
 

 

PLANO DE ENSINO DETALHADO 
 

Componente curricular:  Clínica Cirúrgica III (CC III)   

Código:  Período: 7º   Turma: 52 

Carga horária total: 100 horas  
Teórica: 60h | Prática: 40h  

Semestre:  2022.01 

Professores:  
RCC = Hélio Alves, Lucas Hashimoto, João Paulo Borges Rodrigues de Paula (coordenador) e 
Marcelo Mendonça Rodrigues. 
Prática = Thalles Valente Lisboa, Lucas Hashimoto, João Paulo Borges Rodrigues de Paula, José 
Henrique  

  

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 III Estudo teórico e prático das principais afecções cirúrgicas 

abdominais e suas conduções terapêuticas, desenvolvendo 

habilidades técnicas em procedimento operatório nível II com foco 

no atendimento clínico do paciente cirúrgico. 

Conhecimentos, 
habilidades e atitudes CC III 
  

• Identificar e diagnosticar as patologias cirúrgicas mais 

prevalentes, suas histórias naturais, conhecimento das 

diferentes opções de tratamento e reconhecimento das 

indicações cirúrgicas.  

• 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 

• Ter conhecimentos sobre gestão clínica em cirurgia. 

Objetivos CC III  • Aplicar os fundamentos básicos ensinados em cirurgias I, II. 

• Atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento e 

reabilitação nas doenças abordadas em cirurgias abdominais. 

• Realizar com proficiência a anamnese e a consequente 

história clínica, bem como o exame físico do paciente 

atendidos. 



 

 

• Compreender as principais afecções cirúrgicas abdominais e 

suas conduções terapêuticas e aplicar os conceitos na prática 

cirúrgica. 

• Diagnosticar corretamente as principais doenças abordadas 

na cirurgia 3. 

• Construir o plano terapêutico para o paciente no 

perioperatório de cirurgia abdominal 

• Realizar a avaliação e controle perioperatório do paciente 

para sua formação médica geral. 

• Otimizar o uso de recursos propedêuticos visando a relação 

custo/benefício nas decisões médicas, valorizando o método 

clínico-cirúrgico em todos os seus aspectos.   

• Aplicar os princípios éticos e bioéticos em atendimentos 

ambulatoriais e pacientes internados. 

• Aplicar os conhecimentos de metodologia científica, 

possibilitando-lhe a leitura crítica de artigos científicos e a 

participação na produção de conhecimentos.  

• Realizar atividades de autoeducação nas áreas abordadas.  

1. Estratégias de 
ensino/aprendizag
em CC III 

• RCC - Raciocínio Clínico Cirúrgico : Atividade  de metodologia 

ativa no modelo de sala invertida e PBL 

• Demonstração. 

• Treinamento e retreinamento nos modelos e simuladores. 

• Simulação Realística. 

• Prática nos serviços de saúde 

Conteúdo programático   
CC III  

• Ações de promoção de saúde, prevenção, tratamento e 

reabilitação nas doenças e agravos mais prevalentes em 

cirurgias abdominais. 

• Plano terapêutico para o paciente no perioperatório de 

cirurgia abdominal 

• Princípios éticos e bioéticos em atendimentos ambulatoriais 

e pacientes internados. 

• Leitura crítica de artigos científicos e produção de 

conhecimentos.  

• Realizar atividades de autoeducação nas especialidades 

abordadas. 

Sistema de avaliação  Teste de proficiência: 10 
N1 específica: 15 
Integradora: 25 
OSCE: 20 
Avaliação prática diária: 20 
RCC: 10 

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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