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Identificação da Disciplina/ Módulo 

 
Código 

 
Nome 

No de Horas-Aula Carga 
Horária 

Total 
Teóricas Práticas 

 Clínica Cirúrgica 1 20h 40h 60h 

Horários: 
Teórica segunda feira 18:00 as 18:50 
Prática segunda feira 7:30 as 11:20 sexta feira 13:30 as 17:10 

Quantidade Grupos de Turmas Práticas 
 3 4  8    16   Outro 

Professor(es) 

Nome (s): Prof. Hélio Alves 

Prof. José Marcos dos Reis 

Ementa 

Estudo teórico-metodológico com suporte de atividades práticas sobre técnicas operatórias relevantes e atuais 

de aplicabilidade na medicina humana. 

Competências, Habilidades e Atitudes 

- Aplicar os fundamentos básicos de técnica operatória e de biossegurança. 
- Desenvolver as habilidades procedimentais cirúrgicas. 
- Conhecer e realizar os cuidados pré/per/pós-operatórios. 
- Desenvolver as habilidades procedimentais cirúrgicas. 

Objetivo Geral - Capacitar o estudante para: 

o Reconhecimento de ambiente cirúrgico hospitalar e seu funcionamento. 
o Compreender o conceito de Segurança do Paciente e Cirurgia Segura. 
o Desenvolver habilidades para o cuidado com curativos e ostomias. 
o Aplicar os princípios de paramentação e da escovação adequada. 
o Preparar a mesa cirúrgica e o campo operatório. 
o Desenvolver habilidades para a realização de procedimentos cirúrgicos prevalentes. 
o Desenvolver habilidades práticas básicas (nó cirúrgico, suturas e instrumentação). 
o Manusear os principais instrumentais cirúrgicos relacionando-os aos atos operatórios. 
o Aplicar as noções gerais de técnicas de anestesia regional e geral. 

 

Estruturação temporal do módulo 

Semana Tema abordado Objetivos de Aprendizagem 

 

 

 
Semana 1 

 

 

AMBIENTE 
CIRÚRGICO / EPI’s 

Teoria: 
Conhecer a estrutura física de um Centro Cirúrgico e suas normas de 
funcionamento. 
Conceituar assepsia e antissepsia. 
Conhecer as principais substâncias anti-sépticas. 
Conhecer as técnicas de preparo do instrumental cirúrgico (limpeza, 
desinfecção, esterilização). 
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 Prática: 
Realizar visita técnica a um Centro Cirúrgico local. 
Descrever aspectos positivos e negativos de sua estrutura física e do seu 
funcionamento. 

Observar os processos de esterilização (meios físicos, monitores, 
embalagens, pacotes, tempo de manutenção). 

Cenário de Prática: 
CENTRO CIRÚRGICO LOCAL / LABORATÓRIO DE HABILIDADES 

Material: 
Gorro, máscaras, óculos, propé, luvas estéreis (6,5, 7,0, 7,5, 8,0) 

TIC: 
Profilaxia e manejo do acidente com material perfurocortante. 

  

 

 

 

 

 

 
EQUIPE CIRÚRGICA 
/ SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

Teoria: 
Compreender o preparo necessário da equipe cirúrgica para a realização de 
procedimentos cirúrgicos (higiene pessoal, vestimenta cirúrgica, campos). 
Conhecer as responsabilidades específicas para cada um dos componentes da 
equipe cirúrgica. 
Compreender a 4ª meta de segurança internacional do paciente: assegurar 
procedimento cirúrgico, local de intervenção e paciente corretos. 

Semana 2 Prática: 
Praticar a escovação cirúrgica, a colocação do avental e luvas cirúrgicos e a 
retirada das luvas cirúrgicas. 

  Cenário de Prática: 
CENTRO CIRÚRGICO LOCAL / LABORATÓRIO DE HABILIDADES 

  Material: 
Gorro, máscaras, óculos, propé, roupa privativa cirúrgica. 
Escovas cirúrgicas (com antissépticos, povidine e clorexidine), aventais, luvas 
estéreis. 

  TIC: 
Conhecer documentos médicos relacionados a cirurgia (termos de 
consentimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 3 

 

 

 

 

 

 
PREPAPRO DO 
PACIENTE NO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

Teoria: 
Conhecer a tricotomia, o preparo geral adequado da pele, os tipos e a 
colocação dos campos ou coberturas cirúrgicas e o instrumental para 
preensão dos campos. 
Conhecer a mesa cirúrgica e as possibilidades de posicionamento do 
paciente. 
Conhecer as situações especiais que utilizam método diferente do habitual 
para o preparo da pele (face, mãos, genitais, mucosas, olhos, ferida suja..). 
Discutir a possibilidade de lesão de nervos periféricos relacionada ao 
posicionamento do paciente. 

