizada Anestesia 

Geral Balanceada. Tratava-se de um doente hipertenso e com antecedentes anestésicos, 

nomeadamente uma abordagem do neuro-eixo difícil. Para além disto, na avaliação da via aérea 

foi descrito como um Mallampati de classe III, o que prevê uma via aérea difícil (o doente também 

sofria de apneia de sono, realizando CPAP). Sendo assim, a anestesista presente neste 

procedimento optou pelo uso de videolaringoscopia. A indução foi realizada através de propofol e 

fentanil e a anestesia foi mantida através do uso do desflurano. Foi também administrada cefoxitina 

para profilaxia de infeção, sendo que a prescrição do antibiótico profilático é da responsabilidade 

do cirurgião, sendo o papel do anestesiologista assegurar o cumprimento da sua administração 

atempada e a inclusão desta no registo anestésico. Ainda no bloco foi administrada dexametasona, 

para profilaxia de náuseas e vómitos, seguindo então para a UCPA. Outra preocupação dos 

anestesistas após esta cirurgia foi excluir a presença de enfisema subcutâneo, devido à injeção de 

gás que ocorre durante o procedimento. Felizmente, este doente não apresentava qualquer grau 

de enfisema.  

Na mesma manhã desse dia estava também marcada uma outra cirurgia urológica. No 

entanto, durante a avaliação pré-anestésica ao doente, na qual lhe foi proposta a realização de um 

bloqueio epidural que acabou por recusar, foi revelado que este sofria de uma fibrilhação auricular 

desde há 10 anos sem qualquer tratamento médico. Face a esta descoberta (que aumenta o 
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potencial tromboembólico), e tendo em conta o risco inerente da cirurgia, o cirurgião presente 

optou por recusar a cirurgia.  

No próximo dia em que estive no bloco de urologia (terceiro dia de estágio) presenciei 3 

outras cirurgias. No primeiro caso, estávamos perante um doente que estava prestes a ser 

submetido a uma prostatectomia aberta, técnica realizada quando a próstata possui um tamanho 

extremamente grande, como era o caso (doente sofria de retenção urinária consequente do 

tamanho prostático). Tratava-se de um doente ASA II, sem-abrigo com algum grau de demência, 

ex-emigrante em África do Sul, pelo que houve dificuldades em descobrir antecedentes relevantes. 

Nesta cirurgia foi escolhida a técnica de Anestesia Combinada, com utilização de anestesia geral e 

também regional (epidural com colocação de cateter). Devido ao potencial hemorrágico deste tipo 

de procedimento, foi realizada uma tipagem sanguínea antes da cirurgia. Foi também administrada 

uma dose intra-op de efedrina devido a bradicardia. Após o fim do procedimento, o cateter epidural 

foi conectado a um dispositivo DIB, que consiste numa bomba de perfusão portátil e descartável, 

que permite a administração de medicação a uma velocidade constante ou variável. Neste caso o 

DIB foi utilizado para a administração de sufentanil, bupivacaína e soro.  

A cirurgia seguinte foi uma RTUP num doente ASA II e Mallampati I, diabético e 

dislipidémico. Foi decidido que seria realizada uma Anestesia Geral Balanceada. Na consulta pré-

cirúrgica que o doente teve com o cirurgião apenas referiu como antecedente relevante a 

realização de uma circuncisão em 2010. No entanto, após o inicio da cirurgia verificou-se a 

existência de uma prótese peniana que o doente não tinha mencionado previamente. Tendo em 

conta o tipo de cirurgia (resseção transuretral da próstata), a presença desta prótese dificulta 

imenso a sua realização, pelo que neste caso os cirurgiões optaram por não proceder com a cirurgia 

e apenas realizaram biópsia prostática. A glicemia foi vigiada tanto intra-op como no recobro, tendo 

em conta a diabetes mellitus do doente. Neste a caso, a dose de sugammadex utilizada foi o dobro 

da habitual pois a contagem pós-tetânica foi apenas 2.  

