
 
PLANO DE ENSINO  

Componente curricular:  Clínica Cirúrgica I (CC I)   

Código:  Período: 5º   Turma: 54 

Carga horária total: 60 horas  
Teórica: 20h | Prática: 40h  

Semestre:  2022.01 

Professores:  

Prof. Hélio Alves 
Prof. Jose Marcos dos Reis     
Coordenador :  Prof. Jose Marcos dos Reis    

Perfil do egresso:  Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, 
pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença em seus diferentes níveis 
de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, 
na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social 
e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.  

Ementa CC I Estudo teórico-metodológico com suporte de atividades práticas sobre as técnicas 
operatórias relevantes e atuais de aplicabilidade na medicina humana. 

Conhecimentos, 
habilidades e  
atitudes CC I 
  

• Aplicar os fundamentos básicos de técnica operatória e de biossegurança.  
• Aplicar as noções gerais de técnicas de anestesia regional e geral. 
• Desenvolver as habilidades procedimentais cirúrgicas. 
• Conhecer e realizar os cuidados pré/per/pós-operatórios 

Objetivos CC I  • Reconhecimento de ambiente cirúrgico hospitalar e seu funcionamento. 
• Compreender o conceito de Segurança do Paciente e Cirurgia Segura. 
• Desenvolver habilidades para o cuidado com curativos e ostomias. 
• Aplicar os princípios de paramentação e da escovação adequada. 
• Preparar a mesa cirúrgica e o campo operatório. 
• Desenvolver habilidades para a realização de procedimentos cirúrgicos 

prevalentes. 
• Desenvolver habilidades práticas básicas (nó cirúrgico, suturas e instrumentação). 
• Manusear os principais instrumentais cirúrgicos relacionando-os aos atos 

operatórios. 
• Aplicar as noções gerais de técnicas de anestesia regional e geral. 
  

Estratégias de 
ensino/aprendizagem  
CC I 

• Palestras. 
• Demonstração. 
• Treinamento e retreinamento nos modelos e simuladores. 
• Simulação Realística. 
• Treinamento em laboratório de técnica.  

Conteúdo programático  
CC I  

• Fundamentos básicos de técnica operatória e de biossegurança.  
• Noções gerais de técnicas de anestesia regional e geral. 
• Habilidades procedimentais cirúrgicas. 
• Cuidados pré/per/pós-operatórios. 

Sistema de avaliação  Teste de proficiência: 10 
N1 específica: 15 
Integradora: 20 
OSPE: 20 
Avaliação prática: 35 

Sistema de promoção  É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). É reprovado no módulo o 
estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% (setenta e 



 
cinco por cento). Para os módulos do eixo de Clínica Cirúrgica NÃO é previsto o 
regime de Exame Especial/Final.  
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