
ROTEIRO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS 

2018  

 

RCG0612– Estágio em Anestesiologia 

 
Docentes: 
Anita Leocádia de Mattos 

Gabriela Rocha Lauretti 

João Abrão 

Luís Vicente Garcia 

Jyrson Guilherme Klamt (coordenador) 

 
 Objetivo geral do curso: Introduzir  sobre as funções da Anestesiologia na rotina 
médica, sua importância  na assistência médica hospitalar  de pacientes que se submetem  a 
cirurgia, requerem  sedação, atenção a pacientes em estado crítico e na reanimação. 
Demonstrar  e iniciar técnicas de domínio dos anestesiologistas, sobretudo as que são para 
realização de anestesia segura e manejo de pacientes críticos , tais como: controle da via 
aérea,  ventilação pulmonar, acesso venoso , controle hemodinâmico, metabólico  e térmico,  
preparo pré operatório,  cuidados pós-operatório imediatos, manejo da dor aguda, náusea e 
vômito,  tratamento  de dor crônica e proteção intra-operatória de órgãos.  
 O curso será ministrado na forma de aulas teóricas (T), seminários (S), discussão de 
casos clínicos (DC) e atividades práticas (AP). O material didático será indicado pelo docente 
responsável pelo tema. O curso teórico será ministrado nas tardes de quarta-feira, com 
início às 14 horas. 

 Avaliação: A avaliação será feita por meio de prova escrita, conforme calendário. A 
nota mínima para aprovação é 5,0 (cinco). 

 Bibliografia: Será fornecida pelo docente, ao final de cada aula ministrada. O material 
estará disponível para reprodução. Recomendamos a leitura integral do Livro: Anestesiologia 
para acadêmicos, editado pela Disciplina de Anestesiologia da Faculdade de Medicina de São 
Paulo (USP).  

Programa Teórico 
4ª - Feiras 

Data 
Atividade Responsável 

 1. Dor Aguda Profa Gabriela 

 2. Dor Crônica Profa. Gabriela 

 3. Anestesia venosa e inalatória Prof. João Abrão 

 4. Relaxantes musculares Prof. João Abrão 

 5. Introdução à anestesia Prof. Vicente 

 6. Abordagem da via aérea Prof. Vicente 

 7. Anestesia Regional para o não especialista Prof. Jyrson 

 8. Anestesias Espinhais e Anestésicos locais Prof. Jyrson 

 



 

 

Programa dos Seminários 

Turma de Períodos  Integral 

 

Data Atividade Responsável 
 1.  Avaliação pré-operatória Prof. Vicente 

 2. Monitorização/sala de recuperação Prof. Vicente 

 3. Complicações da anestesia Prof. João Abrão 

 4. Casos Clínicos Profa. Anita 

 1.  Avaliação pré-operatória Prof. Jyrson 

 2. Complicações da Anestesia Prof. João Abrão 

 3. Monitorização/Sala de Recuperação Prof. Vicente 

 4. Casos Clínicos Profa. Anita 

 
Objetivos específicos (aquilo que o aluno tem que saber) 

 

 Abordagem da via aérea 

  Definir os principais tipos de anestesia 

  Definir os objetivos da anestesia 

  Risco anestésico – como estratificar 

  Jejum pré-operatório 

  Exames pré-operatórios de rotina 

  Anestesia inalatória: CAM, indução e recuperação 

  Anestesia venosa: conceito e formas de administrá-la 

  Uso dos relaxantes musculares e como proceder a reversão dos mesmos 

  Indicações e contra-indicações para raquianestesia e peridural 

  Diferenças entre raquianestesia e peridural 

  Uso dos anestésicos locais e prevenção, diagnóstico e tratamento das complicações 

  Tratamento da dor pós-operatória 

  Conhecimento sobre as principais síndromes dolorosas e a forma de abordá-las 

  Reconhecer as principais complicações anestésicas e abordá-las 

 Cefaleia pós-raqui 

  Interpretar corretamente a oximetria de pulso 

 Interpretar corretamente a capnografia 

 

 

 

 

 


