
 

Conselho de Acreditação – Requisitos Comuns dos Programas Page1 

 

                                                                       

 

 

  

CONSELHO DE ACREDITAÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS DE MOÇAMBIQUE 

REQUISITOS DO 

PROGRAMA DE 

NEUROCIRURGIA 
Conselho e Comissões de Revisão 

Efectivo a Março de 2017 
3/31/2017 
 



2 

 

Conselho de Acreditação – Requisitos Comuns dos Programas Page 2 

 

                                                

                    ORDEM DOS MÉDICOS DE MOÇAMBIQUE   

       Concelho de Acreditação da Ordem dos Médicos de Moçambique 

                                Requisitos do Programa de Neurocirurgia 

 

IntA: 

 A residência médica é um processo que transforma um médico de clinica 

geral num profissional independente na prática de uma especialidade.  Este 

processo é fisicamente, emocionalmente e intelectualmente exigente e requer 

um esforço de concentração ao longo do tempo para que se cumpra um 

Programa de Residência. Aqueles que são  admitidos neste processo são 

residentes de um Programa. 

 Esta educação é experimental e necessáriamente ocorre no contexto de um 

sistema que presta cuidados de saúde. O desenvolvimento de capacidades, 

conhecimentos e atitudes que levam à proficiência em todos os domíneos da 

competência clinica, requerem que o médico residente assuma 

responsabilidade pessoal pelo cuidado dos pacientes individualmente. Para o 

residente, a actividade de aprendizagem essencial é a interação com os 

pacientes sob a supervisão e orientação de especialistas que dão o valor, o 

contexto e o significado a essas interações.  À medida que o residente ganha 

experiência e demontra evolução na sua capacidade de cuidar dos pacientes, 
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ele assume posições que lhe permitem exercer essas capacidades com cada vez 

maior independência. Este conceito é  nuclear para o Conselho de Acreditação. A 

supervisão numa unidade que faz educação médica especializada, tem o objetivo 

de assegurar a prestação de cuidados seguros e efectivos ao paciente, 

assegurar o desenvolvimento de capacidades, conhecimentos e atitudes de 

cada residente necessárias para que exerca uma pratica clinica não 

supervisada e estabelecer os fundações de um crescimento profissional 

continuo. 

IntB: 

A Neurocirurgia é a Especialidade que assegura o diagnóstico, tratamento cirúrgico 

e intervém noutros aspectos como: prevenção, avaliação, tratamento não cirúrgico 

e  cuidados intensivos  dos doentes com patologia que afecta o sistema nervoso 

central, periférico e autonómico, assim como as suas estruturas de suporte e 

vascularização. Isto inclui o tratamento moderno das doenças do cranio, encéfalo, 

meninges, sua vascularização incluindo as artérias carótida e vertebral doenças da 

glândula pituitária, doenças da medula espinal, meninges e coluna óssea incluindo 

aquelas que possam requerer tratamento com fixação, artrodese ou instrumentação 

raquidiana, doenças dos nervos cranianos, raquidianos, periféricos e doenças do 

sistema nervoso autónomo.  

 

  

Int C: 

 O programa de  formação da Especialidade de Neurocirurgia, tem uma duração de 

60 meses.   
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I-Instituicões 

 

I.A-Instituição Principal 

Uma Instituição Principal  assume a responsabilidade do programa, mesmo 

que os residentes sejam colocados temporáriamente em outras Instituições 

Participantes  fora da Instituição Principal.  

A Instituição Principal e o programa devem assegurar que a/o director de 

programa tem o tempo necessário e apoio financeiro para as suas 

responsabilidades educacionais ou administrativas para com o programa. 

 

I.A.1 

A residência de Neurocirurgia deve ser realizada nos  Hospitais onde existem os 

seguintes Departamentos/Serviços: Cuidados Intensivos, Cirurgia Geral, 

Neurologia, Neuroradiologia, Anatomia Patológica e Medicina Legal.  

Os  Programa de Formação e Avalição da redidência de Neurocirurgia a ser 

implementado deve ser o mesmo em todos Hospitais.  

Nota: O Programa de Formação e Avaliação, foi revisto e aprovado por 

          unamidade pelos membros do Colégio de Neurocirurgia, no qual fazem 

           parte os membros  da Comissão de Acreditação do Colégio. 

  

I.A.2  

a) Instituição Principal e Participantes  deve assegurar 20 horas semanais de 

compensações ao Director/a de Programa. 
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 b) Instituição Principal e Participante deve assegurar 4 horas semanais de 

compensações a membros da Comissão de Competências clínicas.  

 c) O número de residentes totais em relação ao corpo clinico não pode exceder 

uma razão de 4 residentes por cada elemento do corpo clinico, somando o total de 

residentes e dividindo pelo corpo clinico. 

 d) No caso de mais de 20 residentes deverá haver um Director de Programa 

Adjunto. 

e) Uma comissão de competências clinicas deverá ter 4 membros qualificados com 

critérios académicos até 20 residentes, somando mais 1 por cada 5 residentes 

acima. 

 f) A comissão de revisão determina que a instituição deve ter recursos para 

prevenir o uso de residentes de fazer trabalho de secretaria, procurar analises, 

processos ou outras tarefas não essenciais à formação. 

 g) A comissão de revisão assegura o compromisso da instituição em aperfeiçoar o 

sistema de registros de processos em direcção ao registro electrónico. 

 h) A comissão de revisão faz assegurar que a responsabilidade dos residentes é 

limitada aos pacientes sobre os quais o serviço ou departamento tem 

responsabilidades. 

 i) Residentes de Neurocirurgia, não podem ser supervisados por residentes de 

outras especialidades, nem em qualquer rotação. 
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I.B -Instituições  Participantes 

I.B.1-Tem de haver uma “carta programa de compromisso” entre o programa 

e cada uma das instituições participantes. Esta carta deve ter um prazo 

renovável de 3 a 5 anos. 

Todas as Instituições Participantes onde Residentes da Especialidade de em 

Neurocirurgia, fazem rotações/estagios, devem ser  aprovadas pela Comissão de de 

Acreditação do Colégio de Neurocirurgia.  

I.B.1.a) A carta de compromisso deve identificar os especialistas que assumem  

quer as tarefas educacionais como as responsabilidades de supervisão dos 

residentes.  

I.B.1.b) Deve especificar as suas responsabilidades de ensino, supervisão e 

avaliação formal dos residentes. 

I.B.1.c) Deve especificar a duração e conteúdo  desse treino educacional e  

 I.B.1.d) Estabelecer as regras e procedimentos que regulam a educação do 

residente durante o período da sua estadia.  

