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1.- INTRODUCCIÓ: 

L’ Anestesiologia i Reanimació és una especialitat  mèdica que té com objectius l’ estudi,  

docència, investigació i  aplicació clínica de: 

1. Mètodes i tècniques per fer insensible al dolor i  protegir al pacient de l’agressió abans, durant i 

després de qualsevol intervenció quirúrgica i obstètrica, d’ exploracions diagnòstiques i 

traumatismes. 

2. Mantenir les funcions vitals en les millors condicions i en el donant d’òrgans. 

3. Tractar pacients amb funciones vitals compromeses. 

4. Tractament del dolor de qualsevol etiologia, agut i crònic. 

5. Reanimació en el mitjà extrahospitalari. 

L’ objectiu general és formar especialistes capaços de portar a terme el tractament adequat en les  

circumstàncies exposades. 

La formació dels MIR en Anestesiologia i Reanimació es basa tant en aspectes assistencials com en 

aspectes de docència teòrics, que permetin abordar situacions complexes en Anestèsia, Reanimació o 

Terapèutica del Dolor. . El Servei d'Anestesiologia de l'Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta 

té organitzat un pla de formació dels seus metges residents per complir els objectius generals i específics 

assenyalats per la Comissió Nacional de l'Especialitat en el seu Guia de Formació d'Especialistes. 

En aquest pla es contemplen tant l’adquisició de coneixements teòrics com el desenvolupament 

d’habilitats en les diferents tècniques que ha de dominar un metge especialista. A més dels aspectes 

docents i assistencials, se'ls introdueix al món de la investigació científica. De forma gradual se'ls 

implica més activament en cada un d'aquests apartats amb una responsabilitat creixent de forma 

concordant a la seva progressiva maduresa professional. 

La formació assistencial es du a terme mitjançant rotacions per les diverses àrees de l'especialitat, on el 

MIR està sempre tutelat pel personal de la plantilla, fins que va adquirint progressivament nivells 

creixents de responsabilitat i autonomia. 

Els anestesiòlegs de l'Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta exerceixen les seves funcions en 

la consulta preanestèsica, a les sales d'hospitalització resolent consultes formulades per altres 

especialitats, (dolor, preoperatori, etc.), en les àrees quirúrgiques i diagnòstiques (TAC, Unitat 

Coronàries), a la sala de reanimació postoperatòria, en sala de parts i en la unitat del dolor. 

En cada unitat els anestesiòlegs que treballin en l'àrea es responsabilitzaran que els MIR vagin 

aconseguint els objectius proposats en cada rotació.  
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2. - RESPONSABLES DE DOCÈNCIA 

Tutores: Dra. Maite Metje, Dra. Montse Robert 

Cap de Servei: Dr. Antonio Villalonga 

Membre del servei en la Comissió de Docència: Dra. M. Metje 

President de la Comissió de Docència: Dra. Blanca Martínez. Servei de Farmàcia Hospitalària 

Secretària del Servei d'Anestèsia: Sra. Mariona Verdaguer 

Secretària de la Comissió de Docència: Sra. Isabel Sastre  

 

3.- ADJUNTS ASSIGNATS  A CADA ÀREA: 

Oftalmologia: Dr. D. Caramés, Dra. C. Hernández 

Ginecologia i Obstetrícia: Dra. J. Ros, Dra. C. Hernández, Dr. J. Pujol 

Cirurgía general: Dra. Ch. García, Dra. B. Pardina, Dra. S. Torres, Dr. A. Arxer  

Urologia: Dr. A. Arxer Dr. E. Leon 

Cirugia vascular: Dra. M. Metje, Dra. F. Parramon y Dra. N. Estanyol 

Traumatologia: Dr. X. March, Dra. I. Castrillo, Dra. C. Busquets, Dr. J. Sánchez 

Otorrinolaringologia: Dr. J. López   

Neurocirugia: Dr. J. López  

Cirurgia pediátrica: Dr. J. López, Dra. M. Robert, Dra. M. Diaz  y Dra. A. Costa 

Cirugia toràcica: Dra. M. Metje, Dra. F. Parramon y Dra. N. Estanyol 

Cirurgia cardiaca: Dra. F. Parramon, Dra. N. Estanyol, Dr. X. March y Dra. B. Pardina 

Cirurgia major ambulatòria: Dra. D. Caramés, C. Hernández y J. Pujol 

Anestèsia en Radiodiagnòstic: Dr. J. Pujol,  Dra. M. Robert, Dra. M. Díaz y Dra. A. Costa 

Consultes Externes Preoperatori: Dra. D. Caramés, Dra. C. Hernández, Dra. M. Robert, Dra. N. 

Estanyol,  Dra. S. Torres, Dr. E. Leon y Dr. J. Sanchez 

Reanimació: Dra. M. Metje, Dra. F. Parramon, Dra. N. Estanyol y Dr. E. Leon 

Unitat del Dolor: Dra. C. Busquets, Dr. J. Pujol,  Dr. J. Vilaplana y Dr. A Arxer. 

Urgències: Metge de guàrdia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

4.- BIBLIOTECA 

La biblioteca del nostre Hospital, compta amb la subscripció a múltiples revistes i accés a Internet, com 
a servei de documentació mèdica. 
Disposa d'una col·lecció de llibres d'anestèsia bastant completa. 
Les revistes de la nostra especialitat que es poden trobar són les següents: 
. Acta Anaesthesiologica Scandinava 
. Anaesthesia 
. Anesthesia and Analgèsia 
. Anesthesiology 
. Annales Françaises Anestesia et Reanimation 
. British Journal of Anaesthesia 
. Canadian Journal of Anesthesiology 
. Revista Española de Anestesiología y Reanimación 
 

A més en el servei estan: 

. Actualitzacions en Anestesiologia i Reanimació 

. Cirurgia Major Ambulatòria 

. Dolor 

. Revista de la Sociedad Española del Dolor 

. European Journal of Anaesthesia 
 
El Servei d'Anestesiologia disposa d'una col·lecció de llibres de l'especialitat que són totalment actuals. 
També hi ha una àmplia col·lecció de videos i CD-ROM amb interessant informació científica. 
 
Llibres: 
. Harrison. Principis de Medicina Interna (14a ED).1998 
. Farreras Rozman. Medicina Interna (14a Ed). 2000 
. Rippe. Intensive Care Medicine. (3a ed)1997 
. Yentis SM. Anaesthesia and intensive care. 1999 
. RA.Mason. Anestèsia Clínica. 1992 
. RK Stoelting. Aneshtesia and coexisting disease. (3ºEd)1993 
. AP Adams. Anestèsia d'urgències. 1989 
. Criat A. Anestèsia en malalties poc freqüents. 1999 
. Frare JR. Manual de medicina|medecina preoperatori. 1999 
. PG Barash. Clinical Anesthesia (4t Ed). 2001 
. RD Miler. Anestèsia (4t Ed).1998 
. LM Torres. Tractat d'Anestèsia i Reanimació. 2001 
. MS Carrasco Jiménez. Anestèsia intravenosa. 1977 
. Carrero E. Fisiologia aplicada a l'anestesiologia (2a! Ed).2003 
. Taula A. Manual clínic de la via aèria (2). 2002 
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. Gomar- Villalonga. Casos Clínics en Anestesiologia I i II (2a Ed). 2005 

. Castell C. Farmacologia en Anestesiologia. FEEA. (2a Ed) 2003 

. Castell C. Cursos I i VAIG VEURE de formació continuada en Anestesiologia. FEEA (I: Sistema 
respiratori, VI: Anestèsia segons el pacient, la cirurgia i modes d'organització) 2005 
. Castell C. Curs III de formació continuada en anestesiologia. FEEA (Cures crítiques, 
medicina|medecina d'urgències, sang i transfusió) 2004 
. Castell C. Curs IV i V de formació continuada en anestesiologia. FEEA (Anestèsia i reanimació en 
obstetrícia i pediatria, reaccions adverses a fàrmacs. Sistema nerviós, anestèsia regional i tractament 
del dolor)2004 
. Zinder and levinson ´ segon Anesthesia for obstetrics (4t Ed). 2002 
. Norris. Obstetric Anesthesia. 1993 
. GW Ostheimer. Manual of obstetric anesthesia (2n ed). 1992 
. Katz S. Anesthesia and uncommon pediatric diseases (2a Ed) 
. Bell C. Manual d'anestèsia èdiátrica 
. A practice of anaesthesia for infants and children 
. Villalonga A. Fibroscopia en Anestesiologia i reanimación.2005 
. Villalonga A. Emergències en anestesiologia i reanimació. 2006 
. Roewer N. Atles de anestesiología.2003 
. Bonica. Terapèutica del dolor (3a Ed) 2003 
. Katz J. Atles of regional anestesia 
. Netter FH. Sistema nerviós. Anatomia i fisiologia. 1989 
. D'Andrés J. Posada al Dia en Anestèsia regional i tractament del dolor. Vol II 1999, Vol V 2002 
. Català E. Manual de tractament del dolor. 2003 
. Walkman. Atles de síndromes doloroses poc freqüent. 2004  
 

 

5. - LLIBRE DEL RESIDENT GENERAL  

Tots els residents de primer any rebran el Llibre del resident on es troben detallats els següents 

apartats (ho trobareu a la pàgina principal de la intranet de l'Hospital): 

Introducció 

Comissió de docència 

Funcions  

Composició  

Serveis docents i tutors 

Secretària de la comissió de docència 

Servei de Biblioteca  

Oferta docent de l'Hospital 
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Programa formatiu de l'Hospital:  

• Mòdul de Reanimació Cardio-Pulmonar  

• Mòdul d'habilitats comunicatives  

• Mòdul de metodologia científica  

• Mòdul sobre bioètica 

Cursos de formació de postgrau  

Sessions clíniques Sistema d'avaluació 

Instruccions d'emplenament de fulls d'avaluació  

Aspectes d'àmbit laboral 

 

 

6. - NORMES GENERALS PER AL RESIDENT D'ANESTÈSIA 

6.1- S’assignaran rotacions per les diferents àrees- quiròfans de l'especialitat (veure full de rotacions). 

El resident es responsabilitzarà de la valoració preoperatòria i la premedicació dels pacients que 

s'intervinguin l'endemà al seu quiròfan, sempre sota la direcció i assessorament de l'adjunt que 

correspongui a aquest quiròfan. 

Al final de cada rotació, el resident: 

   . Lliurarà a l'adjunt responsable de cada àrea el full  de la seva avaluació que una vegada omplerta 

serà lliurada a les tutores. 

   . Omplirà una enquesta donant la seva opinió sobre cada rotació, a fi d'avaluar i millorar els punts 

febles de la mateixa. 

La majoria d'aquestes rotacions s’efectuaran en l'Hospital Dr. Trueta, segons programa que es lliura en 

incorporar-se el resident. 

Les rotacions internes que es realitzen fora de l'hospital comprenen: Cirurgia cardíaca en l'Hospital 

Clínic de Barcelona i Anestèsia en Cirurgia de baixa complexitat i tècniques locorregionales en 

l'Hospital de Figueres. 

 

6.2- Memòria anual: Cada resident anotarà en el programa ACCES, els procediments i tècniques 

específiques efectuades per ell mateix. Es valoraran els objectius mínims assolits i es posaran solucions 

si aquests no s'aconsegueixen. 

Al final de cada any d'especialitat, el resident realitzarà una memòria on constarà la seva activitat 

clínica, rotacions i objectius assolits, activitat acadèmica, formació continuada i activitat científica 

(s'adjunta guia per elaborar la memòria) i s’enviarà via mail una còpia a les tutores: tmetje@terra.es - 

mrobert@comg.es 
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6.3- Reunions tutorials: Es realitzaran reunions trimestrals de tutores i residents per tractar temes 

docents i del servei. 

En finalitzar cada rotació es faran també entrevistes personals tutor-resident per comentar cada 

avaluació i els punts a millorar. De tota manera, les tutores estem en la vostra disposició quan sigui 

necessari per tractar qualsevol problema docent. 

 

6.4- Vacances i dies de lliure disposició: Es disposarà de 23 dies feiners de vacances i 9 dies de lliure 

disposició. S'ha de notificar al cap de servei, amb antelació, els dies de permís i de vacances. 

 

6.5- Guàrdies: Les guàrdies en el servei d'Anestesia són de presència física. Els residents de primer any, 

des del mes de juny fins a setembre inclusivament i de dilluns a dijous, realitzaran les guàrdies juntament  

amb un resident gran. Durant aquest període les guàrdies seran de 12 h i s'incorporaran a les 8 h del 

matí fins a les 21 hores. Tres jornades de tarda es computaran com una guàrdia de 15 hores. A més de 

les guàrdies en el servei d'anestèsia, els R1 realitzaran, durant el primer any, guàrdies a urgències, UCI i 

UCO . 

A partir del mes d'octubre, els R1 s'incorporaran a la roda de guàrdies de la resta de residents. 

S'ha de notificar al cap de servei qualsevol canvi de guàrdia.  

 

 

7.-  PROGRAMA DE FORMACIÓ 

Els residents d'Anestesiologia i Reanimació, que es formen en el nostre hospital, desenvolupen el 

programa de formació, que s'especifica a continuació: 

 

7.1- Docència teòrica 

              Conferències generals que es donen en iniciar el període de residència, destinades a tots els   

residents del centre i cursos del programa comú complementari (PCC).  

 

• Sessions  del servei, tres setmanals: s’ analitzen revisions que han estat publicades  en revistes d’ 

impacte, actualitzacions de diferents temes inherents a l‘especialitat, o presentacions de nous 

protocols i estudis. 

• Sessions clíniques: 2 setmanals, 1 presentada pels adjunts el dilluns de 8-9H i 1 

presentada pels residents el dimecres de 15:30-16:30 h 

• Sessió bibliogràfica: 1 a la setmana el dijous de 8-9 h amb participació activa de cada 

resident. Cada resident  té assignada una revista de l’ especialitat o de cures intensives,i  

es discuteix  breument el contingut dels articles més rellevants. Aquestes sessions tenen 
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com a finalitat augmentar el nivell de coneixements científics i adquirir criteris de 

metodologia de la investigació. 

 

• Amb l'objectiu d'oferir un ensenyament teòric unitari i de qualitat per a tots els residents de 

l'especialitat a Catalunya, la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del 

dolor (SCARTD) organitza classes teòriques per als residents. El programa es divideix en 3 

cursos amb una durada de 30 h cada curs.  

1r Curs: "Bases de l'Anestesiologia", 2n Curs: "Anestèsia en especialitats quirúrgiques" i 3r 

Curs: "Curs sobre reanimació i dolor". La Comissió de Formació continuada del Sistema 

Nacional de Salut atorga 5.6 crèdits als 2 primers i a 5.8 al tercer. 

El contingut de les classes s'ajusta l'any de residència i és revisat anualment. En iniciar el curs es 

farà lliurament del programa del mateix. Els professors són anestesiòlegs que realitzen la seva 

tasca assistencial en els diferents hospitals de Catalunya on s’imparteix docència . Les classes es 

realitzaran el primer dilluns lectiu de cada mes, de 16.30 a 19.30 h a les aules de l'Acadèmia de 

Ciències Mèdiques de Barcelona, situada en C/ Major de can Caralleu, 1-7. Aquest dia coincideix 

amb la Reunió Científica de la Societat que té lloc a les 20 h al mateix local. Per obtenir el 

diploma acreditatiu de cada cicle serà necessària l'assistència a un 70% de les classes (mínim 6 

classes) i serà precís justificar l'absència a les mateixes. Es realitzarà un examen final en acabar 

cada any de formació, des de R1 a R3, a fi d'avaluar els coneixements adquirits i com a 

preparació a l’examen europeu. Els alumnes que l’ aprovin rebran un diploma especial 

acreditatiu atorgat per la SCARTD. 