A terceira e última cirurgia nesse dia foi uma RTU-V num doente ASA II. A anestesia 

escolhida para este caso foi um bloqueio subaracnoideu juntamente com um bloqueio do nervo 

obturador esquerdo. O doente era hipertenso e sofria também de DRGE, o que também motivou a 

escolha do bloqueio subaracnoideu em detrimento da anestesia geral. A razão pela qual se realizou 

também o bloqueio do nervo deve-se ao facto deste tumor se localizar na parede lateral da bexiga. 

A utilização do bisturi elétrico durante esta cirurgia estimula o nervo, e, tendo em conta que o 

bloqueio subaracnoideu apenas elimina a sensibilidade termoálgica e não a motora, isto pode 

provocar movimentos de adução das pernas do doente durante o ato cirúrgico. Assim, o bloqueio 
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do nervo obturador é realizado de forma a bloquear a motricidade e melhorar a segurança e 

condições da cirurgia. 

No segundo dia de estágio estive no CICA e tive oportunidade de estar presente durante 3 

procedimentos cirúrgicos em idades pediátricas, no âmbito da especialidade de ORL. A 

anestesiologia pediátrica tem algumas nuances, pelo que não deve ser considerada simplesmente 

como prática de anestesiologia num ‘’adulto pequeno’’. Nestes casos, a presença dos pais durante 

a indução anestésica e no pós-operatório imediato deve ser uma opção sempre que possível, pelo 

que foi isto mesmo que aconteceu em todos os três casos que observei neste dia. Ao contrário do 

que acontece com adultos, em anestesiologia pediátrica é comum a indução ser realizada por via 

inalatória, visto ser mais tranquilizante para os doentes e permitir uma posterior colocação de 

cateter venoso mais fácil (pós-inudução). Como se tratam de cirurgias de ambulatório, e 

consequentemente de curta duração, é comum o uso de anestesia geral inalatória, como foi o caso 

nas primeiras duas cirurgias que observei. Em ambos os casos a indução foi feita com sevoflurano, 

visto o desflurano ser muito irritativo para as vias aéreas superiores. Apesar de ser possível usar o 

sevoflurano na indução e também na manutenção, em ambas as cirurgias foi realizada uma troca 

para o desflurano para manutenção. Na terceira cirurgia, como se tratava de uma doente com 

maior idade (8 anos), a indução foi endovenosa com manutenção por desflurano. Esta escolha foi 

feita devido à fase de excitação ou delírio que ocorre na indução com agentes inalatórios, e que é 

mais difícil de controlar em crianças mais velhas como é o caso. 

No sexto dia de estágio regressei ao bloco central, nomeadamente em Ortopedia, onde 

estive presente durante duas cirurgias. A primeira tratava-se de um doente com 90 anos de idade, 

com insuficiência renal e suspeita de FA, que possuía também uma estenose aórtica descrita como 

‘’crítica’’, sendo por isso considerado um ASA IV. A cirurgia era uma redução aberta e fixação interna 

de uma fratura trocantérica esquerda, sendo utilizada uma Anestesia Combinada, algo muito 

comum em Ortopedia, usando uma Anestesia Geral em combinação com um bloqueio do nervo 

femoral ecoguiado (este último importante para a analgesia no pós-op). Em termos de 

monitorização, é de realçar o facto de se ter colocado uma linha arterial, tendo em conta as 

comorbilidades deste doente em específico. A cirurgia seguinte foi uma artroplastia da anca após 

fratura do cólo do fémur esquerdo, numa doente com 86 anos. Nesta cirurgia foi utilizada 

novamente Anestesia Combinada, desta vez utilizando um bloqueio subaracnoideu com um 

bloqueio do nervo cutâneo lateral da coxa.  

Após completadas as horas originais do estágio, regressei ao bloco durante um dia adicional 

para acompanhar a Anestesiologia em procedimentos de Cirurgia Geral, algo que não foi possível 
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durante o período inicial do estágio devido à quantidade de elementos que estavam presentes no 

bloco. Sendo assim, tive oportunidade de estar presente noutras duas cirurgias. A primeira tratava-

se de uma hemorroidectomia numa doente com antecedentes de cirurgia de substituição valvular, 

com IC de grau III NYHA e sendo por isso um ASA IV. Para este procedimento, foi utilizada 

raquianestesia sob a forma de um bloqueio subaracnoideu, proporcionando um bloqueio em sela 

que é bastante útil neste tipo de cirurgias, além de provocar menos repercussões hemodinâmicas. 