I.B.2-Todos os pormenores e alterações posteriores devem ser comunicados ao 

Concelho de Acreditação através da respectiva Comissão de Revisão, pelo 

Director/a de Programa. 
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II.- Pessoal e Recursos do Programa 

II.A-Director/a de Programa 

II.A.1-Existe apenas um Director/a de Programa com autoridade e 

responsabilidade pelo cumprimento   do programa de residência referente a 

cada especialidade em cada instituição. A  Comissão de de Residências 

Médicas  da Instituição deve aprovar qualquer mudança do director de 

programa e deve submeter esta alteração ao Conselho de Acreditação através 

da respectiva Comissão de Revisão. 

II.A.2- A/o Director de Programa deve manter a sua posição pelo tempo 

necessário de modo a dar continuidade, liderança e estabilidade ao programa.  

II.A.3- As qualificações do Diretor/a de Programa: 

II.A.3.a-A/o Director de Programa deve apresentar provas de experiência 

educativa e administrativa aceites pelo concelho de acreditação através da 

respectiva Comissão de Revisão da especialidade de Neurocirurgia. 

A/o director de programa deve ter pelo menos 5 anos de participação efectiva no 

programa de residências e experiência comprovada, devidamente aprovada e 

acreditada pela Comissão de Acreditação do Colégio de Neurocirurgia. 

b-Deve estar certificado pelo Conselho de Certificação da Ordem dos 

Médicos, para exercer essa especialidade.  

c-Deve pertencer ao quadro da Instituição, ou ser contractado pela 

governação da instituição. 
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 II.A.4-A/o Director de Programa deve administar e manter um ambiente 

educacional que conduza à educação dos residentes em todas as áreas de 

competência exigidas pelo Conselho de Acreditação. 

A/o Director de Programa deve: 

II.A.4.a)- Supervisionar e assegurar a qualidade da educação didática e clínica 

inclusive nas Instituições Participantes do programa. 

 II.A.4.b)-Aprovar o director do programa da Instituição participante, caso 

não exista um programa. 

II.A.4.c)-Avaliar o corpo clinico da Instituição e manter e propôr  a 

continuidade do corpo clinico baseada nessa avaliação. 

II.A.4.d)-Monitorar a supervisão dos residentes em todas as unidades. 

II.A.4.e)-Preparar e submeter toda a informação requisitada pelo Conselho de 

Acreditaçao através da respectiva Comissão de Revisão. 

II.A.4.f)-O ponto anterior  inclui os formulários de aplicação, relatórios 

anuais de avaliação do programa e assegura que a informação fornecida é 

completa e acurada. 

II.A.4.g)-Assegura adesão aos procedimentos processuais de conflitos e 

querelas previstos no Requisitos Institucionais e implementados pela 

Instituição. 

II.A.4.h)-Fornecer verificação documentada a todos os residentes, incluisive 

aqueles que não terminam o programa, ou abandonam. 
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II.A.4.i)-Implementar todas as normas do programa e da Instituição , 

distribuído-as aos residentes e aos membros do corpo clinico. 

II.A.4.j.1)-Monitorar as horas de trabalho de acordo com as normas do 

regulamento e da Instituição de modo a que os residentes possam cumprir 

com os requisitos do programa conforme o Conselho de Acreditaçao. 

II.A.4.j.2)-Ajustar da melhor forma possível as horas de trabalho de modo a 

evitar situacações de excesso e fadiga, que possam por em perigo a segurança 

dos pacientes e aproveitamento dos residentes.. 

II.A.4.k-Estar familiarizado com as normas Intitucionais e do Conselho de 

Acreditação, incluindo os contidos nas “politicas e procedimentos” e 

Requisitos Institucionais para a selecção, avaliação , promoção e supervisão 

dos residentes. 

II.A.4.l-Obter a revisão e aprovação da Instituição (comissao de residências 

médicas  da instituição  antes de submeter a informação exigida pelo Conselho 

de Acreditação). Isto inclui alterações de programa, horário de trabalho, 

relatórios periódicos de avaliação exigidos pela Comissão de Revisão, 

encurtamento ou extensão do programa, apelações no caso de acção adversa . 

II.A.4.2-Obter a assinatura do Director de Residências Designado pela 

Instituição (DRDI), para toda a documentação submetida ao Conselho de 

Acreditação que implique: resposta a citações feitas ao programa, alterações 

de impacto no programa. 
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II.A.4.3-Monitorar o stress dos residentes, incluindo as condições mentais e 

emocionais, ou factores que inibem a aprendizagem como disfunção 

relacionada com drogas ou alcool. 

II.A.4.4-Quer o Director de Programa, quer o corpo clinico devem estar 

preparados para providenciar aconselhamento atempado e confidencial para 

apoiar os residentes psicológicamente.  

II.A.4.5-O Director de Programa deve dedicar não menos de 50% ( 20 horas  

por semana), do seu trabalho às tarefas  administrativas e educacionais do 

programa de Neurocirurgia, e receber apoio institucional pelo tempo 

dispendido. 

II.A.4.6-Estar disponivel e acessível aos residentes no local principal do 

programa.  

II.B.  Corpo Clínico 

II.B.1-Em cada local onde o programa é acreditado, deve haver corpo clínico 

suficiente e com qualificações documentadas para instruir e supervisar os 

residentes. 

O corpo clínico deve ter pelo menos dois Neurocirurgiões com: Experiência prática 

 na especialidade de pelo menos 5 anos ou mais;  experiência em investigação 

 científica e experiência de direcção e organização de um serviço de neurocirurgia. 

Devem ser aprovados pela Comissão de   Certificação e  Acreditação  do Colégio de 

Neurocirurgia. 
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 O Corpo Clínico deve: 

II.B.1.a-Dedicar tempo suficiente ao programa educacional para poder 

cumprir as suas responsabilidades  de supervisão e educação , demostrando 

um profundo interesse na educação dos residentes. 

 II.B.1.b-Administrar e manter um ambiente educacional que conduza os 

residentes em cada uma das áreas de competência defenidas pelo Conselho de 

Acreditação. 

II.B.2-O Corpo Clinico deve ser certificado pela Ordem, e possuir 

qualificações julgadas aceitáveis pelas Comissões  de Revisão de cada 

especialidade. 

II.B.3-O Corpo Clinico deve estabelecer um ambiente permanente de 

questionamento e metodologia que active a componente de pesquiza. 

II.B.4-O Corpo Clinico deve participar regularmente em discussões clinicas 

organizadas, visitas, dicussão de casos, jornal clubs, conferências .   

II.B.5-É recomendável que alguns membros do corpo clinico tenham 

publicado artigos, participado em capítulos de livros ou revisões, sejam 

revisores de revistas ou tenham participado em apresentação e publicação de 

casos ou séries de casos em sociedades científicas nacionais ou internacionais. 

II.B.6-O corpo clinico deve encorajar e apoiar os residentes nas suas 

actividades educacionais.  

