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Resumo 

 

Introdução: Sendo a prática clínica da Anestesiologia uma das mais abrangentes abordagens ao 

doente para integração de conhecimentos, tem também uma dimensão humana que transcende o 

ato técnico. Tendo em conta o espaço reduzido que ocupa no nosso plano curricular, considerei 

que seria proveitoso para a minha formação académica e profissional utilizar a Unidade Curricular 

"Dissertação/Projeto/Relatório de Estágio" para aprofundar o meu conhecimento sobre esta 

especialidade e, assim, interligar o conhecimento teórico dos livros com as vivências clínicas 

práticas dos momentos de tomada de decisão médica. Para tal, desenvolvi um estágio 

observacional tutelado no Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar do Porto – Hospital Geral 

de Santo António, E.P.E. 

 

Objetivos: O principal objetivo foi desenvolver e consolidar aprendizagens e capacidade de 

raciocínio clínico, discussão diagnóstica e planeamento terapêutico do doente em ambiente 

cirúrgico e de ambulatório para adquirir ferramentas práticas de tomada de decisão informada e 

adequada. Para tal, procurei adquirir e consolidar conhecimentos e competências na área da 

Anestesiologia, especialmente no que toca à abordagem e acompanhamento do doente em 

diferentes contextos, bem como das respetivas modalidades de anestesia e analgesia.  

 

Discussão: Ao longo das oitenta e duas horas de estágio que realizei procurei, sob a tutela de 

diferentes profissionais, assistir e participar em diversas atividades afetas à especialidade, desde a 

prática anestésica no bloco operatório de adultos ao ambulatório, anestesia em locais remotos, 

analgesia do doente cirúrgico e no contexto da consulta de dor, emergência médica intra-hospitalar 

e serviço de urgência. O método utilizado foi o da observação, descrição e análise crítica das 

atividades desenvolvidas. 

  

Conclusão: Este estágio permitiu-me contactar com a especialidade de Anestesiologia no seu todo 

e adquirir um conjunto de conhecimentos práticos na área, bem como desenvolver uma capacidade 

de raciocínio médico inalcançável de outra forma. Graças à inclusão das diferentes áreas de atuação 

da especialidade nesta formação, o principal objetivo proposto foi superado. Com este relatório 

pretendi contextualizar e interpretar o meu estágio no plano de estudos do Mestrado Integrado 

em Medicina. 
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Abstract 

 

Introduction: Since Anesthesiology clinical practice is one of the most complete ways of 

approaching patient and integrating knowledge, it has a human dimension that transcends the 

anesthetic act and the technical context. Considering that contact with this is scarce throughout 

the medicine master’s degree, I considered that it would be useful for my academic and 

professional training to use the Curricular Unit "Dissertation/Project/Internship Report " to deepen 

my knowledge and thus interconnect the theoretical knowledge of the books with the practical 

clinical experiences of the most demanding moments of medical decision making. For that, I 

developed supervised internship at the Anesthesiology Service of the Centro Hospitalar do Porto – 

Hospital Geral de Santo António, E.P.E. 

 

Objectives: The main objective was to develop and consolidate the ability of clinical reasoning, and 

diagnosis discussion as well as the ability to develop a therapeutic plan of an ambulatory and 

surgical patient. For that reason, I looked for getting knowledge and skills in the area of 

Anesthesiology, especially with regard to the approach to the patient in different surgical and 

ambulatory contexts, as well as with different anesthetic and analgesic modalities. 

 

Discussion: During the eighty two hours of training and under the supervision of different 

professionals, I attended and participated in several activities, namely the anesthetic practice in the 

operating room of adults and outpatient, anesthesia of small procedures performed outside of the 

operating room, analgesia of surgical and pain unit patient, in-hospital emergency and emergency 

room. The method used was the observation, description and critical analysis of the activities 

developed. 

 

Conclusion: For me, main proposed goal was overcome. This internship has allowed me to contact 

with the specialty of Anesthesiology as a whole, from the preparation to the patient's follow-up, in 

their different contexts. Thus, it allowed me to get a set of practical knowledge and ability to clinical 

reasoning that would not be possible otherwise. Finally, with this report I intended to contextualize 

and interpret this internship in the curriculum of the Integrated master’s in medicine. 
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Introdução 

Uma vez que a memória é resultado da complexa interação das experiências vividas, procedimentos 

observados, páginas estudadas e dúvidas esclarecidas, procurei que este estágio, desenvolvido no 

serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar do Porto – Hospital Geral de Santo António fosse o 

culminar ideal do meu percurso no Mestrado Integrado em Medicina.  

Para tal, foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular “Dissertação/Projeto/Estágio" com a 

finalidade de obtenção do grau de Mestre em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar - Universidade do Porto.  

Neste capítulo introdutório, pretendo explicar o motivo pelo qual optei por esta modalidade, bem 

como os objetivos a que me propus nesta etapa formativa. 
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Capítulo 1 

1.1. Motivação  

A Medicina faz-se de raciocínio clínico e prático, não se compadecendo da capacidade de decorar 

informação. É preciso aprender a empatizar com o doente, tomar decisões rapidamente e resolver 

problemas técnicos e éticos. Assim, o estágio, pela sua natureza prática de integração da teoria no 

dia-a-dia foi a minha opção para o desenvolvimento de um espírito crítico apurado, fundamental 

na formação médica. A Anestesiologia foi a área de estudo eleita tendo por base a sua diversidade 

de atividades e por ser uma das especialidades onde a relação médico-doente é tão importante. 

Estudos revelam que a ansiedade pré-operatória pode negativamente afetar a experiência 

perioperatória, com maior probabilidade de falha no bloqueio regional, maior frequência de dor e 

incumprimento terapêutico no pós-operatório.[1]  

 

1.2. Objetivos 

O meu principal objetivo é a consolidação de conhecimentos e aquisição de ferramentas práticas 

de auxílio à tomada de decisão. Como objetivos específicos, defini os seguintes: 

• Conhecer e participar nas rotinas de diferentes contextos anestésicos. 

• Aprender a fazer uma adequada avaliação pré-anestésica. 

o Saber escolher a técnica anestésica adequada e respetivos fármacos, suas 

propriedades, indicações e contraindicações e meios de monitorização. 

• Aprender a manipular os dispositivos da via aérea, monitorização e ventilação: 

o Adquirir noções básicas em técnica de intubação, identificação e manipulação de 

via aérea difícil (VAD): aprender a utilizar testes preditivos de VAD. 

• Avaliar os doentes no pós-operatório para pesquisa de complicações anestésicas e/ou 

efeitos adversos dos fármacos usados. 

• Entender as técnicas e terapêuticas utilizadas no controlo da dor, acompanhando as visitas 

da unidade de dor aguda (UDA) e consultas de dor crónica e aprender a reconhecer os 

diferentes tipos de dor e respetivos tratamentos. 

• Consolidar competências de trabalho em grupo multidisciplinar e comunicação interpares 

e com o doente. 
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Capítulo 2 - Métodos 

O estágio teve a duração de oitenta e duas horas divididas por diferentes serviços e unidades onde 

são prestados cuidados anestésicos e analgésicos, em contexto eletivo e de urgência. Passei pelo 

bloco operatório central, bloco de ortopedia, bloco de obstetrícia, centro integrado de cirurgia de 

ambulatório (CICA), UDA, consulta de dor crónica, neurorradiologia, gastroenterologia, serviço de 

urgência (SU) e sala de emergência (SE).  

A escolha das especialidades teve em conta os objetivos do estágio e a disponibilidade do serviço 

para que pudesse conhecer diferentes realidades. A realização de turnos de 12 horas no SU e SE 

teve por objetivo conhecer a dinâmica de cada um e ter a experiência de um turno prolongado. 

Este relatório está dividido em quatro capítulos e respetivos subcapítulos. Na primeira parte são 

elencados motivação e objetivos e feita uma abordagem teórica sobre a Anestesiologia, de forma 

a integrar a segunda parte, onde se faz uma descrição e análise crítica das atividades realizadas. De 

todos os casos clínicos observados e atos médicos praticados é feita uma descrição sumária, sendo 

mais detalhadamente descritos os aspetos diferenciadores de cada um e sempre que aplicável à 

sua discussão crítica. Por fim, na última parte analiso o cumprimento dos objetivos propostos e as 

competências que adquiri. 

 

Capítulo 3 - Enquadramento teórico do estágio 

3.1 A Anestesiologia no plano curricular do Mestrado Integrado em Medicina  

A abordagem da Anestesiologia em duas semanas é extremamente reduzida comparativamente a 

outras áreas abordadas semestralmente, pelo que não é possível absorver a multidisciplinaridade 

da Anestesiologia. É-nos dado um enquadramento teórico e a possibilidade de praticar 

procedimentos em centro de simulação, mas não assistimos a consultas de pré-operatório, não 

acompanhamos os doentes no pós-operatório nem no controlo da dor. Não visitámos locais 

remotos, blocos especializados nem nos foi possível acompanhar uma intervenção de urgência ou 

na SE. Para tentar colmatar esta lacuna propus-me fazer o estágio neste serviço.  

 

3.2 A atividade do anestesista 

A Anestesiologia é uma das especialidades médicas com que os utentes dos serviços hospitalares 

mais contactam. Por sua vez, mantém um contacto direto com outras especialidades, justificando 

a sua multidisciplinaridade e transversalidade.[2] O anestesista é responsável pelo controlo das 
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funções vitais do doente, assegurar a anestesia, sedação e/ ou analgesia em ambiente de bloco 

operatório, locais remotos, consultas e cuidados pós-anestésicos, diagnóstico e tratamento da dor 

aguda e crónica, cuidados intensivos e medicina de emergência intra e extra-hospitalar.[3, 4] No 

Hospital Geral de Santo António assumem, também, importante papel formativo pré e pós-

graduado.[4] 

 

3.3 O serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar do Porto – Hospital Geral de Santo 

António: Percurso histórico e integração no hospital 

No século XIX Oliver Holmes propôs o termo anestesia para descrever um estado de eterização que 

tornava as cirurgias indolores e exequíveis.[5] Mais tarde, o termo Anestesiologia passou a ser 

utilizado para descrever a prática da atividade anestésica e o seu estudo científico, pelo qual John 

Snow foi considerado o pai desta especialidade.[2] À época existia anestesia, mas não anestesistas, 

pois era praticada pelos cirurgiões.[6] Motivada pela diferenciação cirúrgica, a Anestesiologia 

moderna surgiu com o abandono do éter e clorofórmio e a sua substituição por agentes 

endovenosos, utilização de relaxantes musculares, anestésicos locais e controlo da ventilação.[5, 6]  

Em Portugal, no ano de 1950, o Conselho Geral da Ordem dos Médicos aprovou a criação da 

especialidade de Anestesiologia, surgindo em 1971 as carreiras médicas e os primeiros serviços 

organizados. Desde aí constitui o cimento agregador da atividade hospitalar.[4, 7] 

Em particular no Hospital Geral de Santo António, o serviço foi criado em 1948, sendo o primeiro 

serviço nacional de anestesia e tendo como primeiro diretor o Dr. Pedro Ruella Torres, que alarga 

o âmbito de atuação da anestesia ao SU. No seu seguimento é criado o primeiro Serviço de 

Reanimação deste hospital, precursor da SE.[4] Já na década de 90 do século XX a atividade do 

serviço expandiu-se, criando-se a Unidade de Dor e a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente. 