A cirurgia não teve intercorrências e doente seguiu para a UCPA, onde a anestesista não 

administrou nenhuma medicação extra, visto que o bloqueio ainda proporcionava analgesia. A 

seguinte cirurgia consistia numa resseção anterior do reto laparoscópica, onde foi utilizada a 

técnica de anestesia combinada (geral+epidural), em que tive pela primeira vez oportunidade de 

entubar o doente, com a orientação da anestesista, sendo que o procedimento decorreu com 

sucesso. 

2.2 Sala de Emergência 
 

No quarto dia de estágio realizei um turno de 12 horas na sala de emergência do CHUP. 

Trata-se de uma sala localizada em proximidade à entrada do SU, algo importante para uma rápida 

abordagem ao doente, sendo que permite também uma rápida ligação com outros serviços do SU, 

como o serviço de imagiologia. A sala está na dependência da UCIP, sendo a equipa médica desse 

serviço responsável pelo seu funcionamento. Sendo assim, há sempre um médico destacado para 

um turno de 12 horas, que pode ser de dia ou noite, no qual fica responsável pela sala e se 

acompanha de um interno de especialidade. Os internos são sobretudo de Medicina Interna e de 

Anestesiologia, sendo que neste dia fiquei a acompanhar uma interna do serviço de Anestesiologia 

do Hospital. Deste modo, a equipa normalmente é constituída por um médico, dois enfermeiros e 

um assistente operacional, com alterações pontuais caso seja necessário. A sala em si possui duas 

camas articuladas com equipamento semelhante ao encontrado na Unidade de Cuidados 

Intensivos. Isto torna a sala ideal para ser um local de rápida estabilização dos doentes e centro de 

coordenação de vias verdes, entre outras situações. O turno em que estive presente iniciou-se na 

UCIP, onde a equipa aguarda que um doente seja admitido na sala de emergência.  

O primeiro caso que nos levou à sala de emergência nesse dia foi uma via verde de AVC. 

Tratava-se de uma doente de 71 anos com hemiplegia direita e suspeita de AVC. A forma como a 

via verde do AVC está organizada no Porto significa que nesse dia a trombectomia seria realizada 

no Centro Hospitalar de S. João, caso fosse necessária, pelo que a abordagem da equipa da sala de 

emergência passou por estabilizar a doente, assegurar a monitorização, colocar dois acessos 
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venosos periféricos, aplicar a escala de coma de Glasgow (que nesta doente resultou numa 

pontuação de 10), colher sangue para realização de análises e enviar a doente à imagiologia para 

realização de um TAC crânio-encefálico emergente. Com a realização do TAC foi diagnosticado um 

AVC isquémico da ACA esquerda. Após o TAC foi colhido sangue para gasimetria e colocada uma 

algália antes da doente ser enviada para o Hospital S. João para realização de trombectomia. 

Ainda no mesmo dia houve uma nova via verde de AVC, desta vez num doente com 62 anos 

com hábitos etílicos e tabágicos de longa data. Neste caso o Angio-TAC revelou que não existia 

oclusão de grande vaso e, portanto, continuou-se a realizar trombólise com alteplase. Este 

tratamento é realizado na sala de emergência devido ao risco de transformação hemorrágica e 

outros possíveis efeitos secundários. 

O último caso que observei neste turno foi um doente que deu entrada no SU por 

hematemeses e lipotimia, com diagnóstico de cirrose hepática consequente de um consumo 

alcoólico marcado durante vários anos, com varizes esofágicas já observadas. Após estabilização do 

doente, foi contactado o serviço de Gastroenterologia de forma a realizar diagnóstico e terapêutica 

endoscópica. Além disso, foi contactado o serviço de anestesiologia pois a endoscopia necessitava 

de proteção da via aérea. Sendo assim, foi utilizada uma anestesia geral, colocando-se um TOT com 

cuff e foram então observadas as varizes esofágicas na endoscopia digestiva alta, com posterior 

laqueação elástica das mesmas. Foi também colocada uma linha arterial enquanto o doente se 

encontrava anestesiado. Posteriormente, o doente acordou bastante agitado, pelo que foi 

administrado haloperidol, de forma a possibilitar a sua transferência para os cuidados intermédios. 