O corpo clinico deve garantir um comportamento ético em todo processo de 

formação. 
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II.C-Outro Pessoal do Programa 

  A Instituição e o programa devem em conjunto assegurar a disponibilidade 

do pessoal técnico ou de administração necessário para uma efetiva 

administração do programa como especificado no programa especifico de 

cada especialidade. 

Residentes deverão ter: um Orientador/Tutor a quem compete, a orientação 

personalizada e permanente de formação e integração do residente, nas equipes de 

trabalho, actividades assistenciais, actividades de investigação e de ensino. O 

Orientador/tutor, deve ser um especialista em Neurocirurgia com pelo menos 5 

anos de experiencia. Deve ser aprovado pela Comissão de Acreditação e 

Certificação do Colégio de Neurocirurgia. A razão de orientador/tutor para 

residente deve ser no máximo de 1: 3, salvo excepções, aprovadas pela Comissão 

de Acreditação e Certificação do Colégio de Neurocirurgia. 

 

II.D Recursos 

 A Instituição e o programa devem assegurar os recursos adequados para a 

educação do residente tal como especificado no Programa de Formação e 

avaliação da especialidade de Neurocirurgia. 

II.D.1-As instituiçõs devem dispor de uma gama de facilidades e serviços de apoio 

clinico necessários para dispensar cuidados a pacientes, tais como: Cuidados 

intensivos, anestesiologia, laboratório de análises,  serviço de radiologia com TAC, 

MRI, Electromiógrafo; anatomia patológica, medicina legal.  
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II.D.2-As instituiçõs devem dispor de espaços adequados de ensino, salas de 

reunião, computadores e audio visuais. 

II.D.3-Quando os residentes estão de urgências a instituição  deve providenciar 

espaços seguros e confortáveis e com alguma privacidade para descanso e 

protecção de bens pessoais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

II. E- Acesso a Informação Médica 

   Os residentes devem ter acesso a material médico de referência quer em 

formato de papel ou electrónico. Acesso a base de dados de literatura médica 

com capacidades de pesquiza  é recomendável. 

Literatura recomendada: 

 NEUROANATOMIA CLÍNICA E  FUNCIONAL: 

1.  Stephen G. Waxma. Clinical Neuroanatomy. 28
th
 edition 2017. 

Mcgraw Hill. ISBN-13: 978-0071847704 

2. Frank H. Netter, John A. Craig, James Perkins. Atlas of 

Neuroanatomy and Neurophisiology-Selections from the Netter 

Collection of Medical Illustrations. Special Edition 2002. Teterboro – 

NJ – EUA. ISBN: 9781416063841 

3. Snell, R.Neuroanatomia Clinica. 7ª. Edição 2017.Guanabara Koogan. 

ISBN: 9788527716888  

4. Vedran Deletis & Jay Shils. Neurophysiology in Neurosurgery: A 

Modern Intraoperative Approach. 2002, Academic Press 

ISBN 13: 9780122090363 
 

 SEMIOLOGIA NEUROLÓGICA: 

1.  Porto CC. Semiologia Médica. 7ª Edição, Guanabara Koogan 

2. William E. DeMyer. Technique of the neurologic Examination. 5
th

 

Edition 2004. Mcgraw Hill. ISNB:0-07-121907-2. 
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 PATOLOGIA E TÉCNICA NEUROCIRURGICA: 

1. H. Richard Winn.Youmans Neurological Surgery (4 Volume Set). 6
th

 

edition 2011. ISBN: 9781455712762 

2.  Greenberg MS. Manual de Neurocirurgia. 7ª. Edição 2015. Editora 

Artmed 

3.  Ropper AH. Neurological and neurosurgical intensive care. 4
th
  

Edition 2004. Lippincott Willians &Wilinks  

4. Michael Saleman et al. Kempe´s  Operative Neurosurgery. 2
nd

 Edition 

2004. Vol. I and II.  Springer Verlag  

5. Schmidek & Sweet's. Operative Neurosurgical Techniques: 

Indications, Methods and Results. 6
th
  Edition 2014. vol I e II 

6. Michael LJ Apuzzo. Brain Surgery  Complications Avoidance and 

Management. 1993. Churchill Livingstone. ISBN:13 9780443087097  

7. Wilkins RH, Rengashary JS. Neurosurgery. 1995 McGraw Hill   Vol 

I, II e III 

8. Adams and Victor. Principles of Neurology. 10
th
 Edition 

2015.McGraw Hill. ISBN-13: 978-0071794794   

9. Sekhar L H, Fessler RG. Fessler. Atlas of Neurosurgical Techniques: 

Brain.7
th

 Edition 2006. 

10. Menezes AH,  Sonntag V. Principles of spinal surgery. McGraw Hill, 

New York, 1996. Vol I e II. 

11.  McCulloch JA, Young PH. Essentials of spinal microsurgery  

Lippincott-Raven, Philadelphia, 1998 

12.  Osborn AG, Ed. Mosby. Neuroradiologia. 2000. 

13. Scott Atlas. MRI of the brain and spine. Editor Lippincott-Raven, 

2002. 

14. Yasargil  MG. Microneurosurgery. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 

1994. Vol. IVA, IVB. 
 

 METODOLOGIA CIENTÍFICA E BIOESTATÍSTICA 

1. Jekel JF Katz DL, Elmore JG. Epidemiologia, Bioestatística e 

Medicina Preventiva Ed. Artmed, 2ª ed, 2005. 

2. Haddad  N. Metodologia de Estudos em Ciências da Saúde. Como 

planejar, analisar e apresentar um trabalho científico. Editora Roca, 

São Paulo, 2004. 

3. Secaf  V. Artigo científico: do desafio à conquista. 3a Ed. Ed. Green 

Forest do Brasil, São Paulo, 2004 
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                   Nota 1: Sempre que possível adquira a última edição da 

                                Bibliografia recomendada. 

 

                   Nota 2: De salientar que os livros/atlas, mais actualizados de  

                               Neurocirurgia são em Regra geral em Inglês. 

 

Revistas Internacionais: 

 Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 

 Jornal of Neurosurgery 

 Journal of Neurotrauma 

 World Neurosurgery 

 Journal of Neurosurgery Spine 

 Neurosurgical Review 

 Neurosurgical Focus 

 Acta Neurochirurgica 

 Código Ético Deontológico do Processo da OrMM 

      Nota 3: Jornais de neurocirurgia, baseados no factor de impacto 2015. 

 

III.   Ingresso de Residentes 

III.A-Critérios de elegibilidade (acertos com o Regulamento da CNRM).  

-Ter um diploma em medicina emitido por uma Faculdade acreditada pelo 

Conselho de Acreditação e ser certificado pela Ordem dos Médicos. 

-Ter dois anos de prática clinica efectiva documentada e assinada pelo clinico 

responsável de cada local ou locais onde praticou. 

