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

Estudos Avançados em Anestesia em Pediatria 

 

NOME ESTÁGIO - 

Estudos Avançados em Anestesia no Doente Pediátrico 

RESPONSÁVEL DO ESTÁGIO – Drª Teresa Rocha 

CO-ORIENTADORES PRINCIPAIS –  Drs Teresa Cenicante, José Mafra, Ivanete Peixer 

 

OBJECTIVOS GENERICOS DO ESTÁGIO 

Compreender as particularidades do doente pediátrico, nas diferentes fases de 
desenvolvimento: capacidade de prestação de cuidados anestésicos no recém-nascido, 
lactente, criança e adolescente. 

Desenvolver competências que promovam o “bem-estar físico, psicológico e social do doente 
pediátrico” durante todo o período peri operatório 

Adquirir conhecimentos específicos relacionados com a criança sindromática 

Promover a prática baseada em problemas / evidência 

Promover as capacidades de comunicação e profissionalismo 

 

DESCRIÇÃO BREVE DO RACIONAL SUBJACENTE E ÂMBITO PREVISTO 

Reunir informação através da leitura de livros, artigos e apresentações 

Familiarização com o equipamento usado em pediatria: ventiladores, monitores, dispositivos 
de infusão contínua de fármacos, material para acessos vasculares, material de via aérea e 
material de anestesia regional 

Abordagem pré operatória, a consulta e visita pré anestésica, importância da história clínica no 
planeamento anestésico, tendo em consideração os aspectos clínicos, a evidencia científica e 
as opções do doente e/ou familiares 

Planear o intraoperatório: discussão do plano anestésico, compreender a Anestesia Geral, o 
manuseamento da via aérea, a importância da monitorização, a fluidoterapia, compreender as 
vantagens da Anestesia Regional no intra e pós-operatório e os cuidados inerentes a todo o 
processo 

Compreender e aplicar a utilização da ecografia nos bloqueios regionais e centrais e 
cateterismos centrais e periféricos 
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Saber actuar no pós-operatório, perceber as diferentes opções de analgesia e adequa-las ao 
desenvolvimento etário do doente pediátrico, assim como promover o apoio psicológico ao 
doente e familiares 

Compreender as síndromes simples e complexas e suas implicações anestésicas 

Apreender a lidar com o doente crítico 

Desenvolver conhecimentos na área da farmacologia 

Compreender e analisar factores de risco, reconhecer erros potências ou efectivos e 
estabelecer planos de melhoria 

Aprender a optimizar os cuidados dos doentes, pelo uso de tecnologia de informação e pelo 
apoio de outras especialidades 

Promover a comunicação com os doentes, familiares e profissionais envolvidos. 

 

DURAÇÃO GLOBAL - 3 meses 

 

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

2 vagas em simultâneo, excepto nos meses de Julho a Setembro em que só há uma vaga,   
(perfazendo 7 por ano quando legalmente possível) 

DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO –  

Trimestre de Julho a Setembro e Outubro a Dezembro de 2015  

(Janeiro a Março e Abril a Junho 2016) 

LOCAIS DE REALIZAÇÃO – Hospital de D. Estefânia - Serviços de Anestesiologia; UCIP; UCIN; 
ORL; Pneumologia 

Responsáveis : Anestesiologia Drª Teresa Rocha; UCIP Drª Margarida Santos; UCIN Dr Daniel 
Virelha; Pneumologia Dr Oliveira Santos; ORL Dr. Herédio de Sousa. 

MÉTODO(S) DE AVALIAÇÃO FINAL 

Avaliação contínua 60% 

Discussão de Relatório do Estágio 40% 

(inclui obrigatoriamente um relatório escrito onde conste a descrição da atividade efetuada, os 
pontos fortes e pontos fracos, propostas de melhoria e uma conclusão sobre aquisição de 
conhecimentos; deverá também incluir a apresentação do projeto individual proposto na 
candidatura)  
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CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 

Interesse excepcional pela Área de Pediatria – carta de motivação com definição de objectivos 

Prioridade aos Internos mais adiantados no Internato e melhor nota no estágio de Anestesia 
Pediátrica 

Não serão aceites Internos que ainda não tenham efectuado o estágio de Anestesia em 
Pediatria 

 

DESCRIÇÃO PROMENORIZADA DO ESTÁGIO 

O estágio será realizado no horário de 40 horas semanais – 8h-15h  4 dias por semana e um dia 
de 12h de urgência semanal. 

Primeiro mês – Bloco Operatório Central de Pediatria com a seguinte distribuição: 

Objetivo - consolidar os conhecimentos em Anestesia Pediátrica 

- 2 dias no bloco 

- 1 dia na consulta / RMN 

- 1 dia nos blocos periféricos (Gastro, ERAS, MFR) 

- 1 dia de serviço de urgência (12h) 

- Todos os dias de avaliação pós-operatória (1-2h/dia) 

 

Segundo mês 

15 Dias na  UCIP 

 Objetivos: 

Aperfeiçoar a prática da abordagem do doente pediátrico crítico 

- Horário 8h-15h + 1 dia 12h de serviço de urgência 

15 Dias na UCIN 

Objetivos: 

Aperfeiçoar a prática da abordagem do doente neonatal crítico 

- Horário 8h-15h + 1 dia 12h de serviço de urgência 
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Terceiro mês 

15 Dias na Pneumologia/ ORL– fibroscopia na ORL/pneumologia 

Restantes 15 dias no Bloco de Pediatria pós-operatório 

Objetivo 

Consolidar a manipulação da via aérea 

Atuar no bloco de forma autónoma 

- Permanência prioritária na fibroscopia; nos dias em que não houver, permanece no bloco 
central de Pediatria e Centro de Simulação 

 

 

LITERATURA, REFERÊNCIAS DE APOIO  

Pediatric Anesthesia,  Coté e Lendman 

Pediatric Anesthesia,  Revista 

Artigos recomendados pelo Serviço 

 

 

Data _____31 de outubro de 2014________________________ 

Promotor (Responsável) do Estágio ___Teresa Rocha 

                                   ( Assistente Hospitalar Sénior, responsável de Anestesiologia do Pólo HDE) 

Mail: teresa.rocha@chlc.min-saude.pt    Tm 927813326 

  


