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• Anestesia/analgesia regional: Mais comum (1 
em cada 10-100 casos): hematoma e/ou  dor residual 
no local de injeção. Menos comum (1 em cada 1000 
casos): falência da técnica com necessidade de mudar 
a técnica anestésica; lesão de vasos, músculos ou lesão 
neurológica transitória (alteração da sensibilidade ou 
diminuição da força); reação alérgica; pneumotórax 
(dependendo do local de injeção). Muito raros (1 em cada 
10 000-100 000 casos): lesão neurológica permanente; 
reações alérgicas graves; infeções no local de injeção; 
paragem cardiorrespiratória; morte.

Em algumas circunstâncias poderá haver necessidade 
de colocação de um cateter numa veia central ou numa 
artéria. Se estiver com anemia ou ocorrer hemorragia 
importante ou tiver problemas de coagulação, poderá haver 
necessidade de transfusão de sangue ou hemoderivados. 
Em algumas cirurgias ou por eventos críticos do 
intraoperatório, pode ser necessário o internamento em 
Unidade de Cuidados Intensivos após a cirurgia.
Qualquer ato anestésico pressupõe uma avaliação prévia 
quer em Consulta de Anestesia, em situações programadas 
quer à entrada da sala operatória em situações urgentes.

4. Atos/intervenções 
alternativas fiáveis e 
reconhecidas cientificamente
Qualquer uma das técnicas anestésicas anteriormente 
mencionadas (Anestesia Geral, Anestesia do Neuro-eixo 
ou Regional) poderá ser-lhe apresentada como 
alternativa a outro tipo de anestesia. 

5. Risco de não tratamento
Os riscos inerentes a não ser submetido ao 
procedimento para o qual a anestesia é realizada.



1. Descrição do ato/intervenção, 
sua natureza e objetivos
A anestesia é um ato médico que possibilita 
a execução de procedimentos cirúrgicos, 
diagnósticos e terapêuticos que conduzem 
a maior longevidade e qualidade de vida. 
Os tipos de anestesia existentes são:

• Anestesia Geral: Indução de um estado de 
inconsciência através da administração de 
medicamentos (endovenosos e/ou inalatórios). Este tipo 
de anestesia implica ventilação artificial através de uma 
máscara ou a colocação de um dispositivo na garganta 
(p. ex: tubo endotraqueal/máscara laríngea). 

• Anestesia/Analgesia do Neuro-eixo (epidural/
raquianestesia): Procedimento em que são 
administrados fármacos por via epidural e/ou 
subaracnoideia com o objetivo de retirar a sensação, 
dor ou força de determinada região do corpo. Essa 
administração é feita através de uma punção entre 
vértebras da coluna. Dependendo da técnica poderá 
ou não ser colocado um cateter para permitir a 
administração de medicamentos. Pode ser utilizada 
como técnica única ou em combinação com a Anestesia 
Geral para controlo da dor após a cirurgia.

• Anestesia Regional: Procedimento em que, através 
da injeção de medicamentos próximo dos nervos 
sensitivos do local do corpo a ser intervencionado, se 
consegue uma perda temporária de sensibilidade e/ou 
motricidade de um membro ou parte do corpo. Desta 
forma é possível minimizar a dor e permitir que o doente 
seja operado.

Ao realizar técnicas de Anestesia do Neuro-eixo e 
Anestesia Regional é possível ficar acordado durante 
o procedimento cirúrgico, contudo, poderá ser-lhe 

proposta a realização de uma sedação para facilitar a 
sua colaboração ou melhorar o seu bem-estar durante a 
cirurgia. Na sedação são administrados medicamentos 
(por ex.: por via endovenosa, inalatória, oral) que 
reduzem a ansiedade e dor, com amnésia parcial ou total 
e, dependo do nível de sedação, perda de consciência.

2. Benefícios
Possibilidade de realização dos procedimentos 
cirúrgicos, terapêuticos e de diagnóstico, com 
adequado controlo da dor, estabilidade e de 
acordo com critérios de segurança.
De salientar que a Anestesia do Neuro-eixo e Regional, 
como técnicas anestésicas únicas, podem ter alguns 
benefícios relativamente à anestesia geral, como menos 
complicações respiratórias, excelente controlo da dor 
com necessidade de menos fármacos e menor risco de 
ficar confuso após a cirurgia (sobretudo nos idosos).

3. Riscos graves e frequentes
Como em qualquer ato médico existem riscos 
inerentes a qualquer tipo de anestesia. A 
anestesia é habitualmente um procedimento 
muito seguro, contudo os riscos podem ser 
maiores se tiver algumas doenças (p.ex: 
cardiovasculares, pulmonares, hepáticas, renais, 
endócrinas e neoplasias) e/ou consumo de álcool, 
tabaco ou drogas. Os riscos mais importantes 
associados a cada técnica anestésica são:

• Anestesia Geral (e sedação): Mais comum (1 em 
cada 10-100 casos): náuseas/vómitos (30%); cefaleias; 
rouquidão e dor de garganta; lesões na boca e dentes; 
visão desfocada ou dupla transitória; tonturas; reações 
alérgicas cutâneas transitórias; dificuldade em urinar; 
confusão ou perda de memória (mais frequente em 

idosos e com recuperação habitual em semanas/meses); 
infeções respiratórias. Menos comum (1 em cada 1000 
casos): reações alérgicas graves; dificuldade temporária 
em respirar; lesão neurológica temporária (paralisia ou 
dormência) devido ao posicionamento cirúrgico; lesão 
ocular; acordar e ter memória da cirurgia; alterações 
do sono; formação de coágulos nas pernas - trombose 
(anestesia geral). Muito raros (1 em cada 10 000-100 000 
casos): reação febril aguda e grave de causa não 
infeciosa (hipertermia maligna); pneumotórax; lesão 
neurológica permanente; convulsões; acidentes 
vasculares cerebrais ou enfartes do miocárdio; surdez 
(anestesia geral); regurgitação do conteúdo do estomago/
vómito para os pulmões com pneumonia grave; embolia 
pulmonar; paragem cardiorrespiratória; morte.

• Anestesia/analgesia do Neuro-eixo: Mais comum 
(1 em cada 10-100 casos): dor nas costas; hipotensão; 
náuseas/vómitos; sensação de desmaio; retenção 
urinária; cefaleias; tremores; comichão; hematoma no 
local de punção. Menos comum (1 em cada 1000 casos): 
cefaleias muito intensas; lesão neurológica transitória 
(dias a meses); falência da técnica com necessidade de 
mudar a técnica anestésica; reações alérgicas. Muito 
raros (1 em cada 10 000-100 000 casos): lesão neurológica 
permanente/paralisia; dificuldade respiratória; infeção 
do local, abcesso epidural ou meningite; hematoma 
epidural; toxicidade dos anestésicos locais; convulsões; 
paragem cardiorrespiratória; morte.
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