Els apunts de les classes impartides poden ser consultats a la pàgina Web de l'Acadèmia 

deCiències Mèdiques (http://www.acmcb.es) 

 

• Per completar aquest programa teòric es procura que el resident acudeixi a Cursos, Reunions i 

Congressos amb participació activa en els mateixos. Tindran preferència per assistir: 

. Els que presentin alguna comunicació (1º signant) 

. Els que hagin aprovat l'examen de l'Acadèmia (SCARTD) 
 

 S'ha elaborat una Guia per distribuir l'assistència a aquests, segons l'any de residència: 

. R1-R2: Curs de l'Hospital de Figueres (Bloqueigs locoregionales) 

              Congrés de la SCARTD 

              Jornada de Cloenda de l'ACMCB 

. R3-R4: Curs de Ventilació Mecànica (Valencia)* 

              Dolor  
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   Congrés Nacional (bianual) 

   Congrés Europeu –ESRA (anual) 

   Curs de Santander (Hospital Marqués de Valdecillas)* 

   Cursos de la FEEA* 

            * Requisit tenir aprovat l’ examen de l’acadèmia 

• R4: Cursos de l’ SCARTD: Via aèria difícil 

         Curs de Ventilació amb baixos fluxes 

         Curs de Bioestadística 

      

Els cursos i congressos són interessants, però és fonamental tenir una bona base de coneixements teòrics 

per mitjà de l'estudi diari i preparació dels casos anestèsic quirúrgics de cada jornada laboral. Això es 

facilita amb l'assistència a les classes de l'Acadèmia i a les sessions clíniques del servei. 

Es notificarà a les tutores o al cap de servei, tots els cursos, congressos o reunions als quals es vulgui 

assistir o es vagi a presentar alguna comunicació. També es notificarà per escrit i s'adjuntarà una còpia 

de tots els treballs publicats, quedant aquests arxivats en el servei.  

 

7.2- Objectius específics a aconseguir per any de residència en el nostre centre 

És important l’ observació dels objectius que es marquen en cada rotació i l’ estudi de les peculiaritats 

de la anestèsia en aquesta. Es recomanen llibres i cites bibliogràfiques per a cada una de les rotacions. 

 

PRIMER ANY DE RESIDÈNCIA  ---------------------------------------------------------------- 

. Durant els primers mesos romanen en el Servei, on coneixen a tots els membres de l'equip i es 

familiaritzen amb les activitats realitzades en les diferents àrees on es desenvolupa la nostra tasca. S'han 

d'iniciar en: 

. Realitzar correctament la visita preoperatòria del pacient, l'anamnesi, exploració física bàsica 

. Conèixer els factors i les escales de risc anestèsic, així com els processos patològics i les repercussions 

d'aquests en l'anestèsia 

. Conèixer els efectes indesitjables dels fàrmacs que pren el pacient i les seves possibles 

interaccions amb l'anestèsia. 

. Conèixer i manejar la profilaxi preoperatòria, antitrombòtica, de la broncoaspiració i 

antibiòtica. 

. Maneig de la via aèria, ventilació manual amb mascareta, intubació orotraqueal. 

. Col·locació de vies perifèriques i centrals, sondes nasogàstriques, sondes vesicales 

. Realització de puncions intradurales  

. Iniciació a l’analgèsia epidural obstètrica 
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• En els sis mesos següents realitzen la rotació per la Unitat de Cures Intensives (UCI) i Unitat 

Coronària (UCO)  

 

OBJECTIUS ROTACIÓ PER UCI 

 

. Coneixement dels mètodes de ventilació mecànica. Tipus, criteris de ventilació mecànica, 

criteris de desconnexió del ventilador i extubació. 

. Mesures de fisioteràpia respiratòria. 

. Interpretació de la radiografia de tòrax 

. Mètodes de sedació en el pacient crític 

. Col·locació de via central subclàvia i de via arterial en artèria radial 

. Col·locació de drenatges toràcics, paracentesis 

. Utilització del fibrobroncoscop en el pacient intubat 

. Monitoratge del pacient en l'UCI: pressió arterial directa, capnografia, PVC, monitoratge amb el 

catèter de Swan-Ganz, saturació de O2 en el golf de la jugular etc. 

. Maneig del pacient politraumatitzat. 

. Maneig del traumatisme cranioencefàlic: exploració neurològica bàsica, monitoratge de la pressió 

intracraneal (PIC), estudi de la TAC cranial, mesures de suport i mesures terapèutiques 

. Maneig de complicacions quirúrgiques postoperatòries. 

. Xoc. Tipus de xoc. Mesures diagnòstiques i terapèutiques. 

. Maneig de drogues vasoactives 

. Tractament del pacient amb Insuficiència renal aguda. Hemofiltració, hemodiàlisi etc. 

. Iniciació en el coneixement de nutrició enteral i parenteral. 

. Infeccions en el pacient postoperat i en el pacient crític. Sepsis, tractament antibiòtic. Política 

d'antibiòtics en la unitat. 

. Mètodes de Reanimació bàsica i avançada en l’aturada cardíaca  
 

OBJECTIUS ROTACIÓ PER UNITAT CORONÀRIA  

 

. Interpretació de l'electrocardiograma. 

. Coneixement de les arítmies. Fàrmacs antiarítmics. 

. Marcapassos: Tipus, marcapassos extern, inserció marcapassos provisional. 

. Maneig de la insuficiència cardíaca. 

. Maneig de les crisis hipertensives. 
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. Xoc cardiogènic i tractament. 

. Maneig de la cardiopatia isquèmica, infart agut de miocardi. Criteris de diagnòstic i 

tractament. 

. Coneixement dels fàrmacs emprats en la unitat. 

. Inici en el coneixement bàsic de l'Ecocardiograma. 

. Col·locació del catèter de Swan-Ganz, interpretació dels resultats dels mesuraments que s’obtenen. 

. Coneixement de les exploracions complementàries practicades (proves d'esforç, gammagrafia Tl, 

coronariografia). 

. Desfibril·lació cardíaca, sincronitzada i no sincronitzada. 

. Reanimació cardiopulmonar.  

 
OBJECTIUS ROTACIÓ GUÀRDIES EN EL SERVEI D'URGÈNCIES 

 

. Realització d'una correcta història clínica i exploració física bàsica del pacient. 

. Interpretació de les proves diagnòstiques bàsiques: analítica, radiologia de tòrax i abdomen 

. Enfocament diagnòstic i tractament de les urgències més habituals. 

. Obtenció d'una òptima relació metge pacient i coneixement de com donar una informació vàlida i 

entendedora al pacient i al familiar acompanyant. 

. Atenció inicial del pacient comatós. 

. Atenció inicial del pacient politraumatizat, mesures diagnòstiques, prioritats terapèutiques. 

. Reanimació cardiopulmonar.  

 

 

SEGON I TERCER ANY DE RESIDÈNCIA  ---------------------------------------------------------- 
 

. Aprofundir i ampliar coneixements de la visita preoperatòria : 

. Coneixement dels principals processos patològics i les seves implicacions anestèsiques. 

. Adequar la visita anestèsica a cada tipus de patologia quirúrgica 

. Conèixer quin tipus d'exploracions complementàries s'han de sol·licitar a cada tipus de 

pacient segons la patologia que presenta i el tipus d'intervenció, valorar-les i adequar el 

tractament preoperatori més òptim. 

. Aprendre a valorar els signes externs d'intubació difícil, punció venosa dificultosa, possibles 

dificultats en les puncions espinals 

. Conèixer els criteris transfusionals i valorar la possibilitat de transfusió peroperatòria. Protocols 

d'estalvi de sang.  
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. Interaccions medicamentoses 

. Visita preoperatòria ambulatòria. Els residents assisteixen a la consulta externa preoperatòria 

d'anestèsia i es familiaritzen amb l'estudi preoperatori, la  valoració i premedicació dels pacients. 

Aquesta tasca la du a terme el propi resident a partir del segon any de formació tutelat per l'adjunt 

responsable. 

. Coneixement d’anatomia, fisiologia i farmacologia relacionades amb l'anestèsia. 

. Coneixement dels fàrmacs anestèsics: ansiolítics, hipnòtics, opiacis, relaxants musculars, 

antagonistes, anestèsics locals 

. Diferents mètodes i tècniques anestèsiques per aplicar segons especialitats quirúrgiques i situacions 

fisiopatològiques diferents. 

. Tècniques d'anestèsia general i d'anestèsia regional 

. Maneig de la via aèria. Intubació, màscara. laríngea, via. aèria difícil, fibrobroncoscop 

. Coneixement del funcionament dels sistemes i equips per a l'administració de la 

anestèsia. 

. Monitoratge bàsic i invasiu a quiròfan. 

. Cura postoperatòria immediata dels pacients, complicacions, problemes específics 

referents als diferents tipus de cirurgia i tècniques anestèsiques. 

. Analgèsia i anestèsia obstètrica. 

. Anestèsia en procediments diagnòstics i/o terapèutics anés de quiròfan (Radiologia, Endocopies, 

Cardioversió...).  

 

Els residents de segon i tercer any rotant per les diferents especialitats quirúrgiques del nostre 

Hospital i pels serveis d’ Anestèsia en Cirurgia cardíaca en l’ Hospital Clínic i pell servei d’ Anestèsia 

de l’Hospital de Figueres. 

 
QUART ANY DE RESIDÈNCIA -------------------------------------------------------- 
 

Durant el quart any de la seva  formació, els residents passen  uns mesos (4-6) en la Unitat  

del Dolor del nostre centre. S’ inicien en el maneig de pacients que presenten dolor agut o crònic  

de caràcter benigne o maligne. 

Aprenen a avaluar al pacient i el tipus de dolor que presenta. Adquireixen experiència en els diferents  

tractaments que es realitzen en aquesta  unitat. 

Els R-4 tindran cada vegada més autonomia a quiròfan, de manera que al final de la residència estiguin 

capacitats per a assumir l’ anestèsia en qualsevol patologia quirúrgica, però sempre supervisats i sota la 
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tutela d’ un anestesiòleg adjunt responsable, implicant-los més activament amb una responsabilitat 

creixent d’acord a la seva progressiva maduresa professional. Es procurarà que els últims 3 mesos de la 

residència puguin fer guàrdies assumint també la màxima responsabilitat i autonomia.  

A més dels aspectes docents i assistencials es van introduint en el món de la investigació  

científica, a través de publicacions, assajos clínics i presentació de pósters o comunicacions a reunions 

científiques. 

 

 Durant els dos últims anys,  diferents grups de tutors i la comissió de docència de la Societat Catalana 

d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del dolor (SCARTD), a la que pertenyem, hem el.laborat uns 

objectius comuns per a tots els hospitals de Catalunya:   

 
 
Capítol 1 
 
ROTACIONS MÈDIQUES DURANT EL PRIMER ANY DE RESIDÈNCIA 
 
R. Villalonga, I. Rovira, R. Borràs, M. Metje, R. Rincón, Mª J. Colomina 
 
 
Les rotacions mèdiques durant el primer any de residència tenen com a objectiu fonamental afiançar els 
coneixements bàsics de fisiopatologia i maneig i tractament de les patologies agudes i cròniques que poden 
afectar als pacients susceptibles de ser anestesiats. 
 
Tot i que el nostre  Programa Formatiu vigent recomana la dedicació de tot el primer any a fer les diferents 
rotacions mèdiques (cardiologia, pneumologia, nefrologia i radiodiagnòstic), també considera que la distribució i el 
temps establert s’adequarà a les circumstàncies de cada Unitat Docent, per tal que el resident obtingui el màxim 
aprofitament.  
 
A més a més, durant el darrers anys, s’ha introduït de manera definitiva la consulta preanestèsica a tots els 
pacients, de manera que els residents, durant els quatre anys de residència realitzen la valoració preoperatoria de 
la situació clínica dels pacients, així como les possibilitats de millora i tractament preoperatori. 
 
Els avenços tant importants que hi ha hagut tant del maneig intraoperatori com durant el postoperatori, juntament 
amb els punts avanç esmentats, ha fet que progressivament, les diferents Unitats Docents hagin adequat els 
períodes de rotacions mèdiques a les noves perspectives que aquestes circumstàncies han conduït, reduint-les 
progressivament i adequant-les a la oferta assistencial del seu Centre. 
 
De l’enquesta realitzada al 2006 per la nostra Societat sobre la situació de la nostra docència,  es desprèn al 
respecte que realitzen algun tipus de rotació mèdica el 93% dels residents, sent el promig de temps dedicat de 6,5 
mesos durant el primer any, amb un predomini clar de la rotació per Cardiologia (78% dels residents), seguit de la 
rotació per Pneumologia (50%), restant entre un 20%-30% les rotacions per Medicina Interna, Nefrologia i 
Radiologia. 
 
A més a més, a l’esmentat estudi s’observa també que el 86% dels residents realitzen  guàrdies a medicina 
d’urgències durant el primer any de residència. 
 
Considerem per tant, que aquestes distribucions, realitzades per les nostres Unitats Docents, poden ser 
considerades com adients per la correcta formació dels residents. 
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Capitol 2 
 
OBJECTIUS GENERALS DURANT LES ROTACIONS PER EL BLOC QUIRÚRGIC 
 
A. Mora, MªJ. Colomina, M. de Nadal, N. Montferrer, R. Villalonga 
 
OBJECTIUS GENERALS A ASSOLIR AL FINAL DE  CADA ROTACIÓ QUIRÚRGICA 
 
- Realitzar la visita preanestèsica i pauta de les ordres preoperatòries 
- Decidir i aplicar el tipus de tècnica anestèsica més indicada segons el pacient i el tipus de cirurgia. 

Manteniment i despertar 
- Monitoratge adequat segons el cas 
- Col·locació de vies en número i calibre apropiat en cada cas 
- Supervisar la correcta posició operatòria 
- Resolució dels problemes intraoperatoris 
- Pauta de les ordres postoperatòries: profilaxi de basques i vòmits, analgèsia i trombo-profilaxi 
- Comunicació amb l’equip de treball, pacient i familiars 
- Consentiment informat 
 
VALORACIÓ PREOPERATÒRIA: 
 
Abans d’ entrar a quiròfan, el metge resident haurà de revisar l’historia clínica del pacient i la valoració 
preoperatoria realitzada a la consulta preanestèsica: 
 
- Proves analítiques, ECG, proves funcionals respiratòries, Rx tòrax, i resta de proves complementaries que 

aporti la història clínica 
- Al·lèrgies 
- Anestèsies prèvies: complicacions, dificultats 
- Grau de dificultat a d’intubació (Classificació Mallampatti, distància tiromentoniana, obertura bucal, 

hiperextensió i lateralització del coll, moviment de peces dentàries, macroglòssia..)  
- Estat nutricional 
- Tractament previ del pacient, fàrmacs contraindicats i fàrmacs que s’han suspès abans de la cirurgia 
- Valoració risc anestèsic 
- Patologia associada (cardiovascular, pulmonar, renal, endocrina, digestiva, infecciosa, inflamatòria, 

hematològica) 
- Avaluació del risc de complicacions respiratòries i prevenció d’aquestes. 
- Optimització del pacient de risc 
- Avaluació del risc de broncoaspiració i profilaxi 
- Avaluació de l’estat nutricional i hidroelectrolític 
- Tècnica anestèsica segons cirurgia i patologia del pacient 
- Avaluar la necessitat de llit a la Unitat de crítics per el postoperatori 
 
 
 
 
 
MONITORITZACIÓ I CONTROL INTRAOPERATORI 
 
Objectius: Adquisició de coneixements i metodologia general per la preparació del quiròfan.  
 
 
Comprovació i preparació de la via aèria i la ventilació 
 

- Comprovació del funcionament correcte de l’aparell anestèsic: prova amb chequeig complert del 
funcionament correcte de l’estació d’anestèsia, comprovar absència de fuites, tubuladures adequades, 
rotàmetres, vaporitzadors anestèsics, absorbidors de CO2... 