-Ter feito concurso de entrada (prova de acesso) e estar colocado na posição 

correspondente às vagas abertas. 
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III.B  Número de residentes 

Os recursos Institucionais e do programa devem ser adequados para apoiar as 

vagas abertas pelo programa. 

III.B.1-O Director de programa não pode aceitar mais residentes do que 

aquele aprovado pela Comissão de Revisão de cada especialidade. 

O número de vagas em regra deve ser calculado aproximadamente: ”o 

numero total de residentes do programa a dividir pelo corpo clinico não pode 

ultrapassar 4” 

III.C-Transferência de Residentes 

Antes de aceitar um residente transferido de outro programa, a/o director de 

programa deve obter verificação escrita ou eletrónica  das experiências 

anteriores e a avaliação sumária do residente segundo as competências 

exigidas pelo Conselho de Acreditação. 

III.D  Outros alunos do programa 

 A presença de outros alunos incluíndo residentes de outras especialidades, 

subespecialidades, estudantes de mestrado ou doutoramento, enfermeiros ou 

técnicos médicos, não deve interferir com a educação dos residentes. 

 A/o Director de Programa deve comunicar à Instituição e Comissão de 

Revisão a presença de outros alunos de acordo com as normas da instituição. 

IV.  Programa Educacional 

 IV.A-O curriculum deve conter as seguintes componentes 
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IV.A.1-Objectivos educacionais do programa que devem estar disponíveis 

para os residentes e corpo clínico. 

 O Programa de Formação tem os seguintes objectivos: 

 Garantir a/o residente da Especialidade de Neurocirugia uma ampla base de 

conhecimentos nomeadamente: habilidades técnicas, cirúrgicas e de 

procedimentos assim como a experiência e o juízo profissional necessários 

para uma prática neurocirúrgica independente. 

  Ensinar uma atitude auto-crítica, uma análise crítica dos resultados, a 

capacidade de prosseguir uma aprendizagem auto-dirigida que leve  a um 

crescimento continuado, uma prática experiente e com profissionalismo. 

 

IV.A. 2-Objetivos baseados em competências  para cada colocação ou  rotação 

e para cada nível educacional, que o programa deve distribuir anualmente aos 

residentes e corpo docente quer em formato de papel ou eletrónico. 

IV.A.2.a)-Para cada rotação ou colocação, as competências, os objectivos de 

objectivo de desempenho e conhecimento estão contidos no Programa de formação 

e avaliação da especialidade de Neurocirurgia, assim como os métodos 

educacionais e de avaliação que será utilizado com os residentes. 

 

IV.A.2.b)-O Programa assegura que cada residente tenha exposição suficiente a 

ambiente clínico, para se familiarizar com os métodos de diagnóstico e tratamento 

neurocirurgico. 
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IV.A.2.c)-O Programa de formação  tem a duração de cinco anos(60meses). Dos  

cinco anos durante um ano, a/o residente faz a formação nas seguintes áreas afins: 

Cuidados Intensivos(3 meses), Cirurgia Geral(3meses), Neurologia(2meses), 

Neuroradiologia(2meses), Anatomia Patológica(1mês) e Medicina Legal(1mês). E 

Quatro anos(48 meses), devem ser dedicados exclusivamente à Neurocirurgia. 

 

IV.A.2.d.)-ESTAGIO DE NEUROCIRURGIA 48 MESES 

Espera-se que a/o residente atinja os objectivos a seguir detalhados: 

 

Objectivos de conhecimento 

 Ter a capacidade de: 

1. Orientação diagnostica e terapêutica em toda a patologia 

neurocirúrgica. 

2.  Seleccionar criteriosamente as técnicas de diagnóstico, 

particularmente as de natureza invasiva. 

3. Tratar cirurgicamente patologias de áreas específicas da neurocirurgia. 
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Orientação programática de formação sequencial para os 48 meses do estágio 

de Neurocirurgia:   

Ano Orientação programática 

 

1º. Ano 

 

 Neuronatomia clinica e funcional. 

 Neurotraumatologia 

 Técnica da craniotomia e de abordagem da coluna vertebral 

 Patologia das malformações congénitas do SNC 

 Técnicas de derivação de LCR 

 

2º.Ano 

 

 Patologia infecciosa 

 Patologia tumoral supra e infra-tentorial 

 Patologia degenerativa e traumatológica do ráquis 

 Patologia tumoral vertebromedular 

 

3º. Ano 

 

 Microanatomia neurocirúrgica 

 Patologia neurocirúrgica pediátrica  

 Neurocirurgia vascular 

 

4º. Ano 

 

 Patologia da base do crânio / fossa posterior 

 Neurocirurgia funcional 

 Microcirurgia 

 Nervos periféricos 
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Objectivo de desempenho 

   Na conclusão da sua formação  a/o residente deve ter participado em pelo 

menos 420 intervenções cirúrgicas abrangendo as diversas áreas da 

Neurocirurgia. Incluídas nestas têm de pelo menos ter obrigatoriamente 

efectuado como cirurgião:  

Intervenções Total 
Cirurgião 

Principal 

Cirurgião 

Ajudante 

Cirurgia de Tumores 

intracranianos, incluindo 

tumores da fossa posterior 

30 10 20 

Cirurgia raquidianas, incluindo 

cirurgia discais, processos de 

estabilização, infecções e 

tumores 

70 20 50 

Cirurgia de traumatizados 

crânio-encefálicos 
100 50 50 

Derivações de LCR 100 50 50 

Cirurgia do Disrrafismo crânio-

espinhal 
50 10 40 

Cirurgia de Nervos Periféricos, 

(Neurorrafias, descompressão 

do túnel do carpo, rizotomias) 

15 5 10 

Cirurgia de infecções 

intracranianas, (Abcessos 

cerebrais e Empiemas) 

40 10 30 

Cirurgia Vascular cerebral, 

(Hematomas IC, MAV´s, 

FAV´s, aneurismas 

15 5 10 
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IV.A.3-Sessões didáticas programadas regularmente. 

IV.A.3.a)-A/o residente deverá apresentar publicações relevantes para o contexto 

onde realiza a formação, de preferência com relação com casos recentes 

observados na enfermaria ou urgência, ou com os temas em revisão. 

IV.A.3.b)A apresentação deverá ser sistemática e ser seguida por uma discussão 

em grupo,  com outros residentes e especialistas do serviço. 

IV.A.3.c)A/o residente deverá apresentar os casos de morbi-mortalidade dos 

pacientes que estiveram sob seu cuidado na enfermaria. 

 

IV.A.4-Delineação das responsabilidades do residente nos cuidados ao 

paciente, responsabilidade progressiva no manejo de pacientes e supervisão de 

residentes em toda a duração do programa. 