Em 2003 surge o departamento de Anestesiologia Cuidados Intensivos e Emergência. Atualmente 

integra, também, a prática da anestesia no Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) e o CICA. Em 

2013 recebeu o Certificate of Accreditation of a European Centre for training of Anaesthesiologists, 

sendo o único serviço nacional a preencher os critérios europeus de qualidade de ensino.[4] 

 

3.4 Avaliação pré-anestésica 

A consulta pré-anestésica é o momento no qual o anestesista (não necessariamente o que vai 

anestesiar) toma conhecimento do risco operatório do doente, um ou mais dias antes do 

procedimento eletivo. Já a visita pré-anestésica é uma observação realizada em internamento, 

normalmente na véspera do procedimento, pelo anestesista responsável por este. Ambas 
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pretendem obter informações sobre a condição clínica do doente e esclarecê-lo sobre os 

procedimentos a efetuar. Na consulta é instruído sobre o período de jejum (6h para procedimentos 

eletivos em adultos) para minimizar o risco de aspiração associado ao estômago cheio e 

necessidade de substituir ou suspender medicação. Recolhe-se uma história clínica completa sobre 

o que motivou a cirurgia, demais patologias e respetiva medicação, história familiar, alergias, 

hábitos de vida e procedimentos anestésicos prévios, respetiva dificuldade, tempo de recuperação 

e efeitos adversos. O resultado desta avaliação ajuda na ponderação das opções anestésicas e 

respetivos fármacos. A anamnese deve ser complementada com um exame objetivo dirigido tendo 

em conta as especificidades do ato anestésico-cirúrgico mas que deve, pelo menos, avaliar via aérea 

e sinais vitais, sistema respiratório e cardiovascular (CDV).[8] 

A avaliação prévia da via aérea serve para prever a dificuldade ventilatória, permitindo ao 

anestesista munir-se de recursos humanos e materiais adequados à sua abordagem. Recorre a 

testes preditivos de sucesso ventilatório que, apesar da baixa sensibilidade e especificidade, são 

reprodutíveis, fáceis e rápidos de aplicar. A classificação de Mallampati utiliza a visualização do 

espaço orofaríngeo como teste clínico preditivo da facilidade da laringoscopia e intubação 

traqueal:[3, 9-11] 

• Classe I: Visualização do palato mole e pilares anteriores e posteriores da orofaringe. 

• Classe II: Visualização do palato mole e úvula. 

• Classe III: Visualização do palato mole e base da úvula. 

• Classe IV: O palato mole não é visível. 

Como nenhum teste isolado permite prever a dificuldade de intubação com 100% de exatidão, 

surgiu a classificação de Cormack-Lehane que descreve a visualização da glote e epiglote durante a 

laringoscopia:[3, 9-11] 

• Grau I: Visualização de toda a abertura laríngea. 

• Grau II: Apenas a extremidade posterior da glote é visível. 

• Grau III: Apenas a epiglote é visível. 

• Grau IV: Apenas o palato mole é visível. 

Daqui se infere que Mallampati I e II e graus I e II de Cormack-Lehane traduzem uma exposição 

adequada da via aérea, enquanto Mallampati III e IV e graus III e IV da classificação de Cormack-

Lehane uma laringoscopia difícil. Em caso de dúvida, exames complementares podem melhorar a 

previsão da VAD. Não existindo uma definição consensual, VAD é considerada uma situação na qual 

um anestesista experiente tem dificuldade na ventilação, independentemente do dispositivo 

utilizado. Apesar de antecipada na consulta pré-anestésica, o diagnóstico definitivo carece da 
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prática.[8, 12] Para o seu manuseamento foram definidos algoritmos de atuação como o ASA Difficult 

Airway Algorithm.[13] 

Um exame neurológico sumário é também fundamental caso haja história de doença neurológica 

ou défices prévios, usado como referência para comparação pós-anestésica e pesquisa de sequelas 

ou alterações.[3, 8] Meios complementares de diagnóstico (MCD) para avaliação da função CDV, 

pulmonar e analítica podem ser solicitados para estratificação do risco anestésico-cirúrgico,[3, 8] 

definido pela classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA):[14] 

• ASA I: Saudável. 

• ASA II: Ligeira ou moderada doença sistémica sem alteração funcional. 

• ASA III: Patologia sistémica com compromisso funcional, mas não incapacitante. 

• ASA IV: Doença severa incapacitante com risco de vida. 

• ASA V: Doente moribundo que não se espera que sobreviva mais de 24 horas com ou sem 

cirurgia. 

• ASA VI: Dador de órgãos. 

Por fim, antes de qualquer procedimento, e depois de explicados riscos e benefícios da anestesia, 

deve ser obtido o consentimento informado por escrito do doente e anexado ao processo clínico.[8] 

Para auditoria das consultas pré-anestésicas a Direção Geral de Saúde (DGS) disponibiliza a norma 

"Avaliação Pré-Anestésica Para Procedimentos Eletivos”.[8] 

 

3.5 Técnicas anestésicas 

A anestesia ideal atua imediatamente e de forma reversível, com uma duração apropriada ao 

procedimento e sem causar efeitos adversos. Existem diferentes técnicas anestésicas (geral, 

regional ou sedação) que podem ser usadas isoladamente ou em combinação. A ideal é a que 

garante maior segurança ao anestesista e as melhores condições operatórias ao cirurgião, permita 

mais rápida transferência da Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA) e alta hospitalar, com 

possibilidade de otimização da analgesia pós-operatória. Do ponto de vista do doente deve ser bem 

tolerada, com rápida recuperação e sem efeitos adversos.[2] Assim, a técnica selecionada deve ser 

adequada às preferências, comorbilidades e idade do doente, duração, local e contexto cirúrgicos, 

posição do doente durante o procedimento e eventuais intercorrências. Para minimizar o risco de 

regurgitação em situações de estômago cheio, recorre-se à indução sequencial rápida.[2, 3]  

Estando definido o plano anestésico é fundamental verificar que o material está preparado e 

disponível.[2]  
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3.5.1 Anestesia geral 

A anestesia geral assenta em três pilares (hipnose, analgesia e relaxamento muscular), pelo que 

recorre a fármacos depressores da consciência e ventilação espontânea, do tónus muscular e da 

resposta fisiológica à agressão.[2] Exigindo um doente otimizado, requer administração de pré-

medicação para diminuir a ansiedade e as secreções (importante em doentes asmáticos e 

fumadores), assegurar a profilaxia da aspiração gástrica (em situações de estômago cheio), náuseas 

e vómitos, e analgesia se dor ativa. Como opioides e sedativos atuam sinergisticamente na 

depressão respiratória, os fármacos e as respetivas doses devem ser adaptados às comorbilidades 

e à idade do doente (doentes idosos e/ou emagrecidos alcançam maiores picos plasmáticos por 

apresentarem menor volume de distribuição).[2, 3] 

Uma vez no bloco é feita a indução anestésica com fármacos hipnóticos.[2] O propofol (1-2,5 mg/Kg, 

dose de indução e 50-200 µg/Kg/min para manutenção da anestesia) é o hipnótico mais utilizado 

na anestesia e sedação (25-75 μg/Kg/min). Pelo seu rápido início de ação permite uma anestesia 

célere e pela sua curta semivida (3-8 minutos) rápida recuperação (8-10 minutos). É um agente 

vasoplégico que diminui a pressão arterial (PA), perfusão cerebral, reflexos da via aérea (ideal em 

asmáticos), ventilação e resposta ao CO2, sem interferência com a frequência cardíaca (FC). Como 

a injeção é dolorosa, é coadministrado com lidocaína 1%. Apesar de ter algum efeito antiemético, 

ondasetron, dexametasona ou metoclopramida podem ser administrados para redução do efeito 

nauseante dos opioides adicionalmente administrados para analgesia.[2, 3] Em alternativa pode ser 

utilizado midazolam (0.1-0.4 mg/Kg dose de indução), que apenas interfere com a PA sem impacto 

nos restantes parâmetros alterados pelo propofol. Contudo, pode sensibilizar o doente aos efeitos 

laterais dos opioides. Com um início de ação de 2-3 minutos, tem uma duração de ação e semivida 

maiores que o propofol (15-20 minutos e 70-100 minutos, respetivamente). Ambos têm 

propriedades anticonvulsivantes.[2, 3]  

Quanto aos anestésicos voláteis, destacam-se o sevoflurano e o desflurano. Para além de potentes, 

têm a vantagem de ser facilmente tituláveis. A sua eficácia é determinada pela pressão parcial que, 

por sua vez, determina a pressão parcial alveolar. A relação entre estas medidas traduz-se na 

minimal alveolar concentration (MAC), a concentração de gás alveolar à qual 50% dos doentes não 

responde a estímulos dolorosos. Para quase todos os gases é necessário expor os doentes a 1.3 

MAC para que aproximadamente 100% destes estejam anestesiados. Este valor é, contudo, variável 

em função da idade e parâmetros hemodinâmicos.[2, 3]  

Do ponto de vista hemodinâmico todos os agentes halogenados têm ligeiro efeito hipotensor, não 

compensado pelo aumento da FC (por inibição dos barorecetores), o que pode condicionar redução 
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do débito cardíaco, e que deve ser considerado em caso de comorbilidades CDV. Quanto aos efeitos 

respiratórios, diminuem o volume corrente (VT) e a resposta ventilatória ao CO2, deslocando o limiar 

de apneia para níveis mais altos de PaCO2. Por fim, ter em atenção que as benzodiazepinas podem 

reduzir a sua concentração alveolar.[3]  

Um dos gases mais próximos do anestésico ideal e mais utilizado é o sevoflurano, que induz rápida 

anestesia com efeito hemodinâmico limitado.[2, 15] Se se pretende um despertar mais rápido pode 

optar-se pelo desflurano, cuja concentração alveolar cai mais rapidamente assim que 

descontinuada a inalação.[3] A principal diferença entre eles reside, contudo, na reatividade da via 

aérea, pois o desflurano, mais pungente, aumenta a probabilidade de laringospasmo, tosse e 

broncospasmo, devendo ser utilizado com precaução ou mesmo evitado em asmáticos, fumadores 

e doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC).[2, 15] Cada gás deve ser utilizado 

isoladamente, pelo que o ventilador tem uma válvula protetora que só permite a passagem de um 

de cada vez.[2] 

Uma vez anestesiado é colocada a máscara laríngea (se não há indicação para intubação, 

mantendo-se a ventilação espontânea) ou é administrado relaxante muscular, e aproximadamente 

5 minutos depois, feita a intubação traqueal.[2] Imediatamente após a colocação dos dispositivos 

ventilatórios, a sua correta colocação deve ser verificada pela auscultação bilateral do murmúrio 

vesicular, visualização dos movimentos respiratórios e confirmação da SatO2 e capnografia. O 

equilíbrio entre a profundidade anestésica e a estabilidade hemodinâmica é fundamental para 

evitar hipotensão ou atraso no despertar por excesso de anestésico.[3]  

A manutenção da amnésia, analgesia e relaxamento muscular pode ser feita por via inalatória, 

endovenosa ou ambas (abordagem balanceada). Nesta é administrada uma mistura de gases 

halogenados com ar enriquecido em oxigénio ou mistura de oxigénio e 50-70% de protóxido de 

azoto (analgésico inalatório com ligeiras propriedades anestésicas, o que acarreta menos depressão 

CDV). Isto permite reduzir a quantidade do gás halogenado sem prejudicar o seu efeito. Para 

manter o efeito analgésico são administrados morfinomiméticos e para manter a hipotonia motora 

bolus de relaxante muscular.[3] Devido ao seu rápido início de ação (30 segundos), curta semivida 

(5-10 minutos) e baixo custo, a succinilcolina (1-1,5 mg/kg, dose de indução e 5–10 mg em bolus 

para manutenção) é utilizada na indução sequencial rápida ou quando necessária paralisia profunda 

de curta duração.[2] O rocurónio (0,6-1,2 mg/Kg) é um relaxante muscular não despolarizante com 

rápido início (60-90 segundos) mas maior duração de ação (35-75 minutos). A reversão 

farmacológica do seu efeito faz-se com sugamadex. Graças à eliminação renal, não deve ser 

utilizado se doença renal crónica (DRC) estadio IV ou terapêutica de substituição renal.[2]  

No final prepara-se o despertar do doente. Quando responde a comandos e cumpre critérios de 

extubação, é retirado o tubo endotraqueal. Com o objetivo de o ter acordado e sem dor tão rápido 
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quanto possível, inicia-se paracetamol e/ou titulação de opioides e procede-se à transferência para 

a UCPA, onde se mantém continuamente monitorizado. O tempo de permanência é variável em 

função do procedimento anestésico-cirúrgico e intercorrências, nomeadamente devidas a bloqueio 

muscular residual e compromisso da via aérea.[3] 

Para garantir um efeito analgésico intra e pós-operatório eficaz e prolongado, recorre-se aos 

opioides, cujo efeito adverso mais grave é a depressão respiratória central, embora também se 

possam associar a bradicardia, hipotensão, miose, obstipação, retenção urinária, náuseas e 

vómitos.[3] A seleção do fármaco depende do doente e do objetivo: a morfina endovenosa tem um 

início de ação lento (5-8 minutos) e uma duração de ação prolongada (3-4 horas), enquanto que 

fentanil e derivados têm um início de ação mais rápido (inferior a 60 segundos), mas um efeito 

menos duradouro (30-60 minutos). Diferenças entre fentanil, remifentanil e sufentanil residem 

igualmente no tempo de início e duração de ação, já que o efeito depressor central é semelhante. 