2.3 Unidade de Dor Aguda 
 

O quinto dia de estágio foi dedicado à unidade de Dor Aguda do CHUP. Nos hospitais do 

sistema de saúde português tem de existir uma Unidade Funcional de Dor Aguda, para além de 

existir um elemento de ligação desta unidade em cada serviço que compõe o hospital. No CHUP, a 

equipa da UDA integra médicos e enfermeiros que têm formação e experiência na abordagem da 

dor aguda, sendo coordenada por uma médica anestesiologista. Esta equipa é distinta da equipa 

responsável pela dor crónica, que será abordada posteriormente. O turno consiste na produção de 

uma lista de doentes que se encontram sob algum tipo de analgesia aguda e visitas a esses mesmos 

doentes, nos vários serviços, de modo a ajustar ou suspender a terapêutica de acordo com a sua 

situação. 
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Tabela 1 - Doentes observados na UDA e respetiva técnica analgésica.. O controlo da dor foi avaliado pela escala 
numérica da dor (EN), EN<3 – dor ligeira; EN 3-7 – dor moderada; EN >7 – dor severa.  

Doente Sexo Analgesia Avaliação da dor 

1 M Bloqueio Epidural  Ligeira 

2 F Bloqueio Epidural Ligeira 

3 M Plexo (‘’single shot’’) 
Moderada em movimento, 

ligeira em repouso 

4 F Convencional Moderada 

5 F PCA Ligeira 

6 M Bloqueio Epidural Ligeira 

7 M PCA Ligeira 

8 M Cateter ciático Moderada 

9 M Cateter ciático Ligeira 

10 M Bloqueio Epidural Moderada 

11 F Plexo (‘’single shot’’) Ligeira 

 

Tabela 2 - Doentes observados na UDA, atitude terapêutica face à avaliação da dor e procedimento realizado. 

Doente Cirurgia Dia pós-op Atitude terapêutica 

1 
Prostatectomia retropúbica 

2º 
Alta 

2 

Artroplastia total da anca 

5º 

Já retirou catéter. Inicia 

tramadol + paracetamol 

3 

Redução aberta de fratura do 

fémur, com fixação interna 3º 

 Tramadol a horas fixas 

e bólus de morfina em 

SOS 

4 
Redução de fratura do fémur 

2º 
Alta 

5 Hepatectomia 4º Alta 

6 
Colectomia parcial 

2º 
Morfina e Cetorolac em 

SOS 
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7 
Laparotomia exploradora 

3º 
Alta 

8 
Amputação Hálux (A realizar) 

--- 
Bólus de Morfina 4/4h 

9 
Amputação MID acima do 

joelho 
3º 

Alta 

10 

Bypass aorto-bifemoral 

4º 

Manutenção de 

ropivacaína por cateter 

e Tramadol em SOS 

11 
Fixação de fratura do fémur 

com Gamma nail 
2º 

Alta 

 

A maioria dos doentes apresentava-se com dor controlada, pelo que 6 deles tiveram alta 

da unidade de dor aguda. A doente número 2, de urologia, estava com cateter epidural, mas a 

medicação não estava a ser administrada às horas corretas, pelo que se optou por manter a 

terapêutica atual e enfatizar a importância da administração correta dos fármacos no serviço. O 

doente que realizou a hepatectomia e se encontrava a realizar PCA com morfina relatou obstipação 

como efeito lateral da terapêutica, algo que deverá melhorar após ter alta da UDA. O doente 

número 8 surgiu em contexto de isquemia do hálux, não tendo ainda realizado qualquer 

intervenção. Estas observações e terapêuticas instituídas são registadas no processo eletrónico de 

cada doente de modo a haver possibilidade dos vários serviços estarem a par dos cuidados que 

devem prestar a cada um deles. Após este contacto, fiquei mais consciente da importância da UDA 

no internamento de cada doente e do seu papel na reabilitação dos doentes, tendo o controlo da 

dor uma contribuição fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelo Hospital. 

