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Documento	para	ser	submetido	a	aprovação	do	Colégio	de	Anestesiologia	da	Ordem	dos	Médicos,	segundo	a	
Portaria	nº	92-A/2016	de	15	de	Abril,	publicada	em	Diário	da	República,	1ª	 série	–	Nº	74	 -	15	de	Abril	de	
2016,	no	âmbito	dos	Estudos	Avançados	em	Anestesiologia.	

	

Documento	aprovado	pela	Direcção	do	Colégio	de	Anestesiologia	da	Ordem	dos	Médicos,	na	sua	Reunião	

Ordinária	de	06	de	Julho	de	2018,	na	SRC,	em	Coimbra,	segundo	a	Portaria	nº	92-A/2016,	de	15	de	Abril.	



																																																																																																													 	
	
	

I. Introdução	
A	 ultrasonografia	 tornou-se	 nos	 últimos	 anos	 um	 instrumento	 fundamental	 para	 a	 prática	 de	
procedimentos	 em	 várias	 áreas	 da	medicina,	 não	 sendo	 a	 Anestesiologia	 exceção.	 É	 considerado	
atualmente	 o	 gold	 standard	 em	 várias	 intervenções,	 como	 é	 o	 caso	 da	 inserção	 de	 acessos	
vasculares,	 e	 recomendada	 na	 execução	 de	 técnicas	 de	 anestesia	 regional	 devido	 ao	 aumento	 do	
perfil	de	segurança	para	com	o	doente,	um	dos	pilares	que	caracteriza	esta	especialidade.	
Por	se	tratar	de	um	área	cujo	sucesso	é	operador	dependente,	a	execução	destas	técnicas	de	forma	
autónoma	 e	 evolutiva	 necessita	 de	 uma	 formação	 e	 prática	 contínua,	 conseguida	 através	 de	 um	
complemento	específico.	
	

II. Duração	
O	estágio	tem	uma	duração	de	2	(dois)	meses,	a	serem	cumpridos	a	partir	do	3º	Ano	da	Formação	
Específica	da	Área	de	Especialização	em	Anestesiologia.	
Máximo	 de	 4	 estágios	 anuais	 (os	 meses	 de	 Julho,	 Agosto,	 Setembro	 e	 Dezembro	 não	 estão	
contemplados).	
	

III. Local	
Centro	Hospitalar	Lisboa	Ocidental	–	Hospital	Egas	Moniz	e	Hospital	São	Francisco	Xavier	

-	Blocos:	Central	e	Unidade	de	Cirurgia	de	Ambulatório.	
-	 Organização:	 áreas	 de	 cirurgia	 geral,	 neurocirurgia,	 cirurgia	 plástica,	 otorrinolaringologia,	
urologia,	 cirurgia	 vascular,	 ginecologia/obstetrícia	 e	 ortopedia,	 em	 regime	 de	 cirurgia	
programada	e	urgente.	
Meios/recursos:	Carro	de	anestesia	regional	e	protocolos	de	dor	aguda.		
	

IV. Responsável	do	estágio	
Ronald	Silva	-	Assistente	Hospitalar	do	CHLO		
	
Secretariado	do	Serviço	de	Anestesiologia	do	CHLO	(Lígia	Gomes):		
210431046		
lcgomes@chlo.min-saude.pt	
	

V. Objetivos	
i. Gerais	

a. Conhecer	os	princípios	físicos	da	ultrassonografia,	bem	como	da	interface	operador-
ecógrafo.	

b. Participar	em	sessões	clínicas.	
	

ii. Acessos	vasculares	ecoguiados	
a. Conhecer	 a	 anatomia	 e	 consequentemente	 sonoanatomia,	 para	 inserção	 de	

cateteres	vasculares	venosos	e	arteriais.	
b. Conhecer	a	existência	de	diferentes	técnicas	de	inserção	de	cateteres	vasculares,	os	

seus	riscos	e	benefícios.		