O remifentanil é o que mais rapidamente atinge o pico máximo (1 minuto vs 6 minutos do fentanil 

e sufentanil) com uma semivida mais curta. A semivida de fentanil e sufentanil são dose e tempo 

de exposição-dependentes. Quando comparados com a morfina, o fentanil é 100 vezes mais 

potente, o remifentanil 200 vezes mais e o sufentanil, o mais potente de todos (1000 vezes mais 

potente que a morfina).[3] Taquicardia, hipertensão (HTA), sudorese e lacrimejo intraoperatórios 

podem significar analgesia inadequada.[2] Concluindo, pela sua duração de ação a morfina é mais 

utilizada na analgesia pós-operatória e o fentanil (2-50 µg/Kg) e sufentanil (0,25-20 µg/Kg) na 

analgesia intraoperatória. O remifentanil pode ser dado em ambas as situações (1 µg/Kg na 

analgesia intraoperatória e 0,05-0,3 µg/Kg/min na analgesia pós-operatória). 

 

3.5.2 Anestesia regional 

A anestesia regional é aplicável a apenas uma parte do corpo graças à administração de anestésicos 

locais diretamente sobre a inervação do local cirúrgico, impedindo a transmissão do estímulo 

nóxico para anestesia e/ou analgesia. A anestesia do neuroeixo engloba os bloqueios 

subaracnoideu (BSA) e epidural (BE), enquanto a anestesia periférica interrompe a transmissão de 

impulsos nervosos em plexos ou nervos periféricos individuais (BNP).[3]  

A administração dos fármacos no espaço intratecal ou epidural condiciona o seu início e duração 

de ação: o BSA tem um início de ação mais rápido (5-10 minutos) mas uma duração de ação curta 

(2 horas). O BE demora 15-20 minutos a instalar-se mas permite a administração contínua e 

prolongada dos fármacos, com profunda analgesia intraoperatória e/ou pós-operatória.[3, 16] A sua 

principal vantagem reside no menor bloqueio motor, que apesar de requerer maior adaptação do 
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cirurgião, dá maior autonomia ao doente, pelo que é de eleição em obstetrícia. No BSA utiliza-se a 

gravidade para alcançar o nível desejado de bloqueio, considerando a diferença de densidade entre 

o fármaco e o líquor. Assim, a bupivacaína hiperbárica “desce” e a levobupivacaína hipobárica 

“sobe”, pelo que a posição do doente na anestesia determina o nível de bloqueio, que depende do 

procedimento cirúrgico.[3] 

Quando se pretende um efeito analgésico o ideal seria usar um anestésico local seletivo que apenas 

bloqueasse impulsos dolorosos sem impacto sensitivo ou motor, embora nenhum fármaco seja tão 

específico: todos têm algum grau de bloqueio simpático, motor e sensitivo. Conversar com o doente 

durante o procedimento é fundamental para que o médico se aperceba de sonolência, dispneia ou 

outra toxicidade. Efeitos adversos mais frequentes são o hematoma epidural (pelo que 

hipocoagulação e trombocitopenia são contraindicações relativas), cefaleias e hipotensão 

dependente do nível do bloqueio e dos fármacos usados, posição e volémia do doente.[3]  

A atividade dos fármacos depende do recetor e afinidade com que se ligam, e da respetiva 

localização no neuroeixo,[2] pelo que a sua seleção deve basear-se na idade do doente, 

comorbilidades (efeito vasoplégico mais tardio em doentes com patologia vascular), duração 

prevista da cirurgia e objetivo. Geralmente preferem-se fármacos mais seletivos e com maior 

bloqueio sensitivo que motor para manter a funcionalidade no pós-operatório. A escolha depende 

das suas propriedades. A ropivacaína é um anestésico regional de longa duração de ação com 

menor neurotoxicidade, cardiotoxicidade e bloqueio motor que a bupivacaína.[17] É equipotente à 

bupivacaína e levobupivacaína em doses mais altas (usadas no BNP para anestesia cirúrgica) mas 

menos potente que a bupivacaína no BSA. Como ropivacaína e levobupivacaína têm melhor perfil 

de segurança que a bupivacaína, riscos, benefícios e a técnica a utilizar devem ser pesados antes da 

seleção do fármaco.[3, 17] 

Como a anestesia do neuroeixo é relativamente pouco seletiva, o BNP é uma alternativa onde os 

fármacos são administrados no espaço perineural por técnica ecoguiada. Estes bloqueios permitem 

uma analgesia pós-operatória intensa e localizada com menos efeitos laterais, embora não 

inexistentes: falha no bloqueio, migração do cateter, hematoma, lesão nervosa, infeção ou alergia 

são alguns exemplos. Por isso, a monitorização do doente tem de incluir avaliação da dor, grau de 

bloqueio motor, sinais vitais, aspetos relacionados com efeitos adversos dos fármacos e técnica 

analgésica. Por segurança obriga a ter sempre um acesso venoso patente. Se o doente sente dor 

ou choque elétrico durante a picada significa que a agulha se encontra no espaço intraneural, com 

risco de isquemia e lesão neurológica.[3] 

O doente deve ser avisado que é normal sentir fraqueza muscular, sensação de peso, dor ou prurido 

na região anestesiada até 2-36 horas após. A escolha do fármaco e respetiva concentração 

dependem do objetivo, velocidade de início e duração de ação e proporção de bloqueio motor 
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pretendido.[3] No contexto cirúrgico o BNP pode ser complementado com sedação para maior 

conforto do doente, mas sob risco de limitar a sua funcionalidade pós-operatória.[3] É uma forma 

segura de anestesia que pode ser usada isoladamente ou em combinação com a anestesia geral 

(anestesia combinada), com poupança de opioides e altas precoces. Permite reduzir os custos 

anestésicos, tempo de bloco e UCPA, complicações tromboembólicas e readmissão hospitalar por 

efeitos adversos.[3] A recusa do doente, infeção no local da punção e alergia aos anestésicos são 

contraindicações absolutas. Tatuagem no local da punção contraindica a picada a não ser que possa 

ser efetuada a outro nível.[3] 

 

3.5.3 Anestesia nos locais remotos: - Sedação e Monitored Anesthesia Care 

A sedação é um procedimento no qual o anestesista supervisiona ou administra medicação para 

minimizar a ansiedade e a dor durante um procedimento diagnóstico ou terapêutico. É uma forma 

de depressão farmacológica mínima da consciência na qual o doente retém reflexo protetor da via 

aérea e resposta à estimulação.[18] Esta tem como objetivos garantir o conforto e a colaboração do 

doente, sob monitorização contínua da função respiratória e CDV. Não deve induzir profundidade 

anestésica tal que implique incapacidade de manter a permeabilidade da via aérea.[19] 

Em situações nas quais o procedimento é mais invasivo ou o doente mais frágil, uma Monitored 

Anesthesia Care pode ser opção,[19] pois integra avaliação pré-anestésica, prestação de cuidados 

anestésicos e/ou analgésicos durante o procedimento e gestão de comorbilidades interferentes, 

obrigando a vigilância contínua da via aérea e monitorização hemodinâmica. É aplicável a doentes 

que apenas necessitam de sedação, mas nos quais esta está contraindicada. No final do 

procedimento é da responsabilidade do anestesista garantir o retorno ao nível de consciência basal, 

manter a analgesia e monitorizar e tratar efeitos adversos dos fármacos.[19]  

 

3.6 Monitorização 

A monitorização do doente sob cuidados de anestesia, sedação ou analgesia é extensível ao bloco, 

UCPA, SE e locais remotos. O que os diferencia são os parâmetros analisados, pois nos locais 

remotos é suficiente a monitorização standard da ASA (SatO2, eletrocardiograma de 5 derivações, 

PA, capnografia e temperatura) mas no bloco podem ser acrescentados PA invasiva (se colocada 

linha arterial), relaxamento muscular, temperatura central (se colocado termómetro esofágico), 

oxigenação cerebral pelo In-VIVO Optical Spectroscopy® (INVOS) e profundidade anestésica dada 

pelo Bispectral Index® (BIS), cujo score é tanto mais baixo quanto mais profundamente 

anestesiado.[3] Tão importante como avaliar os parâmetros respiratórios é selecionar o modo 
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ventilatório. O modo pressão tem a vantagem de controlar a pressão dentro da via aérea, sem 

garantir o VT. No modo volume, é o VT e a relação inspiração/ expiração que são pré-estabelecidos, 

podendo gerar uma distribuição desigual do fluxo alveolar e barotrauma. A escolha do modo 

utilizado deve ser personalizada. [3] 

Os parâmetros hemodinâmicos não devem ser tão altos que traduzam vasoconstrição em resposta 

à dor, nem tão baixos que representem uma overdose de anestésicos. Convencionalmente, 

admitem-se valores de pressão arterial média (PAM) e FC até 20% do seu valor basal.[15]   

O anestesista deve manter um registo atualizado dos fármacos, hora e dose de administração e 

estar atento aos monitores de sinais vitais, parâmetros respiratórios e relaxamento muscular (dado 

pela sequência de quatro estímulos, train-of-four, onde o padrão de estimulação consiste na 

aplicação de quatro estímulos em dois segundos). A unidade motora mais avaliada é o nervo 

cubital/músculo adutor do polegar que, pela sua superficialidade, é de fácil acessibilidade e 

avaliação. O bloqueio pode ser avaliado pelo número de respostas musculares e relação da 

amplitude entre a quarta e a primeira resposta da sequência. Na ausência de bloqueio, as quatro 

respostas têm a mesma amplitude. A sua monitorização é fundamental para prevenir doseamentos 

inadequados do relaxante muscular e guiar a reversão farmacológica do seu efeito.[2, 3] 
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Discussão 

 

Capítulo 4 - Descrição e discussão crítica das atividades desenvolvidas 

4.1 Consulta pré-anestésica 

É o algoritmo de atuação médica pré-operatória definido para cada procedimento que determina 

qual o modelo de avaliação e a respetiva temporalidade. Quanto mais fatores de risco, maior a 

probabilidade de VAD ou comorbilidades determinantes da necessidade de ajuste técnico ou 

farmacológico.[3, 12] Na visita pré-anestésica assisti à confirmação do tempo de jejum e data da 

última toma de fármacos que obrigam a precauções especiais durante a anestesia (p.e. suspensão 

de dose profilática de enoxaparina há 12 horas e dose terapêutica há 24 horas) ou à contraindicação 

à toma de petidina, frequentemente utilizada na analgesia do trabalho de parto, em grávida 

epilética por baixar o limiar convulsivante. Foram, contudo, encontradas dificuldades na realização 

do exame objetivo, para o qual um adequado posicionamento do doente nem sempre foi possível, 

deturpando a visualização da via aérea.  

