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PROPOSTA	DE	ESTÁGIO	OPCIONAL	EM	ANESTESIOLOGIA	
	
1- INTRODUÇÃO	

A	 Unidade	 Funcional	 de	 Cirurgia	 Hepato	 Bilio	 Pancreática	 e	 de	
Transplantação	 (UHBPT)	 do	 Centro	 Hospitalar	 Universitário	 Lisboa	 Central	
(CHULC)	 -	Hospital	Curry	Cabral	 (HCC)	dispõe	de	 	 equipas	multidisciplinares	
dedicadas,	 com	 vasta	 experiência	 nesta	 área.	 Engloba	 os	 Centros	 de	
Referência	 de	 :	 Cancro	 Hepato-bilio-pancreatico;	 Transplante	 Hepático;	
Transplante	Renal	de	adulto	e	Transplante	Reno-pancreatico.	

A	Área	de	Anestesiologia	do	Centro	Hospitalar	Universitário	de	Lisboa	Central	
–	 Polo	 Hospital	 Curry	 Cabral	 	 propõe-se	 facultar	 um	 estágio	 de	 Estudos	
Avançados	 em	 Anestesiologia	 na	 área	 da	 transplantação	 hepática,	
pancreática	e	renal	e	cirurgia	hepato-bilio-pancreatica.	

1.1	 -	 Organização	 da	 Unidade	 de	 Cirurgia	 Hepato	 Bilio	 Pancreática	 e	 de	
Transplantação		

A	UHBPT		está	organizada	especificamente	para	cada	área	de	transplantação	
com	 equipas	 multidisciplinares	 distintas	 que	 envolvem	 profissionais	 de	
diferentes	especialidades.		

Iniciou	 o	 programa	 de	 transplantação	 hepática	 em	 1992,	 contando	 já	 com	
mais	de	2130	transplantes	efectuados	até	 inicio	de	2019.	São	realizados	em	
média,	 130	 transplantes	 hepáticos/ano,	 sendo	 o	 centro	 que	 mais	
transplantes	 realiza	 em	 Portugal.	 É	 pioneiro	 no	 transplante	 hepático	
sequencial	com	dador	vivo	PAF	e	de	dador	vivo.		

O	programa	de	transplantação	renal	teve	inicio	em	1989,	com	cerca	de	2000	
transplantes	 realizados	 até	 início	 de	 2019.	 São	 realizados,	 em	 média	 50		
transplantes	renais	por	ano,	incluindo	o	transplante	de	dador	vivo.	

O	 programa	 de	 transplantação	 pancreática	 teve	 inicio	 em	 2006,	 com	 62	
transplantes	 realizados	 até	 ao	 início	 de	 2019.	 São	 realizados	 em	 média,	
actualmente,	15	transplantes	por	ano.	



	

A	 área	 da	 transplantação	 possui	 uma	Unidade	 de	 Transplantes	 (enfermaria	
geral)	 dedicada	 à	 preparação	 dos	 doentes	 para	 transplante	 e	 ao	 seu	
seguimento	 no	 pós-operatório.	 O	 pós-operatório	 imediato	 é	 realizado	 na	
Unidade	 de	 Cuidados	 Intensivos	 –	 UCI,	 a	 qual	desde	 o	 início	 do	 programa,	
colabora	 no	 tratamento	 destes	 doentes	 possuindo	 uma	 vasta	 experiência	
nesta	área.		

2- DURAÇÃO	

O	estágio	tem	a	duração	mínima	de	3	meses,	podendo	ter	a	duração	de	4	e	6	
meses.	

3- LOCAL	

Hospital	Curry	Cabral	–	Centro	Hospitalar	Universitário	de	Lisboa	Central	
	
4- RESPONSÁVEIS	DE	ESTÁGIO	

Responsável	de	Anestesiologia	Polo	HCC	

Susana	Cadilha	-	Assistente	Hospitalar	Graduado	Sénior	CHULC	

Orientadores	de	Estágio	

Maria	João	Aguiar-	Assistente	Hospitalar	Graduado	Sénior	CHULC	

Filipe	Pissarra	–	Assistente	Hospitalar	CHULC		

Luisa	Perry	–	Assistente	Hospitalar	CHULC		

Margarida	Canas	-	Assistente	Hospitalar	CHULC		

Rita	Poeira	-	Assistente	Hospitalar	CHULC		

5- OBJETIVOS	GERAIS	E	ESPECÍFICOS	DO	ESTÁGIO	

Este	 estágio	 tem	 como	 objectivo	 principal	 proporcionar	 a	 aquisição	 de	
conhecimentos	teórico-	práticos	na	abordagem	peri-operatória	de	doentes	



	

de	 elevado	 risco	 anestésico-cirúrgico,	 submetidos	 a	 cirurgia	 hepato-bilio-
pancreatica	major	e	transplantação.		

