
 
 DEP012018EstagioRESIDENTE-ANESTESIA 

HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

RODÍZIO EM NEUROANESTESIA PARA RESIDENTES (240h) 

PRECEPTOR RESPONSÁVEL – Hipólito Mulato  
Contatos: hipolitomulato@bol.com.br, 9 9996 - 7257  

PRECEPTORES ENVOLVIDOS NO ESTÁGIO  

Dr. Hipolito Mulato: hipolitomulato@bol.com.br  

Dra Ana Carolina Andrade: joaoecarolina@terra.com.br  

Dr. Vonaldo Torres: vonaldotorres@uol.com.br  

Dr. Jemerson Rocha: jemersonr@ibest.com.br  

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO  

Anestesia em neurocirurgia e procedimentos no laboratório de hemodinâmica  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Aprimorar os conhecimentos teóricos/práticos em anestesia para neurocirurgia e procedimentos diagnósticos 

envolvendo patologias neurológicas.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Residentes cursando 2º ou 3º anos de programa de residência médica regulamentar na especialidade  

VAGAS  

01 vaga mensal  

CARGA HORÁRIA E REGIME DE TRABALHO  

60h semanais, no horário de 07:00 às 19:00 h, de segunda à sexta-feira  

DURAÇÃO DO ESTÁGIO  

30 dias  

DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS  

Cronograma elaborado no primeiro dia do rodízio, pelo preceptor responsável, a se adaptar as atividades 

teóricas do Centro de Ensino e Treinamento de origem do residente.  

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA  

Ao iniciar as atividades, o Residente deve ser capaz de...  
 

Domínio Cognitivo (Conhecimentos)- noções básicas;  
 

1- Conhecer as bases teóricas da indução anestésica  

2- Reconhecer as prioridades na manutenção trans-operatória em geral.  

3- Ter conhecimentos de neurofisiologia  

4- Dominar aspectos principais da monitorização transoperatória  

5- Reconhecer as prioridades na monitorização pós operatória  

6- Reconhecer preceitos de segurança do paciente  

7- Dominar aspectos fundamentais do transporte de pacientes críticos e semi-críticos  

8- Reconhecer princípios norteadores do descarte de resíduos em serviços de saúde (lixo hospitalar)  

9- Dominar princípios de biossegurança  

10- Reconhecer o papel da comissão de controle de infecções e os cuidados/comportamentos necessários de 

isolamento e precauções  
 

Domínio Psicomotor (Atitudes)  

 Executar:  

1.Acesso venoso periférico e central  

2.Venrtilação assistida por máscara  

3.Intubação orotraqueal  

4. Intubação nasotraqueal  

5. Monitorização não invasiva  

6. Monitorização invasiva (incluindo PAM e PVC)  
 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos)  
1. Relacionar-se com anestesiologistas, neurologistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde 

objetivando a formação de uma equipe.  

2. Comprometimento com o bem estar do paciente.  

3. Respeitar prazos e horários  

4. Ser assíduo  

5. Manter relacionamento respeitoso e construtivo com a equipe multidisciplinar.  
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AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS)  

Domínio Cognitivo  
 

1. Leitura e debate de artigos científicos (Artigos Críticos em Neuroanestesia)  

2. Discussões presenciais e virtuais em temas neurológicos e neurocirúrgicos  

3. Tutoriais digitais e vídeos  
 

Domínio Psicomotor  
 

Observar, realizar e - de modo independente, escolher a melhor estratégia anestésica para cada procedimento 

incluindo escolha de drogas, doses, monitorização e suporte transoperatório, baseado nos conhecimentos 

adquiridos e na avaliação pré- anestésica.  
 

 

Domínio Afetivo  
 

1. Ser exposto ao contato com o paciente neurocirúrgico  

2. Ter a oportunidade de avaliar o papel do anestesista em um hospital terciário exclusivo em cardiologia e 

neurocirurgia.  

3. Refletir sobre as necessidades que caracterizam o atendimento neurológico e neurocirúrgico na  

rede SUS.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

Ao final do programa, o Residente será capaz de:  
 

Domínio Cognitivo  
 

1. Compreender a neurofisiologia das diferentes patologias neurocirúrgicas e suas implicações para a 

anestesia.  

2. Compreender o posicionamento e técnicas anestésicas e suas potenciais complicações na  

neuroanestesia.  

3. Compreender as técnicas e manobras de proteção cerebral.  

4. Realizar anestesia no laboratório de hemodinâmica.  

5. Listar as possibilidades estratégicas e peculiaridades da neuroanestesia nas diversas patologias 

neurológicas e neurocirúrgicas  

6. Ser capaz de exercer crítica e julgamento independentes na escolha de drogas, modalidade de 

monitorização e suporte transoperatório nessa categoria de pacientes  
 

Domínio Psicomotor  
 

1. Consolidar manobras práticas efetivas na intubação, ventilação e monitorização de pacientes 

neurológicos/neurocirúrgicos  

2. Realizar - com segurança e baseado nos preceitos teóricos mais atuais - anestesia em  

neurocirurgia e procedimentos diagnósticos  
 

Domínio Afetivo  
 

1. Desenvolver interação construtiva com profissionais de saúde de uma instituição especializada  

2. Exercitar a atitude ética, compromissada e de alto nível científico em anestesia  

3. Compreender as peculiaridades e necessidades no atendimento anestésico de pacientes neurológicos e 

neurocirúrgicos  

4. Desenvolver crítica e opinião, baseadas na experiência, acerca das necessidades anestésicas de pacientes 

especializados, na rede SUS, no Brasil  

AVALIAÇÃO  

Frequência: 100% de acordo com registro biométrico de entrada e saída OU assinatura de frequência na 

Escolaridade HPS (se necessário)  

Avaliação: Inclui (mas não está limitada à) apresentação à Escolaridade HPS dos relatórios de atividade, 

avaliação cruzada e ata de frequência.  

Aquisições: baseadas nos domínios acima citados.  

Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital OU Avaliação teórica no início e no final do estágio.  

CERTIFICAÇÃO  

Certificação será fornecida pela DEP mediante cumprimento das Condições de Certificação de Estágio  

(vide DEP Online) e demais condições especificadas acima,  
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À critério do preceptor responsável,  a certificação poderá conter resumo do aproveitamento do estagiário e 

recomendações para seu desenvolvimento futuro.  

 