2.4 Consulta de Dor Crónica 
 

Um dos dias de estágio foi dedicado à consulta de dor crónica. O controlo da dor é uma 

função importante dos profissionais de saúde, visto que a dor crónica pode ter um grande impacto 

não só a nível da saúde, como também para o bem-estar social e económico dos doentes. Assim, 

em Portugal existem várias unidades de tratamento de dor crónica, distribuídas por várias 

instituições de saúde, tal como é o caso do CHUP. A dor crónica é definida como uma dor 

persistente ou recorrente, de duração igual ou superior a três meses e/ou que persiste para além 

da cura da lesão que lhe deu origem. Há que destacar também o facto de a dor dever ser registada 

como o 5º sinal vital. Deste modo, a Unidade de Dor Crónica do CHUP é constituída por uma equipa 
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multidisciplinar, da qual fazem parte anestesistas, tendo como objetivo o alívio da dor dos seus 

doentes, melhorando a sua qualidade de vida e capacidade funcional. Neste dia de estágio, tive 

oportunidade de observar 8 doentes em consulta, e perceber a tomada de decisões em relação ao 

controlo da sua dor. 

Tabela 3 -  Doentes observados na consulta da Dor Crónica e respetiva técnica analgésica. O controlo da dor foi 
avaliadoo tendo em conta a escala númerica (EN) da dor, EN<3 - dor ligeira, EN 3-7 - dor moderada, EN>7 dor severa. 
Atitude terapêutica face ao controlo da dor 

Doente Sexo Idade Analgesia Avaliação da Dor Atitude terapêutica 

1 F 57 Tramadol e BQL Ligeira após bloqueio, 

atualmente Moderada 

Novo BQL 

2 F 48 Capsaicina e 

Tramadol SOS 

Ligeira Mantém terapêutica 

atual 

3 M 42 Tramadol 

12/12h 

Moderada Prescrita 

Gabapentina 

4 M 50 Gabapentina e 

Tramadol 

Ligeira Mantém terapêutica 

atual 

5 F 60 Infiltração 

articular e 

Tramadol SOS 

Ligeira após infiltração 

atualmente Moderada 

Nova infiltração 

articular com 

ropivacaína e 

Corticoide 

6 F 62 Gabapentina e 

Tramadol 

Ligeira Mantém terapêutica 

atual 

7 F 65 Zaldiar® Ligeira Mantém terapêutica 

atual 

8 M 71 Jurnista® e 

tramadol  

Severa Jurnista® 12/12h até 

realizar RMN 
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Tabela 4 - Diagnósticos dos doentes observados na consulta de dor crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Unidade de Arritmologia 
 

Um dos dias de estágio foi passado na Unidade de Arritmologia do Serviço de Cardiologia, 

onde a anestesiologia também tem um papel a desempenhar, dependendo do tipo de 

procedimentos que possam estar programados, aplicando-se aqui o conceito de MAC. No dia em 

que estive presente estava planeada uma ablação de fibrilhação auricular, no entanto esta 

intervenção teve de ser adiada pois o doente não fez uma correta suspensão da terapêutica, 

nomeadamente da medicação hipocoagulante, sendo que aqui seria aplicada uma técnica de 

Anestesia Geral. Tive também oportunidade de assistir à colocação de um pacemaker, apesar de a 

anestesiologia não ter intervenção nenhuma neste procedimento, estando apenas presente na 

eventualidade de complicações e para melhor garantir a estabilidade do doente.  

Adicionalmente, foi também realizado um estudo por cateterização numa doente com 32 

anos por suspeita de uma taquicardia supraventricular. Aqui a Anestesiologia intervém na forma de 

MAC, neste caso com a administração de fentanil e ondansetron. Apesar de não ser mediante o 

âmbito do estágio em anestesiologia, pude auxiliar o cardiologista na realização do estudo através 

da colocação dos cateteres e elétrodos necessários para o estudo. 