																																																																																																													 	
	

	
	
	

iii. Anestesia	regional	ecoguiada	
a) Conhecer	 a	 anatomia	 e	 consequentemente	 sonoanatomia,	 para	 a	 realização	 de	

técnicas	de	anestesia	regional.	
b) Conhecer	a	farmacologia	dos	principais	fármacos	utilizados,	bem	como	dos	fármacos	

adjuvantes.	
c) Conhecer	e	executar	técnicas	básicas,	intermédias	e	avançadas.	
d) Executar	 técnicas	 de	 anestesia	 regional	 por	 punção	 única	 e	 com	 colocação	 de	

cateter	perineural,	bem	como	o	uso	das	várias	modalidades	de	analgesia	perineural	
contínua	e	intermitente.		

e) Considerar	 a	 opção	 anestésica/analgésica	 nos	 vários	 contextos	 cirúrgicos	 em	
doentes	adultos	e	excecionalmente	em	doentes	pediátricos.	

f) Realizar	um	plano	anestésico,	identificando	a	técnica	regional	mais	adequada,	tendo	
em	conta	todo	o	período	peri-operatório.	

	
VI. Capacidade	máxima	de	formação	

O	número	máximo	de	formandos	por	período	de	tempo	é	de	1	(um).	
	

VII. Critérios	de	seleção	para	admissão	ao	estágio	
A	seleção	dos	candidatos	será	feita	mediante	a	apresentação	de	uma	curta	proposta	por	escrito	que	
deverá	 incluir	os	objetivos,	 interesse/motivação	e	 formação	prévia,	que	será	apreciada	pelo	grupo	
de	trabalho.	
	

VIII. Estrutura	do	estágio	
i. O	 formando	 ficará	 sob	 a	 responsabilidade	de	um	 tutor	 do	 grupo	de	 trabalho	 em	 funções,	

nomeado	pelo	Serviço	de	Anestesiologia,	que	orientará	a	sua	 formação.	A	distribuição	nas	
várias	 áreas	 de	 intervenção	 cirúrgica	 será	 feita	 de	 forma	 semanal,	 acompanhando	 o	
formador	designado	de	acordo	com	os	casos	clínicos,	de	modo	a	rentabilizar	a	visualização	e	
execução	do	maior	número	de	técnicas.	

ii. Será	disponibilizado	material	de	apoio	ao	formando	de	modo	antecipado	e	ao	longo	de	toda	
a	duração	do	estágio.	

iii. Técnicas	passíveis	de	execução	durante	o	estágio	
a. Treino	de	manipulação	sonda-agulha-alvo	
	

b. 	Acessos	vasculares	ecoguiados	
1. Cateter	venoso	central	jugular	
2. Cateter	venoso	central	subclávio	
3. Cateter	venoso	femoral	
4. Cateter	arterial	

	
	
	



																																																																																																													 	
	

	
	
	

c. 	Anestesia	 regional	ecoguiada	 (a	classificação	dos	bloqueios	pode	variar	 segundo	a	
bibliografia	e	serve	apenas	como	referência)	

1. Técnicas	 básicas:	 Bloqueio	 do	 plexo	 cervical	 superficial	 e	 intermédio;	
Bloqueio	plexo	braquial	via	axilar;	Bloqueio	femoral;	Bloqueio	safeno	(canal	
dos	adutores);	

2. Técnicas	 Intermédias:	 Bloqueio	 interescalénico;	 Bloqueio	 supraclavicular;	
Bloqueio	infraclavicular;	Bloqueio	ciático	via	poplítea	e	subglúteo;	Bloqueios	
interfasciais	–	TAP	e	PEC’s;	Bloqueio	do	obturador.		

3. Técnicas	 Avançadas:	 Bloqueios	 contínuos	 (interescalénico,	 supraclavicular,	
infraclavicular,	 femoral,	 safeno,	 ciático);	 Bloqueio	 paravertebral	 ;	 Bloqueio	
do	 erector	 da	 espinha;	 Bloqueio	 do	 plexo	 lombar;	 Bloqueio	 do	 quadrado	
lombar;	Bloqueio	ciático	(via	anterior);	Bloqueio	neuroeixo.	

4. Avaliação	da	eficácia	e	possíveis	complicações	no	recobro	e	pós-operatório.	
5. Oportunidade	de	complementar	a	formação	na	área	de	bloqueios	da	cabeça	

e	do	pescoço	(não	ecoguiados),	quando	apropriado.	
	

iv. Todas	as	técnicas	realizadas	devem	ser	registadas	pelo	formando.	
	

	
IX. Avaliação	

i. A	avaliação	compreenderá:		
a. 	Avaliação	contínua.	
b. 	Apresentação	de	um	trabalho	relevante	na	área	do	estágio,	em	reunião	de	serviço.	
c. Apresentação	de	casuística.	

	


