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

Estudos Avançados em Neuroanestesia 

RESPONSÁVEL DO ESTÁGIO – Dr. José Luis Ferreira e Dr. Alexandre Carrilho 

CO-ORIENTADORES PRINCIPAIS – Drª Ana Joaquim (BO NC, HSJ), DrªTeresa Rocha (BO 

Pediatria, HDE), Drª AnaNunes (Unidade Cérebro Vascular), Dr João Reis (NeuroRadiologia). 

OBJECTIVOS GENERICOS DO ESTÁGIO –  

Aprofundamento dos conhecimentos específicos e complementares para a prática anestésica 

na área das neurociências e neuroanestesia. 

DESCRIÇÃO BREVE DO RACIONAL SUBJACENTE E ÂMBITO PREVISTO- 

A Neuroanestesia integra-se numa área vasta de conhecimentos, que excede largamente a 

actividade perioperatória. O seu domínio requer a compreensão dos mecanismos base da 

fisiologia e doença do SNC e um contacto mais detalhado com os diferentes contextos clínicos 

em que estes doentes são tratados, incluindo as áreas de diagnóstico e terapêutica não 

cirúrgica. 

DURAÇÃO GLOBAL – Três meses, repartidos pelos diferentes locais. 

NÚMERO DE VAGAS POSSÍVEIS EM SIMULTÂNEO, ANUAIS E PERÍODOS DE REALIZAÇÃO- 

Duas vagas em simultâneo, com rotações desfasadas. Até 4 anuais, no segundo semestre de 

cada ano. 

DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO –  

Inicio em Julho e Outubro de 2015 e seguintes 

LOCAIS DE REALIZAÇÃO – 

CHLC-  Unidade Cérebro Vascular 15 dias / S. Neuroradiologia 15 dias (locais de início). 

 BO Pediatria 15 dias 

BO Neurocirugia/ UCINC 30-45 dias 

Opção – duas semanas em estágio observacional em centro nacional ou no estrangeiro (a 

retirar do componente BO NC/UCI NC). Os locais de opção fora do Centro serão proposta do 

Interno assim como os encargos decorrentes. 

MÉTODO(S) DE AVALIAÇÃO FINAL  

Avaliação contínua e discussão de relatório de actividades do estágio (60%), apresentação de 

trabalho escrito proposto para admissão ao estágio (40%). 
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CRITÉRIOS DE ADMISSÃO  

Conclusão prévia do estágio obrigatório de três meses de NC e mínimo de dois meses em UCI 

Neurocirurgica. Candidatura formal escrita ao estágio com os objectivos e motivação,  

apresentação de proposta de trabalho a desenvolver ou concluir no período do estágio. 

Formação adicional relevante, publicações relacionadas, etc. 

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO ESTÁGIO  

Início com contacto com doente neurológico em Unidade Médica Cerebro-vascular e de 

Intervenção Neuroradiológica. Durante esta fase, que pode ser iniciada com qualquer dos 

locais (partilham muito da sua actividade diária) serão aprofundados os conhecimentos 

fundamentais sobre o doente neurológico, incluindo os aspectos da anatomia e função do SNC 

e da terapêutica médica. 

A actividade do BO NC complementa-se com o seguimento pré- e pós-operatório dos doentes 

na UCI NC, sobretudo para valorizar a evolução do doente grave, que passa nesta UCI em 

diferentes fases da sua doença aguda. Parte deste tempo, até ao máximo de duas semanas, 

pode ser constituído por estágio observacional em centro de referência da escolha do Interno. 

No BO NC, ficará em colocação adicional a um dos Especialistas responsáveis, sendo 

responsabilizado pela orientação global de doentes sob a supervisão deste. Nesta fase deverá 

completar os trabalhos propostos.  

 

OBJECTIVOS FORMAIS A CONCRETIZAR  

Sem referência específica de objectivos numéricos, deverá ser conseguida uma variedade 

grande de patologias da doença vascular, trauma e tumoral do S.N.C., dependente do perfil de 

admissões encontrado. No CHLC a patologia é muito variada e os vários serviços envolvidos 

prestam a quase totalidade das terapêuticas disponíveis no presente. 

PLANO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

A combinar com os locais de formação, uma sessão de integração no conhecimento específico 

desse local. 

Em cada duas semanas haverá uma sessão de revisão de literatura, apresentada pelo Interno e 

comentada pelos especialistas responsáveis, alternando com apresentação e discussão de 

casos clínicos relevantes. Em cada mês deverá haver uma reunião de progresso. 

LITERATURA, REFERÊNCIAS DE APOIO – A fornecer após aceitação da candidatura. 

 

Lisboa, Outubro de 2014 

Promotor (Responsável) do Estágio – Dr. José Luis Ferreira 

Assistente Hospitalar Graduado de Anestesiologia 

jlferreira@netcabo.pt. ; 218841000/11988 (H.S.José) 


