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PRÁTICA	AVANÇADA	EM	ANESTESIA	REGIONAL	PERIFÉRICA	
	
A	 anestesia	 regional	 periférica	 é	 cada	 vez	 mais	 incontornável	 na	 prática	 diária	 em	

Anestesiologia	por	ter	muito	a	oferecer	ao	doente	e		ao	clínico.	

O	 aparecimento	 de	 novas	 tecnologias,	 e	 consequentemente	 de	 novas	 técnicas	 e	 novas	

abordagens	a	velhas	técnicas,	veio	dar	um	grande	impulso	à	anestesia	regional	periférica.	O	

entusiasmo	 crescente	 com	 a	 ultrassonografia	 tem	 permitido	 angariar	 muitos	 adeptos	 e	

aumentar	a	utilização	das	 técnicas	de	anestesia	 regional	pela	possibilidade	da	visualização	

em	tempo	real	das	estruturas	e	da	técnica	em	si.	

Como	 noutras	 áreas	 da	 Anestesiologia,	 a	 execução	 de	 técnicas	 de	 anestesia	 regional	

periférica	 ecoguiadas	 necessita	 de	uma	 formação	 específica	 que	 transcende	o	 âmbito	 dos	

estágios	 de	 cada	 especialidade	 e	 é	 transversal	 a	 todas	 eles	 justificando	 plenamente	 a	

existência	de	um	estágio	consagrado	exclusivamente	a	esta	área.		

Para	além	da	sua	importância	no	intra	operatório,	a	anestesia	regional	periférica	assume	um	

papel	cada	vez	mais	importante	no	controlo	da	dor	aguda	pós	operatória	sendo	

fundamental	na	rápida	recuperação	funcional	do	doente.	

Os	recentes	desenvolvimentos,	em	particular	a	utilização	generalizada	da	ecografia	como	

forma	de	aumentar	o	sucesso	diminuindo	os	riscos	da	anestesia	regional	periférica,	resultou	

na	necessidade	de	uma	aprendizagem	avançada	destas	técnicas.	

	

1. Definição	da	área	de	estágio	

Estágio	opcional	enquadrado	na	alínea	a)	do	ponto	7.4	da	Portaria	92-A/2016	publicada	

no	Diário	da	República,	1ª	Série,	nº	74	de	15	de	Abril	de	2016:	Estudos	Avançados	em	

Anestesiologia	-	Prática	Avançada	em	Anestesia	Regional	Periférica.	

		

2. Duração		

O	 estágio	 tem	 uma	 duração	 de	 3	 (três)	meses,	 a	 serem	 cumpridos,	 de	 acordo	 com	 a	

legislação,	 a	 partir	 do	 3º	 Ano	 da	 Formação	 Específica	 da	 Área	 de	 Especialização	 em	

Anestesiologia.	

	

3. Local	de	realização	do	estágio	

O	estágio	decorrerá	no	Serviço	de	Anestesiologia	do	Hospital	Beatriz	Ângelo	em	Loures.	
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4. Responsável	pelo	estágio	

Os	responsáveis	pelo	estágio	serão:	

- Dra.	Patrícia	O’Neill	

- Dra.	Filipa	Duarte.	

	

5. Objectivos	do	estágio	de	especialização:	

• Aperfeiçoar	 conhecimentos	 e	 proficiência	 em	 anestesia	 regional	 periférica	 (ARP),	

incluindo	estudo	de	diferentes	técnicas	de	ARP,	riscos	associados,	efeitos	adversos	e	

complicações.	

• Conhecer	os	princípios	 físicos	da	ultrassonografia,	bem	como	o	manuseamento	do	

ecógrafo	 e	 um	 conhecimento	 extenso	 da	 sonoanatomia,	 incluindo	 estudo	 da	

anatomia,	farmacologia.	

• Avaliação	 pré-operatória	 para	 determinar	 risco	 anestésico	 e	 estabelecer	 plano	

anestésico:	identificar	qual	ou	quais	os	bloqueios	mais	adequados	para	os	diferentes	

procedimentos,	 ponderando	 os	 benefícios	 da	 AR	 e	 intervenções	 necessárias	 para	

minimizar	o	risco.	