- Comprovar l’aspirador de paret 
- Comprovar el laringoscopi: tamany idoni i llum. 
- Preparar mascaretes, cànules de Guedel i tubs d’ intubació de diferents diàmetres, mascareta laringea, 

fast-track. Estetoscop. Pulsioxímetre 
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Comprovació i preparació del control hemodinàmic 
 

- Maneguet de pressió arterial 
- Sèrum amb l’equip de PVC. 
- Set per pressió arterial continua 

 
 Preparació per l’anestèsia 
      
      -    Conèixer el tipus d’anestèsia: general, endovenosa, local + sedació,  
           regional, general + regional 
      -    Batea amb els fàrmacs anestèsics i coadjuvants 

- Sets per perfusions continues de relaxants musculars, analgèsics centrals i resta de fàrmacs que es 
puguin necessitar en qualsevol moment 

- Premedicació anestèsica 
 
Monitorització  intraoperatòria bàsica 
 

- Control cardiovascular: ECG, TA, FC 
- Control respirat ori: SpO2, capnografia (EtCO2), mecànica respiratòria, concentració de gasos i vapors 
- Monitorització renal (diüresi) i equilibri àcid-base 
- Profunditat anestèsica 
- Relaxació muscular 

 
 Controls intraoperatoris 
 
 -   Vigilància i manteniment de la homeòstasi corporal: 
             *Pèrdues i entrades de líquids.  
             *Sagnat quirúrgic.  
             *Sol·licitud de sang i/o hemoderivats 
-  Supervisar la correcta posició operatòria 
     -  Diagnòstic i resolució dels problemes intraoperatoris 
     -  Coneixement de les repercussions i  problemes inherents a la     
        transgressió fisiològica ocasionada per la intervenció quirúrgica 
 
Despertar i trasllat del pacient a  URPA i Unitat de crítics 
 

- Criteris d’extubació 
- Descurarització: indicacions i fàrmacs 
- Complicacions post extubació 

     -    Pauta de les ordres postoperatòries, profilaxi de basques i vòmits,  
          analgèsia i trombo-profilaxi 
      -    Trasllat: metodologia, monitorització  i complicacions 
     -    Informació al metge responsable de la URPA o Unitat de crítics de la    
          tècnica anestèsica i intervenció quirúrgica realitzades, situació actual del  
          pacient, possibles complicacions i tractament inicial necessari. 
     -   Correcte comunicació amb l’equip de treball, pacient i familiars 
 
 
 
  HABILITATS GENERALS a adquirir durant les rotacions quirúrgiques 
 
 
a) Anestèsia general 
 

- Ventilació manual amb mascareta 
- Col·locació de mascareta laríngia, fast-track, etc. 
- Intubació orotraqueal , nasotraqueal, selectiva 
- Punció i canalització de venes perifèriques i centrals (jugular, subclàvia, femoral, basílica, cefàlica) 
- Punció i canalització d’artèria: radial, cubital, femoral, pedia 
- Introducció de sonda nasogàstrica, sonda Fusher. 
- Sondatge vesical 
- Interpretació de gasometria arterial i venosa 
- Interpretació dels canvis en el ECG i tractament 
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- Interpretació del canvis hemodinàmics i tractament (inotròpics, vasoactius...) 
- Valoració de pèrdues sanguínies i trastorns hemostàtics. Tractaments. 
- Extubació 

 
b) Anestèsia regional 
 

- A. Intradural: nivell de punció, tipus i dosi d’anestèsic local 
- A. Peridural: nivell de punció, introducció de catèter, tipus i dosi d’anestèsic local 
- Anestèsia combinada (peri-intradural) 
- Bloqueigs nerviosos perifèrics 
- Anestèsia troncular (plexes) 

 
 
 
 
ACTES ANESTÈSICS MÍNIMS A REALITZAR: 
 

- Els mínims a realitzar per cada especialitat quirúrgica estan especificats a cada capítol 
- Anestèsia general: 500 
- Anestèsia d’urgències: 300 actes anestèsics durant el període de Residencia 
- Total mínim actes anestèsics: 1500 

 
 
Recomanacions generals: 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
Total Actes 
anestèsics 

 
No especifica 
 

 
1500 

 
1500 

 
No especifica 

 
Anestesia 
Urgències 

 
No especifica 
 

 
300 

 
No especifica  

 
No especifica 

 
Anestesia 
general 

 
No especifica 
 

 
500 

 
500 

 
No especifica 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA GENERAL RECOMANADA: 
 
- Real Decreto (R.D) Abril 1996. Comisión Nacional de Anestesiología y Reanimación 
 
- European Board of Anaesthesiology. Training Guidelines in Anaesthesia or the European Board of 
Anaesthesiology Reanimation and Intensive Care. Eur J Anaesth 2001;18: 563-571 
 
-Program Requirements for graduate Medical Education in Anesthesiology 
Effective: Mar 2004 
Revision Feb 2006, Effective: July 2008 
 
-  Program requirements for fellowship Education in Pain Medicine 
    Approved: Feb 2006, Effective: July 2007 
 
- Todd Dorman et al. Guidelines for critical care training and continuing medical education. Crit Care Med  2004; 32 
(1) 
 
- Miller Anestesia.  Ed. RD Miller. 6ª edición castellano. Ed. Elsevier. 2005 
 
- www.scartd.org  
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Capitol 3 
 
OBJECTIUS PER AL APRENENTATJE EN EL MANEIG DE LA VIA AÈRIA 
 
R. Borràs, M. Robert, R. Villalonga 
 
Generalitats:  
 
       -     Anatomia de la via aèria  

- Fisiologia de la via aèria 
 
1. Valoració preoperatòria de la via aèria.  Factors pronòstics: 
 

a) Ventilació facial con mascareta difícil 
b) Intubació difícil  

 
2. Coneixement i maneig del material del Carro de via aèria difícil (VAD) 
 
3. Tècniques específiques:  
 
     a)  Intubació traqueal  
     b)  Intubació traqueal a cegues (guies, intercanviadors, etc.) 
     c)  Col·locació mascaretes laríngies (ML). Tipus. 
    d)   Intubació a través de la mascareta laríngia  
    e)   Intubació con fibrobroncoscopi 

f) Tècniques de rescat VAD: 
 
          1. Supraglótiques: 

- Combitubo 
- ML Fastrach 

 
         2. Infraglótiques: 

- Cricotirotomia 
- Intubació retrògrada  
- Ventilació jet transtraqueal 

 
f) Indicació de traqueotomia preoperatòria 
g) Indicació de traqueotomia temporal percutània 
h) Intubació amb el pacient despert:    

          -  Bloqueig transtraqueal, glosofaringi i laringi  
          -  Sedació amb ventilació espontània 

 
4. Domini del Algoritme VAD 
 
5. Criteris de extubació de VAD: 
 

a) Prova de fuges 
b) Us de intercanviadors  

 
6. Maneig immediat extubació VAD. Signes i símptomes de empitjorament    
     de la via aèria 
 
7. Coneixement del material disponible per a la reintubació difícil 
8. Maneig del cerclatge mandibular 
 
 
RECOMANACIONS ( MÌNIMS)  
 
Tècniques específiques (nº mínim): 
 
Tècniques maneig VA:   
 

- Intubació orotraqueal (IOT): > 100 
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- Intubació nasotraqueal (INT): 20  
- Mascareta laríngia (ML): 30 (aquest seria un numero adequat per a poder actuar amb habilitat enfront a 

una VAD, ja que a mes a mes es la primera opció supraglòtica acceptada enfront a una 
ventilació/intubació impossibles 

- Intubació con fibrobroncoscopi (FBC): 5 (vistes o realitzades) 
- Traqueotomia percutànea (TP): 5 (vistes o realitzades) 
- Altres tècniques en el context de VAD: No es pot recomanar un numero, ja que es una situació de 

emergència i lo que si devem recomanar es la realització de al menys UN CURS SOBRE MANEIG DE LA 
VIA AÈRIA DIFÍCIL amb maniquins i tot el material disponible actualment per a un correcte maneig 
d’aquesta situació crítica. 

 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
IOT 

 
No especifica 
 

 
100 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
INT 

 
No especifica 
 

 
20 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
ML 
 

 
No especifica 
 

 
30 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
FBC 
 

 
No especifica 
 

 
5 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
TP 
 

 
No especifica 
 

 
5 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA  RECOMENADA: 
 
- Mesa A. Manual Clínico de la Vía Aérea. Ed. JGH México 2000 
- Jaffe RA. Anesthesiologist´s Manual of Surgical Procedures. 3ª Ed.   
  Lippincott Williams & Wilkins. 2004 
- Mallampati SR. Atenció de la vía aérea. Ed. Barash Anestesia Clínica. 3ª ed.  
  Castellana. Cap: 23. Pag: 673-697. 1997 
- Burwell DR, Jones JG.The airways and anestesia I. Anatomy, physiolgy and  
  fluid mechanics. Anaesthesia, 1996; (51): 849-857 
- Burwell DR, Jones JG. The airways and anestesia II. Pathophysiology. 
  Anaesthesia, 1996; (51): 943-954 
- Hillman DR, Platt PR, Eastwood PR. The upper airway during anaesthesia. Br  
  J Anaesth 2003; 91:31-39 
- Troje GR, Bunodière M, Eurin B. Liberté des voies aèriennes en  
  anesthésiologie – Masque laringe et intubation trachéales.- Encycl. Méd. Chic. 
  (Elsevier, Paris-France), Anesthésie-Réanimation, 36-190-A-10,1998, 34 p. 
-  Stringer KR, Bajerov S, Yentis M. Training in airway management. Anaesthesia 2002; (57): 967-983 
 
 
- Guies: 
 

- American Society of Anesthesiologist. Practice Guidelines for Management of the Difficult airway. 
Anesthesiology 2003; 98: 1269-77 

 
- Henderson JL, Popet MT, Latto IP, Pearce AC. Difficult Airway Society Guidelines of the Unanticiped 

Difficult Intubation. Anaesthesia 2004; 59: 675-94 
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Capítol 4 
 
ROTACIÓ PER ANESTÈSIA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLÒGICA 
 
C. Añez, MªJ. Colomina, C. Pérez, A. Rodríguez, R. Rincón 
 
 
OBJECTIUS TEÒRICS: 
 
1.- Anestèsics locals:      
Neurofisiologia  
Mecanisme d´ acció  
Propietats, absorció i disposició dels AL                                      
Farmacologia de los anestèsics locals 
 
2.- Anestesia en Cirurgia Ortopèdica 
 
3.- Anestesia locoregional, blocatges neuroaxials:  
 
3.1 Epidural:  
Anatomia de l’espai epidural i de les metàmeres:  Tècniques i Material 
Característiques segons el nivell de punció: cervical, toràcic, lumbar, caudal 
Anestèsics locals: tipus i dosi 
Valoració test sensitiu (metàmeres) i motor (escala Bromage) 
Complicacions i tractament 
 
3.2 Intradural:   
Anatomia del espai intradural i les seves metàmeres: Tècnica  i   Material 
Anestèsics locals: tipus i dosi 
Valoració test sensitiu (metàmeres) i motor (escala  Bromage) 
Complicacions i tractament 
 
4.- Anestesia locorregional:      
   
    4.1. Neuroestimulador:  
Característiques 
Funcionament 
Complicacions i tractament 
Resposta segons nervi o plexe estimulat: Valoració sensitiva y motora 
 
    4.2. Anestè sia locorregional de membre superior: 
 
Anatomia: marc ossi, musculatura i innervació 
Bloqueigs:   

a) Límits del marc anatòmic 
b) Descripció de la tècnica 
c) Anestèsics locals i dosi 
d) Complicacions i tractament 

 
*Bloqueig supraclavicular:   
 
Interescalénic /paraescalénic/posterior (Pippa) 
Winnie 
Kulenkampff 
Tècnica de la plomada (Brown) 
 
 
*Bloqueigs Infraclaviculars:   
 
Raj 
Mehrkens 
 Axil·lar (clàssica / media humeral) 
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*Bloqueig dels nervis perifèrics:    
 
N. Medià (2 nivells) 
N. Cubital (2 nivells) 
N. Radial (3 nivells) 
N. Circumflex (1 nivell) 
N. Musculocutani (1 nivell) 
N. Digital (2 nivells) 
         
  
    4.3. Anestèsia locorregional de membre inferior: 
 
Anatomia: marc ossi, musculatura i innervació 
 
Bloquejos:   
 
Límits del marco anatòmic 
Descripció de la tècnica 
Anestèsics locals i dosi 
Complicacions i tractament 
 
*Bloqueigs neuroaxials (veure l´ apartat) 
*Bloqueig del plexe lumbar via posterior 
*Bloqueig del N. Ciàtic:  abordatge anterior, posterior (Labbat, Casals, Raj......) 
*Bloqueig del N. Femoral / Obturador / Femorocutani 
*Bloqueig 3 en 1 
*Bloqueig interfascial 
*Bloqueig CPE / CPI  (buit popliti, abordatge lateral) 
*Bloqueig a nivell de genoll: N tibial, peroneo, safè. 
*Bloqueig del peu (N. Safè extern i intern, N. tibial anterior, N. tibial     
   posterior,  N. Musculocutani, N digital) 
 
 
4.4. Tècniques de sedació en cirurgia ortopèdica i trauma sota anestè sia locorregional. 
 
5.- Anestèsia regional endovenosa o de Bier:   
Tècnica 
Indicacions 
Anestèsics i dosi 
Complicacions i tractament 
 
6.- Bloqueig intercostal o interpleural 
 
7.- Consideracions en la artroplàstia de maluc  i genoll: cementació, fisiopatologia del torniquet, cures 
postoperatòries.           
 
 
8.- Anestè sia en cirurgia del raquis:   
 
Hèrnia discal: cervical, dorsal, lumbar 
Escoliosis 
Altres patologies del raquis 
Abordatge anterior i posterior de la esmentada cirurgia 
    
    8.1 Tipus de anestèsia: general, regional o combinada  
 
    8.2 Monitorització:   
              Bàsica 
 TA cruenta 
 BIS / pot. Evocats 
  Test del despertar 
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9.- Assistència dels traumatismes raquidis: cervical, dorsal, lumbar 
 
10.- Assistència al politraumàtic: ABC valoració inicial, tractament, trasllat del traumàtic. 
 
11.- Conducta actual respecte:als tractaments antiagregants, anticoagulants i fibrinolítics i anestèsia 
locorregional. 
 
12.- Transfusió sanguínia en COT:   
 

Criteris per transfondre 
Com estalviar transfondre: tècniques 
Recuperadores de sang i / o plasma 
EPO 
Tractaments amb IECAs 

 
13.- Analgèsica postoperatòria:   
 

Sistèmica 
Neuroeje:  PCA  percussió i / o bolus 
Bloqueig perifèric continu 

       
       
Abans o després de la rotació per COT, segons cada servei, es realitzarà un examen teòric i teòric pràctic (amb 
casos clínics) per a confirmar els coneixements adquirits i suplir el fet de que no podem ensenyar al 100% tots els 
bloquejos i tot el que representa el programa, però sí que ensenyem com arribar a tot una vegada la teoria se sap. 
 
 
 
OBJECTIUS PRÀCTICS: 
 
S´ estableixen els mínims, que en alguns casos es realitzaran mes en altres especialitats que en la anestèsia per a 
cirurgia traumatològica; per això es tindrà en compte i es  comptabilitzarà la pràctica locorregional a la resta de 
especialitats.  
 