Não obstante a importância da consulta pré-anestésica, verifiquei que nem sempre é efetuada, 

sendo colmatada pela visita pré-anestésica, fichas anestésicas prévias, informação recolhida junto 

do doente e inspeção da via aérea. Contudo, seria importante colmatar esta falha, pois nem sempre 

os doentes são suficientemente diferenciados para prestar a informação necessária, como esta é 

deturpada pela ansiedade inerente ao procedimento. Presenciei tal dificuldade no CICA e locais 

remotos, onde apesar de não ser necessária anestesia geral, uma avaliação anestésica prévia mais 

completa e efetuada em consulta seria uma mais valia caso haja necessidade de intervenção 

anestésica adicional. Deveria ter antecedência suficiente para otimizar o estado clínico do doente 

e solicitar MCD se necessário. Nesta consulta são entregues panfletos informativos desenhados 

pelo serviço sobre o procedimento anestésico e/ou analgésico a realizar, potenciais riscos e 

complicações, no que me pareceu uma excelente iniciativa para aumentar a informação e a adesão 

do doente ao tratamento. 

 

4.1.1 Formulário de consentimento informado 

Durante esta experiência apercebi-me da ausência de um formulário de consentimento informado 

próprio do Serviço de Anestesiologia, adaptado a cada procedimento e à semelhança do formulário 

desenvolvido pela DGS.[20] Como se lê nesta norma, o mesmo deve identificar o ato/intervenção 

proposto e a sua natureza, riscos, benefícios e complicações. Contudo, e como o consentimento 

informado para o procedimento anestésico se encontra implícito no formulário das diferentes 
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especialidades cirúrgicas, penso que também o próprio ato anestésico, respetivos objetivos, riscos, 

benefícios e alternativas devessem ser explícitas no documento.[20] No caso particular dos locais 

remotos verifiquei que, por não ter havido consulta pré-anestésica, a informação relativa à sedação 

só foi dada imediatamente antes desta ser efetuada, além de que não consta do formulário de 

consentimento informado assinado pelo doente. Sendo um imperativo ético-legal seria importante 

a Anestesiologia, como especialidade invasiva, ter o seu próprio formulário de consentimento 

informado. Permitiria, assim, aumentar o conhecimento do doente sobre o procedimento a 

realizar, vantagens, alternativas e riscos numa tomada de decisão partilhada.[21-23]  

 

4.2 Anestesia em contexto de bloco operatório  

No bloco assisti a 22 procedimentos eletivos (13 em ambulatório e 9 em bloco central) e 7 urgentes 

no contexto de diferentes especialidades (Gráfico 1). As tabelas onde se discriminam os 

procedimentos observados e respetivas características foram remetidas para o anexo II. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos doentes por especialidade e contexto operatório (N=29) 

 

Em relação ao regime da atividade cirúrgica (Gráfico 2), apenas 1/3 dos doentes foi intervencionado 

em ambulatório, definido como intervenção cirúrgica programada cuja alta ocorre menos de 24 

horas após o procedimento, permitindo redução de custos e complicações associados ao 

internamento hospitalar.[2] Contudo, esta seria uma conclusão expectável tendo em consideração 

que, das 82 horas de estágio, apenas 10 decorreram no CICA.  
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Geralmente apenas aplicável a doentes ASA I e ASA II, doentes ASA III também podem ser 

intervencionados em ambulatório desde que otimizados. Dos 9 procedimentos observados no CICA, 

2 doentes eram ASA I, 2 doentes ASA III e os restantes ASA II.    

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos doentes por regime de atividade cirúrgica 

 

Fazendo uma análise da sua distribuição por sexo verificou-se que a maior parte dos doentes são 

mulheres (Gráfico 3), o que está dentro do esperado pois são geralmente mais interventivas no que 

respeita aos cuidados de saúde. 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos doentes por sexo (N=29) 

 

 

 

33,3

66,67

Regime de atividade cirúrgica

Ambulatório Internamento

16
13

Distribuição dos doentes por sexo

Mulheres Homens



16 
 

Quanto à idade, a maioria encontra-se na faixa etária dos 51 aos 65 anos (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição dos doentes por idade (N=29) 

 

Verifiquei ainda que a maioria dos doentes é ASA II (Gráfico 5), como esperado pela alta incidência 

de comorbilidades na população portuguesa. As patologias mais frequentes a justificar esta 

classificação são apresentadas no Gráfico 6, e tal como esperado, síndrome metabólico, patologia 

CDV e respiratória são as mais prevalentes. Não esquecer que grávidas (N=5) e fumadores (N=7) 

são classificados como ASA II (Gráfico 5), pelo que a sua alta incidência nesta amostra muito 

contribui para os resultados obtidos. Pela reduzida dimensão da amostra não se podem extrapolar 

conclusões para a população em geral.  

 

 

Gráfico 5  -Distribuição dos doentes segundo a classificação ASA (N=29) 
D – doença; F – fumador; G - grávida 
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Gráfico 6 - Comorbilidades mais prevalentes na população adulta 
LOA – lesão de órgão-alvo; HTA – hipertensão; DPOC – Doença pulmonar obstrutiva crónica 

 

Todos os doentes cumpriram critérios de elegibilidade para o procedimento anestésico-cirúrgico, 

pelo que não houve necessidade de cancelamentos.  

Todos foram aquecidos com mantas térmicas e/ou sistema de aquecimento de fluídos para 

manutenção da homeostasia (pois a hipotermia pode potenciar o efeito da anestesia geral) mas 

apenas durante uma lobectomia hepática foi medida a temperatura central com termómetro 

esofágico, tendo em conta a elevada complexidade cirúrgica e respetivas complicações potenciais. 

A todos os doentes sujeitos a anestesia geral foi colocada sonda vesical para monitorização do 

débito urinário, como parâmetro de estabilidade hemodinâmica. 

Não foram observadas diferenças na incidência de efeitos adversos intraoperatórios nem no 

despertar de doentes submetidos a anestésicos voláteis vs endovenosos nem por infusão contínua 

vs bolus, mas sim uma grande variabilidade interpessoal no tempo e duração da resposta aos 

mesmos fármacos. 

 

4.2.1 Cirurgia geral 

Da primeira doente que vi, submetida a lobectomia hepática, destaco história de hérnia do hiato, 

o que determinou a administração pré-anestésica de pantoprazol como protetor gástrico, 

metoclopramida como procinético e utilização de sonda nasogástrica para diminuir o risco de 

aspiração pulmonar. Não foi feita indução sequencial rápida pois cumprira período de jejum (6 

horas). Depois de anestesiada foi colocado cateter venoso central na veia jugular interna direita 

2
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4
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para medição da pressão venosa central e administração rápida de sangue, se necessário, bem 

como uma linha arterial para medição contínua da PA e colheita de gasimetrias seriadas, pois trata-

se de procedimento prolongado com perdas hemáticas significativas. Foi-me dada a possibilidade 

de fazer o seu processamento e aprender a manusear o aparelho. Devido a hipotensão súbita 

(PA=86/53 mmHg; PAM=62 mmHg; FC=54 bpm) consequente à lobectomia, foi administrada 

efedrina, aumentado o fluxo de soro e reduzido o fluxo de sevoflurano, com rápida recuperação 

(PA=140/77 mmHg; PAM=99 mmHg; FC=60 bpm). Valores de PAM<60 mmHg alertam para o risco 

de hipoperfusão de órgãos nobres. A escolha da efedrina como simpaticomimético agonista dos 

recetores β1, β2 e α1 permitiu aumentar FC, PA, contractilidade do miocárdio e débito cardíaco.[24] 

Em alternativa poderia ter sido usada fenilefrina, agonista seletivo α1 que aumenta a resistência 

vascular periférica mas sob risco de bradicardia reflexa,[25] pelo que não foi opção. Para efeitos de 

analgesia pós-operatória foi prescrita morfina em patient controlled analgesia (PCA). No fim foi-me 

dada a possibilidade de preencher parte da ficha anestésica da doente (Anexo III) sob supervisão 

do anestesista. 

Do segundo caso (colecistectomia laparoscópica) destaco a intubação difícil por micrognatia e 

laringoscopia grau 2, ultrapassada pelo reposicionamento do doente e laringoscópio de McCoy, que 

melhora a visualização da laringe à laringoscopia direta. Perante a selagem inadequada da máscara 

facial durante a pré-oxigenação foi-me solicitada ajuda na ventilação com ambu. Antecedentes de 

asma determinaram a utilização do sevoflurano como anestésico volátil. Durante a cirurgia também 

teve de ser administrada efedrina por hipotensão (PA=61/44 mmHg; PAM=53 mmHg) e bradicardia 

(FC=54 bpm) súbitas decorrentes do pneumoperitoneu iatrogénico, pelo que foi reduzida a pressão 

de insuflação para facilitar o retorno da PA e FC ao seu valor basal. Pelo mesmo motivo do anterior 

a fenilefrina não foi opção.  

 

4.2.2 Ortopedia 

No bloco de ortopedia assisti a sete cirurgias, das quais destaco uma correção de fratura de C6 que 

obrigou à manutenção da tração cervical na transferência da maca para a mesa cirúrgica e à 

intubação por fibroscopia. Uma vez anestesiada, foi erguida em bloco e virada sobre a mesa 

cirúrgica para decúbito ventral. Para manutenção anestésica foi mantido propofol em perfusão, 

mais adequado à duração e invasividade do procedimento cirúrgico requerendo maior controlo e 

estabilidade da profundidade anestésica. Foi, também, colocada linha arterial e INVOS (devido à 

proximidade do campo cirúrgico às carótidas, com potencial implicação na perfusão cerebral).  
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Da segunda cirurgia, correção de fratura acrómio-clavicular, destaco a analgesia com fentanil e BNP 

interescalénico ecoguiado com ropivacaína com intuito analgésico do ombro e braço proximal. A 

diferenciação dos tecidos na ecografia garantiu ao médico a administração do fármaco no espaço 

perineural, confirmada pela anestesia do membro superior e ausência de toxicidade sistémica. 

Recorreu-se à anestesia combinada por se tratar de doente jovem em cirurgia demorada. No final, 

foi administrada dexametasona como adjuvante ao BNP pois considera-se que esta prolonga o seu 

efeito, reduzindo a intensidade da dor pós-operatória e o consumo de opioides.[26, 27]  

A terceira doente, ASA III submetida a correção de fratura patológica umeral e estabilização do 

fémur por metastização óssea com risco de fratura, revelou-se novo desafio anestésico-analgésico 

por dor não controlada com uso recente de opioide e desconforto associado ao posicionamento, 

pelo que foi feita indução sequencial rápida e utilizada succinilcolina como relaxante muscular. Para 

analgesia intraoperatória foi utilizado fentanil em perfusão. Para manter a analgesia no pós-

operatório foi feito BNP interescalénico, femoral e cutâneo-lateral ecoguiados com ropivacaína, 

para analgesia do ombro e segmento proximal do braço e membro inferior desde o terço proximal 

da coxa. Para a decisão do bloqueio do membro inferior foi considerado que o benefício analgésico 

superava o risco de queda no pós-operatório devido à paralisia motora dos músculos flexores da 

coxa (um dos principais efeitos laterais). Verifiquei que, pela proximidade de estruturas nobres, os 

BNP interescalénico e femoral são dos bloqueios mais difíceis: no bloqueio interescalénico pode 

haver picada acidental do nervo frénico ou da cadeia simpática, com consequente dispneia e 

síndrome de Horner, respetivamente. Para minimizar o erro, a anestesista colocou material e 

fármacos por ordem de utilização e, uma vez no local, fez uma injeção teste, e só depois de 

confirmada a correta localização da agulha, a injeção definitiva.  