 

Doente Diagnóstico 

1 Patologia degenerativa da coluna lombar 

2 
Dor por síndrome do canal cárpico que não aliviou mesmo após 

cirurgia 

3 
Dor neuropática por atingimento medular devido a um lipoma na 

coluna lombar 

4 Dor por Hérnia discal lombar 

5 Patologia degenerativa do joelho 

6 Dor por Hérnia discal lombar 

7 Patologia degenerativa da coluna lombar 

8 Patologia degenerativa da coluna lombar 
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2.6 Serviço de Urgência CHUP 
 

No penúltimo dia de estágio programado realizei um turno de 12 horas no SU do CHUP. A 

anestesia no contexto do SU está dividida em duas equipas, que intervêm em vários procedimentos 

de acordo com os pedidos recebidos das várias especialidades. Assim, ao longo deste dia tive 

oportunidade de acompanhar uma anestesista em várias áreas do hospital e observar diversos 

procedimentos. 

O primeiro procedimento nesse dia foi uma gastrectomia laparoscópica, realizada num 

doente ASA II com Anestesia Geral e sem intercorrências. Neste caso foi utilizada cetamina, não 

para indução da anestesia, mas sim para efeitos de analgesia, sendo que também pode ser usada 

para induzir uma anestesia dissociativa na qual o doente fica em ventilação espontânea (não foi 

este o caso).  

De seguida estive presente numa cirurgia de amputação de hálux, na qual observei a 

realização de um ‘’Ankle block’’ (bloqueio do tornozelo), um tipo de bloqueio de nervo periférico 

que nunca tinha visto antes. Consiste no bloqueio dos nervos peroneal superficial e profundo, sural 

e safeno, sendo que neste caso até foi realizado sem auxílio de ecografia, apenas utilizando 

referências anatómicas. 

Durante esta cirurgia, a anestesista recebeu também um pedido da hematologia para 

realização de uma punção lombar numa doente obesa com escoliose. Após a cirurgia deslocámo-

nos ao hospital de dia, mas após várias tentativas não foi possível a realização do exame, por 

dificuldade de palpar as apófises espinhosas e atingir o espaço subaracnoideu. 

Posteriormente fomos chamados à sala de emergência do SU, onde já tinha estado 

presente neste estágio, para auxiliar numa EDA a um doente que tinha dado entrada com 

hematemeses. Dado tratar-se de um doente com hematemeses volumosas e que iria ser sedado, 

optou-se por realizar uma entubação nasotraqueal para proteger a via aérea, um procedimento 

que vi pela primeira vez. Após endoscopia, consideraram que o doente estaria a sangrar de 

anastomoses consequentes de uma duodenopancreatectomia que tinha realizado, pelo que se 

decidiu tomar uma abordagem conservadora e deixar o doente sedado e ventilado, sendo que 

então se procedeu a nova intubação, desta vez orotraqueal, por ser mais fisiológica. 
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Entretanto foi recebido um pedido da Hematologia para colocação de um CVC, à qual pude 

assistir e observar a técnica de Seldinger, a qual já tinha praticado no centro de simulação 

anteriormente, na unidade curricular opcional de Anestesiologia. 

Após a colocação do cateter estive numa cirurgia de transplante renal de dador cadáver, 

onde foi utilizado um bloqueio TAP, algo que também vi pela primeira vez. Tratava-se de um doente 

ASA IV. 

Por fim, acompanhei a anestesista ao bloco de ortopedia, para observar um bloqueio 

subaracnoideu numa artroplastia por fratura do colo do fémur. 

2.7 Urgência CMIN 
 

O último dia de estágio foi passado na urgência do CMIN, nomeadamente no núcleo de 

partos e bloco, onde tive oportunidade de contactar com a analgesia de parto, e por isso, com 

técnicas de anestesia loco-regionais.  