IV.A.5- Competências Exigidas pelo Conselho de Acreditação 

      O programa deve integrar as seguintes competências no curriculum: 

IV.A.5.a)-Cuidados ao paciente e capacidades  técnicas 

   IV.A.5.a.1)-As/os residentes devem ser capazes de providenciar cuidados ao 

paciente de uma forma dedicada, apropriada e efectiva e carinhosa  para o 

tratamento de enfermidades e promoção da saúde.  

IV.A.5.a.2)-Os residentes devem  ser capazes de competentemente executar os 

actos médicos e procedimentos essenciais   conforme o ano de residência e  ( 
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IV.A.5.b)-Conhecimentos  Médicos 

-Os residentes devem demonstrar conhecimento  das ciências biomédicas, 

clinicas, epidemiológicas e sócio-comportamentais, e aplicar este 

conhecimento aos cuidados ao paciente.  

IV.A.5.b.1)-As/os residentes devem dominar a literatura recomendada pela 

Comissão de Certificação e  Acreditação. 

2)-Espera-se que a/o residente atinja os objectivos de conhecimento e desempenho 

detalhados em  (IV.A.2.d) 

IV.A.5.c)-Aprendizagem baseada na prática e progressão  na formação ao 

longo da carreira 

-As/os residentes devem  demonstrar a capacidade de investigar e avaliar os 

seus cuidados aos pacientes, aderindo e assimilando o que é evidência 

cientifica, e melhorando continuadamente a sua prestação aos pacientes, 

através de auto-avaliação  e aprendizagem ao longo da carreira. 

Deste modo os residentes devem adquirir capacidades e hábitos capazes de 

atingir os seguintes objetivos: 

IV.A.5.c.1)-Identificar os pontos fortes, as defeciências e os limites do seu 

próprio conhecimento e capacidades. 

IV.A.5.c.2) -Establecer para si objectivos de aprendizagem e progressão. 

IV.A.5.c.3)-Identificar e realizar actividades de aprendizagem apropriadas. 
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IV.A.5.c.4)-Analizar sistemáticamente a prática através de métodos 

qualitativos e implementar alterações nos objetivos de progressão da sua 

prática. 

IV.A.5.c.5)-Incorporar as suas avaliações de formação na sua prática diária. 

IV.A.5.c.6)-Localizar na literatura, compreender e assimilar a evidência de 

estudos  relacionada com os problemas de saúde dos seus pacientes. 

IV.A.5.c.7)-Usar tecnologia de informação para optimizar a aprendizagem  

IV.A.5.c.8)-Participar na educação dos pacientes, famílias, estudantes, 

residentes e outros profissionais de saúde . 

 

IV.A.5.d)-  Capacidades  de Comunicação e Interpessoais 

As/os residentes devem demonstrar capacidades interpessoais e de 

comunicação que resultem numa efetiva troca de informações e colaboração 

com os pacientes e as suas famílias,  e todos os profissionais  de saúde. 

 Deste modo espera-se que: 

- IV.A.5.d.1)-Saibam comunicar efetivamente com pacientes, famílias e 

público, de forma apropriada, através de toda a gama de realidades culturais 

e socioeconómicas. 

 IV.A.5.d.2)-Saibam comunicar com médicos, profissionais de saúde e 

agências e organizações profissionais e de saúde. 
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 IV.A.5.d.3)-Trabalhem efectivamente como membros ou dirigentes duma 

equipe de saúde ou outros grupos profissionais. 

IV.A.5.d.4)-Actuem efectivamente como consultores para outros médicos e 

profissionais de saúde. 

IV.A.5.d.5)-Cuidem da informação por si produzida de modo a que seja  

clara e legível, compreensivél e atempada  para os outros membros da equipe. 

 

IV.A.5.e)-Profissionalismo 

As/os residentes devem demonstrar o seu compromisso de executar as suas 

responsabilidades profissionais  com aderência aos principios éticos universais 

e emanados pelos seus orgãos reguladores. 

  Neste ponto devem demonstrar: 

-IV.A.5.e.1)-Compaixão, integridade e respeito pelos outros. 

 IV.A.5.e.2)-Resposta adequada às  necessidades dos pacientes acima dos seus 

próprios interesses. 

IV.A.5.e.3)-Respeito pela privacidade e autonomia do paciente. 

IV.A.5.e.4)-Hábitos de prestação de contas aos pacientes, a sociedade e à  

profissão. 
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IV.A.5.e.5)-Sensibilidade e capacidade de resposta a populações  diversas,  

incluindo diversidade de género, idade, cultura , raca,religião . deficientes 

fisicos ou mentais ou de orientação sexual. 

-Mostrem compromisso e acções que demostram o seu interesse na criação e 

manutenção de um ambiente de trabalho sem conflitos com vista ao bem estar 

dos utentes e suas familias. 

   

IV.A.5.f)  Prática baseda em sistemas. 

As/Os residentes devem demonstrar  alerta  suficiente para responder a 

contextos mais gerais  dos sistemas de saúde, bem como capacidade de 

requisitar outros recursos dentro de cada  sistema para  proporcionar 

cuidados óptimos aos seus pacientes. 

Espera-se que as/os residentes  : 

IV.A.5.f.1)-Trabalhem em diversos ambientes e sistemas relevantes para a sua 

prática clinica. 

IV.A.5.f.2)-Coordenem o cuidado do paciente dentro do contexto de vários 

sistemas de saúde na sua especialidade. 

IV.A.5.f.3)-Incorporem  questões de custos e risco beneficio  em pacientes ou 

populações conforme apropriado agindo com o maior cuidado. 

IV.A.5.f.4)-Advoguem  pela qualidade dos cuidados e os cuidados óptimos 

para o paciente. 
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IV.A.5.f.5)-Trabalhem  com equipes interprofissionais  para potenciar a 

segurança do doente  e a qualidade da prestação. 

IV.B-Actividades curriculares de residentes 

IV.B.1-O curriculum deve providenciar  o conhecimento do residente dos 

princípios básicos de pesquiza, incluindo como a pesquiza é conduzida, 

avaliada, explicada aos pacientes e aplicada aos cuidados. 

IV.B.2-As/os residentes devem participar na actividade académica. 

IV.B.3-A Instituição e o programa devem providenciar recursos que 

 facilitem o envolvimento dos residentes em  actividades académicas  

e de pesquiza. 

 

V.-Avaliação 

V.A- Avaliação de residentes. 

  V.A.1-O Director de Programa deve nomear uma Comissão de 

Competências Clinicas  conforme o regulamento da CNRM. 

V.A.1.a)-No mínimo esta comissão deve ser composta por três membros do 

corpo clinico.  

 V.A.1.a.1)-Pode incluir outros membros do corpo clinico do mesmo programa 

ou de outros programas, ou membros não clínicos da equipe. 
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 V.A.1.a.2)-Os membros da Comissão de Competências Clínicas, devem ser 

escolhidos por ter um contacto extenso e experiência de trabalhar com os 

residentes do programa. 

