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INTRODUÇÃO
O programa de formação do internato médico da área profissional de especialização em anestesiologia, publicado no
Diário da República, 1.ª série – Nº18 a 26 de Janeiro de 2011, prevê 60 meses de formação específica, dos quais 54 meses
de estágios obrigatórios e 6 meses de estágios opcionais.

DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTÁGIO OPCIONAL
Os Estudos Avançados em Anestesia Pediátrica, uma das áreas de estágio opcional a escolher pelo interno a par da
simulação e da investigação, terão lugar nos últimos 6 meses do internato médico da área profissional de especialização
em Anestesiologia.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Os EAAPed terão lugar nas três unidades que constituem o Centro Hospitalar do Porto (CHPorto): Centro Materno
Infantil do Norte, Hospital de Santo António e Centro Integrado de Cirurgia Ambulatória.

DURAÇÃO DO ESTÁGIO
Os EAAPed terão a duração de 3 meses.

RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO
O responsável pelos EAAPed é o Dr. Pedro Pina, Assistente de Anestesiologia do CHPorto e responsável pela Unidade
de Anestesiologia Pediátrica daquela unidade hospitalar.

OBJECTIVOS DO ESTÁGIO
Os EAAPed pretendem criar uma mais valia na formação do interno ao acrescentarconhecimentos teóricos pela
organização e participação em sessões teóricas multidisciplinares; competências práticasem situações de urgência/
emergência pediátrica, acessos vasculares, bloqueios do neuro-eixo e de nervos periféricos; e maturidade profissional
na abordagem do doente pediátrico e seus familiares, num todo que prepare, de forma adequada, a formação nesta
área da anestesiologia.

CAPACIDADE MÁXIMA DE FORMAÇÃO DO SERVIÇO
O número de internos admitidos aos EAAPed não poderá ser superior a 2.
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ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁGIO
A estruturação dos EAAPed ao longo dos 3 meses é o seguinte:

1º MÊS
SEMANA

1ª

2ª

3ª

2º MÊS
4ª

ANESTESIOLOGIA

5ª

6ª

AFBO

3º MÊS

7ª

8ª

9ª

SNCIP

10ª

11ª

12ª

ANESTESIOLOGIA

A
B

B

B

C
D

ACTIVIDADES A DESENVOLVER

D
E
F
G
H
I

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO

1ª semana (A):
- 1º dia: Formação em SBV Pediátrico (manhã) e Reanimação Neonatal (tarde)
- 2º dia: Sessão teórica sobre Risco Clínico/não Clínico
- 3º dia: Sessão teórica “Encontro com o Perito”: Psicólogo
- 4º dia: Sessão teórica sobre Dor Aguda/Crónica em pediatria
- 5ª dia: Sessão teórica sobre como desenhar um projecto de investigação
2ª/6ª/10ª semanas (B): Apresentação doJournal Club
3ª semana (C):Noções básicas de ecografia com modelo humano pediátrico
4ª e 9º semanas (D): Caso clínico de abordagem ABCDE
5ª semana (E):
- 1º dia: Sessão teórica “Encontro com o Perito”: Pediatra
- 2º dia: Sessão teórica “Encontro com o Perito”: Cardiologista Pediátrico
- 3º dia: Sessão teórica “Encontro com o Perito”: Cirurgião Pediátrico
7ª semana (F):Sessões teóricas “Encontro com o Perito”: Neonatologista e/ou Intensivista Pediátrico
8º semana (G):Apresentação tema na Reunião de Ensino
11º semana (H):Apresentação tema na Reunião de Serviço
12ª semana (I):Apresentação monografia na Reunião do Grupo de Anestesia Pediátrica
Ao longo dos EAAPed, as funções do interno são equivalentes às de um médico especialista, sem prejuízo da
correspondente orientação formativa, excepto durante a passagem pelos Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos,
cujo grau de autonomia será definido pelo director daquele serviço.
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TIPO E MODO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
A avaliação é constituída por duas partes: avaliação do desempenho e avaliação de conhecimentos.
Na avaliação do desempenho são considerados os seguintes parâmetros:
a) Capacidade de execução técnica
b) Interesse pela valorização profissional
c) Responsabilidade profissional
d) Relações humanas no trabalho
A classificação do desempenho varia de 0 a 20 valores, sendo que cada um dos quatro parâmetros referidos tem uma
cotação máxima de 5.
A avaliação de conhecimentos, através de uma prova prática,terá lugar na última semana dosEAAPed. Esta prova
compreenderá colheita da história clínica e exame físico de um doente pediátrico, proposta anestésica e respectiva
discussão.
Os EAAPed opcionais terão uma avaliação global, contínua, com a classificação de aprovado com distinção, aprovado ou
não aprovado, dada obrigatoriamente pelo director de serviço e pelo responsável de estágio.

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO
A candidatura terá de ser acompanhada de Curriculum Vitæ sumário e de uma Carta de Intenções redigida pelos
candidatos explicando as motivações e interesse para a realização deste estágio opcional.

DATA PREVISTA PARA O INÍCIO DO ESTÁGIO OPCIONAL
Os EAAPed terão início previsto em Julho de 2015, e a data limite para apresentação da candidatura, dirigida ao Director
do Serviço de Anestesiologia do CHPorto, é 31 de Dezembro de 2014.

CONTACTOS
Qualquer informação ou pedido de esclarecimento deve ser dirigido ao responsável pelos EAAPed por telefone para o
número 222077549, extensão 81538, ou pelo endereço electrónico pedropina1972@gmail.com.
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