Mínims 
 
1.- Bl. Epidural ……………………………………………………………..    30 
2.- Bl. Intradural …………………………………………………………...     30 
3.- Bl. Supraclaviculars (Interescalénics, Kulenkampff:.......................     10 
4.- Bl. Infraclavicular (Axil·lars, infraclaviculars):..................................     10 
5.- Bl. N. Perifèric (Mediona, Cubital, Radial, Circumflex,                                            
     Interdigital, Musculocutani):......................................................... ...      5 
6.- Bl. plexe lumbar:  (via posterior, Bl. N. Ciàtic -  Via posterior,   
      Via anterior -, Bl. N. Femoral, Bl. N. Obturador,  
      Bl. N. Femorocutani, Bl. 3 en 1, Bl. CPE/CPI, Bl de peu):.............       10 
7.- Anestèsia regional ev (extr. Sup o inferior) ...................................        5                                                                    
8.- Anestèsia en osteosíntesi de columna........................................ ..         2 
9.- Cirurgia  correctora de columna (escoliosis..) ...............................        2 
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Cirurgia traumatològica i ortopèdica 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
Bl peridurals 

 
No especifica 
 

 
30 

 
50 

 
50 
 

 
Bl. intradurals 

 
No especifica 
 
 

 
30 

 
50  

 
50 
 

 
Bl.  perifèrics 

 
No especifica 
 

 
40 

 
20 

 
40 
 

 
Cirurgia major 

 
No especifica 
 

 
4 
 

 
15 

 
10 
 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA: 
 
1.- Capan LM, Miller SM, Turndorf, H. Trauma Anesthesia and Intensive Care. Ed: JB Lippincott Company, 
Philadelphia.  
 
2.- David l. Brown. Atlas de anestesia regional (3ra ed.). Ed: Masson Elsevier. 
 
 
 
 
Capítol 5 
 
ROTACIÓ PER CIRURGIA GENERAL 
 
A. Mases, M. Metje, P. Prieto, I. Rovira 
 
 
Coneixements teòrics 
 
Anatomia i fisiologia del tracte gastrointestinal: 
 
- Esòfag 
- Estómac 
- Via biliar 
- Pàncrees 
- Fetge 
- Budell prim i gros 
  
 
Farmacologia: 
 
- Interacció dels fàrmacs anestèsics amb la funció gastrointestinal. 
- Fàrmacs que actuen sobre la motilitat intestinal. 
- Fàrmacs per a la  profilaxi de l’úlcera d’estrès. 
- Fàrmacs utilitzats en la premedicació anestèsica: profilaxi antibiòtica, sedació, antiàcids, profilaxi de la 

tromboembòlia. 
 
 
 
 



 24 

Preoperatori: 
 
- Valoració preparatòria del pacient i coneixement del risc. 
- Avaluació del risc de complicacions respiratòries i prevenció d’aquestes. Interpretació de les proves de funció 

respiratòria. Optimització del pacient de risc. 
- Avaluació del risc de broncoaspiració i profilaxi. 
- Avaluació de l’estat nutricional i hidroelectrolític. 
- Preoperatori de l’obesitat mòrbida: índex de massa corporal, funció respiratòria, cardiovascular, trastorns 

metabòlics i endocrins, risc de broncoaspiració, via aèria, premedicació.  
- Preoperatori del pacient amb malaltia hepàtica: hepatitis aguda i crònica, cirrosi hepàtica (estadiat ge Child-

Pugh i descompensacions). 
- Avaluació preoperatòria del pacient oncològic. 
- Avaluació preoperat òria dels pacients sotmesos a cirurgia endocrina: hiper i hipotiroïdisme, hiper i 

hipoparatiroïdisme, alteracions del metabolisme del calç, avaluació i preparació del feocromocitoma, fisiologia 
de la glàndula suprarenal. Tractaments substitutius.  

-     Preoperatori en la malaltia inflamatòria intestinal. 
- Profilaxi antibiòtica. 
- Profilaxi del tromboembolisme. 
 
 
 
Intraoperatori: 
 
- Funció respiratòria en l’anestèsia general: Efectes produïts per l’anestèsia, posició quirúrgica (Trendelemburg, 

antiTremdelenburg). Reconeixement, valoració i tractament.  
 
- Balanç hidroelectrolític:  

 
• Teràpia perioperatòria de fluids: cristal·loides, col·loides,… 
• Avaluació del volum intravascular i correcció de la volèmia. 
• Càlcul de les pèrdues insensibles. 
• Alteracions hidroelectrolítiques. 
• Segrest de fluids. 3er espai. 
• Hemoteràpia: Transfusió d’hemoderivats i tècniques d’estalvi de sang (hemodilució 

normovolèmica). Complicacions de la transfusió. 
 
- Equilibri àcid-base.  

  
- Termoregulació i hipotèrmia: Mecanismes de pèrdua de calor durant l’anestèsia. Conseqüències fisiològiques 

de la hipotèrmia. Mètodes de prevenció de la hipotèrmia. Hipertèrmia i febre. Monitoratge de la temperatura. 
 
- Resposta a l’estrès quirúrgic. 

 
- Efectes del pneumoperitoni: Canvis ventilatoris i respiratoris. Alteracions hemodinàmiques.  

 
- Efectes de la posició quirúrgica: cardiovasculars, respiratoris i lesions nervioses.  

 
- Avantatges i complicacions de la cirurgia laparoscòpica. Tècniques anestèsiques. 

 
 
Posició quirúrgica i les seves implicacions fisiològiques/anestèsiques: 
 
- Decúbit supí. 
- Trendelemburg. 
- AntiTrendelemburg. 
- Litotomia. 

 
 
Tècniques anestèsiques: 
 
- Anestèsia general: intravenosa i inhalatòria. 
- Anestèsia intradural. 
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- Anestèsia epidural lumbar i toràcica. 
- Anestèsia combinada 

 
 
Consideracions de les tècniques quirúrgiques: 
 
- Cirurgia esofàgica: diverticulectomia, hèrnia d’hiatus, resecció esofàgica. 
- Cirurgia gàstrica: resecció gàstrica 
- Cirurgia de budell prim i gros. 
- Cirurgia de la via biliar. 
- Cirurgia del pàncrees: derivacions, duodenopancreatectomia cefàlica... 
- Cirurgia hepàtica: Metàstasis, segmentectomia, quist hidatídic. 
- Cirurgia de paret abdominal: eventració, herniorrafia. 
- Cirurgia proctologia: fístules, hemorroides... 
- Cirurgia endocrina: cirurgia de tiroides i paratiroides, feocromocitoma.  
- Tumor carcinoide intestinal. 
- Cirurgia bariàtrica. 
- Cirurgia laparoscópica. 

  
 
Postoperatori: 
 
- Tractament del dolor postoperatori: Analgèsia parenteral convencional, PCA, analgèsia epidural, bloqueigs 

nerviosos... 
- Nutrició artificial: Enteral i Parenteral. 
- Prevenció, diagnòstic i tractament de les complicacions: 

• Insuficiència hepàtica 
• Trastorns hidroelectrolítics 
• Criteris de transfusió 
• Tractament de la sèpsia, xoc sèptic, peritonitis. 
• Insuficiència renal 
• Insuficiència respiratòria 
• Nàusees i vòmits 
• Ili paralític 

 
 
MINIMS A REALITZAR: 
 
 

- Cirurgia major abdominal :      10 
- Cirurgia bariàtrica:                               2 
- Cirurgia esofàgica:                   2 
- Cirurgia menor:                       10  
- Cirurgia laparoscòpica :                   10 

 
 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
Cirugia major 

 
No especifica 
 
 

 
14 

 
15 

 
20 

 
Cirurgia 
laparoscòpica 

 
No especifica 
 

 
20 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
Cirurgia menor 

 
No especifica 
 

 
10 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
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BIBLIOGRAFIA RECOMANDA: 
 
 
- Miller’s Anesthesia. R.D. Miller. 6th edition, 2004 
- Clinical Anesthesia. P.G. Barash. 5th edition, 2005 
- Anesthesia and co-existing disease. R.K. Stoelting. 4th edition, 2002 
- Clinical Anesthesiology. G. E. Morgan. 4th edition, 2005.  
- Tratado de Anestesia y Reanimación. L. Torres. 1ª edición, 2001 
- Anesthesiologist´s manual of surgical procedures. Richard A. Jaffe. 3thd edition, 2003 
- Encyclopedie médico-chirurgicale 
  
 
 
 
Capitol 6 
 
ROTACIÓ PER ANESTÈSIA EN CIRURGIA GINECOLÒGICA 
 
A. Mases, M. Metje, P. Prieto, I. Rovira 
 
 
CONEIXEMENTS TEÒRICS 
 
Anatomia i fisiologia del aparell reproductor femení. 
 
Patologia quirúrgica de l’aparell reproductor femení: 
 

- Carcinoma de cèrvix, d’endometri, tumors ovàrics  
- Neoplàsia de vulva  
- Pòlips, miomes uterins, tumors benignes d’ovaris 
- Endometriosi 
- Malaltia inflamatòria pèlvica  
- Prolapses  
- Esterilització tubàrica  

 
Farmacologia: 
 

- Fàrmacs utilitzats en la premedicació anestèsica: profilaxi antibiòtica, sedació, antiàcids, trombo-profilaxi. 
- Fàrmacs utilitzats per la correcció de l’anèmia: sulfat ferrós, àcid fòlic, eritropoetina, vitamina B12 etc. 
- Tractament preoperatori de la desnutrició i de les alteracions hidroelectrolítiques. 

 
 
AVALUACIÓ PREOPERATÒRIA: 
 

- Valoració de la patologia associada més freqüent: hipertensió arterial, diabetis, asma, alteracions 
endocrines, obesitat, insuficiència venosa perifèrica. 

- Valoració de la existència de quadres anèmics i coagulopatia de consum per hemorràgia persistent i 
correcció d’aquests. 

- Valorar deficiències nutricionals i alteracions hidroelectrolítiques per anorèxia, malabsorció o quadres 
suboclosius en la patologia neoplàsica. Tractament d’aquests. 

- Descartar metàstasi hepàtiques, pulmonars, òssies, vessaments pleurals o pericàrdics.  
- Valorar els factors de risc per la trombosi venosa profunda i tromboembolisme pulmonar.  
- Realitzar premedicació adequada. 
- Fer reserva de sang segons el tipus de cirurgia. 
- Profilaxis antitrombòtica, antibiòtica i de la broncoaspiració. 

 
 
 
INTRAOPERATORI : 
 

- Funció respiratòria en l’anestèsia general: Efectes produïts per l’anestèsia i per la posició quirúrgica 
(Trendelemburg).  
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- Balanç hidroelectrolític:  
• Teràpia perioperatoria de fluids: cristal·loides, col·loides,… 
• Avaluació del volum intravascular i correcció de la volèmia. 
• Càlcul de les pèrdues insensibles. 
• Alteracions hidroelectrolítiques. 
• Segrest de fluids. 
• Hemoteràpia: Transfusió d’hemoderivats i tècniques d’estalvi de sang (hemodilució 

normovolèmica). Complicacions de la transfusió. 
- Equilibri àcid-base.  
- Termoregulació i hipotèrmia: Mecanismes de pèrdua de calor durant l’anestèsia. Conseqüències  

fisiològiques de la hipotèrmia. Mètodes de prevenció de la hipotèrmia. Hipertèrmia i febre. Monitoratge de 
la temperatura. 

- Resposta a l’estrès quirúrgic. 
- Monitoratge i valoració hemodinàmica. 
- Valoració de la diüresis.  

 
 
Posicions quirúrgiques i les seves implicacions fisiopatològiques:  
 

- Decúbit supí. 
- Posició de Trendelemburg i antiTrendelemburg. 
- Posició de litotomia. 

 
 
Tècniques anestèsiques 
 
Indicacions, contraindicacions, maneig intraoperatori i dosificació de fàrmacs. 

- Anestèsia general: intravenosa i inhalatòria.  
- Anestèsia locoregional: epidural, subaracnoidea. 
- Anestèsia combinada 

 
 
 
Característiques segons tipus de cirurgia: 
 

- Laparotomia mitja, incisió de Pfannenstiel 
• Histerectomia abdominal simple amb o sense anexectomia 
• Histerectomia radical amb limfadenectomia i omentectomia 
• Cistectomia ovàrica  
• Tècniques de correcció de la incontinència urinària 

 
- Tècniques quirúrgiques via vaginal  

• Histerectomia vaginal  
• Reparació cisto-rectocele 
• Plàsties vaginals 
• Conització de cèrvix  
• Legrat uterí  
• Vulvectomia simple o radical 

 
- Histeroscòpia diagnòstica i terapèutica 
- Laparoscòpia diagnòstica i terapèutica  
- Cirurgia de mama 

 
 
 
POSTOPERATORI DEL PACIENT SOTMÈS A CIRURGIA GINECOLÒGICA 
 

- Tractament del dolor. Tècniques: blocatges, analgèsia espinal, analgèsia endovenosa, PCA, etc. 
- Prevenció, diagnòstic i tractament de les complicacions postoperatòries: 

• Complicacions derivades de la posició quirúrgica 
• Hemorràgia intra i postoperatòria  
• Lligadura o secció accidental de d’urèter  
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• Lesió intestinal accidental  
• Tromboembolisme o embolisme aeri 
• Intoxicació per glicina  
• Hipotèrmia  
• Nàusees i vòmits postoperatoris  
• Insuficiència respiratòria o renal 
• Altres  

 
 
MÍNIMS A REALITZAR 
 

- Intervencions de cirurgia vaginal:                            10  
- Intervencions de cirurgia abdominal:                       10 
- Intervencions de cirurgia radical oncològica:            2 
- Laparoscòpies:                                                          5 
- Cirurgia de mama:                                                     5  

 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
Cirurgia 
abdominal 

 
No especifica 
 

 
10 

 
20 (comptant C. 
digestiva) 
 

 
40(comptant C. 
digestiva) 

 
Cirurgia 
vaginal 

 
No especifica 
 

 
10 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
C. radiacal 
oncològica 

 
No especifica 
 

 
2 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
Cirurgia mama 

 
No especifica 
 

 
5 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA: 
 

- G. Edwards Morgan. Clinical anesthesiology. A lange medical book. 4 edit. 2005 
- L. Torres. Tratado de anestesia y reanimación. Ed. Arán, Madrid 2001  
- Richard A. Jaffe. Anesthesiologist´s manual of surgical procedures. 3thd edition, 2003 
- R.D. Miller. Miller’s Anesthesia. 6th edition, 2004 
- Enciclopedie médico-chirurgicale. Ed. Techniques, Paris. 
- JR. R. Fraile et al. Manual de medicina preoperatoria. Ed. Ergon. Madrid, 2004 
- P.G. Barash. Clinical Anesthesia. 5th edition, 2005 
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Capítol 7 
ROTACIÓ PER CIRURGIA UROLÒGICA 
A. Mases, M. Metje, P. Prieto, I. Rovira 
 
CONEIXEMENTS TEÒRICS 
 
Anatomia i fisiologia renal 
- L’anatomia del ronyó i les vies urinàries, les seves relacions anatòmiques i innervació.  
- Fisiologia renal   
- La fisiopatologia renal i les repercussions de la mateixa en les decisions anestèsiques: 
- Insuficiència renal aguda, crònica i terminal. 
- Síndrome post-obstrucció de les vies urinàries 
- Diabetis insípida nefrogènica i poliúria osmòtica. 
- Hemodiàlisis 
- Transplantament renal 
 
Farmacologia 
 
- Fàrmacs amb eliminació fonamentalment renal. 
- Efectes dels fàrmacs anestèsics en els pacients amb alteració de la funció renal.  
- Fàrmacs utilitzats en la premedicació anestèsica: profilaxi antibiòtica,   sedació, antiàcids, profilaxi de la 

tromboembòlia. 
- Diürètics i antihipertensius 
- Fàrmacs immunosupressors. 
- Anestèsics locals. 
 
