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Proposta de Estágio Opcional em Anestesiologia, Port. 49/2011 

Estudos Avançados em Anestesia para Cirurgia Endócrina e Bariátrica 

 

NOME DO ESTÁGIO  

ESTUDO AVANÇADO EM ANESTESIA PARA CIRURGIA ENDÓCRINA E BARIÁTRICA  

RESPONSÁVEL DO ESTÁGIO – Drª. Sandra Carvalho, Dr. Silva Pinto 

CO-ORIENTADORES – Drª Elsa Dias, Drª Teresa Marcelino 

OBJECTIVOS GENÉRICOS DO ESTÁGIO  

Oportunidade de adquirir conhecimentos teóricos e competências técnicas clinicas e 
organizacionais, necessárias para a prática anestésica em cirurgia endócrina e bariátrica, bem 
como de investigação científica. 

OBJECTIVOS ESPECIFICOS DO ESTÁGIO   

Desenvolver capacidade de avaliação e optimização pré-operatória dos doentes propostos para 
cirurgia endócrina e bariátrica.  

Planeamento e gestão das necessidades peri-operatórias dos doentes propostos para cirurgia 
endócrina e bariátrica. 

Interacção com as especialidades envolvidas na abordagem multidisciplinar dos doentes 
propostos para cirurgia endócrina e bariátrica (endocrinologia, cirurgia geral, gastroenterologia, 
fisiatria pneumologia e cardiologia), assim como com outros técnicos de saúde envolvidos na 
equipa multidisciplinar (psicologia e dietética). 

Participação na reunião multidisciplinar de decisão cirúrgica do Centro de Tratamento de 
Obesidade. 

Participação nas reuniões de esclarecimento aos doentes sobre anestesia do Centro de 
Tratamento de Obesidade. 

Conhecer a farmacologia dos fármacos anestésicos e suas implicações no contexto de patologia 
endócrino-metabólica. 

Desenvolver capacidade de gerir a anestesia de doentes propostos para cirurgia endócrina e 
bariátrica, com especial destaque para adequada escolha de fármacos anestésicos, abordagem 
avançada da via aérea e estratégia ventilatória em doentes obesos mórbidos submetidos a 
cirurgia laparoscópica. 

Desenvolver capacidades em anestesia para técnicas gastroenterológicas em doentes obesos 
mórbidos (endoscopia digestiva alta e colocação de balão intra-gástrico). 

Avaliação pós-operatória dos doentes na enfermaria e/ou unidade de cuidados intensivos. 
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DURAÇÃO GLOBAL – 3 meses. 

NÚMERO DE VAGAS POSSÍVEIS EM SIMULTÂNEO, ANUAIS E PERÍODOS DE REALIZAÇÃO – 
CAPACIDADE FORMATIVA – 1 Interno para cada período de 3 meses  

DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO – 2 períodos/ano: JUL - SET; OUT - DEZ. 

LOCAIS DE REALIZAÇÃO – Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital de Curry Cabral 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO FINAL – Avaliação qualitativa:  

Avaliação contínua e Relatório escrito. 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO –  

Carta de Motivação e Prioridade aos internos do CHLC. 

Critério de exclusão, não ter terminado com aproveitamento todos os estágios obrigatórios 
definidos na Portaria nº 49/2011 de 26 de Janeiro. –  

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO ESTÁGIO – O Estágio Anestesia para Cirurgia Endócrina e 
Bariátrica decorrerá no CHLC- Pólo HCC. 

3 dias / semana – Bloco operatório  

1 dia / mês - reunião multidisciplinar de decisão cirúrgica do Centro de Tratamento de 
Obesidade.  

2 dias / mês – consulta de anestesia de doentes propostos para cirurgia endócrina e bariátrica 

1 dia / semana – Serviço de Urgência 

1 dia / semana – Atividade didática, ensino frequentado e ministrado, elaboração de 
comunicações . 

LITERATURA, REFERÊNCIAS DE APOIO - A fornecer na aceitação de estágio. 

 

Lisboa, Outubro de 2014 

Promotor (Responsável) do Estágio – Drª  Sandra Carvalho 

Assistente Hospitalar Graduada de Anestesiologia, H.Curry Cabral 

scarvalho21@gmail.com 