V.A.1.a.3)-Residentes Chefes que completaram o programa e que são elegíveis 

para o exame final de certificação, podem ser escolhidos para a Comissão de 

Competências Clínicas. 

  V.A.1.b)-Deve haver uma descrição escrita de responsabilidades da 

Comissão de Competências Clínicas. 

V.A.1.b.1)-A Comissão de Competências Clínicas tem as seguintes obrigações: 

 V.A.1.b.1.a)-Preparar e assegurar que as informações semestrais dos 

residentes, são  enviadas à Comissão de Revisão da especilidade . 

V.A.1.b.1.b)-Assessorar o director de programa sobre os progressos do 

residente, incluindo promoções, correções ou abandonos e falha de 

progressão. 

V.A.1.b.1.c)-Preparar e assegurar que as exigências parcelares do programa 

em cada ano “Milestones”,  são cumprimidas como critério de avaliação. 

 

V.A.2-Avaliação em formação 

V.A.2.a)-O corpo clinico deve avaliar atempadamente  a prestação das/dos 

residentes de uma forma periodica durante as rotações ou outras tarefas para 

as quais são designados, e documentar esta avaliação no fim de cada rotação 



28 

 

Conselho de Acreditação – Requisitos Comuns dos Programas Page 28 

 

ou tarefa, de acordo com o exigido no regulamento da Comissão Nacional de 

Residências Médicas. 

 V.A.2.b)-O programa deve : 

 V.A.2.b.1)-Providenciar material de avaliação objectivo para todas  as 

competências, em cuidados ao paciente e capacidades técnicas, conhecimento 

médico, aprendizagem baseada na prática e progressão, capacidades de 

comunicação e interpessoais, profissionalismo  e prática baseada em sistemas 

de saude conforme as orientações do programa especifico, e de acordo com o 

regulamento da CNRM.  

V.A.2.b.2)-O programa deve utilizar multiplos avaliadores: corpo clinico, 

pares, pacientes, auto-avaliação, outros profissionais da equipe.    

V.A.2.b.3)-O programa deve documentar a progressão do residente em cada 

nivel educacional e dar-lhe ao conhecimento, duas vezes por ano no mínimo,  

de acordo com o Programa de Formação e Avaliação de Neurocirurgia. 

 

V.A.3-Somatório das Avaliações 

 V.A.3.a)-Os requisitos mínimos de procedimentos  exigidos por cada comissão 

de certificação  da especialidade, devem ser um dos instrumentos usados para 

assegurar que os residentes são capazes de executar as actividades 

profissionais sem supervisão. 
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 V.A.3.b)-A/o Director de Programa deve produzir um somatório das 

avaliações logo que o residente tenha completado o programa, garantindo o 

acesso do residente às informações conforme  as normas da Instituição . 

 Esta avaliação deve : 

V.A.B.3.b.1)-Fazer parte do processo individual mantido pela instituição e o  

residente deve ter acesso para sua revisão e às informações nele contidas 

conforme  as normas da Instituição . 

 V.A.3.b.2)-Deve conter a prestação do residente durante o período final da 

sua educação, em que ele assume maior indepêndencia.  

V.A.3.b.3)-Deve demonstrar que o residente tem competência suficiente para 

entrar na prática sem supervisão directa. 

 

V.B.-Avaliação do corpo clinico 

V.B.1-Pelo menos uma vez por ano o programa deve avaliar o corpo clinico 

naquilo que se refere ao programa educacional. 

V.B.2-Estas avalições devem incluir as capacidades de ensino do corpo clinico, 

o seu compromisso com o programa educacional, conhecimento clinico, 

profissionalismo e actividades académicas. 
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V.B.3-Estas avaliações incluem pelo menos anualmente as avaliações escritas e 

confidenciais feitas pelos residentes. 

Nos serviços afins no fim de cada rotação. No estagio de Neurocirurgia de 6 em 6 

meses. 

 V.C-Avaliação do programa e evolução 

V.C.1-A/o director de programa deve designar uma Comissão de Avaliação do 

Programa (CAP) com as seguintes características e tarefas: 

V.C.1.a)-A Comissão de Avaliação do Programa: 

V.C.1.(a).1)-Deve ser constituído por pelo menos dois membros do corpo 

clinico e incluir pelo menos um residente. 

V.C.1.(a).2)-Deve ter uma descrição escrita das suas tarefas que incluem: 

Deve participar activamente: 

   V.C.1.(a).3.a)-Na planificação,desenvolvimento, implementação  e avaliação 

das actividades educacionais do programa. 

V.C.1.(a).3.b)-Na Revisão e fazer recomendações para as metas e objectivos  

das competências exigidas pelo curriculum “etapas, Milestones” . 

 V.C.1.(a).3.c)-Alertar para áreas que não estejam de acordo com as normas 

da Conselho de Acreditação e Comissão de Revisão. 

 V.C.1.(a).3.d)-Rever o programa anualmente usando informações prestadas 

pelo corpo clinico, residentes e outros profissionais. 
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V.C.2-O programa, através da Comissão de Avaliação do Programa, deve 

documentar de uma forma sistemática a avaliação do curriculum e produzir 

por escrito uma avaliação anual do programa. 

- O programa deve seguir e monitorar cada uma das  seguintes áreas: 

 V.C.2.a)-A prestação dos residentes, incluindo a eficiência educacional quer em 

ambulatório como  internamento. 

 

V.C.2.b)-O desenvolvimento do corpo clinico. 

 V.C.2.c)-O programa deve ser melhorado, com  baseado nas informações dos 

residentes e do corpo clínico entre outras informações, incluindo a prestação 

dos seus residentes nos exames de certificação, devendo ter um 

aproveitamento de 80% ou superior na primeira tentativa de exame. 

V.C.2.d)-A qualidade do Programa. 

V.C.2(d).1)-Os residentes e o corpo clinico devem ter oportunidade de avaliar 

o programa de forma confidencial e por escrito pelo menos uma vez por ano. 

V.C.2(d).2)-O programa deve usar sempre os resultados das avaliações dos 

residentes e do corpo clinico para melhorar o programa.  

     

 V.C.3-A Comissão de Avaliação do Programa  deve propôr por escrito planos 

de acção para melhoria anual do programa, devendo estes ser revistos e 

aprovados pelo corpo clinico em actas escritas. 
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VI-Carga horária dos residentes, no ambiente de aprendizagem e  trabalho. 

 VI.A-Profissionalismo, responsabilidade pessoal e segurança dos pacientes. 

 VI.A.1-Os programas e as instituições devem educar os residentes e o corpo 

clinico no que se refere às responsabilidades profissionais dos médicos, de 

comparecer ao serviço devidamente repousados e preparados para 

providenciar os cuidados necessários aos pacientes. 

