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O Serviço de Anestesia Clínica propõe a organização de estágio em 
anestesia para grande cirurgia oncológica, no âmbito dos estágios 
opcionais do Internato de Especialidade. 

O estágio engloba as seguintes subespecialidades:  

• Cirurgia Hepato-biliar, Esofágica, Quimioperfusão Hipertérmica 
e Radioterapia Intra-operatória 

• Cirurgia de Sarcomas 

• Cirurgia de Tumores Neuro-endócrinos 

• Cirurgia de Cabeça e Pescoço (Cirurgia complexa de Cabeça e 
Pescoço, incl. ORL) e abordagem via aérea difícil. 

• Cirurgia Torácica (incl. cirurgia pulmonar e cirurgia mediastino) 
Este estágio decorrerá numa Instituição com tradição em cuidados 
anestésicos especializados para doentes oncológicos. 
A nossa missão será inspirar e ensinar os futuros Anestesiologistas no 
avanço dos seus conhecimentos técnico-científicos em Anestesia em 
Oncologia ao mesmo tempo que prestam cuidados de excelência ao 
doente, num ambiente estimulante de aprendizagem e investigação. 

Candidaturas 

Este programa destina-se aos Internos de Especialidade de 
Anestesiologia do 5º ano. Em cada ano serão selecionados para iniciar 
este programa durante 3 meses, 3 Internos de 1 outubro a 31 
dezembro e 1 Interno de 1 de julho a 30 de setembro.  

A conclusão do estágio com aproveitamento implica o cumprimento 
dos objetivos assistenciais (visita pré-anestésica, peri-operatório e 
pós-operatório), apresentação de Relatório de Atividades e 
comunicação oral em Reunião de Departamento ou preparação de 
artigo com potencial para publicação.  
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1 Definição da área de estágio. Anestesia em grande cirurgia 

oncológica 

1.1 Cirurgia Torácica 

           Coordenador: Dr. Rui Valente  

            Cuidados peri-operatórios de doentes que necessitam de 
ressecção pulmonar aberta, toracotomia, e cirurgia do 
mediastino. Avaliação da função pulmonar para cirurgia 
pulmonar, capacidade de inserção de tubos orobrônquicos e 
bloqueadores brônquicos, uso de métodos clínicos e 
endoscópicos para confirmar a correta posição dos tubos e 
estratégias ventilatórias para derivação pulmonar. 

1.2 Cirurgia Geral 

             Coordenadora: Dra. Paula Alves                                    

Cuidados peri-operatórios de doentes que necessitam de 
ressecção pancreática ou hepática, esofagectomia, radioterapia 
intra-operatória, ressecção de tumores neuro-endócrinos como 
feocromocitomas, ressecção de massas retroperitoneais como 
sarcomas, e quimioperfusões hipertérmicas. 
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1.3 Cirurgia Cabeça e Pescoço e ORL e Via Aérea Difícil 

Coordenadora: Dra. Filomena Cerejo 

Cuidados peri-operatórios de doentes que vão ser submetidos a 
faringolaringectomias, cirurgia LASER, grande cirurgia de cabeça 
e pescoço, com reconstrução com retalhos osteomiocutâneos 
rodados ou livres, procedimentos que requerem equipas 
multidisciplinares. Importância da otimização nutricional destes 
doentes. Co-morbilidades associadas a neoplasias de cabeça e 
pescoço. Efeitos da Quimioterapia e Radioterapia adjuvantes. 
Adquirir competências em via aérea complexa com capacidade 
de usar técnicas avançadas de manuseamento, nomeadamente, 
fibroscopia, videolaringoscopia e intubação com trocadores de 
tubos. Possibilidade de treino em intubação traqueal por 
fibroscopia com simulador. Traqueostomia na via aérea de 
emergência. Indicação para traqueostomia. 

2 Duração: 

           Três meses 

 

3 Local:  

Instituto Português de Oncologia Porto, Departamento de 
Anestesiologia, Serviço de Anestesia Clínica 
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4 Responsáveis pelo estágio:  

Maria Lina Miranda, Diretora de Serviço e Maria Paula Alves, 
Coordenadora do Internato Médico 

5 Objetivos no final do estágio: 

5.1 Planeamento e Preparação: entende a relevância da avaliação pré-
operatória e a otimização dos doentes com neoplasias malignas, 
fazendo um plano anestésico. 

5.2 Decisão Clínica: é capaz de discutir e analisar os riscos e benefícios 

da técnica anestésica em Oncologia. É capaz de lidar com problemas 
não expectáveis e capaz de alterar plano anestésico em resposta aos 
acontecimentos no peri-operatório.  

5.3 Segurança: Entende e participa na “check-list da OMS. Segue os 
“standards” e protocolos adequados. Entende a necessidade e o 
processo da notificação de incidentes/eventos adversos. 

5.4 Profissionalismo: Reconhece os receios e medos do doente, mantém 

a confidencialidade e protege a dignidade do doente 

5.5 Trabalho em Equipa: Funciona como elemento duma equipa, tem 
facilidade de comunicação e tem capacidade de liderança quando 
necessário. 

 

5.6 Competências: Demonstra familiaridade com todo o equipamento 
utilizado; demonstra atenção à situação clínica; mantém registos 

apropriados e rigorosos; está focado na segurança e responde 
adequadamente a problemas no período peri-operatório; tratamento 
dor aguda no pós-operatório no doente oncológico que pode já fazer 
tratamento de dor crónica. 
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6 Estruturação do estágio  

            O estágio é estruturado com Orientador, que será nomeado pelo 
Coordenador do Serviço de Anestesia para cada uma destas 
áreas. Marcação semanal nas áreas de Cirurgia Torácica, Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço e Cirurgia Geral e Consulta de Anestesia. 
Reuniões de Departamento às quartas-feiras às 8.00 horas.  

7 Critérios de seleção  

            Curricular e Entrevista com uma ponderação de 50% para cada 
uma. A apresentação de candidaturas tem de ser efetuada até 31 
de março de cada ano. 

 

8     Informação e contactos para apresentação de candidaturas 

Maria Lina Costa Miranda 

Diretora Serviço Anestesia Clínica do Departamento de 
Anestesiologia do IPO, Porto 

Telefone: +351 961 760 873 

E-mail: lina.miranda@ipoporto.min-saude.pt 

Instituto Português de Oncologia do Porto, EPE 

R. António Bernardino de Almeida 

4200-072 Porto 

Telefone: +351 225 084 000 

 


