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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº018/CT/2013

I. Identificação: Solicitado ao Coren/SC informações e parecer sobre Curso de Pós
Graduação em anestesiologia para enfermeiro .

II. Histórico: De acordo com a requerente, tal solicitação se dá pela dificuldade em
encontrar informações sobre Curso de Anestesiologia para enfermeiro no Brasil.

III. Solicitação: Esclarecer e informar sobre Curso de Anestesiologia para enfermeiro no
Brasil e outros países.
Encaminhamento: A partir de pesquisa via internet e rede social, obtivemos informações
sobre alguns cursos nesta área. O Curso de Pós Graduação em anestesiologia para
enfermeiros em Portugal - tem como objetivo Formação na área da enfermagem de
anestesiologia, uma vez que não existe o ensino da anestesia durante a Licenciatura de
Enfermagem, nem durante a integração dos enfermeiros na atividade do bloco operatório,
ofertado pela Universidade Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, em
Portugal. Para informações sobre este curso entrar em contato com Zélia Lopes, no Gabinete
de Pós-Graduação zmlopes@icbas.up.pt pelo telefone: 220428021.Endereço: Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar Largo do Prof. Abel Salazar,2. Código Postal: 4099-003.
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Porto/Portugal.

Link:

http://estudos.universia.net/portugal/curso/up-pos-graduacao-em-

enfermagem-anestesiologia.

Curso de Enfermagem de Anestesia e Emergência para enfermeiros em Santarém Portugal,
Na Instituição ISLA SANTARÉM, que tem como objetivos que os enfermeiros pósgraduados em anestesia, no final do período formativo, sejam capazes de:


Compreender as várias técnicas anestésicas, sua adequação, implementação e cuidados
específicos focados na individualidade do utente;



Participar de forma ativa e pró-ativa nas diferentes fases de um procedimento
anestésico;



Realizar e proceder adequadamente nas diferentes técnicas de monitorização;



Adquirir conhecimentos e competências nas diferentes especificidades anestésicas
para as várias especialidades médicas;



Reconhecer e despistar as complicações anestésicas atuando de forma eficaz e
eficiente;



Atuar adequadamente em contexto de unidade de cuidados pós-anestésicos e
ambulatório;



Atuar em situação de urgência e emergência, nomeadamente em ambiente extrahospitalar;



Otimizar a sua atuação de forma eficaz e eficiente, em todo o período peri-operatório,
incrementando os níveis de segurança e otimização de custo para o doente e
instituição.

Para informações sobre este curso entrar em contatos com Marina Claro / Anibal
Pepino - Tel. 243 305 880 / 935 048 806 (info.santarem@unisla.pt) ou pelo site
http://www.santarem.unisla.pt/index.php/ensino/cursos/pos-graduacoes/item/58Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
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enfermagem-de-anestesia-e-emerg%C3%AAncia. A Instituição fica localizada na rua
Largo Cândido dos Reis, 2000-241 Santarém, Portugal. Telefone:+351 243 305 880

Encontrou-se ofertas de Curso na área de Centro Cirúrgico e recuperação anestésica. Hospital
Moinhos de Vento/Porto Alegre – acesso:
http://www.hospitalmoinhos.org.br/iep/unidade-de-educacao-em-saude/1/PosGraduacaoLato-Sensu/59/Enfermagem-em-Centro-Cirurgico-Recuperacao-Anestesica-e-CME-5Edicao.aspx. O curso de Pós-Graduação Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação
Anestésica e CME é uma proposta voltada para atender a demanda crescente dos hospitais por
enfermeiros qualificados para atuar na área cirúrgica, com foco em três grandes áreas: centro
cirúrgico, recuperação anestésica e central de material e esterilização.

Informações
Instituto de Educação e Pesquisa - Hospital Moinhos de Vento
Rua Tiradentes, 333 – Porto Alegre, RS. CEP 90560-030
Fone: (51) 3314.3690 Fax: (51) 3314.3692
E-mail: pos.iep@hmv.org.br
Na área de Centro Cirúrgico e recuperação anestésica, existem várias instituições brasileiras e
catarinenses que oferecem cursos na área de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós Anestésica e
Centro de Material e Esterilização.

Ante ao exposto, informa-se que os Cursos de Especialização em Anestesia ou
anestesiologia, no Brasil, estão direcionados a categoria médica. Por outro lado, os objetivos
descritos nos Cursos de Pós Graduação em anestesia de outros países se direcionam ao
aperfeiçoamento do conhecimento do enfermeiro para prestação de cuidados ao paciente no
período perioperatório e pós-operatório. Direcionam-se também ao conhecimento na
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administração dos serviços em Centro Cirúrgico que são objetivos dos cursos ofertados no
Brasil com a nomenclatura de Especialização em Enfermagem em Centro Cirúrgico. Por esta
razão, considera-se importante que o aluno interessado em cursar tal Pós Graduação, procure
se informar sobre a validação do Curso no Brasil e a atuação do enfermeiro nesta área, hoje
ainda pouco explorada em nosso meio. E ainda, se o Curso atende a legislação educacional
vigente em nosso país, quando for em território nacional (reconhecido pelo MEC).

Florianópolis, 29 de outubro de 2013.

Enfa. Dra.Janete Elza Felisbino
Coordenadora da Câmara Técnica
COREN/SC- 19.407
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