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A Experiência e competência na gestão da via aérea assume-se como 

nuclear e fundamental na prática clínica de um anestesiologista. 

Independentemente do cenário clínico (bloco operatório, unidade de 

cuidados pós anestésicos, unidade de cuidados intensivos, emergência, 

etc.) em que o anestesiologista aborda o seu doente, a gestão da 

abordagem e manuseio da via aérea assume-se como um domínio 

essencial.  

O reconhecimento da existência de uma potencial dificuldade é 

fundamental para antecipar e construir um modelo de abordagem da via 

aérea que se revele seguro, adequado e eficaz para assegurar patência, 

estabilidade e proteção da via aérea no sentido de podermos assegurar 

ventilação e oxigenação adequada ao nosso doente. Essa impossibilidade 

pode ser desastrosa, tida como incompetente e associar-se a importante 

morbilidade e mortalidade.  

 

Estas características justificam que a Via Aérea seja objeto de uma 

formação especifica bem como de uma manutenção de conhecimentos 

adequada. 

 

Assim, desde há vários anos que o Comité Europeu para o Ensino da 

Anestesiologia inclui no seu programa formativo cursos independentes de 

Via Aérea Difícil e de Fibroscopia sob a coordenação dos Drs. Jorge Matos 

Órfão e José Aguiar (responsáveis do Grupo de Via Aérea da SPA).  

Estes cursos têm tido um êxito científico e organizacional importante 

constituindo uma referência no plano de formação pós-graduado no 

internato da especialidade assim como na formação continua de 

especialistas de anestesiologia. 
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Em 2016 o Comité Europeu de Ensino de Anestesiologia(CEEA-ESA), a 

Sociedade Portuguesa de Anestesiologia (SPA) e o Centro Biomédico de 

Simulação do Centro Hospitalar do Porto (CBS CHP) estabeleceram uma 

parceria para a coordenação e organização regular de ações de formação 

na área da Anestesiologia mais especificamente na área da Via Aérea. 

O curso de Via Aérea e o Curso de Fibroscopia, dirigem-se exclusivamente 

a médicos e preferencialmente de especialidades em que a necessidade de 

abordar a via aérea seja uma realidade.  

Assim, cada Curso teórico prático tem um número máximo de 24 

formandos, (justificado por características formativas dos próprios cursos), 

uma duração media de 10 horas e um custo de 250€, o Curso de Via Aérea, 

e um custo de 250€, o Curso de Fibroscopia, (ambos por formando). 

Estes cursos desenvolvem-se atualmente nas instalações do Centro, têm 

uma periodicidade trianual e os programas científicos são os apresentados 

a seguir. 

Os próximos Cursos de Via Aérea e de Fibroscopia terão lugar a 8 e 9 de 

junho, respetivamente. 

As inscrições podem ser realizadas por mail, preferencialmente para o 

Comité Europeu de Ensino de Anestesiologia 

(http://www.feeaportugal.org) - feeaportugal@gmail.com ou para o 

Grupo de Via Aérea da SPA- via.aerea.spa@gmail.com. 

 

Os Coordenadores 

 

Jorge Matos Órfão e José Gonçalves Aguiar 

mailto:feeaportugal@gmail.com
mailto:via.aerea.spa@gmail.com
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