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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM NEUROCIRURGIA 

PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 

I - Duração: 5 anos 

 

II - Número de vagas: 2 por ano até 2016, e 3 vagas por ano a partir de 2017 

 

III - Objetivo Geral: A Residência em Neurocirurgia, em serviço credenciado, tem por objetivo promover a 

formação de um especialista, tornando-o capaz de desenvolver e executar programas de assistência, ensino e 

pesquisa nas áreas de abrangência da neurocirurgia. 

 

 

 

IV - Objetivos específicos (intermediários) 

a) A complementação de conhecimentos sobre o desenvolvimento, a morfologia e a função do sistema 

nervoso. 

b) A aquisição de conhecimentos sobre a patologia própria do sistema nervoso. 

c) A habilidade de interrogar e examinar o doente neurológico, assim como realizar e/ou interpretar os 

exames complementares específicos da especialidade. 

d) A capacidade de discernir, no doente neurológico, problemas relacionados com outros sistemas do 

organismo. 

e) O treinamento neurocirúrgico e o envolvimento na atenção as urgências e emergências traumáticas e não 

traumáticas. 

f) O desenvolvimento de habilidades cirúrgicas relacionadas com a abordagem do sistema nervoso central 

e periférico. 

g) O reconhecimento da importância do trabalho em grupo e a necessidade de relacionamento com outras 

especialidades. 

h) A aquisição de conhecimentos de bioética e suas relações com o erro médico. 

 

 

 

V- Estratégias de Ensino e Aprendizagem 

a) Treinamento em serviço 

b) Discussão de casos clínicos 

c) Reuniões clínicas 

d) Aulas expositivas 

e) Seminários 

 

VI - Conteúdo 

a) Conteúdo teórico e prático. Seguem as orientações do Livro de Residente em Neurocirurgia, da Sociedade 

Brasileira de Neurocirurgia. 

 

VII - Critérios de Avaliação 

a) Avaliação informal de habilidades em ambulatório, à beira do leito e no centro cirúrgico. 

b) Avaliação desempenho trimestral padronizada pela COREME. 

c) Prova teórico-prática semestral com discussão de casos selecionados. 

d) Prova anual elaborada pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia estratificada para cada ano de 

residência 

 

VIII - Matriz Curricular 

 

1 - Primeiro ano 

 

Carga horaria semanal, incluindo plantões noturnos e de final de semana: 60 horas 
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Plantões noturnos e diurnos (finais de semana e feriados) no Hospital das Clinicas do HCFMRPUSP, 

com dias fixos de acordo com o estágio e com previsão de descanso pós-plantão.   

 

Sugiro colocar o mosaico geral (estágios) 

 

1.1 - Estágio em Ambulatório e Enfermaria de Neurocirurgia 

Duração: 10 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal incluindo plantões noturnos e de final de semana: 30 horas 

 

1.2 - Estágio de Neurologia (Rodízio em ambulatório, enfermaria e urgências) 

Duração: 24 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 34 horas 

 

 

1.3 - Estágio em Pronto Socorro - Neurocirurgia 

Duração: 10 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 34 horas 

 

 

1.4 - Estágio em Estágio em UTI 

Duração: 4 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal incluindo plantões noturnos e de final de semana: 40 horas* 

 

 

1.5 – Visita em Enfermaria e Reuniões clínicas 

Duração:  semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio:  

Carga horaria semanal: 4 horas 

 

1.6 - Estágio em Anatomia Microcirúrgica I 

Duração: 10 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

 

1.7 - Atividades teóricas 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período: 3 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

1.8 - Férias: 30 dias, conforme escala e distribuição dos estágios instituídos no início do período letivo. 