• Saber	informar	o	doente	e/ou	família	dos	benefícios,	dos	riscos	e	das	alternativas	à	

ARP.	

• Compreender	os	benefícios	médicos	e	vantagens	da	AR	em	especial	em	doentes	de	

elevado	risco	anestésico	e	na	população	geriátrica.	

• Avaliar	 necessidades	 anestésicas	 e	 adequar	 opções	 para	 procedimentos	 em	

contexto	de	ambulatório	e	de	internamento.	

• Avaliar	 e	 estabelecer	 plano	 para	 abordagem	 pós-operatória	 no	 contexto	 de	 dor	

aguda	pós-operatória	e	reabilitação	funcional.	

• Acompanhamento	dos	doentes	no	período	pós-operatório	integrando	a	unidade	de	

dor	aguda.	

• Dominar	 técnicas	de	anestesia	 regional	por	punção	única	 (single-shot)	e	 colocação	

de	cateter	perineural	bem	como	das	várias	formas	de	analgesia	perineural	continua	

incluindo	bombas	de	Patient	Controlled	Regional	Analgesia.		

• Aprender	a	adequar	opção	anestésica/analgésica	em	vários	contextos	cirúrgicos	que	

envolvem	cirurgia	ortopédica,	cirurgia	vascular,	cirurgia	abdominal	e	pélvica,	cirurgia	

mamária,	cirurgia	plástica	em	doentes	adultos	e	pediátricos.	
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• Debater	 as	 vantagens	 e	 desvantagens	 da	 anestesia	 regional	 periférica	 nos	 vários	

procedimentos	 e	 doentes	 relativamente	 à	 recuperação	 do	 doente,	 à	 eficiência	 da	

sala	operatória	e	aos	custos.	

• Participar	em	sessões	clínicas,	 formação	de	outros	profissionais	e	apresentação	de	

trabalho	científico.	

	

	

6. Capacidade	máxima	de	formação	

O	estágio	tem	capacidade	máxima	para		1	(um)	formando	por	cada	período	de	3	meses.			

	

7. Estruturação	do	estágio	

Nos	 três	 meses	 de	 duração	 do	 estágio,	 o	 formando	 acompanhará	 a	 equipa	 de	

Anestesiologistas	 sendo	 definido	 semanalmente	 a	 sua	 distribuição	 por	 forma	 a	

maximizar	as	 suas	oportunidades	de	visualização	e	 realização	de	 técnicas	de	anestesia	

regional	periférica,		bem	como	de	avaliação	pré-operatória	e	do	acompanhamento	pós-

operatório	dos	doentes.		

	

Áreas	envolvidas:	

• Anestesia	regional	periférica	para	procedimentos	ortopédicos		

• Anestesia	regional	para	cirurgia	mamária	e	cirurgia	plástica	

• Anestesia	regional	para	cirurgia	vascular	

• Anestesia	regional	para	cirurgia	geral	

• Anestesia	regional	para	população	pediátrica	

O	 Serviço	 de	 Anestesia	 disponibiliza	 todos	 os	 recursos	 necessários	 incluindo	 material	

didático	quer	impresso	quer	digital,	bem	como	fantomas.	

	

Avaliação	

A	avaliação	compreenderá:	

• Avaliação	contínua	

• Apresentação	de	trabalho	científico	

• Relatório	de	atividades	(com	discussão,	sujeito	a	classificação)	

• Avaliação	de	conhecimentos		
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8. Critérios	de	seleção	para	admissão	no	estágio	

	Os	candidatos	deverão	apresentar	para	o	processo	de	candidatura	uma	carta	de	

motivação.		

	

9. Endereços/Contactos	

Estágio	de	“Prática	Avançada	de	Anestesia	Regional	Periférica”	

Dr.	Miguel	Ghira	

Serviço	de	Anestesiologia	

Hospital	Beatriz	Ângelo		

Avenida	Carlos	Teixeira,	3	

2674-514	Loures	

formacao.anestesiologia@hbeatrizangelo.pt	

Telefone:	219	847	200	-	extensão	36193	