VI.A.2-O programa deve assumir o compromisso e a responsabilidade de 

promover a segurança dos pacientes e bem estar dos residentes num   

bom ambiente de trabalho e de apoio educacional. 

VI.A.3-O director de programa deve assegurar que os residentes são 

integrados em programas interdisciplinares de melhoramento da qualidade 

clínica e segurança dos pacientes. 

VI.A.4-Os objectivos de aprendizagem do programa devem: 

VI.A.4.a)-Ser atingidos através de um equilibrio perfeito entre as 

responsabilidades dos cuidados aos pacientes supervisionadas, ensino clinico e 

actividades didáticas, mas tendo em atenção: 

 VI.A.4.b)-Que não se pode depender em demasia dos residentes para 

preencher actividades não clinicas dentro dos serviços. 

VI.A.5-A/o Director de Programa e a Instituição devem assegurar uma 

cultura de profissionalismo que dá suporte à segurança dos pacientes e 

responsabilidades individuais. 
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VI.A.6-Os residentes e o corpo docente devem demonstrar compreensão e 

aceitação dos seus papeis individuais  nos seguintes assuntos: 

VI.A.6.a)-Assegurar a segurança e bem estar dos pacientes confiados aos seus 

cuidados. 

 VI.A.6.b)-Providenciar que os cuidados são centrados no paciente e nas 

familias. 

VI.A.6.c)-Assegurarem-se da sua apresentação nos serviços. 

VI.A.6.d)-Gerir o seu tempo antes, durante e depois das tarefas clinicas de 

modo a não as prejudicar. 

VI.A.6.e)-Reconhecer as fragilidades, incluindo situação de doença e fadiga, 

em si próprios e nos seus colegas. 

VI.A.6.f)-Procurar aprender constantemente,demonstrando estudo diário 

quer bibliográfico quer com os pacientes. 

VI.A.6.g)-Procurar indicadores de melhoria da sua prestação clinica. 

-Ter honestidade e precisão nas ocorrências, resultados dos tratamentos aos 

pacientes, e no registo pessoal de dados. 

 

VI.B-Transferência de cuidados 

VI.B.1-Os programas devem  estruturar as escalas , os serviços  e as rotações, 

de forma a minimizar o número de transferências de cuidados dum paciente 

entre os médicos. 
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VI.B.2-As Instituições e os programas devem assegurar e monitorar 

efectivamente, todos  os  arranjos de serviço, de modo a facilitar quer a 

continuidade dos cuidados quer a segurança dos pacientes. 

VI.B.3-Os programas devem assegurar que os residentes são competentes  na 

comunicação com os membros da equipe no processo de transferência de 

cuidados. 

VI.B.4-A Instituição deve assegurar a disponibilidade de sistemas que 

informam qual o corpo clinico ou residentes responsáveis pelos cuidados a 

determinado paciente  ao longo do tempo. 

 

VI.C-Vigilância e gestão de situações de fadiga 

 VI.C.1-O programa deve: 

 VI.C.1.a)-Educar o corpo clínico e residentes de modo a reconhecer os sinais 

de fadiga e privação de sono. 

VI.C.1.b)-Educar o corpo clinico e residentes a gerir os processos de alívio  

nestas situações . 

VI.C.1.c)-Adoptar estratégias de alívio de fadiga para mitigar os efeitos 

negativos nos cuidados, tais como periodos de repouso ou substituições de 

urgência por exemplo. 

VI.C.2-Cada programa deve ter um processo que assegure a continuidade dos 

cuidados ao paciente nos casos em que o residente estiver incapaz de manter a 
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sua assistência a determinado paciente ou de prosseguir o seu trabalho 

pontual. 

VI.C.3-A Instituição deve providenciar espaços  de descanso ou facilitar apoio 

de transporte seguro para casa ,aos residentes que estão demasiado cansados 

para regressar com segurança a casa. 

 

VI.D-Supervisão dos Residentes 

VI.D.1. 

No ambiente clínico de aprendizagem, cada paciente deve ter um médico 

adequadamente credenciado, identificável, que é  o principal responsável 

pelos cuidados a esse paciente.  

VI.D.1.a)-Esta informação deve estar disponível para as/os residentes, corpo 

clinico e pacientes. 

 VI.D.1.b)-Os residentes e o corpo clinico devem  informar o paciente de qual 

o papel de cada um nos cuidados que lhe são prestados. 

VI.D.2-O programa deve demonstar que o nível apropriado de supervisão está 

calculado para todos os residentes que têm pacientes ao seu cuidado. 

 A supervisão deve ser exercida através de vários métodos. Algumas 

actividades requerem a presença física do membro do corpo clínico que 

supervisa. Em muitos aspectos do cuidado do paciente, o supervisor pode ser 

um residente de escalão superior. Outras parcelas dos cuidados prestados por 
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residentes podem ser adequadamente supervisadas pelo mais graduado mais 

próximo ou da Instituicao, ou por meio de contacto telefónico ou electrónico. 

Muitas vezes a supervisão pode incluir a revisão posterior das acções 

executadas. 

VI.D.3-Niveis de Supervisão  

Para assegurar a monitorização da supervisão de acordo com o nível de 

autoridade e responsabilidade, o programa deve adoptar a seguinte 

classificação de supervisão: 

 VI.D.3.a)-Supervisão Directa-O supervisor está fisicamente presente com o 

residente e o paciente. 

VI.D.3.b)-Supervisão Indirecta : 

  VI.D.3.b.1)-Com supervisão imediatamente disponível, ie, a/o supervisor está  

fisicamente dentro do recinto hospitalar, e disponível para proceder a 

Supervisão Directa. 

  VI.D.3.b.2)-Com surpervisão directa disponível, ie, a/o supervisor não esta 

fisicamente dentro do recinto, mas está disponível imediatamente para 

contacto telefónico ou electrónico, e disponível para proceder à Supervisao 

Directa.  

VI.D.3.c) Supervisão Posterior-A/o supervisor está  disponível para revisão e 

discussão dos procedimentos ,depois dos cuidados já terem sido dispensados. 

VI.D.4-O privilégio de autoridade progressiva e responsabilidade, de 

independência condicionada, e até o papel de supervisor, delegado a cada 
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residente deve ser determinado pelo director de programa e corpo clínico da 

Comissão de Competências Clínicas. 

  VI.D.4.a)A/o director de programa deve avaliar as capacidades de cada 

residente baseado em critérios específicos. Se disponível, a avaliação deve ser 

guiada por critérios específicos nacionais do Conselho de Acreditação  ou suas 

Comissões de Revisão. 

   VI.D.4.b)-O corpo clinico que funciona como supervisão deve delegar parte  

dos cuidados aos residentes , baseados nas necessidades dos pacientes e nas 

capacidades do residente. 