A última doente que destaco foi submetida a colocação de prótese da anca. Realizou-se BSA com 

levobupivacaína isobárica que, pela sua densidade, não requer mobilização da doente (neste caso 

contraindicada devido à dor e limitada pela falta de mobilidade decorrente da idade e obesidade). 

Tem também menor efeito vasoplégico, indicado por se tratar de doente idosa. Por agitação iniciou 

fentanil e propofol em perfusão (em alternativa ao midazolam que pode ter efeito paradoxal de 

agitação) e para analgesia fez BNP femoral com ropivacaína (com início de ação em 15 minutos e 

duração até 12-18 horas). Como o nervo femoral é profundo, a sua identificação no feixe vasculo-

nervoso é mais difícil, pelo que quando não o distinguimos adequadamente infiltra-se a zona de 

transição entre o plano muscular e a fáscia, onde o nervo assenta, como efetuado neste caso.  
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4.2.3 Obstetrícia 

Na maioria das situações eletivas é utilizada anestesia regional por diminuir a exposição fetal aos 

fármacos, o risco de aspiração pulmonar materna e possibilitar uma analgesia pós-operatória mais 

eficaz.  

Do que tive oportunidade de assistir destaco uma cesariana de emergência por descolamento 

placentar. Passaram 5 minutos desde a entrada no bloco à extração do neonato, o que condicionou 

a realização de uma indução sequencial rápida com succinilcolina como relaxante muscular e 

anestesia geral endovenosa. Como se registaram perdas hemáticas de 2.5 L e uma queda da 

hemoglobina de 12 g/dL (à admissão) para 6 g/dL (no recobro) foi ativado o protocolo de 

hemorragia maciça e iniciado gluconato de cálcio como adjuvante. Pelo alto risco de coagulopatia, 

a doente permaneceu sob monitorização contínua de sinais vitais, PA direta, SatO2 e débito 

urinário, e avaliada periodicamente por gasimetria e estudo da coagulação. Não tendo chegado a 

entrar em choque hipovolémico, registaram-se, durante a cirurgia, valores tensionais mais altos 

que o esperado em doente previamente normotensa, explicado por HTA subclínica ou, mais 

provavelmente, vasoconstrição reflexa à hemorragia, confirmada pela queda da PA no recobro, 

mesmo após fluid challenge, transfusão de 2 unidades de sangue e oligúria.  

Para analgesia pós-operatória foi efetuado bloqueio do plano transverso abdominal ecoguiado. É 

uma técnica segura em doentes obesas nas quais as camadas musculares não são diferenciáveis. 

Embora o BE fosse mais eficaz na analgesia pós-parto, considerado gold-standard na analgesia 

obstétrica,[28] não foi opção pelo risco de coagulopatia. 

Em oposição, a cesariana programada foi efetuada sob técnica sequencial de anestesia do 

neuroeixo com bupivacaína hiperbárica e sufentanil. A doente foi rapidamente mobilizada para 

decúbito dorsal para evitar anestesia em sela e garantir a correta deposição do fármaco, pois alguns 

minutos após a administração o nível de bloqueio estabiliza e deixa de ser alterado pelo 

posicionamento. Como efeito lateral dos fármacos registaram-se náuseas e hipotensão súbita 

(140/95 mmHg basal para 77/48 mmHg após bloqueio), pelo que foi administrada efedrina e, por 

falta de resposta, fenilefrina, com recuperação da PA para 149/94 mmHg, mas descida reflexa da 

FC de 101 bpm para 59 bpm, como esperado. 

Apesar de medicada com aspirina, foi confirmada a sua suspensão há 6 semanas, pelo que não 

constituiu contraindicação. 

Fora do bloco assisti a quatro BE. Foi explicado às parturientes que os fármacos demoram até 10-

15 minutos a fazer efeito, com uma duração analgésica de 1-1.5 horas. Como a monitorização 

materno-fetal foi desligada para facilitar a mobilização da doente e a realização da técnica, os 
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fármacos só foram administrados depois desta ter sido reestabelecida e a normalidade dos 

parâmetros confirmada. Como duas delas se encontravam em estádios iniciais do trabalho de parto 

com contrações dolorosas foi-lhes prescrita patient controlled epidural analgesia (PCEA) com 

ropivacaína e sufentanil. Ao ter oportunidade de ver BSA e BE apercebi-me de algumas diferenças 

práticas: como a difusão no espaço subaracnoideu é imediata, não só foram utilizadas doses mais 

baixas que no BE, como o seu efeito teve início mais depressa. Contudo, condicionou bloqueio 

motor (para permitir melhor manipulação uterina). Já o BE permitiu maior autonomia da puérpera, 

pelo que o BSA é convencionalmente utilizado na analgesia do parto distócico e o BE no eutócico. 

 

4.3 Serviço de urgência 

Das 12 horas que passei no serviço de urgência destaco, do bloco de ortopedia, bloqueio do nervo 

ciático na fossa poplítea realizado a doente submetido a correção de fratura trimaleolar, um dos 

bloqueios periféricos mais utilizados para anestesia e analgesia das cirurgias ao pé. Apesar de poder 

ser utilizado como técnica anestésica única, não o foi neste caso por se tratar de doente jovem em 

cirurgia complexa e prolongada.  

Na doente seguinte (correção de fratura de L1) presenciei o ajuste de dose do remifentanil por DRC 

grave, pois esta associa-se à acumulação de metabolitos associados a narcose e depressão 

ventilatória. Os anestésicos voláteis foram evitados pois é mais difícil controlar o seu efeito 

hemodinâmico em doente com HTA mal controlada, desidratada e em decúbito ventral. Por 

hipotensão e bradicardia marcadas foi necessária fenilefrina para controlo.  

Por fim, e como a última doente (correção de fratura trocantérica) revelava dor ativa severa, 

considerou-se que um BNP seria insuficiente, pelo que foi feito BSA com levobupivacaína e 

sufentanil, e mobilização imediata para decúbito lateral. Contudo, como se administraram doses 

inferiores ao protocolado devido às comorbilidades e baixo peso, a anestesia revelou-se 

insuficiente e teve de ser convertida a anestesia geral. A dose de propofol também deve ser 

reduzida (por causa da insuficiência cardíaca), uma vez que nestas condições, ao baixar PA e 

eventualmente FC, poderia despoletar-se um enfarte agudo do miocárdio por falta de perfusão 

coronária, ou um acidente vascular cerebral (AVC) por falta de capacidade em manter a perfusão 

cerebral em níveis normais.  

Na cirurgia geral acompanhei uma colostomia por peritonite fecaloide. Realizada indução 

sequencial rápida com quetamina e propofol com o objetivo de preservar o equilíbrio 

hemodinâmico em doente de alto risco, numa combinação onde os efeitos adversos se anulam 

mutuamente: o propofol anula o efeito emetogénico e dissociativo da quetamina enquanto esta 



22 
 

acrescenta ao propofol efeito analgésico poupador de opioide. Contraria, também, os efeitos 

depressores do sistema CDV e respiratório induzidos pelos anestésicos voláteis. Neste caso optou-

se pelo desflurano (pelo despertar mais rápido) embora potencialmente prejudicial pela história de 

consumo de tabaco e drogas. Como os efeitos sedativos de ambos os fármacos são aditivos, a dose 

de cada um foi reduzida. Efeitos adversos dissociativos associados à quetamina não foram 

observados no despertar. Contudo, como não me foi possível visitar o doente no pós-operatório, 

não consegui confirmar a ausência destes efeitos.  

Na cirurgia vascular optou-se por um BNP em vez de anestesia geral no primeiro doente pelo risco 

de sobrecarga renal em doente sob hemodiálise e última sessão há 2 dias. Não se considerou a 

possibilidade de anestesia do neuroeixo por se tratar de uma amputação minor e pelo facto de a 

dor, derivada da isquemia, ser expectavelmente controlada com a sua resolução. Sendo um 

bloqueio mais distal, o bloqueio poplíteo tem a vantagem de reduzir o bloqueio motor e a 

probabilidade de lesão nervosa comparativamente ao bloqueio proximal do nervo ciático. Se no 

pós-operatório mantiver dor, pode repetir BNP. Já outro doente submetido a amputação major, 

abaixo do joelho, por doença vascular mal controlada, foi submetido a anestesia geral balanceada 

com analgesia intraoperatória com fentanilo em perfusão e analgesia pós-operatória com morfina 

e pregabalina. Poderá ser adicionada amitriptilina adjuvante em caso de dor intensa não responsiva 

ao tratamento. No caso de dor não controlada no pós-operatório, colocada a hipótese de BNP, cuja 

decisão caberá à Unidade de Dor Aguda.  

Na neurocirurgia acompanhei um doente politraumatizado com hematoma extradural, fratura do 

punho esquerdo e clavícula direita e suspeita de lesão vertebral referenciado de outro hospital, 

onde referem intubação difícil por dificuldade de progressão e recurso a laringoscópio de McCoy. 

À entrada na SE afundamento da consciência com escala de coma de Glasgow 8 (primeira 

observação registava 13) devido ao agravamento do quadro neurológico ou excessiva sedação 

efetuada para transporte (midazolam e fentanil em perfusão). Por estar inconsciente e não 

acompanhado por representante, recorreu-se ao consentimento presumido para iniciar o 

procedimento cirúrgico. Na preparação para a cirurgia foi colocada sonda nasogástrica, pois cumpre 

critérios de estômago cheio, e linha arterial. Apesar de indicado, não foi colocado INVOS por 

interferir com o campo cirúrgico. Durante a cirurgia foi-me chamada a atenção para a insuficiente 

ventilação e colocada a hipótese que, em virtude da dificuldade de intubação, o tubo estivesse mais 

introduzido à direita que à esquerda. A otimização da ventilação tornou-se prioridade para 

normalizar o ETCO2 e melhorar a pressão de perfusão cerebral. Foi, ainda, registada hipotensão 

gradual, agravada com a descompressão do hematoma, sem taquicardia compensatória, pelo que 
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a velocidade de perfusão do soro foi aumentada e administrada fenilefrina para manter uma PAM 

normal e, assim, perfusão cerebral normal. Na analgesia pós-operatória evitou-se a morfina para 

não mascarar potencial agravamento do quadro neurológico. Como a cirurgia foi considerada bem-

sucedida e o doente se encontrava estável, foi decidida extubação, deixando o doente em 

ventilação espontânea e com tubo de Guedel em vigilância na UCPA. Neste período manteve 

monitorização da profundidade anestésica com BIS, que se manteve sempre constante (BIS= 70-80 

desde a extubação).  

