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ESTÁGIO OPCIONAL EM ANESTESIOLOGIA NA ÁREA DE 

OBSTETRÍCIA 

Projeto de candidatura 

 

1 – Área de estágio 

Estudo avançado em anestesiologia na área de Terapêutica da Dor. 

 

2 – Duração 

Três meses 

 

3 – Local  

Serviço de Anestesiologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM), 
Unidade de Dor Crónica, Laboratório de Hemodinâmica, Bloco 
Operatório, internamento hospitalar e domicílios (visitas da equipa). 

 

4 – Responsável pelo estágio 

Teresa Ferreira, Coordenadora da Unidade de Dor Crónica 

 

5 – Objetivos 

Os objectivos clínicos mínimos para o estágio de terapêutica de Dor 
Crónica foram atingidos no estágio modular definido no plano geral de 
formação do interno. 

Neste estágio pretende-se que o interno integre os conhecimentos 
adquiridos. 

 

 Indicação e manuseamento de fármacos. 

 Indicação e realização das diferentes técnicas 
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 Follow up 

 Participação nas reuniões e eventos da Unidade de Dor 
Crónica 

 Capacidade de execução de técnicas: 

 

i. Com controle radiológico, realizadas no Laboratório 
de Hemodinâmica 

- Infiltrações articulares 

- Infiltrações de músculos profundos 

- Técnicas de radiofrequência 

- Ozonoterapia 

- Cifoplastia 

- Implante de cateter intratecal com reservatório 
abdominal 

- Implante de Eletro Estimulador Medular 

- Outras técnicas 

 

ii. Sem controle radiológico 

- Infiltração de músculos superficiais 

- Preenchimento de reservatório abdominal 

- Aplicação de patch de Capsaícina 

- TENS 

- Técnica epidural 

- Ozonoterapia 

- Acupuntura 

- Outra técnicas 
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6. Capacidade máxima de formação para o período em causa:  
Um interno em cada período de três meses 

 

7. Estruturação do estágio  

 

a. Participação ativa nas áreas: 

 Consulta de Medicina da Dor 

 Consulta multidisciplinar 

 Visita aos doentes internados 

 Visita Domiciliária 

 Avaliação, informação ao paciente e obtenção 
do consentimento informado para 
procedimentos invasivos 

 Participação e execução de técnicas 
diferenciadas 

 Elaboração de revisão teórica sobre um tema 
de Dor Crónica e apresentação em reunião de 
Serviço 

 Participação nas reuniões da Unidade de Dor 
Crónica com discussão de casos clínicos  

 Elaboração trabalho de investigação clínica  

 Realização de relatório de atividades 

 

8. Critérios de seleção e data de candidatura  

Não serão aplicados critérios de seleção. 

As candidaturas deverão ser apresentadas, mediante pedido à 

Direção do Internato Médico do HNM. Após apreciação da 

candidatura e de acordo com a disponibilidade da parte do 

Serviço de Anestesiologia, será emitida resposta imediata. 
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9. Contacto para esclarecimento e candidatura: 

a. servicoanestesiahcf@srs.pt 

b. terap.dor@srs.pt 

c. Unidade de Dor Crónica - 291705677 

d. Telefone Hospital Dr. Nélio Mendonça: 291705600 – 
Extensão 3111 – secretariado da Direção de Serviço 

e. Direção do Internato Médico 

i. Telefone: 291705712 

ii. Dir.cli@srs.pt 
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