  VI.D.4.c)As/os residentes seniores devem ter um papel na supervisão de 

residentes juniores em reconhecimento da sua progressão para a 

independência clinica, baseado nas necessidades de cada paciente e nas 

capacidades do residente individualmente. 

VI.D.5-Os programas devem estabelecer regras para as circunstâncias e 

acontecimentos, para as quais as/os residentes devem comunicar com o  corpo 

clinico (supervisor/a) apropriado., por exemplo, transferência de pacientes 

para uma unidade de cuidados intensivo, ou intermediário. 

VI.D.5.a)-Cada residente deve conhecer os seus limites de autoridade, e em 

que circunstâncias lhe é permitido actuar com independência condicionada. 

  VI.D.5.a.1)-Em particular residentes do primeiro ano devem ser 

supervisionados, quer com supervisão directa, quer com supervisão 

imediatamente disponível. 
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   VI.D.6-A supervisão pelo corpo clinico deve ser de duração suficiente para 

se possa avaliar os conhecimentos e capacidades de cada residente, de modo a 

poder delegar no residente o nível apropriado de autoridade e 

responsabilidade pelos cuidados ao paciente. 

 

VI.E-Responsabilidades clínicas 

As responsabilidades clinicas para cada residente devem ser baseadas no nível 

a que pertencem, segurança do paciente, conhecimentos, severidade e 

complexidade do paciente e disponibilidade dos serviços de apoio. 

 

VI.F-Trabalho de equipa 

  Os residentes devem cuidar dos pacientes num ambiente que priviligia a 

comunicação.  Isto inclui a possibilidade de trabalhar como membro efectivo 

de uma equipe interprofissional que está a tratar determinado paciente. 

 

VI.G-Horas de trabalho dos residentes regulamento do CNRM e do  

Ministério da Saúde. 

 VI.G.1-As horas de serviço devem ser limitadas a 70 horas por semana, sendo 

estas correspondentes ao total de quatro semanas divididas por quatro. As 

Comissões de Revisão  podem permitir uma variação de 10% nesta regra, 

mediante justificação documentada. 
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VI.G.1.a)-Os serviços pagos dentro ou fora do programa, contam para os 

limites de 70 horas. No entanto estes serviços não podem interferir com a 

capacidade do residente atingir  as metas e objectivos do programa. 

VI.G.1.b)-Os residentes do primeiro nível (primeiro ano) não podem fazer 

serviços pagos. 

 

VI.G.2. Serviços nocturnos 

 VI.G.2.a)-Os serviços nocturnos não devem interferir na capacidade do 

residente poder atingir os objectivos de programa e os objectivos 

educacionais. 

VI.G.2.b)-Os serviços nocturnos contam para as 70 horas semanais. 

VI.G.2.c)-Aos residentes do primeiro ano não devem ser permitidos serviços 

nocturnos dentro das possibilidades do serviço, salvo necessidades do(s) 

serviço(s) onde está destacado. 

VI.G.3-Os residentes devem ter no mínimo um dia livre por semana calculado 

como uma média de nas quatro semanas do mês. Os periodos de chamada não 

contam para estes dias livres. 

VI.G.4-Máximo período de duração de  serviço. 

VI.G.4.a)-Os serviços dos residentes de primeiro ano não podem exceder as 16 

horas seguidas. 
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  VI.G.4.b)-A partir do nível 2 (segundo ano) os residentes podem ser 

escalados para o máximo sem interrupção de 24 horas continuas. 

 VI.G.4.b.1)-Os programas devem encorajar os residentes a usar estratégias  

de gestão apropriada, no contexto das responsabilidades dos cuidados ao 

paciente. Por exemplo um  periodo de sonolência, após 16 horas continuas  e  

entre as 22 horas e as 7 da manhã, na medida do possível é fortemente 

aconselhado. 

  VI.G.4.b.2)-É essencial para a segurança dos pacientes e para a educação dos 

residentes que as transições de responsabilidade dos doentes se efectuem 

efectivamente. O período máximo extra que os residentes podem ficar no 

serviço depois de transferir os doentes para outro turno é de 4 horas. 

VI.G.4.b.3)-Os residentes não devem ser destacados para nenhuma tarefa 

clinica depois de 24 horas de trabalho contínuo. 

VI.G.4.b.4)-Em circunstâncias especiais, e por sua própria iniciativa, os 

residentes podem permanecer para além dos periodos previstos para manter 

cuidados a um unico paciente. As justificações para esta situação incluem 

pacientes com severidade ou instáveis, casos de importãncia académica ou por 

atenção humanistica perante as necessidades do paciente ou das familias. 

VI.G.4.b.(4).a)-Em qualquer destas circunstâncias o residente deve transferir 

eficazmente todos os outros pacientes e justificar a razão porque vai 

permanecer com este paciente em especial. 

VI.G.5.-Tempo minimo de folga entre apontamentos de serviço. 
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 VI.G.5.a)-Residentes do primeiro ano tem 10 horas no minimo 8 horas, livres 

entre periodos de serviço. 

 VI.G.5.b)-Residentes de niveis intermediários devem ter 10 horas e minimo 

de 8 horas livres entre escalas. No entanto se fizeram 24 horas continuas 

devem ter 14 horas de descanso. 

 VI.G.5.c)-Nos anos finais (após exame intermediário) os residentes devem 

estar preparados para entrar em  trabalho não supervisado de cuidados aos 

pacientes e prática médica por periodos extensos e irregulares. As regras aqui 

são as dos limites de 70 horas e um dia de folga em 7 dias de trabalho. Nos 

anos finais a regra das 8 horas entre escalas por vezes não pode ser cumprida 

por motivos de maior independência clinica. 

  VI.G.5.c.1)-Esta situação deve ser monitorada pelo diretor de programa. 

  VI.G.5.c.2)-As/os residentes não podem ser escalados mais de três noites 

seguidas, ou seis em média de 4 semanas. Salvo necessidade do serviço, 

devidamente aprovada pela Comissão de Acreditação e Certificação  do Colégio de 

Neurocirurgia. 

  

VI.G.6-Quando de chamada em casa, os residentes podem vir ao hospital para 

atender um doente novo,ou um que está  de baixa. Esta situação entra na 

contagem das 70 horas, mas não dá direito a nova folga. 
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Maputo,  Efectivo 31 de Março 2017 (2015-2018) 

O Presidente do Conselho de Acreditação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unico: Este documento deve ser adaptado imediatamente a todos os 

programas no seu conteúdo.  No programa das diversas especialidades este 

documento ” ipsis verbis”  deve constar em bold, e as Comissões de Revisão de 

cada especialidade podem acrecentar nos lugares assinalados os textos 

referentes às suas próprias especificações sobre os assuntos após aprovação 

pelo Conselho de Acreditação. 
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