 

4.4 Anestesia em contexto de ambulatório  
 

4.4.1 Oftalmologia 

A cirurgia oftalmológica representa uma percentagem significativa da atividade do CICA. Sabendo 

que a maioria dos doentes é ASA II e a idade média de 60 anos, a sua correta seleção e preparação 

é fundamental. Como o bloqueio peribulbar (BPB) apresenta alta taxa de sucesso e baixa taxa de 

complicações, foi a técnica anestésica utilizada em todos os doentes, antecedido pela 

administração do anestésico local oxibuprocaína. Em todos foram necessárias duas punções 

(superior e inferior) para paralisia dos movimentos oculares verticais e horizontais. A punção 

caruncular foi evitada por se considerar mais dolorosa. Todos os doentes se encontravam 

monitorizados (FC e SatO2) ao momento de realização do BPB, bem como sob oxigenação a 3 L/min 

por cânula nasal. Como o bloqueio motor é garantia de bloqueio sensitivo, a acinesia confirmou a 

efetividade da anestesia, cujo efeito sensitivo dura até 24 horas e o efeito motor 7-8 horas. Para 

facilitar a manutenção da posição durante a cirurgia e minimizar o desconforto foi administrado 

midazolam, à exceção do explante de lente intraocular onde, por se tratar de uma cirurgia mais 

invasiva, foi utilizado remifentanil. Por causa do efeito bradicardizante e de depressão ventilatória, 

foi colocado cateter nasal com capnograma para monitorização adicional.  

Como principais vantagens aprendi que o BPB produz uma boa anestesia e acinesia com poucas 

complicações, pois a agulha fica mais distante de estruturas intra-orbitárias vitais relativamente às 

técnicas tradicionais. No entanto, associa-se a alta probabilidade de quemose, que pode prejudicar 

o campo cirúrgico (por difusão do anestésico para o segmento anterior), latência prolongada do 

bloqueio motor, pode demorar até 30 minutos a fazer efeito e o balão de Honan pode ser 

desconfortável. No final requer vigilância no recobro, sob monitorização da FC e SatO2, e 

monitorização de náuseas e vómitos, cuja probabilidade aumenta por estar acordado, a fazer 

manipulação ocular e sob opioide potente.  
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Como todos os doentes que vi eram, pelo menos ASA II e polimedicados, penso que seria 

importante alargar a consulta pré-anestésica a este serviço, de modo a garantir que as respetivas 

comorbilidades estão controladas e os doentes instruídos. Em nenhum deles estavam disponíveis 

MCD recentes, caso fosse necessário ajuste de doses ou conversão a anestesia geral.  

 

4.4.2 Dermatologia pediátrica 

Tal como na maioria dos adultos foi utilizada técnica balanceada: como o sevoflurano deprime a 

consciência de forma não invasiva, facilita a cooperação das crianças, pois o propofol só é 

administrado depois de sedadas. A indução foi feita com uma mistura de protóxido de azoto e 

oxigénio (pois permite baixar a concentração de sevoflurano comparativamente à mistura de 

oxigénio e ar). A utilização de máscara laríngea em vez de intubação traqueal teve por base o 

cumprimento do período de jejum, tornando a abordagem da via aérea mais fácil e menos 

traumática, com menos repercussão hemodinâmica e menor risco de reatividade das vias aéreas. 

Não houve necessidade de relaxante muscular nem monitorização da profundidade anestésica por 

BIS, substituída pela monitorização da MAC. Todos se encontravam sob perfusão contínua de 

solução polieletrolítica não glicosada apesar do jejum, pois o objetivo é que retomem rapidamente 

dieta.  

Tive oportunidade de colocar a máscara laríngea num dos doentes e assegurar a sua ventilação 

inicial.  

 

4.5 Anestesia em locais remotos 

Como locais remotos visitei gastroenterologia e neurorradiologia: na primeira todas as doentes 

foram submetidas a sedação com propofol por endoscopia digestiva alta eletiva, pelo que não foi 

necessária proteção da via aérea. Todas se encontravam sob monitorização de sinais vitais durante 

o procedimento. Na neurorradiologia a sedação fez-se com recurso ao fentanil, pelo seu efeito 

ligeiramente sedativo, mas potente analgésico. Aqui acompanhei o único doente ASA IV que vi 

neste estágio (por HTA, dislipidemia e síndrome coronário agudo com insuficiência valvular e fração 

de ejeção de 30%). A dose do contraste foi ajustada, o volume de fluidoterapia reduzido e a sedação 

mínima, evitando o uso de fármacos cardiodepressores, por risco de agravamento da fração de 

ejeção e edema agudo do pulmão. Por HTA mal controlada (PA máxima=209/87 mmHg) foram 

necessários dois bolus de labetalol. Não foi readministrado fentanil, que também tem efeito 

hipotensor, pois só faria sentido caso surgisse em resposta à dor (e não à falha na toma da 
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medicação anti-hipertensora, como foi o caso). Após fentanil, labetalol e paracetamol, chegou ao 

recobro com PA=141/67 mmHg. Duas outras doentes com história de alergias fizeram 2 mg de 

clemestina profilática. Em caso de alergia ao contraste, teria sido necessária implementação 

antecipada de protocolo de alergias.  

Como a maioria dos doentes é referenciada do exterior, e na falta de consulta pré-anestésica, não 

chegam otimizados ao procedimento (todos ≥ASA III), e no caso de alergia ou nefropatia de 

contraste com necessidade de protocolo profilático, não têm tempo de o cumprir. Os doentes não 

tinham, também, análises recentes (que podiam ditar alterações às doses dos fármacos e/ou do 

contraste) nem conheciam o procedimento anestésico a que seriam submetidos. A consulta pré-

anestésica serviria, ainda, para garantir que os doentes em hemodiálise faziam o procedimento 

dentro dos limites temporais permitidos, pelo que penso seria uma mais-valia neste contexto.  

 

4.6 Consulta de dor 

4.6.1 Dor Aguda  

A UDA do Centro Hospitalar e Universitário do Porto é constituída por uma equipa multidisciplinar 

com formação na abordagem da dor aguda e que tem como objetivo a otimização da analgesia em 

doentes com PCA, BE ou BNP ou que, uma vez na enfermaria, reportam dor não controlada (2 

registos sucessivos de dor intensa, 7-9/10 na escala numérica, EN, ou um registo de dor máxima, 

10/10). Embora multifocal e multifatorial, há dois fatores principais sobre os quais se pode atuar 

no tratamento: sensibilização central (com opioides) e estímulo nociceptivo periférico (com 

BNP).[16]  Uma vez que é uma experiência subjetiva, a sua avaliação deve ser feita por escalas de 

autoavaliação, das quais a EN é a primeira opção. Não sendo adequada, deve-se recorrer à Escala 

Qualitativa ou à impressão global do doente sobre a evolução do seu estado.[16, 29] 

Neste dia acompanhei o trabalho assistencial da UDA, tendo observado 7 doentes (Tabela I): 

  

Tabela I - Doentes observados na UDA. O controlo da dor foi efetuado com base na EN: EN<3 - dor ligeira, 
EN 3-7 - dor moderada, EN>7 dor severa. BE - Bloqueio Epidural, PCEA – Patient Controlled Epidural 

Analgesia; M – morfina; R - ropivacaína 

Sexo Idade Cirurgia 
Dia pós-

operatório 
Intensidade  Analgesia 

F 60 Exérese schwanoma  6º 8/10 PCEA (M+R) 

M 58 Amputação minor 3º 7/10 Morfina 

M 61 Amputação minor 2º 7/10 Morfina 
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F 47 
CPRE paliativa por 

colangiocarcinoma 
1º 9/10 Morfina  

M 59 
Revascularização 

membro inferior 
5º 6/10 

Morfina, tramadol, paracetamol, 

pregabalina 

M 62 
Infeção pós-

fasciotomia 
5º 8/10 Morfina em perfusão 

M 40 Simpatectomia lombar 1º 9/10 PCA (M) 

 

A morfina é uma das opções preferenciais na PCEA pela sua semivida de 24 horas no neuroeixo, 

acompanhada de metoclopramida e ondasetron como antieméticos profiláticos. No segundo e 

terceiro doentes foi igualmente opção, embora em infusão, em alternativa ao paracetamol e 

tramadol que ambos fizeram sem resolução da dor (mantinham dor moderada à observação).  

O caso seguinte refere-se a uma doente com dor de difícil controlo por colangiocarcinoma extra-

hepático submetida na véspera a colocação de stent paliativo via CPRE para drenagem da via biliar. 

Por agravamento da dor no pós-operatório (dor moderada → intensa), não responsiva a anti-

inflamatório e opioide fraco, decidido iniciar morfina em perfusão.  

O quinto doente refere-se a indivíduo com dor neuropática não controlada com morfina, 

paracetamol e pregabalina prescritas após primeira tentativa de revascularização do membro 

inferior. Apesar de ter feito BNP, este foi precocemente retirado e mantida analgesia endovenosa 

(por estar hipocoagulado, considerou-se que o risco de novo BNP ou BE não compensava o 

benefício analgésico). Por repetir tentativa de revascularização no dia seguinte, a decisão quanto a 

nova técnica analgésica foi adiada e neste dia apenas ajustada a dose da medicação em curso.  

O sexto doente apresentava uma situação potencialmente mais prolongada, por dor associada a 

infeção de fasciotomia. Não estando controlada com petidina, paracetamol e tramadol, colocou-se 

a hipótese de BE ou morfina em perfusão contínua (suspendendo tramadol e petidina para evitar 

sobrecarga de opioides e respetivos efeitos laterais). Esta última acabou por ser opção pois o 

doente apresenta extensas placas de psoríase no dorso e hemoculturas positivas, o que acarretaria 

alto risco infecioso. Por risco de depressão respiratória, inicia oxigénio por cânula nasal a 2 L/min. 

Quando questionada sobre a hipótese de analgesia transdérmica, a anestesista explicou-me que, 

apesar da sua eficácia, demora 2-3 dias a otimizar a dose, o que seria inaceitável perante dor não 

controlada. O fentanil também não fazia sentido, em oposição à morfina, pois tem um rápido início, 

mas uma curta duração de ação, incompatível com a logística da enfermaria.   

Por fim, o último doente, com doença de Buerger, foi submetido a simpatectomia lombar por dor 

não controlada com morfina, fentanil e tramadol em úlcera do hálux esquerdo. A possibilidade de 

BNP, embora colocada, não foi executada por não se conhecerem riscos e benefícios na vasculite 
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de Buerger, iniciando PCA com morfina e acompanhamento diário pela UDA pois espera-se 

minimização da dor em resultado da simpatectomia. Nenhum reportou náuseas, vómitos, 

sonolência ou outros efeitos laterais, provavelmente por causa da medicação profilática prescrita. 

Por fim, conheci a consulta especializada do CMIN, efetuada a partir das 25-30 semanas de gestação 

para explicar às grávidas os objetivos da analgesia de parto, respetivas técnicas, indicações, 

contraindicações e complicações. São avaliadas condições específicas de cada uma e alertadas para 

potenciais intercorrências ditando a conversão de uma anestesia regional numa anestesia geral. A 

analgesia pós-parto deve ser uma prioridade pois facilita a reabilitação e mobilização da mãe, 

minimizando eventos tromboembólicos e permitindo a amamentação precoce.  

 

4.6.2 Dor Crónica 

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. Pode ser 

desencadeada por lesão ou doença e perpetuada por fatores distintos da lesão original. Tal como 

na UDA, a gestão da dor é multimodal e recorre a classes de fármacos diferentes que atuam em 

pontos diversos do mecanismo da dor.[29] 

Como a média de idades dos doentes vistos nesta consulta é de 58 anos, e tendo em conta o 

impacto negativo que a dor tem na qualidade de vida e sono destes doentes, existe uma elevada 

probabilidade de estarem medicados com benzodiazepinas. Deve, por isso, ter-se em atenção que 

a sua interação com os analgésicos pode ter um efeito hipotensor e sedativo exagerado. Antes do 

início ou modificação do tratamento todos os doentes foram questionados sobre a intensidade, 

localização da dor e irradiação, temporalidade, fatores de exacerbação e alívio, comorbilidades 

potencialmente interferentes (p.e. ansiedade, depressão e perturbações do sono), impacto 

funcional e tratamento. Ao exame objetivo, neuropatia sensitiva e motora foram descritores da dor 

neuropática encontrados em 9 doentes. 