O alívio da dor durante o parto é o objetivo principal nesta prática anestésica, contribuindo 

para a segurança e conforto do nascimento, prevenindo complicações e diminuindo assim a 

morbilidade e mortalidade. Deste modo, a analgesia do trabalho de parto pode ser feita com 

recurso a várias técnicas, sendo as regionais mais adequadas, e por isso as mais utilizadas: epidural, 

bloqueio subaracnoideu e bloqueio sequencial. Sendo assim, quando estive no núcleo de parto 

pude observar a colocação de um cateter epidural, que decorreu sem complicações. Além disso, a 

anestesista que acompanhei teve também de ajustar a colocação de um cateter previamente 

colocado, pois estava demasiado inserido no espaço epidural, ficando lateralizado, o que provoca 

uma analgesia assimétrica, que, para além de ser relatada pela doente, pode ser verificada 

comparando a temperatura de ambos os lados do corpo (o lado com mais fármaco presente 

encontra-se mais quente). 

Durante o dia, estive também presente numa cesariana.  Estas podem ser classificadas em 

4 grupos: Emergentes; Urgentes com compromisso materno/fetal; Urgentes sem compromisso e 

Eletivas. Para a sua realização, pode ser utilizada tanto anestesia locorregional como anestesia 

geral. A anestesia geral é menos utilizada, sendo reservada para situações de emergência ou caso 

haja contraindicação para a anestesia locorregional. Por sua vez, a anestesia locorregional pode ser 

de 3 tipos: Bloqueio/Top-up epidural, em que o mesmo cateter utilizado no trabalho de parto pode 

ser usado para o bloqueio anestésico; Bloqueio subaracnoideu e Bloqueio sequencial. Sendo assim, 
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a cesariana onde estive presente tratava-se de um procedimento eletivo em que foi realizado um 

bloqueio epidural, tendo decorrido sem complicações. 

2.8 Considerações gerais 
 

No total estive presente em 18 procedimentos. Destes, 12 foram cirurgias eletivas e 4 foram 

cirurgias urgentes, um no contexto de MAC e ainda outro na sala de emergência. A tabela onde 

estão descritas as especialidades e procedimentos específicos encontra-se no Anexo 1. 

Em relação às especialidades cirúrgicas responsáveis pelas intervenções, tive contacto com 

várias, sendo esse o objetivo da organização inicial do estágio. Acabei por ter um contacto 

ligeiramente maior com urologia, mas apenas por questões de organização, como foi mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação da via aérea foi feita com testes preditivos de VAD já descritos no 

enquadramento teórico. De todos os doentes, apenas um foi considerado como tendo um teste 

preditivo de VAD positivo, o que motivou o uso de videolaringoscopia. 

A classificação ASA dos doentes foi entre I e IV, estando a maioria incluída nas classes I e II. 

Esta classificação, apesar de ser usada universalmente, é alvo de algumas críticas devido ao seu 

caráter inerentemente subjetivo. Apesar de isso, o seu uso é ainda defendido pelas vantagens que 
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Gráfico 1 - Número de procedimentos por especialidade 
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traz na comunicação e o facto de fornecer, de certo modo, uma opinião mensurável do 

anestesiologista que a aplica. 

Relativamente às técnicas cirúrgicas utilizadas, as que vi com mais frequência foram as 

Combinadas e Regionais. Tal deve-se ao facto de ter estado presente em bastantes procedimentos 

de Ortopedia e Urologia, especialidades onde estas técnicas são previsivelmente úteis. Além disso, 

estas técnicas também acabaram por ser usadas em 2 dos 3 procedimentos de Cirurgia geral, 

contribuindo para esta distribuição. No caso das Anestesias Gerais Inalatórias, ambas foram 

utilizadas em doentes pediátricos no contexto de cirurgia de ambulatório. Nos restantes casos, a 

Anestesia Geral Balanceada foi a técnica de escolha. 
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Em todas as situações o hipnótico de escolha foi o propofol. A escolha do opióide analgésico 

foi sempre entre fentanil ou sufentanil e o relaxante muscular de eleição foi o rocurónio. Em todos 

os procedimentos em que estive presente tive oportunidade de colaborar na monitorização 

standard, sendo que também pude observar 2 situações em que se recorreu à Pressão Arterial 

Invasiva (linha arterial).  