PREOPERATORI 
 
- Valoració preoperatoria del pacient  i avaluació del risc. 
- Valoració de la funció renal. 
- Optimització del pacient de risc. 
-     Avaluació de l’estat nutricional i hidroelectrolític. 
- Preoperatori del pacient amb insuficiència renal i amb hemodiàlisis.  
-     Profilaxi antibiòtica. 
-     Profilaxi del tromboembolisme. 
  
 
INTRAOPERATORI 
 
- Funció respiratòria en l’anestèsia general: Efectes produïts per l’anestèsia i per la posició quirúrgica 

(Trendelemburg, decúbit lateral, litotomia, “Pillet”).  
- Efectes de l’anestèsia locorregional (intradural/peridural). 
- Cura de les fístules arteriovenoses. 
- Maneig de la volèmia i fàrmacs en el pacient amb diferents graus d’insuficiència renal. 
- Balanç hidroelectrolític:  

• Teràpia perioperatòria de fluids: cristal·loides, col·loides,… 
• Avaluació del volum intravascular i correcció de la volèmia. 
• Càlcul de les pèrdues insensibles. 
• Alteracions hidroelectrolítiques. Maneig de la hiperpotasèmia aguda. 
• Hemoteràpia: Transfusió d’hemoderivats. Complicacions de la transfusió. 

- Equilibri àcid-base.   
- Termoregulació i hipotèrmia. Hipertèrmia i febre. Monitoratge de la temperatura. 
- Síndrome post RTU: absorció líquid irrigació. 
- Perforació de la bufeta urinària i/o de la càpsula prostàtica. 
- Prevenció i tractament de les alteracions de la funció renal. 

 
 
Posició quirúrgica i les seves implicacions fisiològiques/anestèsiques 
 
Conèixer les precaucions i repercussions de: 
 
- Posició de litotomia 
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- Posició  de “Pillet” 
- Posició de lumbotomia 
- Posició de Trendelemburg 
 
Tècniques anestèsiques 
 
- Anestesia general: endovenosa i inhalatòria 
- Anestesia intradural 
- Anestesia epidural lumbar  
- Anestesia combinada 

 
Consideracions de les tècniques quirúrgiques: 
 

- Resecció transuretral de pròstata i  tumors vesicals. 
- Hidrocele/Varicocele/Criptorquídia. 
- Estenosi Ureteral. 
- Cateterització d’urèters. 
- Patologia neoplàsica: renal, ureteral, vesical i genital. 
- Cistectomia radical.  
- Prostatectomia radical. 
- Nefrolitotomia. 
- Nefrectomies obertes i laparoscòpiques 
- Maneig del donat d’òrgans 
- Transplantament renal i  renopancreàtic 

 
Postoperatori: 
 
- Tractament del dolor postoperatori: Analgèsia parenteral convencional, PCA, analgèsia epidural, bloqueigs 

nerviosos... 
- Prevenció, diagnòstic i tractament de les complicacions: 

• Insuficiència renal 
• Trastorns hidroelectrolítics 
• Criteris de transfusió 
• Tractament de la sèpsia urinària 
• Insuficiència respiratòria 
• Nàusees i vòmits 

 
 
MÍNIMS A REALITZAR 
 
- Cirurgia oberta i laparoscòpica:             10 
- Cirurgia menor:                                      10 
- Cirurgia endoscòpica:                            10  

 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
Cirurgia oberta 

 
No especifica 
 

 
10 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
Cirurgia 
endoscòpica 

 
No especifica 
 

 
10 

 
10 RTU 
 

 
No especifica 
 

 
C. radiacal 
menor 

 
No especifica 
 

 
10 

 
No especifica 
 

 
No especifica 
 

 
 BIBLIOGRAFIA RECOMANADA: 
 

• Clinical Anesthesiology. G. E. Morgan. 4th edition, 2005 
• Tratado de anestesia y reanimación. L. Torres. Ed. Arán, Madrid 2001 
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• Anesthesiologist´s manual of surgical procedures. Richard A. Jaffe. 3thd edition, 2003 
• Miller’s Anesthesia. R.D. Miller. 6th edition, 2004 
• Encyclopedie Médico-Chirurgicale 
• Clinical Anesthesia. P.G. Barash. 5th edition, 2005 

 
 
 
 
Capitol 8 
 
ROTACIÓ PER ANESTESIA OBSTÈTRICA 
 
R. Borràs, L. Cancer, N. Isach, MªV. Lopez-Gil 
 
Programa bàsic (mínim teòrico-práctic) del resident de Anestesiologia a l´ àrea obstètrica 
 
 
GENERALITATS 
 

1. Canvis anatòmics i fisiològics de l embaràs 
2. Farmacologia. Binomi materno-fetal: 

- Anestèsics locals  mòrfics per a A. Regional 
- Fàrmacs de A. General 
- Fàrmacs d´ us obstètric i les seves repercussions (oxitocina, metilergotamina, ritrodine, 

prostaglandines E i F) 
 

3. Característiques del dolor segons l´ estat del treball de part 
4. Visita preanestèsica en la embarassada 
5. Coneixements teòrics i pràctics de les tècniques regionals 
6. Coneixements teòrics i pràctics del control de la via aèria, i via aèria difícil 

 
 
ANALGÈSIA PER AL TREBALL DE PART 
 
Tècniques d’ anestè sia regional: peridural, intradural, peri-intra 
 

1. Indicacions : mèdiques, obstètriques, i fetals 
2. Contraindicacions absolutes i relatives 

 
             . Dosis de A.L. y mòrfics, segons l’estadi del part 
             . Dosis inicial, de manteniment i dosis perineal 
             . Hidratació pre i post bloqueig 
             . Hipotensió post bloqueig: prevenció i actuació 
             . Controls durant el bloqueig 
 

3. Efectes secundaris i complicacions. Tractament. 
4. Consideracions diferencials : Part podàlic, múltiple, prematur, macrosoma 

 
Tècniques de anestè sia general o sedació: Opcions possibles en cas de anestesia regional contraindicada 
 
 
ANESTESIA PER A LA CESÀRIA 
 
Tècniques regionals: peridural, intradural, peri-intra 

1. Indicacions, contraindicacions 
2. Prehidratació, dosificació, controles 
3. Efectes secundaris, prevenció i tractament de les complicacions.  (p.e. hipotensió post bloqueig, dosis de 

efedrina, fenilefrina..) 
 
Anestesia general 

1. Indicacions, contraindicacions 
2. Complicacions i efectes secundaris: 

           . Via aèria difícil 
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           . Estómac ple, premedicació antiàcida, intubació de seqüència  ràpida 
3. Fàrmacs adequats segon binomi materno-fetal 

 
Consideracions diferencials segons: Cesària programada, cesària urgent, cesària emergent 
 
 
 
URGÈNCIES OBSTÈTRIQUES. Actuació anestèsica: 
. Malaltia hipertensiva de l´ embaràs. Preeclàmpsia, eclàmpsia 
. Prolapse de cordó 
. Despreniment de placenta 
. Hemorràgies post part. Atonia uterina 
. Embòlia de líquid amniòtic 
 
 
 
CEFALEA POSTPUNCIÓ DURAL 
 
.Característiques, sintomatologia, diagnòstic diferencial i tractament 
 
Nº mínim recomanat d´ actuacions anestèsiques en  l´ àrea obstètrica: 
  
Analgèsia per el treball de part: 50 (amb tècnica peridural mínim 50) 
Anestesia para la cesària (diferents tècniques): 20   
 
Tenir en compte que la pacient obstètrica no és la  més indicada per aprendre a realitzar les tècniques regionals, 
pel que seria recomanable controlar la tècnica prèviament. 
 
Seria ideal mantenir contacte amb aquestes pacients amb certa periodicitat durant la resta de la residència 
(guàrdies) 
 
El segon any de residència seria ja adequat per a iniciar aquesta rotació (depèn també de cada centre la 
distribució de las rotacions prèvies) 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
A. treball part 
(peridural) 

 
No especifica 
 
 

 
50 

 
10 

 
40 

 
A. cesària (dif. 
Tècniques) 

 
No especifica 
 

 
20 

 
10 

 
20 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA: 
 
- Alejandro Miranda. Tratado de Anestesiología y Reanimación en Obstetricia: Principios fundamentales y bases 
de aplicación práctica. Masson,S.A. BarcelONA 
- Curso “Anestesia en especialidades quirúrgicas” de la SCARTD: Hay tres clases de anestesia obstétrica. 

1- Fisiologia de l´embaràs y anestesia en la pacient embarassada 
2- Analgèsia en al part i anestèsia en la cessaria 
3- Preeclàmpsia i hemorràgies obstètriques 

                     Els apunts de aquestes classes estan a la web: www.scartd.org 
   
Revistes especialitzades en anestesia obstètrica: 
 
.   Int J Obstet Anesth 
.   Br J Obstet Ginecol  
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Capítol 9 
ROTACIÓ PER ANESTÈSIA PEDIÁTRICA 
 
L. Cancer, N. Montferrer 
 
Seran comuns els objectius  però aplicats a pediatria:  
 
1. Medi Intrahospitalari: 

1.1. Consulta Preanestèsica 
1.2. Actes Anestèsics a quiròfan 
1.3. Unitat de recuperació postanestèsica 
1.4. Reanimació 
1.5. Dolor. Tècniques analgèsiques  
1.6. Seguiment postanestèsic dels pacients 
1.7. Unitat d’Urgències 

1.7.1. Reanimació dels pacients crítics 
1.7.2. Maneig urgent del pacient quirúrgic 

1.8. Sedacions  intrahospitalèries a unitats especials: 
1.8.1. Per procediments diagnòstics 
1.8.2. Per procediments terapèutics  

 
2. Medi Extrahospitalari a unitats especials: 

2.1. Transport. Atenció. 
 
 
 
CONTINGUTS ESPECÍFICS 
 
TEÓRICS 
 
1. Principis bàsics: 

 
- Mecanismes generals de l'Anestesia i Reanimació 
- Maneig hidroelectrolític 
- Equilibri Àcid-Base 
- Hemostàsia i Hemoteràpia 
- Nutrició enteral i parenteral 
- Nutrició del NN i lactant 
- Ressucitació CP 
- Maneig bàsic del dolor 

 
2. Anatomia  
 

- Via aèria 
- Accessos vasculars arterials i venosos 
- Bloquejos  

 
3. Fisiopatologia 
 

- Respiratòria 
- Cardiovascular 
- SNC i SNP 
- Hepatobiliar i digestiva 
- Endocrí i metabòlic 
- Renal 
- Òrgans hematopoètics 
- NN I lactant 
- Nen I creixement 

 
4. Farmacologia 

 
- Principis bàsics 
- Dels SNA 
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- Dels opioides 
- Dels agents inhalatoris  
- Dels agents A. no inhalatoris 
- Dels R. Musculars 
- Dels Anestèsics locals  
- Analgèsics no opioides 
- Antibiòtic 
- Fàrmacs propis de la reanimació CP (cardio i vasoactius i antiarítmics) 

 
5.  Preparació de l’anestèsia 
 

- Avaluació preoperatoria del pacient. En especial el Consentiment informat ( autonomia, dependència)   
- Premedicació 
- Dejú 
- Tractament al quiròfan 
- Sistemes anestèsics  
- Monitorització 
- Cardiovascular 
- Respiratòria 
- Neuromuscular 

 
6.  Tècniques anestèsiques 
 

- Anestèsia general, en especial la inhalatòria .  
- Anestèsia loco-regional 
- Anestesia a les diferents especialitats i situacions fisiopatològiques  

 
7.  Reanimació i cures de crítics 
 

- Maneig postoperatori del pacient quirúrgic 
- Maneig del pacient mèdic en estat crític 
- Estudi i tractament del dolor 
- Definició i taxonomia 
- Bases anatomofisiològiques 
- Avaluació del pacient amb dolor (per edats)  
- Sds dolorosos crònics 
- Mètodes i tècniques per el tractament del dolor agut, crònic no oncològic, oncològic 

 
PRÀCTICS 
 

- Anestesia General 
- Tècniques locoregionals mes freqüents en pediatria : Caudal, peneà, ilio-inguinal... 
- Ventilació amb mascareta i Mascareta Laríngia  
- Reanimació ventilatòria: Mètodes, tècniques i vies. Complicacions mes freqüents: laringospasme , 
broncospasme. 
- Reanimació cardíaca: Massatge, desfibril·lació  
- Parada CR: farmacologia, monitorització. 
- Abordatge venós i arterial 
- Sistemes d’anestèsia: caudalímetres, vaporitzadors, circuits... 
- Sistemes de monitorització: cardiovascular , neurològica i respiratòria 
- Respiradors I teràpia de la ventilació.  
- Fibrolaringobroncoscòpia 
- Drenatge pleural 
- Drenatge bronquial 
- Transport intra 
- Transport extra  
- Nutrició 
- Analgèsia  
- El RN i el prematur. Consideracions especifiques .  
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ROTACIONS 
 
- Cirurgia general : Hernies, circumcisió, etc.: Tècniques d’anestèsia general i  locoregional  
 
- C. Digestiva: Endoscòpies, Malformació Anorectal, Enterocolitis Necrotitzant del prematur, EHPílor, 
Laparoscòpies, Apendicectomies, Invaginació intestinal. : Tècniques anestèsiques i maneig de la volemia i equilibri  
hidroelectrolític. Antibiòtics i maneig de estats sèptics. 
 
- Urologia: Hipospàdies, Epispàdies, Hiperplàsia SR congènita, Nefrectomia... tècniques anestèsiques, volemia, el 
pacient nefròpata, les alteracions hormonals i les repercussions hidroelectrolítiques.  
 
- Traumatologia i ortopèdia: Cirurgia del raquis, extremitat inferior  i superior, maluc, artrografies i infiltracions, 
reducció de fractures o guixos pelvipèdics.: Tècniques anestèsiques, bloquejos, Transfusió.  
 
- C. Plàstica I cremats : Tècniques anestèsiques, bloquejos, maneig de la volemia en el  pacient cremat, 
temperatura i utillatge pel maneig  
 
- ORL: laringoscòpies, anestesia en  làser de v. Aèria, amigdalectomies, adenoïdectomies (complicacions i 
maneig) , fibro... 
 
- Oftalmologia: Estrabisme, perforacions, làser per retinopatia prematur 
 
- Maxil·lofacial : Fissura palatina, llavi fes. Instrumentació per la via aèria, maneig dels canvis de la ventilació. 
Sagnat i compromís  de via aèria.  
 
- C Cardíaca: Obertes, tancades. Familiarització amb la fisiopatologia cardiovascular i pulmonar, amb situacions 
critiques vitals, maniobres de reanimació avançada  
 
- C. Toràcica: Toracoscòpies i Obertes. Patologia pròpia de la infància i de la adolescència (Malformacions  
toràciques  o pulmonars, oncològiques...) Tècniques  anestesia general i regional. Maneig ventilatori per patologia 
o per procediment.  
 
- Neurocirurgia: Simple i complexa. Maneig  dels pacients amb patologia del SNC.   
 
- CMA: Criteris  per CMA, aplicació. Tècniques anestèsiques    
 
- Sedacions i anestesia fora de l’Àrea Quirúrgica : Àrees de Radiologia, Altres procediments que precisen 
anestesia per pediatria (Cateterisme Cardíac, exploracions o tècniques diagnòstiques com puncions...)  
 
- Trasplantament:  Renal, Hepàtic, Pulmonar: Maneig de situacions critiques.  
 
- Reanimació   postoperatòria: Fluïdoteràpia. Analgèsia. Nutrició. Maneig de les complicacions a cada patologia.  
 
 
 
NOMBRE  MÍNIM  DE CASOS  A REALITZAR DURANT LA ROTACIÓ 
 
Aquesta  formació seria per tots els residents.  
 
