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1. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTÁGIO E FUNDAMENTAÇÃO 
 

Estudos Avançados em Anestesia para Cirurgia Endócrina e Bariátrica ao abrigo da alínea 

a) do ponto 7.4 da Portaria nº 92-A/2016 de 15 de abril. 

 

2. LOCAL 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Hospital de Curry Cabral 

 

3. DURAÇÃO 

O estágio tem a duração de 2 a 3 meses. 

 

4. RESPONSÁVEIS PELO ESTÁGIO 

Dra. Rita Poeira, Dra. Helena Galante – Assistentes Hospitalares Graduadas de 

Anestesiologia, CHULC   

Dra. Susana Cadilha – Assistente Hospitalar Graduada Sénior de Anestesiologia, CHULC 

Coordenadora de Anestesiologia do Pólo HCC.  

 

5. CAPACIDADE FORMATIVA  

A capacidade máxima de formação é de 1 interno por cada período de estágio. 

 

6. OBJETIVOS GERAIS DO ESTÁGIO 

Aquisição de conhecimentos teóricos e de competências técnicas e organizacionais, 

necessárias para a prática anestésica em cirurgia endócrina e bariátrica, bem como de 

investigação científica, avaliação de resultados e melhoria continua de qualidade nesta 

área. 
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6.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ESTÁGIO  

 Desenvolver competências e promover atitudes relacionadas com a abordagem 

anestésica peri-operatória dos doentes propostos para cirurgia endócrina (tiroideia 

e supra-renal) e cirurgia bariátrica; 

 Planeamento e gestão da abordagem anestésica no peri-operatório dos doentes 

propostos para cirurgia bariátrica em regime de Enhanced Recovery After Surgery 

(ERAS); 

 Desenvolver competências no âmbito da avaliação e otimização pré-operatória dos 

doentes propostos para cirurgia endócrina e bariátrica; 

 Interação com as especialidades envolvidas na abordagem multidisciplinar dos 

doentes propostos para cirurgia endócrina e bariátrica (medicina interna, 

endocrinologia, cirurgia geral, gastroenterologia, fisiatria, pneumologia), assim 

como com outros técnicos de saúde envolvidos na equipa multidisciplinar 

(psicologia, fisioterapia, nutrição e dietética); 

 Participação na reunião multidisciplinar de decisão cirúrgica da Unidade de 

Tratamento Cirúrgico da Obesidade e doenças Endócrinas (UTCODE); 

 Participação nas reuniões de esclarecimento aos doentes da UTCODE; 

 Conhecer a anatomia, fisiopatologia e farmacologia dos fármacos anestésicos e 

suas implicações no contexto da patologia endócrino-metabólica; 

 Desenvolver competências na abordagem anestésica de doentes propostos para 

cirurgia endócrina e bariátrica, com especial destaque para uma adequada seleção 

de fármacos anestésicos, gestão da abordagem da via aérea e estratégia 

ventilatória em doentes com obesidade de grau III, submetidos a cirurgia 

laparoscópica; 
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 Desenvolver competências nas técnicas anestésicas para realização de 

procedimentos gastroenterológicos em doentes obesos (endoscopia digestiva alta 

e colocação de balão intra-gástrico); 

 Avaliação pós-operatória dos doentes na enfermaria e/ou unidade de cuidados 

intensivos; 

 Participação ativa nos projetos de investigação, e /ou de melhoria continua de 

qualidade a decorrer na UTCODE. 

 

7. ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁGIO/ATIVIDADE PLANEADA 

Estruturação do estágio para o tempo previsto, com a actividade planeada (medicina peri-

operatória, plano de formação teórica, trabalho de investigação clínica ou auditoria): 

 3 - 4 tempos operatórios/semana– Bloco Operatório 

 2 dias /mês - reunião multidisciplinar de decisão cirúrgica da UTCODE   

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

bariátrica 

 12h de serviço de urgência/semana no Serviço de Urgência Polivalente do CHULC. 

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO 

 A candidatura é feita mediante pedido oficial e envio de carta de motivação ao 

Coordenador de Anestesiologia do Polo do HCC, com conhecimento do 

Responsável do Gabinete de Ensino e Investigação da Área de Anestesiologia 

(GEIA).  

 A selecção é feita mediante a existência de vaga para o período de estágio 

pretendido. 

 

9. AVALIAÇÃO FINAL  

A avaliação do estágio inclui: (1) avaliação contínua; (2) apresentação e discussão de 

relatório de atividades e (3) realização de trabalho de investigação científica ou auditoria 

clínica, relacionados com a Cirurgia Endócrina e Bariátrica. 
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10. LITERATURA DE APOIO 

A fornecer aquando da aceitação do estágio. 

 

11. CONTATOS PARA ESCLARECIMENTOS E CANDIDATURAS 

 

Rita Poeira 

ritapoeira@yahoo.com 
 

Helena Galante 

galantehmp@gmail.com 

 

Susana Cadilha 

susanacadilha@hotmail.com 

 

Secretariado GEIA 

geia@chlc.min-saude.pt 

Telefone – 213136374 

 

 

 

 

Lisboa, junho de 2021 

 

 

 

DIRETOR DA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA 
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