
PROPOSTA DE ESTÁGIO OPCIONAL DO IFE DE ANESTESIOLOGIA  

“ESTÁGIO DE BRONCOFIBROSCOPIA PARA ANESTESIOLOGISTAS” 

 (SERVIÇO PNEUMOLOGIA - HOSPITAL DE BRAGA) 

 

Coordenação:  

Dr. Rui Rolo (Assistente Hospitalar de Pneumologia do Hospital de Braga). 

 

Responsabilidade do Estágio: 

Direção do Serviço de Pneumologia do Hospital de Braga. 

 

Orientação:  

Dr. Rui Rolo, especialista do Serviço de Pneumologia do Hospital de Braga e responsável pela 
área de Broncologia. 

 

Introdução: 

A Broncofibroscopia (BF) é uma competência técnica com cada vez mais importância na 

Anestesiologia na abordagem e manuseio de situações de Via Aérea Difícil (VAD), uma das 

áreas nucleares da especialidade. O contacto dos internos de formação específica com a BF 

num serviço de Pneumologia com idoneidade formativa é uma mais-valia na sua formação. O 

estágio de BF para Anestesiologistas destina-se a complementar a formação adquirida na 

abordagem da via aérea durante o Internato em Anestesiologia, com ênfase no manuseio da 

via aérea e na técnica de BF.  

 

Duração do estágio:  

Um mês, com horário semanal de 30 a 36 horas.  

 

Local de realização:  

Sala de exames de BF do Serviço Pneumologia do Hospital de Braga, onde são realizados 

exames de rotina. Estará contemplado apoio ao internamento, urgência e bloco operatório. 



Capacidade formativa:  

Dois estágios de 1 mês por ano.  

 

Objetivos do estágio:  

- Aquisição e consolidação de conhecimentos teóricos em BF, compreendendo os princípios e 

fundamentos de uma intubação acordado por esta técnica, incluindo anestesia tópica da via 

aérea; 
 

 

- Aquisição de conhecimentos relativos à técnica de BF, em sala de técnicas de Pneumologia; 
 

- Familiarização com o equipamento necessário para a realização de BF; 
 

- Realização de BF de forma apropriada e segura; 
 

- Adaptar a técnica de BF em doentes acordados ou sedados, por via nasal ou oral; 
 

- Reconhecer as diferenças de anatomia, fisiologia e patologia comparativamente ao normal; 
 

- Adotar uma boa postura, relacionamento interpessoal e capacidade comunicativa pessoal. 

 
Critérios de seleção:  

O presente estágio destina-se a internos de Formação Específica em Anestesiologia. A seleção 

dos candidatos será feita mediante o envio de proposta e carta de motivação. 

 

Avaliação:  

Avaliação quantitativa segundo a assiduidade, pontualidade, cumprimento dos objetivos 

propostos e entrega de Relatório de Atividades.  

 

Contactos:  

Serviço de Pneumologia, Hospital de Braga 

Sete Fontes – São Vítor 

4710-243 Braga 

Telefone: 253 027 000 

E-mail: broncologia.braga@gmail.com  