Nesta consulta tive oportunidade de acompanhar 14 doentes, maioritariamente mulheres com dor 

mal controlada, cuja caracterização sumária se apresenta na Tabela II e uma descrição mais 

detalhada abaixo. 
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Tabela II - Doentes observados na consulta da Dor Crónica. O controlo da dor teve por base a sua 
intensidade (EN<3 - dor ligeira, EN 3-7 - dor moderada, EN>7 dor severa) e as comorbilidades do doente.    

N – Neuropática; S – somática; I – isquémica; OA – Osteoarticular; 

Sexo Idade Tipo e intensidade  Analgesia Atitude terapêutica 

F 61 Mista (N+OA); 7/10 Codeína, tramadol retard 
Suspende codeína; inicia 

gabapentina; perda peso 

F 58 OA; ligeira  AINE tópico Alta  

F 59 OA; 6/10 Paracetamol+tramadol 

Substitui por buprenorfina, 

mirtazapina e paracetamol 

SOS 

F 88 OA; 4/10 Paracetamol, tapentadol 
Suspende tapentadol; 

mantém paracetamol 

F 65 

N; 6/10 basal; 30% 

melhoria pós 

medicação 

Pregabalina, paracetamol, 

ibuprofeno 
Adiciona amitriptilina 

F 60 

N; 2/10 basal; 10/10 

máximo; 8/10 pós 

medicação 

Gabapentina, fentanil e morfina  Aumenta fentanil  

M 56 N; 6/10 
Buprenorfina (Transtec®), 

fentanil em horário fixo 

Passa a buprenorfina 

(Ramatrix®) e fentanil SOS 

F 76 N; 5/10 Pregabalina Suspende 

F 43 N; 6/10 Capsaicina a 8%  Mantém 

F 55 
Neuropatia 

periférica, sem dor 
Pregabalina Mantém; inicia capsaicina  

M 70 I; 8/10 

Tramadol retard, buprenorfina, 

paracetamol; 1 injeção de 

betametasona 

Repete betametasona; 

suspende tramadol; mantém 

restante medicação 

F 52 N; 9/10 Tramadol, pregabalina 

Suspende tramadol; aumenta 

pregabalina; acrescenta 

sevredol e buprenorfina;  

M 35 
Mista (N+S); 6/10 

basal; 8/10 máximo 

Ciclobenzaprina, tramadol 

retard, duloxetina, amitriptilina, 

paracetamol em SOS 

Mantém 

M 27 
N; 8/10 na 

exacerbação 

Tramadol+paracetamol, 

pregabalina, capsaicina  

Suspende medicação; repete 

capsaicina se dor 

 

A primeira doente é não cumpridora e automedica-se: faz tramadol e codeína (ambos opioides 

fracos) no mesmo esquema terapêutico, o que não faz sentido tratando-se do mesmo escalão 

analgésico, como lhe foi explicado. O objetivo seria fazer um opioide de longa duração basal around 

the clock e sempre que necessário por irrupção de dor acrescentar um opioide de curta duração, 

mas maior potência em SOS. Em alternativa, poderão ser usados fármacos adjuvantes, pelo que a 

codeína foi substituída pela gabapentina (pois considera-se haver componente neuropático, para o 
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qual este fármaco é adjuvante de primeira linha). Esta transição fez-me sentido para evitar a 

sobrecarga de opioides e “poupar” outros esquemas terapêuticos para fases mais avançadas da 

doença. Como o maior desconforto é referido aos membros inferiores, em doente obesa e 

diabética, foi pedida colaboração de endocrinologia e nutrição para perda ponderal.  

A terceira doente destaca-se, igualmente, por uma prescrição inadequada: O 

paracetamol+tramadol que fazia foi considerado inadequado à DRC e substituído por buprenorfina 

transdérmica (sem eliminação renal), mirtazapina (antidepressivo tricíclico com propriedades 

monoaminérgicas e opioides que aumenta a tolerância à dor e melhora o perfil de sono)[29] e 

paracetamol em SOS. Como a combinação dos dois primeiros pode dar sonolência, foi-lhe explicado 

que as doses podem ser periodicamente ajustadas. De igual forma à doente seguinte foi 

recomendada suspensão de tapentadol, no que se afigura uma prescrição generalizada e nem 

sempre adequada dos opioides. Limitações à sua prescrição deveriam ser implementadas de forma 

a concentrar a sua prescrição nas Unidades de Dor, sempre que possível, ou em apenas um 

prescritor por doente e garantir que as adequadas conjugações são efetuadas, sem prejuízo de 

outros órgãos ou sistemas. De igual forma, deveria existir, para além de um médico prescritor por 

doente, uma farmácia dispensadora de medicação, de forma a controlar o uso e/ ou abuso de 

opioides por estes doentes cronicamente medicados. Como exemplo, em doente medicada com 

gabapentina (primeira linha no tratamento da dor neuropática), fentanil sublingual e morfina e até 

três exacerbações por dia a dose de fentanil foi racionalmente aumentada.  

O doente que se segue é um exemplo de difícil controlo analgésico: Medicado com buprenorfina 

transdérmica (Transtec®) e fentanil sublingual depois de já ter tentado fentanil transdérmico, 

tapentadol e hidromorfona sem efeito. Por manter dor não controlada e considerar que tem maior 

alívio com buprenorfina transdérmica (sob a forma de ramatrix®, que tem maior duração de ação), 

interrompe Transtec® e reinicia ramatrix®.  

Igualmente difícil de controlar é a dor isquémica, referida por dois doentes: o primeiro com úlcera 

no membro inferior, cuja dor agrava durante a diálise por provável síndrome de roubo, e a segunda 

por insuficiência vascular periférica com dor e neuropatia sensitiva. Como o primeiro refere alívio 

com betametasona (por se tratar de potente anti-inflamatório), esta foi mantida e o opioide 

suspenso (para evitar sobrecarga medicamentosa sem efeito benéfico adicional). Já a segunda 

descreve forte impacto funcional, associada a depressão e insónia, e sem resposta a tramadol e 

pregabalina. Assim, substituiu o tramadol (opioide fraco) por morfina (além de potente analgésico, 

tem ação sedativa e ansiolítica, muito úteis neste caso) e buprenorfina (30 vezes mais potente que 

a morfina e indicado no tratamento de dor moderada a severa quando é necessária terapia 

contínua com opioide). Como o penso demora até 24-36 horas a fazer efeito, até lá mantém 

tramadol. A capsaicina 8% não foi opção por se tratar de uma área dolorosa muito extensa. Este é 
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um fármaco de uso hospitalar exclusivo usado no tratamento da dor neuropática periférica. A 

exposição do local doloroso a altas concentrações provoca uma inativação reversível de 

nociceptores hiperativos expressos nas fibras C e Aδ, com consequente melhoria sintomática.[30]  

Embora sem referir dor, foi prescrita a doente com neuropatia sensitiva pelo seu impacto funcional, 

considerando-se a possibilidade de esta ser uma forma diferente de manifestação da dor 

neuropática nesta doente e uma vez que se manteve refratária à pregabalina (em substituição da 

gabapentina por intolerância aos efeitos adversos). Por se tratar de uma neuropatia sensitiva, foi 

ensinada a evitar fontes de calor e trauma.      

Por fim, referir o caso do doente de 35 anos. Como está medicado com amitriptilina (antidepressivo 

tricíclico) e tramadol, ambos interferentes na recaptação da serotonina, deve ser periodicamente 

avaliado o risco de síndrome serotoninérgico. Como associado à miopatia descreve disautonomia 

com hipotensão e sudorese, opioides e outros analgésicos depressores do sistema nervoso 

simpático devem ser evitados.  

No fim, a todos foi disponibilizado um folheto informativo sobre o plano terapêutico a aplicar, bem 

como os contactos do serviço. Esta organização pareceu-me um dos pontos mais fortes desta 

unidade, onde uma enfermeira especialista dá apoio ao ensino do doente e onde são utilizados 

questionários e esquemas próprios para monitorização dos locais dolorosos (p.e. questionário de 

rastreio da dor neuropática DN4).  

 

4.7 Sala de emergência 

Para entender a atividade da SE importa distinguir urgência (processo que exige avaliação e/ou 

correção em curto espaço de tempo) de emergência (processo de instalação súbita em que existe, 

estabelecido ou iminente, compromisso de uma ou mais funções vitais e risco iminente de falência 

multiorgânica ou morte e que carece de intervenção imediata). A SE é uma valência do SU 

altamente organizada e hierarquizada que centraliza meios logísticos e recursos humanos 

especializados no atendimento a doentes críticos. Está equipada com meios de diagnóstico, 

monitorização e terapêutica comparáveis aos das Unidades de Cuidados Intensivos. O 

reconhecimento da situação, diagnóstico e terapêutica precoces culminam na estratificação e 

encaminhamento do doente para o local mais apropriado à continuidade dos cuidados. FC>150bpm 

com rebate hemodinâmico, paragem cardiorrespiratória, Escala de Coma de Glasgow ≤8, convulsão 

ativa ou doente triado como vermelho no SU devem ser imediatamente referenciados à SE.[31] 

Durante as 24 horas (divididas em dois turnos de 12h) que aqui passei tive oportunidade de 

acompanhar quatro doentes da Via Verde de AVC (das quais destaco uma), uma situação de edema 
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agudo do pulmão, um trauma cervical e uma doente referenciada do SU por shivering não 

controlado. Não sendo objetivo da SE definir um diagnóstico final, mas estabilizar o doente, penso 

que a referenciação à mesma deveria ser revista e regulada e os profissionais do SU formados nessa 

mesma referenciação.  

O doente da Via Verde de AVC que destaco revelou-se um desafio ético e médico. Trata-se de 

doente com cancro do pulmão de pequenas células na qual foi colocada a hipótese de metastização 

cerebral de novo a justificar os sintomas, pelo que não seria candidata a intervenção. Após 

angiotomografia computorizada (angioTC) cerebral esta hipótese foi, contudo, afastada e 

confirmado um AVC extenso na artéria cerebral média esquerda, corroborado pela HTA em 

agravamento (PA=198/80 mmHg no INEM → 210/127 mmHg após TC). A decisão terapêutica de 

trombectomia teve em conta a esperança média de vida estimada pelo oncologista que acompanha 

a doente (1 ano) e a regularização tensional com 2 bolus de labetalol. Como apresentava, também, 

insuficiência respiratória tipo II (paCO2=70), foi colocada máscara de Venturi com O2 a 4 L/min. 

Contudo, a doente mantinha desconforto (agitação e hipersudorese) e a SatO2 inferior a 96%, pelo 

que se considerou que a HTA podia ser reativa ao desconforto. Foram administrados 2 mg de 

morfina e iniciada ventilação não invasiva, com regularização dos parâmetros anteriores.   