 

 

 

2 - Segundo ano 

 

Carga horaria semanal incluindo plantões noturnos e de final de semana: 60 horas 

 

Plantões noturnos e diurnos (finais de semana e feriados) no Hospital das Clinicas do HCFMRPUSP, 

com dias fixos de acordo com o estágio e com previsão de descanso pós-plantão.   
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2.1 - Estágio em Neurocirurgia 

Duração: 48 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 2 

Carga horaria semanal: 28 horas 

 

 

2.2 - Estágio em Anatomia Microcirúrgica I 

Duração: 48 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 2 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

 

2.3 - Enfermaria e Reuniões clínicas 

Duração: 42 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 2 

Carga horaria semanal: 4 horas 

 

 

2.4 - Atividades teóricas 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período: 2 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

 

2.5 - Férias: 30 dias, conforme escala e distribuição dos estágios instituídos no início do período letivo. 

 

 

3 - Terceiro ano  

 

Carga horaria semanal incluindo plantões noturnos e de final de semana: 60 horas 

 

Plantões noturnos e diurnos (finais de semana e feriados) no Hospital das Clinicas do HCFMRPUSP, 

com dias fixos de acordo com o estágio e com previsão de descanso pós-plantão.   

 

3.1 - Estágio em Ambulatório de Neurocirurgia (Unidade de Emergência HCFMRPUSP) 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: Número de horas incluído no estágio em pronto-socorro conforme demanda 

 

 

3.2 - Estágio em Anatomia Microcirúrgica II 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal incluindo plantões noturnos e de final de semana: 2 horas 

 

 

3.3 - Estágio em Centro Cirúrgico - Unidade de Emergência do HCFMRPUSP 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 32 horas (dividido com estágio em pronto-socorro conforme demanda) 

 

 

3.4 - Estágio em Pronto Socorro e Enfermaria da Unidade de Emergência do HCFMRPUSP 
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Duração: 48 semanas  

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 32 horas (dividido com estágio em pronto-socorro conforme demanda). 

 

 

3.5 - Atividades teóricas 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período: 2 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

 

3.6 - Férias: 30 dias, conforme escala e distribuição dos estágios instituídos no início do período letivo. 

 

 

4 - Quarto ano  

 

Carga horaria semanal incluindo plantões noturnos e de final de semana: 60 horas 

 

Plantões noturnos e diurnos (finais de semana e feriados) no Hospital das Clinicas do HCFMRPUSP, 

com dias fixos de acordo com o estágio e com previsão de descanso pós-plantão.   

 

4.1 - Estágio em Ambulatório de Neurocirurgia 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 6 horas 

 

4.2 - Estágio em Anatomia Microcirúrgica III  

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 2 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

 

4.3 - Estágio em Centro Cirúrgico – HC Campus 

Duração: 48 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 20 horas 

 

4.4 - Estágio em Radiologia Intervencionista 

Duração: 4 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

4.5 - Visitas à Enfermaria e Reuniões Clínicas 

Duração: 44 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 2 

Carga horaria semanal: 4 horas 

 

 

4.6 - Atividades teóricas 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período: 2 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

 

4.7 - Férias: 30 dias, conforme escala e distribuição dos estágios instituídos no início do período letivo. 
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5 - Quinto ano  

 

Carga horaria semanal incluindo plantões noturnos e de final de semana: 60 horas 

 

Plantões noturnos e diurnos (finais de semana e feriados) no Hospital das Clinicas do HCFMRPUSP, 

com dias fixos de acordo com o estágio e com previsão de descanso pós-plantão.   

 

5.1 - Estágio em Ambulatório de Neurocirurgia 

Duração: 44 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 6 horas 

 

5.2 - Estágio em Anatomia Microcirúrgica III 

Duração: 44 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 2 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

5.3 - Estágio em Centro Cirúrgico – HCFMRP Campus 

Duração: 44 semanas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 38 horas 

 

5.4 - Estágio em Estágio em Neurocirurgia no Exterior 

Duração: 4 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horaria semanal: 40 horas 

 

5.5 - Atividades teóricas 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período: 2 

Carga horaria semanal: 2 horas 

 

5.6 - Férias: 30 dias, conforme escala e distribuição dos estágios instituídos no início do período letivo. 
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