Em todos os casos os doentes foram transportados para a UCPA sem complicações. Esta é 

mais uma responsabilidade do anestesista, o de acompanhar o doente até à unidade de cuidados 

pós-anestésicos e de o deixar sob vigilância do médico presente na unidade. Aqui tive também 

oportunidade de observar os vários fármacos administrados nesta unidade, nomeadamente 

ondansetron, para profilaxia de náuseas e vómitos. O controlo da dor foi bastante diferente de 

doente para doente, seguindo também as preferências de cada anestesista, sendo que os fármacos 

mais administrados foram o paracetamol, tramadol e ceterolac. 
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3.  Conclusão 
 

Após a conclusão do estágio, senti que tomei a decisão correta ao optar pela sua realização 

na reta final do meu percurso formativo, pois permitiu-me assimilar conhecimentos e competências 

adquiridos ao longo do curso, relacionados com a Anestesiologia e todas as diversas áreas nas quais 

esta tem um papel a desempenhar. Graças à cuidadosa e versátil planificação do estágio, consegui 

cumprir os objetivos aos quais me propus inicialmente, nomeadamente o contacto com a 

Anestesiologia em diversos contextos, e não apenas no bloco operatório. Para além disso, a 

maneira excecional como fui recebido por todos os especialistas que me acompanharam, bem 

como a sua disponibilidade e vontade para me permitirem participar, foram fundamentais para o 

sucesso deste estágio.  
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Anexo 1 – Procedimentos observados, por especialidade 

 

Tabela 5 - Procedimentos observados em Urologia 

 

Tabela 6 - Procedimentos observados em ORL pediátrica (CMIN) 

 

Tabela 7 - Procedimentos observados em Ortopedia 

 

Tabela 8 - Procedimentos observados em Cirurgia Geral 

 

 

 

Sexo Idade  ASA Anestesia  Cirurgia 

M 79 II Geral Balanceada Prostatectomia laparoscópica 

M 82 II Combinada (TOT+BNE) Prostatectomia aberta 

M 70 II Geral Balanceada RTUP ( apenas realizou biópsia) 

M 65 II Combinada (BNE+BNP) RTU-V 

Sexo Idade  ASA Anestesia  Cirurgia 

F 5 I Geral Inalatória Amigdalectomia 

F 6 I Geral Inalatória Amigdalectomia 

M 70 I Geral Balanceada Adenoidectomia+Miringotomia 

Sexo Idade  ASA Anestesia Cirurgia 

M 90 IV Combinada 

(ML+BNP) 

Redução aberta de fratura trocantérica, com 

fixação interna 

F 86 III Combinada 

(BNE+BNP) 

Artroplastia total da anca em fratura de cólo do 

fémur 

Sexo Idade Asa Anestesia Cirurgia 

F 71 IV Regional (BSA) Hemorroidectomia 

M 60 II Combinada (TOT+BE) Resseção anterior do reto 
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Tabela 9 - Procedimentos observados no SU 

Sexo Idade ASA Anestesia Cirurgia 

M 56 II Geral Balanceada Gastrectomia subtotal laparoscópica 

M 68 III Regional - BNP Amputação do Hálux 

M 52 IV Regional (BNP-TAP 

block) 

Transplante renal com dador cadáver 

F 84 II Regional (BSA) Artroplastia total da anca em fratura de cólo 

do fémur 

 

Tabela 10 - Procedimentos observados no SU do CMIN 

 

 

Tabela 11 - Procedimentos observados na Unidade de Arritmologia 

 

 

Tabela 12 - Procedimentos vistos na Sala de Emergência 

 

Sexo Idade ASA Anestesia Cirurgia 

F 27 I Regional (BE) Parto distócico por cesariana 

Sexo Idade ASA Anestesia Procedimento 

F 32 I MAC Exame diagnóstico por cateterização 

Sexo Idade ASA Anestesia Procedimento 

M 50 III Geral Balanceada Endoscopia Digestiva Alta 