O segundo doente trata-se de um homem de 78 anos com antecedentes de DPOC estadio Gold B 

sob O2=6 L contínuo e insuficiência cardíaca. Deu entrada na SE por edema agudo do pulmão 

(provável descompensação de doença crónica), com dispneia súbita e incapacitante há 3 horas e 

taquipneia com respiração abdominal e crepitações bilaterais dispersas ao exame objetivo. Por 

insuficiência respiratória tipo II colocada máscara de Venturi e administradas 200 mg de 

hidrocortisona, 0.5 mg de nitroglicerina sublingual (por risco de enfarte embora sem outros sinais 

ou sintomas) e furosemida 60 mg sem alívio, na VMER. À entrada na SE, apirético (35.6 ºC) embora 

sudorético, hipertenso (150/85 mmHg), taquicardico (97 bpm) com SatO2=70% e afundamento da 

consciência (em provável resposta à hipercapnia). Fez 3 mg de morfina para efeito sedativo e 

depressor ventilatório e iniciou ventilação não invasiva em máscara com adaptador por onde fez 

nebulização de brometo de ipratrópio com salbutamol (para broncodilatação). Detetada acidose 

respiratória (pH=7.1 e paCO2=92.1) na primeira gasimetria, em evolução favorável à medicação 1 

hora depois (pH=7.4 e paCO2=66), associado a despertar de consciência e maior conforto do 

doente. Fez eletrocardiograma e teste rápido de troponinas (para despiste de enfarte agudo do 

miocárdio), raio-x de tórax, análises e hemoculturas (para despiste de foco infecioso) e foi 

transferido para a sala laranja uma vez estabilizado. 
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O doente que deu entrada com trauma trata-se de um homem de 79 anos (com antecedentes de 

cancro gástrico e próstata tratados, demência, HTA) referenciado de outro hospital para ortopedia 

por queda da própria altura e fratura C2-C3 e C6-C7. Quatro horas após a queda sofreu paragem 

respiratória (pH=7.1; paCO2=80) e afundamento de consciência (Escala de coma de Glasgow=15 à 

admissão, Escala de coma de Glasgow =4 pós paragem) pelo que foi entubado e sedado com 

propofol. À chegada à SE, estável do ponto de vista hemodinâmico e respiratório (PA=159/87 

mmHg; FC=104 bpm; SatO2=97%; pH=7.4; paCO2=41). Como se verificou que o protocolo de trauma 

não foi cumprido (apenas TC cerebral e cervical simples), foi repetido TC cerebral (para diagnóstico 

diferencial do afundamento de consciência – lesão vs hipercapnia) e realizado angioTC cervical e TC 

torácico para investigação etiológica da paragem respiratória. O angioTC revela disseção da artéria 

vertebral esquerda ao nível de C2-C3, pelo que foi colocada a hipótese que a fratura  tenha causado 

a disseção arterial, com consequente hipoperfusão cerebral e perda do drive inspiratório (embora 

o TC cerebral não evidenciasse lesões) ou medular, com consequente perda de inervação do 

diafragma e paragem respiratória (apesar de ser unilateral, esta hipótese foi considerada mais 

provável tendo em conta os achados em doente idoso, sem capacidade provável de compensação 

respiratória pelo lado contralateral não afetado). Uma vez transferido para a Unidade de Cuidados 

Intensivos Polivalente, foi colocada sonda orogástrica (com aspiração de sangue e secreções), 

suspensa perfusão de propofol para avaliação de défices neurológicos e convocada reunião 

multidisciplinar para revisão da indicação cirúrgica.  

A doente que deu entrada com febre e shivering não controlados com paracetamol estava 

desidratada e com FC=175 bpm (em doente com antecedentes de fibrilação auricular não 

hipocoagulada). Para monitorização analítica, tive oportunidade de fazer uma gasimetria arterial, 

que revelou hiperlactacidemia (8.8 mmol/L), hipocalcemia (1.1 mmol/L), hipocalemia (3.3 mmol/L) 

e hipernatremia (150 mmol/L). Foi administrado paracetamol para controlo da febre, gluconato de 

cálcio, cloreto de potássio (em seringa perfusora) e plasmalyte para controlo analítico, 4 bolus de 

esmolol para controlo tensional e digoxina para controlo da FC. Por normalização de parâmetros 

vitais e analíticos foi transferida para a ala de medicina para investigação etiológica. Tendo em 

conta que o algoritmo instituído poderia ter sido executado no SU, esta doente não deveria ter sido 

transferida para a SE pois conduziu a uma sobrelotação desta (3 doentes em simultâneo) sob risco 

de deterioração dos cuidados prestados a cada um deles. 

Provavelmente devido à elevada afluência de doentes ao SU no primeiro turno que fiz verificou-se 

que a maioria dos doentes permaneceu na SE mais do que o tempo ideal (média de 2,5 horas). 

Verifiquei, ainda, que, por vezes, a ocupação da sala não é feita por aqueles doentes para os quais 
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foi preconizada, pelo que, mais uma vez, penso que os profissionais de saúde do SU (sejam eles 

intrínsecos ou não ao hospital, e principalmente os tarefeiros prestadores de serviço ocasional) 

deveriam estar adequadamente formados nos critérios de referenciação à SE. Uma auditoria 

regular aos doentes referenciados bem como aos cuidados prestados na sala e ao tempo que os 

doentes ali passam ajudaria igualmente a corrigir algumas destas falhas.  
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Conclusão  

Com este estágio fiquei a conhecer a dinâmica e as áreas de atuação do serviço de Anestesiologia 

e com tudo o que aprendi e tive oportunidade de praticar cumpri os meus objetivos, à exceção da 

possibilidade de acompanhar no pós-operatório os doentes a cujo procedimento assisti no bloco, 

no que seria um acompanhamento global e integrativo. Consequentemente, não me foi possível 

verificar a ocorrência de efeitos adversos e consequente modificação do plano de 

acompanhamento pós-operatório, nem avaliar a satisfação global do doente com o procedimento 

anestésico. Não foi neste caso possível pois todos os dias acompanhei profissionais diferentes em 

diversos locais, o que foi extremamente enriquecedor. Aprendi diferentes técnicas e formas de as 

fazer, bem como diversas interpretações dos casos estudados.  

Aqui aprendi que a monitorização eletrónica dos doentes anestesiados é, sem dúvida, fundamental 

ao sucesso da técnica, implícito no controlo do doente. Contudo, não supera a monitorização 

clínica, pois antes de representadas no monitor já as alterações hemodinâmicas se manifestam no 

doente.  

Foi-me ainda chamada a atenção para um problema atual da gestão hospitalar, a 

farmacoeconomia, numa tentativa de aprender a gerir os recursos limitados a que temos acesso. 

Temas como não desperdiçar materiais que não são necessários a um dado procedimento (p.e. 

quando a monitorização por BIS pode ser substituída pela monitorização da MAC como discutido 

no CICA) ou uma melhor racionalização dos fármacos utilizados para preparação de soluções, 

deveriam passar a integrar o nosso currículo. Desta forma, estaríamos mais atentos e bem 

preparados para lidar com o problema de forma informada, sem receio de prejudicar os cuidados 

ao doente. 

A anestesia revelou-se, assim, uma especialidade versátil, completa, e que mantém um 

acompanhamento integrativo e continuado ao doente, que nunca tinha tido oportunidade de 

conhecer ao longo do meu percurso académico.  
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Anexo I  

Exemplar de formulário de consentimento informado 
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Anexo II  

Procedimentos cirúrgicos observados, por especialidade 
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Tabela I - Procedimentos observados em Cirurgia Geral; Sevo – Sevoflurano; Prop – Propofol; Des - Desflurano 

Sexo Idade ASA Anestesia Analgesia Relaxante muscular Cirurgia 

F 42 II Geral balanceada (SEVO+PROP)  Fentanilo Rocurónio Lobectomia hepática direita 

M 48 II Geral balanceada (SEVO+PROP)  Fentanilo Rocurónio Colecistectomia laparoscópica 

F 58 II Geral balanceada (SEVO+PROP)  Fentanilo Rocurónio Colecistectomia laparoscópica 

M 53 III Geral balanceada (DES+PROP)  Fentanilo Rocurónio Peritonite fecaloide 

 

 

Tabela II - Procedimentos observados em Ortopedia; Sevo – Sevoflurano; Prop – Propofol; BNP – bloqueio nervo periférico; R – ropivacaína; L – 
levobupivacaína; S - sufentanilo 

Sexo Idade ASA Anestesia Analgesia Relaxante muscular Cirurgia 

F 66 III Geral endovenosa (PROP) Fentanilo Rocurónio Correção de fratura C6 

M 33 II Geral balanceada (SEVO+PROP) BNP interescalénico (R) Rocurónio Correção de fratura acrómio-clavicular 

F 59 III Geral balanceada (SEVO+PROP) 
BNP interescalénico + femoral + 

cutâneo-lateral (R) 
Succinilcolina 

Correção de fratura umeral; 

estabilização do fémur 

F 70 III BSA (L) + PROP Fentanilo + BNP femoral (R) - Prótese da anca 

M 23 I Geral balanceada (SEVO+PROP) BNP Poplíteo (R)  Rocurónio Correção de fratura trimaleolar 

F 71 III Geral endovenosa (PROP) Remifentanilo Rocurónio Correção de fratura L1 

F 78 III 
BSA (L+S) → Geral endovenosa 

(PROP) 
Fentanilo Rocurónio Correção de fratura trocantérica 
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Tabela III - Procedimentos observados em Cirurgia Vascular; BNP – bloqueio de nervo periférico; DES – desflurano; SEVO – sevoflurano; Prop – Propofol 

Sexo Idade ASA Anestesia Analgesia Relaxante muscular Cirurgia 

M 57 III BNP poplíteo BNP poplíteo - Amputação minor 

M 55 III Geral balanceada (DES+ PROP) Fentanilo Rocurónio Criação de fístula arterio-venosa 

M 58 III Geral balanceada (SEVO+ PROP) Fentanilo Rocurónio Amputação abaixo do joelho 

 

Tabela IV - Procedimentos observados em Neurocirurgia; Prop – Propofol; 

Sexo Idade ASA Anestesia Analgesia Relaxante muscular Cirurgia 

M 19 II Geral endovenosa (PROP) Remifentanilo Rocurónio Drenagem de hematoma extradural 

 

Tabela V - Procedimentos observados em Obstetrícia; Prop – Propofol; TAP – transverse abdominus plane; BSA – bloqueio subaracnoideu; BE – bloqueio 
epidural; B – bupivacaína; S – sufentanilo; R – ropivacaína; 

Sexo Idade ASA Anestesia Analgesia Relaxante muscular Cirurgia 

F 23 II Geral endovenosa (PROP) TAP (R+S) Succinilcolina Cesariana emergente 

F 37 II Sequencial (BSA + BE) B+S Sequencial (BSA + BE) B+S - Cesariana eletiva 

F 26 II BE (R+S) BE (R+S) - Parto eutócico 

F 29 II BE (R+S) BE (R+S) - Parto eutócico 

F 31 II BE (R+S) BE (R+S) - Parto eutócico 

F 24 II BE (R+S) BE (R+S) - Parto eutócico 
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Tabela VI - Procedimentos observados em Oftalmologia, Regime de Ambulatório; BPB – bloqueio peribulbar 

Sexo Idade ASA Anestesia Cirurgia 

M 58 III BPB Cataratas 

F 60 II BPB Excisão de lesão conjuntival 

F 70 III BPB Cataratas 

M 64 II BPB Pterígio 

F 50 II BPB Explante de lente intraocular 

 

 

Tabela VII - Procedimentos observados em Dermatologia Pediátrica, Regime de Ambulatório; SEVO – sevoflurano; Prop – Propofol 

Sexo Idade ASA Anestesia Analgesia Cirurgia 

M 11 I Geral balanceada (SEVO+PROP) Paracetamol Excisão de nevo congénito 

F 2 II Geral balanceada (SEVO+PROP) Paracetamol Excisão de nevo congénito 

F 3 I Geral balanceada (SEVO+PROP) Paracetamol + Ceterolac 
Eletrocauterização de lesão de molusco 

contagioso 

F 7 II Geral balanceada (SEVO+PROP) Paracetamol Excisão de quisto sebáceo 
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Anexo III 

Exemplar de ficha anestésica 
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