 

- 10 Lactants ( edat inferior a un any ) , 2 nounats.  
- 20  nens entre l’any i els tres anys 
- 60 nens entre tres i deu anys : 20 d’ORL .  
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R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
Lactants 

 
No especifica 
 

 
10 
(neonats:2) 

 
10 

 
5 

 
1-3 anys 

 
No especifica 
 

 
20 

 
30 

 
20 

 
3-10 anys 

 
No especifica 
 

 
60 
(20 d´ORL) 

 
No especifica 
 

 
100 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:  
 
Llibres i manuals 

1. Pediatric Anesthesia Handbook. 2nd Edition. C Bell, ZN Kain, C Hughes. Mosby. ISBN 0-8151-0659-9 6 
copies  

2. A Practice of Anesthesia for Infants and Children. 3rd Edition. Cote. (Eds.). W.B. Saunders Co., 2001. 777 
pages. $154.00 (CDN) ISBN 0 7216 7286 8  

3. Anesthesia and Co-Existing Disease Fourth Edition by Robert K. Stoelting (Author), Stephen F. Dierdorf 
(Author) 4thedition 

4. Avances en Anestesia Pediàtrica.A. Pérez Gallardo.EDIKA MED 2000.ISBN 84-7877-258-8 
Revistes 

1. Anesthesia and Analgesia  
2. Pediatric Paediatric Anaesthesia 

 
 
 
 
 
Capítol 10 
 
ROTACIÓ PER ANESTESIA A OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA MAXILOFACIAL , PLÀSTICA I 
REPARADORA I CIRURGIA OFTALMOLOGICA  
 
R. Borràs, M. Robert, R. Villalonga 
 
 
VALORACIÓ PREOPERATORIA: 
 
- Patologies específiques associades a aquestes especialitats quirúrgiques i implicacions anestèsiques: 

a)  Traumatismes: 
1. Fractura mandibular 
2. Fractura malar 
3. Fractures tipus Lefort I, II y III 
4. Destrucció facial 
5. Estallit ocular 

b)  Malformacions facials: 
1. Congènites 
2. Adquirides: 

a. Canvis pots cirurgia oncològica 
b. Canvis post radioteràpia 

c)  Infeccions: 
1. Oftàlmiques 
2. Pansinusitis 
3. Abscés sol de boca 
4. Faringostoma 
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d)  Neoplàsies: 
1. Orals 
2. Sostre de llengua 
3. Supraglòtiques 
4. Laringe 

e)  Sd. Apnea del son (SAOS) 
f) Efectes locals i sistèmics de les lesiones tèrmiques  
g) Sangrat orofaríngi  
h) Tipus de cirurgies per a CMA 

 
- Anatomia de l´ ull 
 
 
 
MANEIG ANESTÈSIC:  
 
CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGICA  
 

1- Anestesia general balancejada vs TIVA. Indicacions 
2- Maneig anestèsic microlaringoscopia biòpsica 
3- Maneig anestèsic cirurgia otològica. Maneig peroperatori de la hipotensió  

controlada ¿s´ utilitza encara? 
4- Maneig anestèsic amigdalectomia (nens i adults) 
5- Maneig anestèsic septoplastia 
6- Maneig anestèsic laringectomia total mes buidaments cervicals. Implicacions postoperatòries. Cures 

traqueotomia. Cures respiratòries. Nutrició postoperatòria. 
7- Consideracions anestèsiques en cirurgia amb làser en via aèria  

 
 
CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL,  PLÀSTICA I REPARADORA  
 
1- Maneig anestèsic microcirurgia: 

a) Injerts lliures 
b) Penjolls musculocutanis 
c) Dieps 

1. Control temperatura. Protecció hipotèrmia 
2. Reposició hídrica 
3. Control sangrat i reposició 
4. Hemodilució normovolèmica 
5. Implicacions respiratòries de les modificacions de la via aèria. Fisioteràpia respiratòria 

postoperatòria. 
6. Maneig de la traqueotomia quirúrgica ó percutània temporal 

 
2- Maneig anestèsic dels pacients cremats. Reposició de la volèmia (necessitats de hidratació i de transfusió 
sanguínia). Cobertura antibiòtica 
 
3- Analgèsia  pre, per y postoperatòria del pacient cremat  
 
 
CIRURGIA OFTALMOLÒGICA:  
 
 1.  Encara que actualment els bloqueigs a nivell ocular (periconial, intraconial, carúncula conjuntival, palpebral) 
son realitzats per el mateix oftalmòleg, s’ha de conèixer:  

a) Tècnica dels diferents tipus de bloqueig de l´ ull  
b) Respostes específiques esperades de cada bloqueig  
c) Complicacions dels bloqueigs (centrals i oculars)  
 

2. Maneig de la sedació en pacients de edat avançada  
 
3. Indicacions de: 

a) Anestèsia general en cirurgia programada: estrabismes en nens, cirurgia de retina 
b) Anestèsia general d´ urgència: perforació ocular 
c) Reflexos oculars 
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d) Implicacions de la tècnica o cirurgia: emesis postoperatòria 
 
4. Implicacions anestèsiques dels fàrmacs oculars (p.e. B-bloq en col·liris para glaucoma)  
 
5. Implicacions oculars dels fàrmacs anestèsics (p.e. increment de la PIO de la succinilcolina, atropina i 
glaucoma, etc.)  
 
6. Maneig anestèsic del trasplantament de còrnia 
 
 
Recomanacions nombre de actes anestèsics (Nº mínim):    
 

-  Cir. Oftalmològica: 10 
- bloqueigs Oculars:  periconial i/o intraconial: 5 (vistos o realitzats) 
-  ORL: 20  
-  Cir. Maxil·lofacial: 10 
-  Cir. Plàstica i reparadora: 10 

 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
C. Oftàlmica 

 
No especifica 
 

 
10 

 
No especifica 
 

 
Recomana 

 
ORL 

 
No especifica 
 

 
20 

 
15 
(total de: ORL, 
MXF,CPL) 

 
No especifica 
 

 
MXF 

 
No especifica 
 

 
10 

 
 

 
No especifica 
 

 
CPL 

 
No especifica 
 

 
10 

 
 

 
No especifica 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA  RECOMANADA : 
 
1.   J.P. Haberes . Anestesia en Oftalmología. Enciclopedia Médico-  
      Quirúrgica 36- 620-E-30  
2.   Zaragoza Garcia. La anestesia en oftalmología. Tecmimedia Editorial S.L.   
      2000  
3.   Eledjam. Anestesia y cirugía en oftalmología. 1997 Masson S.A.  
4.  Goles and Pollard. Handbook of Clinical Anesthesia. Plastic Surgery.    
     R.Greenbaum. Ed. Churchill Livingston  
5.   R. Abadir  G. Humayun. Anesthesia for Plastic and Reconstructive Surgery.     
     Ed. Mosby.  Year Book 
 
 
 
 
Capítol 11 
 
ROTACIÓ PER ANESTÈSIA  A CIRURGIA CARDIACA 
 
E. Moret, I. Rovira, O. Martinez, MI. Rochera 
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
- Avaluació preoperatòria general 
 



 39 

- Avaluació factors de risc  cardiovascular: 
- Hipertensió arterial: evolució i complicacions associades 
- Diabetis: evolució, control  afectació sistèmica 
- Dislipemia 
- Vasculopatia perifèrica 
- Vasculopatia cerebral: TIA, AVC  
- Valoració de l´ estudi de troncs supraaòrtics 

 
- Valoració i interpretació de les proves complementàries: 

- Electrocardiograma: valoració de arítmies, bloquejos, isquèmia o hipertrofia. 
- Proves d´ esforç  (Dobutamina  i SECT): valoració de la viabilitat miocàrdica. 
- Ecocardiografia precordial o transesofàgica: valoració  de la funció cardíaca  global i de les valvulopaties. 
- Cateterisme cardíac: valoració de les lesions coronàries. 

 
- Conèixer la medicació habitual: antiagregants/anticoagulants,  
  antilipemiants, fàrmacs cardiovasculars, diürètics. 
 
- Informació al pacient i obtenció del consentiment informat. 
 
 
OBJECTIUS TEÒRICS 
 
-   Conèixer la anatomia del cor i grans vasos 
 
-   Estudiar la fisiologia cardiovascular 
 
- Fisiopatologia de les principals valvulopaties: estenosi aòrtica valvular i   
  subvalvular, insuficiència aòrtica, estenosi i insuficiència mitral, insuficiència   
  tricuspídea. 
 
- Fisiopatologia de las miocardiopaties: isquèmica, hipertròfica o congènita. 
 
- Fisiopatologia de la hipertensió pulmonar. 
 
- Revisar la farmacologia dels següents fàrmacs: 
 

-  Fàrmacs vasoactius: vasopressors (fenilefrina, adrenalina, noradrenalina) i vasodilatadors 
(nitroglicerina, nitroprussiat, fentolamina) 
-  Antiarítmics: lidocaïna, amiodarona, adenosina 

 -  Inotròpics: dopamina, dobutamina,  milrinona,  levosimendan. 
-  Altres fàrmacs cardiovasculars: betabloquetgants (esmolol), antagonistes del calci, inhibidors enzima 
conversora angiotensina. 
-  Fàrmacs antifibrinolítics i hemostàtics: àcid tranexàmic, àcid aminocaproic, aprotinina. 
-  Heparina i protamina 

 
-    Interpretació de la següent monitorització: 
 

- Monitorització hemodinàmica: pressions endocavitàries i cabdal   cardíac. 
- Monitorització neurològica: BIS i saturació regional de oxigen. 
 

 
-    Comprendre el funcionament del circuit de circulació extracorpòrea (CEC) 

 
- Coneixement i prevenció de les principals complicacions associades a la CEC: alteracions 
neurològiques, renals, de la hemostàsia, resposta inflamatòria 
 
-   Conèixer la fisiopatologia de la hipotèrmia i de la hipotèrmia profunda amb aturada circulatòria 
 
-   Conèixer la fisiopatologia de la hemodilució 
 
-  Conèixer els mecanismes de protecció miocàrdica i preacondicionamient isquèmic 

 
-   Conèixer els efectes cardiovasculars dels fàrmacs anestèsics 
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- Saber el funcionament bàsic dels marcapassos i del baló de contrapulsació aòrtic 
 
-  Tenir nocions bàsiques de ecocardiografia transesofàgica 
 

 
OBJECTIUS PRÀCTICS 
 
- Planificació de la estratègia intraoperatòria: 
 

- Premedicació anestèsica i tècnica anestèsica 
- Aplicació del protocol de antibioticoteràpia 
- Aplicació del protocol de antifibrinolítics 
-     Nombre i calibre de vies perifèriques   
-     Localització de la via arterial  
-     Monitorització hemodinàmica: catèter de Swan-Ganz i/o PiCCO    

                                                                                                                                                                              
- Maneig hemodinàmic intraoperatori: 
 

-  Interpretació de la monitorització cruenta: ona de pressió arterial cruenta, ona de PVC, ona de pressió  
   d’ enclavament pulmonar 
- Interpretació dels càlculs hemodinàmics: índex cardíac,  volum sistòlic, índex de treball ventricular,    
   resistències vasculars   pulmonars i sistèmiques.  
- Interpretació de valors del PiCCO 

 
-   Indicacions de la hemodilució normovolèmica 
 
- Maneig durant la circulació extracorpòrea: pressió de perfusió, hemodilució, solució de cardioplejia, saturació 
arterial i venosa, fàrmacs vasoactius, manteniment anestèsic, hemofiltració, tècniques de recuperació cel·lular, 
diüresis  
 
-  Maneig durant la sortida de circulació extracorpòrea: reperfussió coronaria, reclutament alveolar, hematòcrit, 
ionograma, temperatura, ritme cardíac, estat inotròpic  i de la volèmia 
 
 
TIPUS DE CIRURGIA CARDIACA 
 

- Substitució o de reparació valvular 
- Revascularització coronaria amb o sense CEC 
- Cirurgia mixta 
- Tècniques mínimament invasives o de Heart-Port 
- Cirurgia de l’ a arrel aòrtica,  aorta ascendent i troncs supraaòrtics 
- Cirurgia oberta de la aorta toràcica 
- Tumors auriculars: mixomes 
- Cardiopaties congènites: CIA 
- Pericardiectomies 
- Assistències ventriculars 
- Trasplantament cardíac 

 
 
POSTOPERATORI 
 

- Manteniment de la sedació  
- Trasllat del malalt intervingut de cirurgia cardíaca 
- Tècniques de analgèsia: ev, PCA 
- Manteniment de la normotermia 
- Manteniment de la estabilitat hemodinàmica 
- Dependència de marcapàs 
- Control hemostàsia/hemorràgia: drenatges toràcics 
- Tècniques de ventilació mecànica i de reclutament alveolar 
- Tècniques de “weanning” controlat 
- Recuperació ràpida  o fast-track 
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MINIMS A REATLIZAR  
          
 -     Avaluació preoperatoria...............................................................   10 -15 

- Col·locació de catèter de Swan-Ganz.........................................   10 -15 
- Col·locació catèter  PiCCO........................................................ .    0-4 
- Ecocardiografia transesofágica…………………………………....       4 

             -     Cirurgia valvular:  ………………………………………………..      10 
- Cirurgia coronaria amb CEC/ MECC……………………………. ..     10  
- Cirurgia coronaria sense CEC......................................................    1-2  
- TOTAL cirurgia cardíaca amb o sense CEC .......................... ......     20 

 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
C. Cardiaca 
(amb o sense 
CEC)  

 
No especifica 
 

 
20 

 
No especifica 
Cateter art.  
Pulmonar:10 

 
20 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

1. F. Hensley and D. Martin.  A Practical Approach to Cardiac Anesthesia. Little Brown and Company, 3ª 
edición  2002. 

 
2. P.G. Barash. Clinical Anesthesia. 5th edition  2005. 

 
3. AEP eds. Fisiopatología y Técnicas de Circulación Extracorpórea. Barcelona, EDIDE, 2003.   

 
4. L. Torres. Tratado de Anestesia y Reanimación. 1ª edición 2001.  

 
 
 
 
 
 
Capitol 12 
 
ROTACIÓ PER ANESTÈSIA A CIRURGIA TORÀCICA 
 
M. Metje, S. Bermejo, A. Mases,  R. Villalonga 
 
 
CONEIXEMENTS TEÒRICS 
 

• Anatomia del pulmó i circulació pulmonar, anatomia del mediastí.  
 

• Fisiologia sistema respiratori i tiroides. Conèixer i comprendre els canvis en la fisiologia respiratòria 
durant: Decúbit lateral, tòrax tancat, tòrax obert, ventilació unipulmonar. 

 
• Farmacologia: 

u Anestèsics generals 
u Anestèsics locals       
u Broncodilatadores i mucolítics 
u Antiarítmics 
u Drogues vasopressores i inotrops 
u Fàrmacs que afecten la vasoconstricció pulmonar hipóxica 
u Antibiòtics 
u Analgèsics menors i majores (analgèsia postoperatòria, tècniques) 
u Hormones tiroïdals, antitiroïdals 
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u Fàrmacs per a profilaxis de la trombosis venosa profunda 
 
 
PREOPERATORI: 
 

• Conèixer la població de risc i la patologia associada: 
 

MPOC: enfisema i bronquitis crònica  
Blefs i infeccions respiratòries de repetició 
Neoplàsia pulmonar i extensió de la malaltia 
Vessament pleural 
Masses mediastìniques 

 
• Avaluació preoperatòria:   

 
u Historia clínica  i exploració física detallades. Factors de risc associats amb complicacions 

respiratòries postoperatòries: MPOC, tabaquisme, infeccions respiratòries, blefs, etat, asma.  
 

u Exploracions complementàries (indicacions i interpretació): 
Rx tòrax, TC toràcic (obstrucció de la via aèria, atelèctasi) i PET (extensió de la malaltia) 
Mecànica respiratòria (proves funcionals respiratòries): FEV1, FCV, RV/TLC 
Funció pulmonar: DLCO, PaO2 

Reserva cardiopulmonar: VO2 máx. (proba d´ esforç), Capacitat funcional (walking test) 
Gammagrafia de ventilació/perfusió pulmonar 
Corbes de flux-volum: en masses mediastìniques per a descartar compressió bronquial 

 
• Predicció del risc de complicacions pulmonars postoperatòries: càlcul FEV1 ppo%, DLCO1 ppo% y 

VO2 máx. (en el seu defecte, capacitat funcional: walking tets dessaturació > 4% amb exercici). Avaluar 
possibles efectes de la patologia pulmonar sobre la funció del ventricle dret  

 
• Optimització de la funció respiratòria i cardíaca 

 
• Predicció de la dificultat d´ intubació (Rx tòrax, TC, corba flux-volum) i del col·lapse pulmonar (Rx tòrax, 

TC) 
 

• Predicció de desaturació durant la ventilació unipulmonar (VUP) - gammagrafia V/Q, PaO2, PFR, 
pulmó a col·lapsar 

 
• Càlcul del risc de complicacions i mortalitat postoperatòria (no específics per a cirurgia 

toràcica):POSSUM: Physiologic and Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and 
Morbidity.  

