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1. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTÁGIO E FUNDAMENTAÇÃO 
 

Estudos Avançados em Anestesiologia Pediátrica - frequência de estágio em áreas 

relevantes dentro da anestesiologia pediátrica. 

 
2. LOCAL 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Hospital de Dona Estefânia. 

 

3. DURAÇÃO 

O estágio tem a duração de 2 ou 3 meses. 

 

4. RESPONSÁVEIS PELO ESTÁGIO 

Dra. Gabriela Costa e Dra. Ana Carneiro - Assistentes Hospitalares de Anestesiologia, 

CHULC 

Dr. José Mafra - Assistente Hospitalar Graduado de Anestesiologia, CHULC 

 

5. CAPACIDADE FORMATIVA  

A capacidade máxima de formação é de 3 internos por cada período de estágio. 

 

6. OBJETIVOS GERAIS DO ESTÁGIO 

Compreender as particularidades e desenvolver competências na abordagem do doente 

pediátrico nas diferentes fases de desenvolvimento: recém-nascido, lactente, criança e 

adolescente. 

 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ESTÁGIO 

Ao longo do período de estágio pretende-se que o interno tenha um contacto 

equitativo com o doente pediátrico nos diferentes contextos, com o objectivo de 

consolidar os conhecimentos em anestesiologia pediátrica: 



                                                                                                Estágio Opcional de Anestesiologia Pediátrica 
 
 

2 

 

 

● Adquirir conhecimentos relacionados com patologia específica da idade pediátrica. 

● Desenvolver competências técnicas na abordagem da via aérea pediátrica, 

monitorização, cateterização vascular ecoguiada e anestesia regional. 

● Familiarização com a abordagem e tratamento da dor aguda em pediatria. 

● Promover as capacidades de comunicação e profissionalismo. 

● Medicina peri-operatória: através da consulta de anestesia e avaliação pré-

anestésica nos diferentes serviços, bem como através da avaliação pós-cirúrgica na 

Unidade de Dor Aguda;  

● Bloco operatório: contacto com as diferentes especialidades cirúrgicas - Cirurgia 

Geral, Cirurgia Oncológica, Urologia, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, 

Otorrinolaringologia, Estomatologia, Oftalmologia, Ortopedia, Neurocirurgia, 

Cirurgia Maxilo-Facial; 

● Atividade fora do bloco operatório: anestesia para exames complementares de 

diagnóstico e terapêutica realizados fora do bloco operatório - Gastrenterologia, 

Imagiologia, Medicina Física e Reabilitação, Neurologia, Pneumologia 

 

7. ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁGIO/ATIVIDADE PLANEADA 

Estágio realizado com horário de 40 horas semanais, nas quais se inclui obrigatoriamente 

um período de urgência (12h). 

De forma progressiva, pretende-se que as funções do interno sejam equivalentes às de 

um médico especialista, sem prejuízo da correspondente orientação formativa. 

A considerar, tendo em conta o percurso curricular e objetivos do interno, a frequência de 

15 dias a 1 mês nas Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos e/ou Neonatais, 

englobando a componente de transporte de doente crítico neonatal/pediátrico. 

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO 

Interesse excecional pela anestesiologia em idade pediátrica, apresentado em carta de 

motivação. Estágio de anestesia em pediatria já completo (avaliação concluída). 
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9. AVALIAÇÃO FINAL  

Avaliação contínua, projecto/trabalho que resulte numa melhoria dos serviços prestados, 

discussão de caso clínico em moldes semelhantes à prova final do internato médico. 

 

10. LITERATURA DE APOIO 

A fornecer aquando da aceitação do estágio. 

 

11. CONTATOS PARA ESCLARECIMENTOS E CANDIDATURAS 

 

Grupo de Ensino do HDE 

E-mail: ensinohde@gmail.com 

 

Secretariado GEIA 

geia@chlc.min-saude.pt 

Telefone – 213136374 
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