No	final	do	estágio	devem	ter	sido	adquiridos	conhecimentos	e	competências	
nas	seguintes	vertentes:		

• Gestão	da	doação,	manutenção	do	dador	e	colheita	multiorgânica;		
• Fisiopatologia	renal,	pancreática	e	hepática;		
• Avaliação	 pré-operatória	 dos	 doentes	 propostos	 para	 transplante	 e	

cirurgia	hepato-bilio-pancreatica;		
• Anestesia	 de	 doentes	 com	 insuficiência	 hepatocelular,	 renal	 e	

pancreática;		
• Anestesia	para	transplante	hepático,	reno-pancreático	e	renal;	
• Anestesia	para	cirurgia	hepato-bilio-pancreatica	electiva	e	de	urgência;	
• Manuseio	 de	 doentes	 com	 graves	 distúrbios	 hidroeletrolíticos	 e	

metabólicos.		
• Medicina	 transfusional:	 abordagem	 da	 hemorragia	 maciça,	

coagulopatia	 e	monitorização	da	 coagulação;	 técnicas	poupadoras	de	
sangue.	

• Monitorização	 hemodinâmica	 invasiva	 diferenciada	 (PiCCO,	 Eco-TE,	
PAP);		

• Manuseamento	 pós-operatório	 dos	 doentes	 transplantados	 (UCI	 e	
Unidade	de	Transplantes);		

	

6- CAPACIDADE	FORMATIVA		
	

A	capacidade	formativa	máxima	é	de	2	internos	por	cada	período	de	estágio.	
	
	
7- ESTRUTURAÇÃO	DO	ESTÁGIO/ATIVIDADE	PLANEADA	

O	interno	participará	em	toda	a	actividade	clínica	peri-operatória	no	âmbito	
da	 cirurgia	 hepato-bilio-pancreatica	 e	 da	 transplantação	 (avaliação	 pré-
operatória,	 bloco	 operatório,	 cuidados	 intensivos	 e	 unidades	 de	
internamento),	 garantindo	 assim	 uma	 formação	 teórico-prática	 de	 forma	 a	



	

atingir	os	objectivos	específicos	e	 a	proporcionar	 alguma	autonomia	nestas	
áreas.		

3.1-	Actividade	Assistencial		

	A	atividade	assistêncial	será	desenvolvida	do	seguinte	modo:	

• Consulta	de	anestesia	para	transplante	hepático	
• Reunião	multidisciplinar	de	transplantação	(	semanal).		
• Bloco	operatório	 -	 	 Anestesia	para	 cirurgia	hepato-bilio-pancreática	 e	

transplantação.	 Sendo	 a	 transplantação	 uma	 actividade	 não	
programada	 o	 interno	 deverá	 estar	 disponível,	 para	 nela	 participar	
quando	solicitado.	

• Unidade	 de	 Transplantes	 e	 UCI	 –	 Avaliação	 e	 preparação	 do	 doente	
internado,	seguimento	no	pós-operatório	

• Serviço	de		urgência	(	12h	semanais)	-	urgência	interna	no	HCC	

3.2-	Actividade	Formativa		

A	actividade	formativa	inclui:		

• Participação	 na	 reunião	 multidisciplinar	 semanal	 de	 transplante	
hepático.	
Nesta	 reunião	 são	 apresentados	 os	 doentes	 propostos	 para	
transplante,	a	casuística	do	UHBPT,	discutidos	os	casos	de	morbilidade	
e	mortalidade	 e	 apresentados	 trabalhos	 científicos	 relacionados	 com	
esta	área.		

• Formação	 teórica	mensal	ministrada	 pelos	 coordenadores	 envolvidos	
nas	várias	áreas	da	transplantação.	

• Realizar	ou	dar	 início	a	um	trabalho	de	 investigação	clínica	no	âmbito	
do	estágio			

8- CRITÉRIOS	DE	SELEÇÃO	PARA	ADMISSÃO	AO	ESTÁGIO	

- A	 candidatura	 é	 feita	 mediante	 pedido	 oficial	 e	 envio	 de	 carta	 de	
motivação	 ao	 responsável	 de	 estágio	 com	 conhecimento	 do	
responsável	 do	 Gabinete	 de	 Ensino	 e	 Investigação	 de	 Anestesiologia	
(GEIA),	 Dra.	 Teresa	Máximo	 e	 da	 Diretora	 da	 Área	 de	 Anestesiologia	
(Dra.	Isabel	Fragata).	



	

- A	 selecção	 é	 feita	 mediante	 a	 existência	 de	 vaga	 para	 o	 período	 de	
estágio	pretendido.	

- Será	dada	preferência	aos	internos	do	5º	ano	de	especialidade	

9- AVALIAÇÃO	FINAL		

A	 avaliação	 do	 estágio	 inclui:	 (1)	 avaliação	 contínua;	 (2)	 apresentação	 e	
discussão	 de	 relatório	 de	 atividades	 e	 (3)	 realização	 de	 trabalho	 de	
investigação	científica	ou	auditoria	clínica.	
	

10-LITERATURA	DE	APOIO	

A	fornecer	aquando	da	aceitação	do	estágio	

	

11-CONTACTOS	PARA	ESCLARECIMENTOS	E	CANDIDATURAS	

-Susana	Cadilha	

Coordenadora	de	Anestesiologia	do	Polo	HCC	

susanacadilha@hotmail.com		

-Filipe	José	da	Silva	Pissarra		

Orientador	de	estágio	

filipepissarra@gmail.com			

-Secretariado	Polo	de	Anestesiologia	do	HCC	

anabela.amaro@chlc.min-saude.pt 
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