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I. Área de Estágio: Estágio opcional inserido no 3º módulo formativo do Programa de 
Formação do Internato Médico de Anestesiologia, aprovado pela Portaria n.º 49/2011, 
D.R. n.º 18, Série I de 2011-01-26; Estudos Avançados em Anestesiologia (frequência 
de estágio com desempenho prático em áreas relevantes para o tema em causa, e 
apresentação de trabalho teórico na área assistencial específica de Anestesia para 
Cirurgia Cardíaca)  
 
II. Duração: 3 meses (12 semanas) 
 
III. Anestesia em Cirurgia Cardíaca integrado na actividade assistencial programada 
e de urgência do Serviço de Cirurgia Cardíaca do CHVNG, Espinho – EPE  
 
IV. Responsáveis pelo Estágio:  
 
Manuela Vieira – Assistente Graduada de Anestesiologia 
Ana Fonte Boa - Assistente Graduada de Anestesiologia 
 
 
 
 
V. Objectivos gerais  
 
O objectivo do estágio é promover uma consolidação na área de Anestesia em 
Cirurgia Cardíaca. No final deste estágio prevê-se que os internos aprofundem 
conhecimentos teórico-práticos e sejam capazes de integrar Serviços onde exista 
a especialidade de Cirurgia Cardíaca como área de influência assistencial do 
Anestesiologista.  
 
 
 
 



 
VI. Objectivos particulares  
 
1. Avaliação e preparação do período peri-operatório de doentes que vão ser 
submetidos a cirurgia cardíaca com especial incidência na avaliação da função 
cardíaca, respiratória e estratificação do risco.  
 
2. Capacidade de elaborar um plano anestésico em colaboração com o Cirurgião 
relativamente à proposta cirúrgica (programada/urgente).  
 
3. Monitorização hemodinâmica invasiva.  
 
4. Ecocardiografia transesofágica peri-operatória.  
 
5. Monitorização da oximetria cerebral (indicações e limitações).  
 
6. Contacto com suporte hemodinâmico nomeadamente ECMO, BIA, assistência 
ventricular mecânica como ponte para transplante cardíaco, no Bloco Operatório, 
Unidade de Cuidados Intensivos da Cirurgia Cardiotorácica e Laboratório de 
Hemodinâmica/Unidade Coronária.  
 
7. Utilizar técnicas especiais em anestesia para cirurgia cardíaca, nomeadamente 
a circulação extracorporal, cardioplegia, hipotermia e paragem circulatória total.  
 
8. Participação em procedimentos invasivos no Laboratório de Hemodinâmica e de 
Electrofisiologia.  
 
 
 
Vl. Capacidade Formativa: 1 vaga por cada período de 3 meses  
 
 
 
Vll. Data limite para candidatura:  até 3 meses  antes da data de início do estágio 
 
 
 
 

1. Bloco Operatório de Cirurgia Cardíaca – 6 semanas  
2. Laboratório de Hemodinâmica ( Serviçode cardiologia)- 4 semanas  
3. UCI da Cirurgia Cardiotorácica - 1 semana  
4. Laboratório de Ecocardiografia (Serviço de Cardiologia) – 1 semana  
 
 
 
lX. Critérios de selecção:  

1. Média aritmética calculada tendo em conta a nota de Estagio obrigatório em 
Cirurgia Cardíaca e as notas anuais dos primeiros 3 anos do Internato de 
Anestesiologia.  

2. Carta de motivação 
 
 
 



X. Avaliação:  
 
 
1. Apresentação de relatório de actividades e discussão pública na presença de 3 
elementos seniores do Serviço de Anestesia ligados á área de Anestesia em Cirurgia 
Cardíaca.  
 
2. Avaliação de desempenho segundo as normas definidas pelo regulamento e grelha 
de avaliação do Internato Médico.  
 
3. Apreciação, discussão e avaliação do trabalho de investigação, bibliográfico ou a 
auditoria realizado pelo candidato.  
 
4. Classificação ( Portaria 49/2011 de 26 de Janeiro):  
a. Aprovado  
b. Aprovado com distinção  
c. Não Aprovado  
 
 
 
Xll. Contactos:  
 
 
Secretariado de Serviço de Anestesia e Emergência  
CHVNGaia, Espinho-EPE  
Tel. +351227865100 - ext. 11305  
secanestesia@chvng.min-saude.pt  
 
Responsável do Estágio – Manuela Vieira  
Tel. +351917225476  
vieira.manuela.63@gmail.com  
 
Responsável do Estágio – Ana Fonte Boa  
Tel. +351919640723  
anasistelo@yahoo.com 


