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EMENTA 
 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 

ao atendimento de pacientes com afecções cirúrgicas. 

OBJETIVOS 
 

Proporcionar aos alunos, sob supervisão médica, condições de:  

 

• Relacionar de forma ética com professores, médicos-residentes, colegas, 

funcionários, pacientes e famílias;  

• Reconhecer as doenças cirúrgicas mais comuns; 

• Identificar o risco operatório e as condições cirúrgicas dos pacientes no 

préoperatório;  

• Acompanhar a evolução dos pacientes com afecções cirúrgicas;  

• Conhecer a rotina pré-operatória dos procedimentos cirúrgicos;  

• Reconhecer as complicações mais comuns no pós-operatório;  

• Discutir exames subsidiários rotineiros de pré-operatório e os pertinentes à hipótese 

diagnóstica formulada;  

• Acompanhar o diagnóstico das afecções cirúrgicas e o tratamento adequado;  

• Participar como observador, auxiliar e instrumentador de cirurgias de médio e grande 

porte;  

• Fazer a evolução pós-operatória dos pacientes submetidos à cirurgia, em relatório, 

para fins didáticos e pedagógicos, conforme rotina ordenada; 

• Diagnosticar, tratar e prevenir complicações pós-operatórias; 

• Fazer o balanço hídrico dos pacientes, em relatório, para fins didáticos e pedagógicos, 

correlacionando seu resultado ao estado clínico do paciente; 

• Portar-se adequadamente na sala de cirurgia; 

• Acompanhar o atendimento de ocorrências importantes na evolução do paciente; 

• Realizar procedimentos básicos em cirurgia; 

• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 

comportamento humano; 

• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para promoção da 

saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 
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COMPETÊNCIAS 

• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes à 

profissão;  

• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita ao 

paciente e familiares tomada de decisões compartilhadas;  

• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o 

paciente, por meio de trabalho em equipe;  

• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação 

clínica e complementar; 

• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e sua 

interação com o ambiente físico e social;  

• Interpretar dados de anamnese valorizando aspectos econômicos, sociais e 

ocupacionais;  

• Aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para definir a 

natureza do problema;  

• Realizar procedimentos básicos: suturas, passagens e retiradas de sondas, 

curativos;  

• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 

comportamento humano;  

• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para promoção da 

saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 

AVALIAÇÃO 
 

TEÓRICA (PROVA - 60%)  

• A ser realizada na última 5ª feira do estágio, pela manhã para todo o grupo, 

abrangendo os assuntos do conteúdo programático e dos temas discutidos em 

atividades práticas.  

 

PRÁTICA (CONCEITUAL - 40%)  

• Avaliado diariamente frente às atividades práticas no decorrer do estágio. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Cuidados e preparos pré-operatórios. 

2. Cuidados pós-operatórios e orientações para alta hospitalar. 

3. Complicações cirúrgicas. 

4. Discussões de temas relevantes na área de clínica cirúrgica na forma de grupo de 

estudo, grupo de discussão e aulas teóricas. 



Faculdade de Medicina de Itajubá 
Curso de Medicina - Plano de Ensino 2022 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

1. SAAD JUNIOR, Roberto; et al. Tratado de cirurgia do CBC. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 

2015. 

 
2. TOWNSEND, Courtney M.; et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da 

prática cirúrgica moderna. 20 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 2 vols 

 
3. ZINNER, Michael J.; Ashley, Stanley W. Maingot Cirurgia abdominal. 11 ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2011. 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

1. ELLISON, E. C. Zollinger atlas de cirurgia [recurso eletrônico]. 10 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731591. Acesso em: 02 

fev. 2022. 

  

2. MARTINS FILHO, E. D. et al. Clínica cirúrgica - Instituto de medicina integral 

professor Fernando Figueira - IMIP. Rio de Janeiro: MedBook, 2011. 

  

3. MINTER, R. M. Current, procedimentos: cirurgia [recurso eletrônico]. Porto 

Alegre: AMGH, 2012.  Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550658. Acesso em: 02 

fev. 2022. 

  

4. PETROIANU, A. Clínica cirúrgica do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. São Paulo: 

Atheneu, 2010. 

  

5. FAHEL, E.; SAVASSI-ROCHA, P. R. Abdome agudo: não-traumático. Rio de Janeiro: 
MedBook, 2008. 
 

  

 
 

 
 