 
 
INTRAOPERATORI 
 

• Plantejar una estratègia anestèsica  tenint en compte el tipus de intervenció, la patologia del malalt i la 
ventilació unipulmonar 

 
• Monitorització segons tipus de cirurgia i estat físic del pacient: 

 
• Hemodinàmica – PVC, TA directa, ecocardio, ECG, indicacions per a col·locació de catèter de 

arteria pulmonar  
• Respiratòria – Capnografia, pulsioximetria, dades de espirometria (corbes pressió/volum i 

flux/volum), gasometria 
• Neuromuscular sobretot pacients amb miastènia gravis (timomes) 
• Valoració dels bloqueigs peridurals, paravertebrals 

 
• Conèixer les indicacions absolutes i relatives per a la VUP (ventilació unipulmonar) 

 
• Tècniques més comuns de col·lapse pulmonar (tub doble llum o bloquejador bronquial). Avaluació de la 

col·locació i correcte  funcionament d´ un tub de doble llum 
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• Maneig del fibrobroncoscopi 
 

• Conèixer, diagnosticar i tractar les complicacions derivades del tub de doble llum: mal posició i lesió o 
ruptura de la via aèria  

 
• Maneig ventilatori durant la anestesia amb VUP  

 
• Maneig de la hipoxèmia intraoperatòria (tècniques de reclutament pulmonar i fàrmacs per a la 

hipoxemia) 
 

• Coneixement i ús de la farmacologia que afecta la vascularització pulmonar: vasodilatadors generals, 
gasos halogenats i òxid nítric 

 
• Coneixement i realització de tècniques per al tractament del dolor agut postoperatori: bloqueig epidural 

toràcic, bloqueig intercostal, bloqueig paravertebral, bloqueig interpleural, analgèsia intravenosa (PCA). 
 
 
CONSIDERACIONS SEGONS TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES 
 

• Cirurgia de resecció pulmonar (segmentectomies, lobectomies, pneumonectomies) 
• Golls endotoràcics 
• Timomes, tumors mediastinics 
• Medastinoscopies 
• Toracoscòpies (simpatectomies bilaterals, resecció blefs, drenatges col·leccions pleurals, biòpsies 

etc.) 
• Cirurgia traqueal 
• Cirurgia de reducció de volum 
• Broncolàser 
• Broncoscòpia rígida diagnòstica i terapèutica   
• Reparació d´ hernies diafragmàtiques 

 
 
POSTOPERATORI 
 

• Valoració de la recuperació anestèsica 
• Maneig de la fluidoterapia 
• Profilaxis antibiòtica 
• Profilaxis de la trombosis venosa profunda 
• Tècniques de tractament multimodal en la analgèsia postoperatòria 
• Fisioteràpia respiratòria 
• Coneixement del funcionament dels sistemes de drenatge pleural 
• Prevenció, diagnòstic i tractament de les complicacions: 

 
• C. cardiovasculars: arítmies, isquèmia miocàrdica, insuficiència cardíaca, herniació mediastínica 
• C. respiratòries: Edema postneumonectomia, fístula, pneumònia, atelèctasi, insuficiència respiratòria 
• Hemorràgia quirúrgica 
• Alteracions endocrines... 

 
• Tècniques de ventilació a reanimació 
• Prevenció i tractament de la  síndrome de dolor postoracotomia 

 
 
NUMERO MINIM DE PROCEDIMENTS INTRATORÀCICS A REALITZAR 
 
Recomanen realitzar un mínim de 15 tècniques anestèsiques a cirurgia toràcica 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
C. Toràcica  

 
No especifica 
 

 
15 

 
15 

 
20 
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Capítol 13 
 
ROTACI Ó PER ANESTESIA A CIRURGIA VASCULAR 
 
A. Mases, S. Bermejo 
 
 
CONEIXEMENTS TEÒRICS: 
 
1. Coneixement de l’anatomia i fisiologia del sistema cardiovascular:  
 

    -    Cicle cardíac, cabal cardíac, índex cardíac, volum sistòlic, RVS, RVP, IRVS, IRVP, freqüència  
   cardíaca, fracció d’ejecció, contractilitat miocàrdica, determinants de la precàrrega i la postcàrrega.  

-  Anatomia i fisiologia coronària.  
-  Anatomia i fisiologia de la circulació cerebral incloent l’autoregulació.  
-  Anatomia i fisiologia de la circulació renal. 

 
2. Coneixements de la fisiopatologia de la malaltia cardiovascular: arteriosclerosi, cardiopatia isquèmica, 

insuficiència cardíaca, factors de risc cardiovascular i maneig de cada una de les malalties.   
 
3.  Valoració i optimització preoperatòria:  
 
- Coneixement / valoració dels riscs específics associats al tipus de cirurgia proposada (cirurgia vascular 

perifèrica, cirurgia d’aorta oberta i endovascular, endarterectomia i stent carotidi, amputacions…) 
- Valoració preoperatoria del pacient amb malaltia coronària incloent:    
 

. Detecció  

. Estratificació del risc cardiovascular  

. Indicació  i interpretació de les probes complementàries (ECG, ergometria, probes d’esforç farmacològiques,  
ecografia, angiografia…).  
. Optimització del pacient i premedicació adequada (paper dels beta-blocadors, estatines, AAS, IECA…)  
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   En resum: Coneixement i aplicació de les guies de l’ ACC/AHA for Perioperative Cardiovascular Evaluation for 
Noncardiac surgery i càlcul dels índex clínics de risc cardíac (Goldman, Lee, Detsky). 
 
- Valoració adequada i coneixement de les patologies associades més freqüents, les seves repercussions i 

maneig perioperatori: HTA, diabetis mellitus, MPOC, insuficiència renal, malaltia cerebrovascular, dislipèmia, 
arítmies, insuficiència cardíaca, valvulopaties… 

 
- Coneixement dels fàrmacs més emprats en el maneig de pacients sotmesos  a cirurgia vascular i implicacions 

anestèsiques: antiagregants plaquetars, heparina de baix pes molecular, heparina sòdica, anticoagulants 
orals,  farmacologia cardiovascular i antiarítmics, insulina i hipoglucemiants orals. 

  
- Coneixement dels tests de laboratori per avaluar l’estat de coagulació. 
 
- Comunicació adequada amb el pacient, els familiars i amb la resta del personal mèdic i  d’infermeria  per tal 

d’evitar suspensions inadequades de tractaments etc. 
 
 
 
4. Intraoperatori: 
 
- Consideracions anestèsiques en funció de la patologia associada del pacient i el tipus de cirurgia. Pros i 

contres de les diferents opcions.  
- Formular els objectius anestèsics per a cada pacient i per a cada cirurgia. 
- Aplicar la monitorització adequada. Indicació adequada i habilitats en :  
 

•  monitorització ECG de la isquèmia miocàrdica intraoperatoria 
• cateterització arterial 
• cateterització venosa central  (interpretació de la informació) 
• cateterització de l’artèria pulmonar (interpretació correcta de la informació). 
• determinació del cabal cardíac per termodil·lució. 
• Ecocardiografia esofàgica (només saber que es pot utilitzar, indicacions) 

 
- Conèixer la fisiologia, la patofisiologia i els canvis hemodinàmics associats als següents events 

cardiovasculars:  
 

• clampatge i desclampatge aòrtic. Diferències entre supra i infrarrenal. 
• clampatge i desclampatge carotidi i neuroprotecció 
• isquèmia – reperfussió 
• isquèmia medul·lar i neuroprotecció 
• isquèmia renal i protecció renal intraoperatòria. 
 

- Manipulació adequada de la hemodinàmia durant la cirurgia i ús racional dels fàrmacs del sistema 
cardiovascular. 

- Transfusió d’hemoderivats, politransfusió i implicacions que comporta. Tècniques d’estalvi de sang: 
recuperació de sang del camp quirúrgic.  

- Tècniques de manteniment de la temperatura corporal i efectes de la hipotèrmia. 
 
 
 
5. Postoperatori: 
 
- Conèixer, identificar i tractar les complicacions potencials específiques de cada cirurgia i també les 

relacionades amb la patologia associada del pacient. 
- Conèixer, discutir i decidir la pauta d’analgèsia postoperatòria més apropiada en cada cas. 
- Definir el tipus de monitorització en el postoperatori. Decidir quina serà l’adequada vigilància del pacient (sala 

despertar vs reanimació postquirúrgica).  
- Pautar adequadament el tractament postoperatori i la pauta de fluids. 
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 Tipus d’intervencions: (mínims a realitzar) 
 
1. Bypass perifèric: 7 
2. Cirurgia aòrtica oberta: 3 
3. Endarterectomia carotídia: 3 
4. Cirurgia endovascular: 3 
5. Amputacions supra i infracondílies 
6. Amputacions menors (transmetatarsianes, dits…) 
7. Pròtesis i fístules arterio-venoses 
8. Trombectomia/embolectomia 
9. Flevoextracció 
 
- La ASA diu 20 cirurgies vasculars majors, sense especificar i incloent la cirurgia endovascular. 
- La ESA diu 10 cirurgies vasculars (inclou abdominals i toràciques), no especifica més. 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
C. Vascular  

 
No especifica 
 

 
20 

 
10 

 
20 
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Capítol 14 
 
ROTACIÓ PER ANESTESIA A NEUROCIRURGIA  
 
M. Koo, J Mª Sistac, R. Valero 
 
CONEIXEMENTS TEÒRICS: 
 

- Anatomia del sistema nerviós central (SNC) 
- Líquid cefaloraquidi (LCR), barrera hematoencefálica  
- Flux sanguini cerebral (FSC) - pressió de perfusió cerebral 
- PaO2-PaCO2 
- Índex metabòlic cerebral, SjO2. 
- Pressió intracraneal i el seu maneig. Edema cerebral 
- Canvis fisiopatològics derivats de les posicions quirúrgiques: sedestació, decúbit prono, Park Bench 
- Efecte dels diferents agents anestèsics sobre la fisiologia i fisiopatologia cerebral. Criteris per a la selecció de 

fàrmacs 
- Influencia de les lesions cerebrals sobre el electroencefalograma (EEG) 
- Fisiopatologia de la lesió espinal i implicacions anestèsiques 
- Fisiopatologia de la hemorràgia subaracnoidea i malformació arteriovenosa 
- Fisiopatologia de la isquèmia cerebral 
- Fisiopatologia de la embòlia aèria, prevenció, diagnòstic i tractament 
- Fisiopatologia de les lesions supratentorials 
- Fisiopatologia de la epilèpsia i implicacions anestèsiques 
- Fisiopatologia dels tumors neuroendocrins 
- Fisiopatologia de la hipotèrmia induïda: Aplicacions 
- Fàrmacs vasoactius: Vasopressors i vasodilatadors 
- Concepte de protecció cerebral: Isquèmia i agents farmacològics 

 
 
MONITORITZACIÓ. Coneixement de: 
 

- Monitorització bàsica a les diferents patologies cerebrals 
- Nivell de consciència: BIS-Entropía 
- EEG 
- Doppler transcraneal 
- Doppler precordial 
- Potencials evocats  
- ptiO2 i microdiàlisi 
- Sensor de pressió intracraneal (PIC) 
- Electromiografia-TAC-RMN 
- Monitorització Saturació arterial O2 (Somanetics) 

 
 
EVALUACIÓ PREANESTÈSICA: 
 

- Coneixements de les diferents lesions intracraneals i/o vertebrals: Repercussió fisiopatològica 
- Profilaxis invasiva i no invasiva de la trombosi venosa profunda 
- Influència dels electròlits en les lesions tumorals 
- Coneixement de la farmacocinètica i farmacodinàmia dels anticonvulsivants  corticoides 
- Premedicació en el malalt neuroquirúrgic 
- Profilaxis antibiòtica i d´ ulceres de  estrès 
- Sang en reserva 

 
 
MANEIG INTRAOPERATORI 
 

- Coneixements del control de la PIC / pressió de perfusió cerebral 
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- Repercussions de la posició quirúrgica 
- Tècniques d´ inducció i manteniment a las patologies contemplades: Craneotomia i obertura de dura, 

ventilació òptima, maneig de líquids hiper e hiposmolars 
- Concepte i maneig de la sedació conscient 

 
 
ASSISTÈNCIA POSTOPERATORIA IMMEDIATA: 
 

- Tècniques de ventilació 
- Avaluació neurològica 
- Monitorització de PIC 
- Complicacions generals i específiques. Diabetis insípida, convulsions,…etc 
- Maneig del dolor en el pacient neuroquirúrgic 
- Nutrició en el pacient neuroquirúrgic 

 
 
REALITZACIÓ MÍNIMA DE TÈCNIQUES ANESTÉSIQUES EN NRC 
 
      15 craniectomies  
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
Neurocirurgia 

 
No especifica 
 

 
15 

 
15 

 
20 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA: 
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Capitol 15 
 
ROTACIÓ PER ANESTÈSIA A CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA) I PER A PROCEDIMENTS EN 
ÀREES ALLUNYADES DEL QUIRÒFAN 
 
J. Blanch, J. Blázquez, P. Iglesias, E. Lomban, G. Ollé 
 
 
Objectius generals: 
 
El metge resident deurà adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques  en la anestèsia  per a la CMA i àrees 
allunyades del quiròfan 
 
 
ANESTÈSIA PER A CMA 
 
Objectius específics: 
 

-     Valorar la idoneïtat d´ un pacient per a ser intervingut de forma ambulatòria 
- Realitzar el control pre, intra i postoperatori del malalt 
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- Atendre al pacient en la fase de recuperació i adaptació al medi 
- Conèixer i  tractar les complicacions, i la seva implicació, al tractar-se de pacients en règim ambulatori 

 
Coneixements teòrics: 
 

- Conèixer l´ estructura organitzativa de la unitat de CMA i la seva gestió 
- Criteris d´ inclusió i exclusió de pacients en CMA 
- Conèixer les característiques del  règim ambulatori i la seva implicació en quant a l´ ús de fàrmacs 

anestèsics 
- Idoneïtat de les tècniques regionals/generals i farmacologia a cirurgia ambulatòria 
- Tractament de les complicacions 
- Maneig del dolor postoperatori. Analgèsia pre-emptiva 
- Criteris d´ alta i seguiment dels malalts tant a la sala de recuperació com al circuit de control domiciliari 

 
Coneixements pràctics:  
 

- Habilitat en la realització de tècniques de sedació conscient/inconscient, anestèsia general i anestèsia 
loco-regional 

 
 
Com a mínim es deuran realitzar 10 anestèsies generals, 10 bloqueigs locorregionals i 10 sedacions que 
aniran des de l´ansiolisi a la sedació profunda, sempre emfatitzant el despertar ràpid (30 actes anestèsics en 
total) 
 

