
ROTINA SEMANAL – CLÍNICA CIRÚRGICA I  e CIRURGIA III - ANESTESIA 

ROTINAS DOS ALUNOS ESCALONADOS – ANESTESIA 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 16:00 h (2h) 

O interno escalado da 

(Anestesia) irá 

acompanhar o 

anestesista nos 

atendimentos na ala  

cirúrgica 

1 aluno 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 16:00 h (2h) 

O interno escalado da 

(Anestesia) irá 

acompanhar o 

anestesista nos 

atendimentos na ala  

cirúrgica 

1 aluno 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 16:00 h (2h) 

O interno escalado da 

(Anestesia) irá 

acompanhar o 

anestesista nos 

atendimentos na ala  

cirúrgica 

1 aluno 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 16:00 h (2h) 

O interno escalado da 

(Anestesia) irá 

acompanhar o 

anestesista nos 

atendimentos na ala  

cirúrgica 

1 aluno 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 16:00 h (2h) 

O interno escalado da 

(Anestesia) irá 

acompanhar o 

anestesista nos 

atendimentos na ala  

cirúrgica 

1 aluno 

Plantão Plantão 

 
 

Carga horária prevista Anestesia: 6 h diárias. 
 
Local do estágio: Centro cirúrgico geral ou obstétrico do Hospital Regional de Gurupi 
  
Objetivos: Durante o estágio na área de anestesia, sempre sob observação e orientação dos preceptores, o interno deverá desenvolver as 
seguintes atividades: 
  - avaliação pré-anestésica dos pacientes, 
  - monitorização dos pacientes 
  - punção de acesso venoso periférico ou central, se for o caso 
  - manejo da via aérea, incluindo intubação orotraqueal 
  - realização de raquianestesia 
  - acompanhar o intra e o pós cirúrgico imediato, conhecendo as diversas técnicas anestésicas a serem empregadas.   
 

Bibliografia recomendada: 

  - Manual Teórico de anestesiologia para o aluno de graduação – FMUSP; José Otávio Costa Auler Junior; Ed. Atheneu 

 Tratado de Anestesiologia - 2 Vols. - Saesp - 7ª Ed. 2011,  Luiz Marciano Cangiani, Ed.Atheneu  - 



 

Médico Sub-Regente: Marco Aurélio Gondim Cordeiro 

Médicos Preceptores  Local onde atendem CRM 

Eduardo Saavedra Sanchez Anestesiologia - Cirurgia I 2546 

Faye de Paula Chaves de Oliveira Anestesiologia - Cirurgia I 1072 

Felipe Oliveira Neves Anestesiologia - Cirurgia I 1943 

Marco Aurélio Gondim Cordeiro Anestesiologia – Cirurgia I 1407 

Mario Sérgio Fortes Borges Anestesiologia - Cirurgia I 219 

Valdilei Barbosa Aguiar da Silveira Anestesiologia - Cirurgia I 785 

 
         Horário de almoço : 12:00 às 13:30 h. 
 
OBS: Plantão de Pronto Socorro durante a semana (segunda-feira a sexta-feira) será das 20:00 às  07:00 h. 
         Final de semana – Plantão de 24 h de sobreaviso. 

Plantão de Final de semana: Rodízios entre os internos da cadeira, um por final de semana. O mesmo deverá ajudar na visita à enfermaria. 
O interno deve participar do atendimento, avaliação, diagnóstico e tratamento dos pacientes admitidos na Emergência, sempre 
acompanhado, orientado e/ou supervisionado pelo STAFF de plantão, desenvolvendo suas habilidades, o conhecimento, o compromisso e 
a atitude médica e ética. 

 

 Sempre verificar com o regente da Cadeira, no caso o Dr. Celso Rocha, se houve alterações nas rotinas. 


