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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 11 de Dezembro de 2018, na SRS, em Lisboa, segundo a Portaria no 
92-A/2016, de 15 de Abril. 
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DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTÁGIO: 

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil EPE é, por definição, um centro de 

referência em cirurgia oncológica que, à imagem de outras instituições congéneres, concentrou toda a 

patologia cirúrgica da cabeça e pescoço num único serviço, possibilitando o desenvolvimento de rotinas 

e de técnicas específicas na abordagem cirúrgica e anestésica destes doentes, num contexto casuístico 

que, a nível nacional, não está ao alcance de qualquer outra instituição. 

Com a criação de estágios opcionais no programa de formação específica da especialidade de 

Anestesiologia, actualmente, com enquadramento 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, partilhar este conhecimento com 

os internos de outros serviços tornou-se um imperativo de consciência e uma exigência formativa. 

A utilização dos actuais modelos de abordagem anestésica na cirurgia da cabeça e pescoço, 

farmacológicos ou técnicos, com o aumento da complexidade dos procedimentos cirúrgicos, permite lidar 

com doentes que antes eram considerados inaptos para uma intervenção cirúrgica, criando novos 

desafios aos anestesiologistas. 

A especificidade neste domínio que, do ponto de vista cirúrgico, atravessa especialidades como a Cirurgia 

Geral, a Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, a Cirurgia Maxilo-Facial, a ORL e a Oftalmologia, é tal que o 

anestesiologista necessita de ganhar competências próprias na optimização pré-operatória, nos 

diferentes métodos de abordagem da via aérea, nas diversas estratégias ventilatórias, no domínio da 

anestesia endovenosa por concentração alvo, nas diferenças de intensidade e características da dor 

perioperatória e na multidisciplinaridade médica que se exige, justificando totalmente um importante 

complemento de formação aos estágios obrigatórios do programa de formação específica de 

anestesiologia para os que estiverem interessados nesta áre 
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ÁREA DE ESTÁGIO: 
Prática Avançada em Anestesia para Cirurgia da Cabeça e Pescoço. 

 
OBJECTIVOS DO ESTÁGIO: 

Aquisição e actualização de conhecimentos e competências na abordagem dos doentes desta área, 

nomeadamente: 

• Especificidades dos doentes com hábitos tabágicos e alcoólicos acentuados 

• DPOC 

• Desnutrição e/ou desidratação 

• Efeitos da radioterapia e quimioterapia 

• Patologia tiroideia 

• Deformidades anatómicas provocadas pela patologia ou intervenções cirúrgicas anteriores 

• Técnicas de ventilação, manuseamento da via aérea e entubação especiais (utilização do carro 

de via aérea difícil) 

• Utilização de Tubos NIM 

• Traqueotomia de emergência 

• Anestesia para: 

• Cirurgia laser 

• Grande cirurgia do ouvido, nariz e maxilar superior 

• Patologia tiroideia grave 

• Hemi/Glossectomia 

• Faringectomia 

• Laringectomia 

• Hemi/Mandibulectomia 

• Esvaziamento ganglionar cervical 

• Reconstrução com retalho miocutâneo rodado 

• Reconstrução com retalho miocutâneo livre 

• Cirurgia para pull-up gástrico 

• Domínio da anestesia endovenosa por concentração alvo 

• Decisão de protecção da via aérea por entubação vs traqueotomia 

• Terapêutica pós-operatória global, incluindo a terapêutica organizada da dor aguda 
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RESPONSÁVEL DE ESTÁGIO: 
Drª Ana Gaspar   

* A cada interno, será designado um orientador de formação específico para o período de duração 

do estágio. 

 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO: 
Duração mínima de 1 mês e máxima de 3 meses.  

 

ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁGIO: 

O interno integrará a actividade diária do serviço no âmbito de todas as fases da abordagem perioperatória 

da anestesia para a cirurgia da cabeça e pescoço, sendo sempre acompanhado por um orientador de 

formação específica. 

De acordo com a duração do seu estágio, os internos participarão activamente, no peri-operatório, em: 

a) Duração de 1, 2 e 3 meses 

• Programação e preparação da anestesia 

• Abordagem multidisciplinar 

• Anestesia para cirurgia convencional e de ambulatório 

• Avaliação clinica na UCPA e terapêutica pós-operatória 

• Reuniões científicas do serviço 

• Actividades científicas em curso ou a iniciar 

 
b) Duração de 2 e 3 meses 

Às actividades mencionadas na alínea a), acrescem ainda: 

• Unidade de Dor Aguda no âmbito do estágio 

 

c) Duração de 3 meses 

Às actividades mencionadas na alínea a) e b), acrescem ainda: 

• Avaliação pré-operatória 

• Risco e optimização do doente 

• Anestesia fora do Bloco, no âmbito da realização de Gastrostomias Percutâneas Endoscópicas 

em doentes com via aérea difícil. 
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CAPACIDADE FORMATIVA: 
Dois internos em cada periodo de 30 dias. 
 
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO:  
Carta de motivação e Curriculum Vitae (máximo 3 páginas). 

Os candidatos serão notificados do resultado da selecção, por email, no prazo de 30 dias após recepção 

da respectiva candidatura. 

 
AVALIAÇÃO: 

Quantitativa contínua, complementada pela apresentação de relatório de actividades. 
Estes 2 componentes traduzir-se-ão numa nota final do estágio. 

 

CONTACTOS: 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E. 

Serviço de Anestesiologia 

Rua Prof. Lima Basto 

1099-023 Lisboa 

 

E-mail. secretariado.oncoanestesia@gmail.com 

Telefone directo: 217 229 885 

Secretariado: Dina Dias 

 

www.oncoanestesia.org 
 