- Maneig adequat de les complicacions de la anestèsia per a CMA 
- Habilitats en la comunicació tant amb el pacient i els seus acompanyants com amb el personal de la 

Unitat de CMA 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
CMA 

 
No especifica 
 

 
30 

 
30 

 
Recomana. No 
especifica 

 
 
 
 
 
ANESTÈSIA EN  ÀREES ALLUNYADES DEL BLOC QUIRÚRGIC 
 
 
Coneixements teòrics: 
 
Organització de la valoració preparatòria i obtenció del consentiment informat (CI) a aquest àmbit específic 
 

- Condicions de seguretat i estàndards de monitorització segons la SEDAR i societats internacionals 
per a anestèsia en procediments fora de l´ àrea quirúrgica 

 
- Conèixer les complicacions derivades de l´ ús de contrast radiològic 

 
- Implicacions anestèsiques en procediments com: 

 
- Endoscòpies: Gastroscòpia , colonoscòpia i CREP 
- Cardioversió elèctrica 
- Ecocardiografia transesofágica 
- Broncoscòpia 
- Teràpia electroconvulsiva (TEC).  Conèixer les característiques del malalt psiquiàtric, el 

seu tractament i les implicacions amb l´ anestèsia para el TEC 
- Teràpia endoluminal: 

                                                             Neuroangiografia 
                                                              Vascular aòrtica i arterial perifèric 
                                                           Embolització de miomes uterins 
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                                                        Derivació porto-sistèmica 
 

- Anestèsia per a exploracions radiològiques: TAC, RNM. Conèixer les implicacions de la 
ressonància nuclear magnètica en quant a monitorització i anestèsia durant la exploració 

 
- Farmacologia aplicada a la sedació conscient/inconscient i anestèsia general /regional 

per a procediments fora de l´ àrea quirúrgica 
 
 
 
Coneixements pràctics:  
 

- Habilitats en la realització de anestèsia o sedació per als  procediments com els 
mencionats anteriorment 

 
 
Es considerarà que en total es deuran realitzar com a mínim 20 procediments, especialment els procediments 
més freqüents a la nostra activitat assistencial com son: exploracions digestives, TAC i RNM pediàtrica, 
broncoscòpies, cardioversions i TEC 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
A. fora 
quiròfan  

 
No especifica 
 

 
20 

 
Recomanada. No 
especifica 

 
Recomanada. No 
especifica 
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Capítol 16 
 
OBJECTIUS DE FORMACIÓ EN EL MANEIG DE PACIENTS CRÍTICS PER A METGES RESIDENTS DE 
ANESTESIOLOGÍA 
 
A. Alcón, C. Bartolomé, M. de Nadal, A. Rodríguez, JM. Villamor 
 
 
1.-INTRODUCCIÓ: 
 

• El període mínim de rotació per a l´ adquisició de coneixements i habilitats en l´ àrea de crítics serà de 6 
mesos 

• Cada centre docent hospitalari adaptarà l’esmenta’t període de rotació a les seves pròpies unitats 
funcionals (crítics postoperatoris, crít ics mèdics,  crítics pediàtrics, cremats...) assegurant la adquisició dels 
mínims coneixements requerits 

• La rotació per crítics es realitzarà preferentment durant el tercer o quart any del període de  residència 
• Els objectius bàsics a assolir es poden divi dir en dos grups: 

-Adquisició de coneixements teòrics sobre fisiopatologia, diagnòstic i tractament de les diferents malalties i 
síndromes que afecten al malalt crític 
-Adquisició de coneixements sobre distints procediments i intervencions pràctiques necessàries per a la 
monitorització i maneig clínic del malalt crític 
 
 
2.-COMPETÈNCIES GENERALS: 
 

• Realització de l´ història clínica, exploració física i sol·licitud de exploracions complementaries en el malalt 
crític 

• Interpretar correctament la monitorització de les diferents variables fisiològiques (ECG, CC, GSA, catèter 
pulmonar, monitorització respiratòria...) 

• Interpretar les troballes clíniques i els resultats  d’exploracions complementàries per a formular un 
diagnòstic diferencial 

• Maneig perioperatori del malalt quirúrgic amb els diferents graus de gravetat, des del postoperatori de 
menys de 24 h fins al malalt crític cronificat 

• Coneixement de les implicacions de les malalties cròniques i les seves comorbiditats (diabetis, ICC, 
MPOC, insuficiència renal...) en el malalt crític 

• Coneixement dels distints aspectes legals i ètics vinculats a la medicina de cures intensives: limitació de l´ 
esforç terapèutic, comunicació pacient-família i amb altres professionals, maneig i coordinació del donant 
d´ òrgans, nocions de gestió de recursos de l´ àrea crítica 

• Coneixement teòric dels protocols i habilitats tècniques en suport vital bàsic i avançat i desfibril·lació -
cardioversió 

• Coneixement del maneig i estabilització del pacient crític durant el transport intra o extrahospitalari 
 
 
3.-CONEIXEMENTES TEÒRICS: 
 
GENERALS: 
 
• Farmacologia: Farmacocinètica, farmacodinàmia i interaccions farmacològiques dels principals fàrmacs 

utilitzats a cures intensives 
• Nutrició: Necessitats calòriques. Nutrició enteral i parenteral. Balanç nitrogenat. Indicacions i seguiment 
• Endocri-Metabòlic: Control glucèmia 
• Fluidoterapia.  Cristal·loides i col·loides. Teràpia transfussional. 
• Analgèsia i sedació en cures intensives. Sedoanalgesia en el malalt amb ventilació mecànica. Escales de 

sedació: SAS, RAMSAY,… 
• Fracàs multiorgànic 
• Conèixer les escales de gravetat i pronòstic del malalt crític (Apache II, SOFA,...) 
• Politraumatisme. Traumatisme cranio encefàlic (TCE) 
• Soport Vital Bàsic I Avançat. Es recomana realitzar UN CURS ACREDITAT de suport vital bàsic i avançat 
• Reaccions al·lèrgiques. Anafilaxia 
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RESPIRATORI: 
 
• Fisiopatologia 
• Insuficiència respiratòria aguda (hipoxèmica, hipercàpnica) 
• Asma bronquial, status asmàtic. Broncodilatadors 
• Obstrucció de la via aèria 
• Infeccions respiratòria. Bronquiolitis. Aspiració pulmonar 
• Patologia restrictiva pulmonar. Patologia pleural 
• MPOC. Aguditzacions. Hipertensió pulmonar. Cor pulmonale. 
• SDRA 
• Complicacions pulmonars postoperatòries 
 
CARDIOVASCULAR: 
 
• Fisiopatologia 
• Síndromes coronaris aguts. IAM. 
• Insuficiència cardíaca. Fàrmacs vasoactius i inotrops 
• Edema pulmonar (cardiogènic, no cardiogènic) 
• Shock (Hipovolèmic, neurogènic, cardiog`ènic, distributiu) i les seves complicacions 
• Alteracions del ritme 
• Embolisme pulmonar ( trombòtic, aeri, gras, amniòtic) 
• Valvulopaties 
• Patologia pericàrdica 
• Urgències hipertensives 
 
 
RENAL: 
 
• Fisiopatologia 
• Insuficiència renal aguda (prerrenal, renal i postrenal). Diürètics 
• Alteracions hidro-electrolítiques i àcid-bàsiques. Gasometria arterial 
 
SISTEMA NERVIÓS CENTRAL: 
 
• Fisiopatologia 
• Coma i estats vegetatius 
• Mort encefàlica 
• Maneig peroperatori del pacient neuroquirúrgic 
• Estatus epilèptic 
• Malaltia cerebrovascular. Hemorràgia cerebral 
• Edema cerebral 
• Diagnòstic i tractament de la hipertensió cranial 
 
PATOLOGIA INFECCIOSA: 
 
• Síndrome febril. Cultius microbiològics i exploracions complementàries 
• Tractament antibiòtic empíric segons el focus sospitat 
• Infecciones per gèrmens aerobis, anaerobis, virus i fongs 
• Infecció nosocomial 
• Sepsis i shock sèptic. “Survival sepsis campaign” 
 
GASTROINTESTINAL: 
 
• Abdomen agut. Peritonitis 
• Pancreatitis 
• Insuficiència hepàtica 
• Hemorràgia digestiva 
• Síndrome compartimental abdominal 
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HABILITATS: 
 
RESPIRATORI: 
 
• Maneig de la via aèria: IOT, Fibrobroncoscòpia 
• Ventilació mecànica: Modalitats ventilatòries. Indicacions i complicacions. Volutrauma i barotrauma. PEEP. 

Criteris de “weaning” 
• Ventilació mecànica no invasiva 
• Monitorització respiratòria 
• Oxigenoterapia 
• Sistemes de drenatge toràcic 
• Traqueotomia percutània 
• Interpretació radiològia toràcica 
 
CARDIOVASCULAR: 
 
• Col·locació catèter venós central 
• Catèter de arteria pulmonar. Saturació venosa mixta 
• Pressió arterial invasiva 
• Monitorització hemodinàmica. Cabdal cardíac 
• Cardioversió elèctrica 
• Marcapàs: tipus i indicacions 
 
SISTEMA RENAL: 
 
• Sistemes de depuració extrarrenal. Tipus i indicacions 
• Equilibri àcid-base. GSA 
 
 
SISTEMA NERVIÓS CENTRAL: 
 
• Interpretació TC cranial 
• Monitorització PIC 
 
 
Es recomana haver portat un mínim de 40 pacients crítics postquirúrgics i traumàtics 
 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
Crítics 

 
No especifica 
 

 
40 

 
50 

 
NO especifica 

 
Temps rotació 

 
No especifica 
 

 
6 m. 

 
6 m. 

 
4 m. 
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Capitol 17 
 
ROTACIÓ  PER  CLÍNICA DEL DOLOR 
 
E. Català, V. Mayoral, P. Prieto, R. Rincón 
 
 
OBJECTIUS TEÒRICS: 
 
1.- Taxonomia del dolor 
 
2.- Escales analgèsiques i qüestionaris 
 
3.- Diagnòstic i tractament del dolor amb una orientació semiològica i etiològica 
 
4.- Farmacologia dels analgèsics. Diferents vies d´ administració 
 

a) Farmacologia dels opioides 
 
 - Tipus 
 - Titulació 
 - Conversió segons via d´ administració 
 - Efectes adversos.  Tractament 
 - Indicacions 
 

b) Farmacologia dels analgèsics no opioides 
 
 - Classificació 
 - Dosificació i via de administració  
 - Indicacions 
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 - Efectes adversos. Tractament 
 

c) Coadjuvants 
 
 - Antidepressius 
 - Ansiolítics 
 - Antiepilèptics 
 - Relaxants musculars 
 
5.-Principis generals del maneig del dolor agut 
 
 -Dolor agut postoperatori.........PCA 
    Bombes d´ infusió 
    Control de catèters 
 -Analgèsia multimodal 
 
6.-Principis generals del maneig del dolor crònic: ESCALA ANALGÈSICA DE LA OMS 
 
7.-Tractament del dolor oncològic 
 
 
8.-Diagnòstic i tractament bàsic de les següents entitats: 
 
 - Cervicalgia 
 - Lumbàlgia aguda / crònica 
 - Lumbociatàlgia - Radiculàlgia 
 - Aplastament vertebral …… vertebroplastia 
 - Polineuropatia diabètica 
 - Herpes Zòster i Neuràlgia postherpética 
 - Neuràlgia del trigemin 
 - Neuràlgia facial atípica 
 - CRPS I i II 
 - Membre fantasma 
 - Dolor isquèmic perifèric 
 - Dolor central 
 - Dolor visceral 
 
9.-  Coneixement de les indicacions de les principals teràpies mínimament invasives i no invasives 
 

a) Tractament amb TENs: mecanisme, indicacions 
 
b) Indicació de tractaments especials i la seva funció: 
 

 - Porth o bomba espinal (epidural o intratecal) 
 - Toxina botulínica 
 - Neuroestimulador intern central / perifèric 
 - Radiofreqüència 
 - Bloquejos específics 
 
 
OBJECTIUS PRÀCTICS : 
 
La formació en dolor agut, amb especial atenció al dolor postoperatori, es realitzarà durant tota la residència 
aprofitant els recursos disponibles a cada centra (àrees de recuperació post-anestèsica, unitats de dolor agut i 
plantes d´ hospitalització). Hauria de, al final de la seva residència, conèixer els protocols d’ analgèsia més 
comuns, les tècniques especialitzades com l’ analgèsia controlada per el pacient (endovenosa, subcutània i 
espinal) i els sistemes d’ administració derivats de l’ús tan extés durant el postoperatori,  de la anestesia regional. 
 
En quant al maneig del dolor crònic, s´ estableix una rotació mínima de tres mesos que es podran distribuir al llarg 
de la residència segons les necessitats organitzatives del centre. Al final de la seva rotació, el metge resident 
hauria de ser capaç de diferenciar entre els principals tipus de dolor (somàtic, visceral i neuropàtic), conèixer les 
principals eines diagnòstiques i proves complementàries, així com aplicar un tractament adequat en els síndromes 
més freqüents. En quant a la realització de tècniques mínimament invasives, no s´ estableix un numero mínim 
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encara que es recomana que després d´ un període d´ aprenentatge, pugui participar activament a les de indicació 
més freqüent (infiltracions  epidurals, radiculars, articulars,  punts gatillo, TENS, radiofreqüència, ...) 
 
1.- Després del període d´ aprenentatge, el metge resident ha de ser capaç de realitzar un total de 10 primeres 
visites de forma autònoma.  Això implica realitzar l´ historia complerta del pacient: antecedents personals i 
patològics, historia del dolor, exploració física i valoració de les proves complementàries. Orientació diagnòstica i 
diagnòstics diferencials. Algoritme de tractament 
 
2.- Seria desitjable que terminada la seva rotació, fos capaç de diagnosticar i tractar les entitats més freqüents, 
que són:  
   
 -  Lumbàlgia / lumbociatàlgia 
 -  Dolor visceral 
 -  Dolor isquèmic 
 -  Dolor neuropàtic 
 -  Dolor miofascial 
 -  Neuràlgia postherpética 

-  Dolor oncològic (entès com a dolor mixta d’un malalt complexa) 
 
3.-  Visualització de totes les tècniques (invasives / no invasives)  que es realitzin a la unitat, sent l´ objectiu 
fonamental aprendre la seva indicació   
 
 
Acabada  la residència, ha de ser capaç de tractar i controlar el dolor agut de tot tipus de malalt, postquirúrgic o 
no.  
 
 
 

  
R.D. 1996 
 

 
SCARTD 

 
ESA 

 
ASA 

 
 
 Nº pacients 

 
 
No especifica 
 

 
10 primeres 
visites.  
20 pac. Dolor 
agut 
 

 
50 pac. Dolor 
postop. 
Recomana pac. 
Dolor crònic 

 
No especifica.  

 
Temps rotació 

 
No especifica 
 

 
Rot.: 3 m. 

 
No especifica 

 
Rot.: 3 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA: 
 
1.- Com a manual:  
 
- PAIN MANAGEMENT for the PRACTICING PHYSICIAN (Gordon A. Irving, Mark S. Wallace)  
- MANUAL DE TRATAMIENTO DEL DOLOR (Elena Català, Ll Aliaga) 
 
2.- Com a llibre de consulta:  
 
- PAIN MEDICINE. A comprehensive Review.  (P. Prithvi Raj) 
 
3.-  Com  a llibre de text de caràcter interactiu: 
  
- PAIN MANAGEMENT SECRETS  (Ronald Kanner) 
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4.- Per a consulta sobre tècniques especials:   
 
- ANESTESIA REGIONAL HOY  (L. Aliaga, E Català et al) 
- NEURAL BLOCKADE IN CLINICAL ANESTHESIA AND MANAGEMENT OF   
  PAIN  (Cousins) 
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