  Prática: 
Praticar a escovação, a paramentação e o posicionamento da equipe cirúrgica 
em diferentes procedimentos cirúrgicos, o preparo da pele, a colocação dos 
campos cirúrgicos e o posicionamento do paciente na mesa. 

  Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 
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Material: 
Gorro, máscaras, óculos, propé, roupa privativa cirúrgica. 
Escovas cirúrgicas, aventais, luvas estéreis, campos e coberturas cirúrgicas, 
soluções antissépticas, equipamento para tricotomia, pinças de Backaus, 
pinças para preparo da pele (Pean ou Cheron). 

  Teoria: 
Conhecer as principais técnicas farmacológicas de anestesia geral. 
Conhecer os principais anestésicos locais. 
Descrever os princípios da analgesia pós-operatória. 

 

 
 

Semana 4 

 
FUNDAMENTOS 
DA ANESTESIA 

GERAL, LOCAL E 
REGIONAL 

Prática: 
Manusear seringas e agulhas. 
Conhecer os anestésicos locais. 
Aprender a calcular a dose dos anestésicos locais. 

 Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

  
Material: 
Anestésicos locais (lidocaína, bupivacaína e ropivacaína), seringas, agulhas. 
Simuladores de sutura (material de tecido, tablado de prática...). 

  Teoria: 
Conhecer os principais tipos de fios cirúrgicos e suas características. 
Descrever as características ideais de um fio cirúrgico e saber fazer a escolha 
correta em diversas situações. 
Conhecer a forma de apresentação dos fios de sutura. 
Conhecer os tipos de agulhas cirúrgicas. 
Conhecer as diversas suturas mecânicas. 

 

Semana 5 

 

FIOS PARA 
SUTURAS 

Prática: 
Manusear os principais fios cirúrgicos analisando suas características e os 
tipos de agulhas. 

  Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

  Material: 
Fios cirúrgicos: Categute, Ácido poliglicólico, Ácido poliglicólico, 
Poliglecaprona, Poligliconato, seda, algodão, linho, Náilon, Polipropileno, 
Poliéster, Politetrafluoroetileno, aço. 

Simuladores de sutura (material de tecido, tablado de prática...). 
Agulhas específicas (triangulares, cilíndricas, cortante, romba, retas, curvas) 

  Teoria: 
Conhecer as partes dos nós cirúrgicos, os princípios gerais para a confecção 
do nó cirúrgico, os tipos de nós cirúrgicos. 
Conhecer a técnica para ligadura de vasos ou ductos. 

Semana 6 NÓS CIRÚRGICOS Prática: 
Praticar a confecção dos nós cirúrgicos em suas diferentes modalidades. 

  Cenário de Prática: LABORATÓRIO HABILIDADES 

  Material: 



Faculdade de Medicina de Itajubá 
Curso de Medicina – Plano de Ensino 

 

 

 
 

 Fios cirúrgicos: Seda ou Algodão pré-cortado sem agulha número 0 
(OPCIONAL: BARBANTES) 
Simuladores de sutura (material de tecido, tablado de prática...). 

  Teoria: 
Conceituar diérese, hemostasia e síntese. 
Conhecer os principais instrumentais cirúrgicos para realização dos atos 
operatórios. 

 

Semana 7 
INSTRUMENTAL 

CIRÚRGICO – ATOS 
OPERATÓRIOS 

Prática: 
Manusear os principais instrumentais cirúrgicos relacionando-os aos atos 
operatórios. 

 Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

  Material: 
Instrumental cirúrgico. 
Lâminas de bisturi nos 11, 15, 22, 23. 

  Teoria: 
 Conhecer a composição da equipe cirúrgica e suas principais funções no ato 
 operatório. 
 Conhecer as funções do instrumentador cirúrgico. 
 Conhecer as mesas e sua montagem com os instrumentais. 
 Conhecer o posicionamento correto da equipe cirúrgica durante o ato 
 operatório. 
 Conhecer os instrumentais cirúrgicos para montagem de caixas básicas 

FUNDAMENTOS relacionadas aos procedimentos mais comuns. 

DA Conhecer os cuidados para conservação dos instrumentais cirúrgicos. 
  

Semana 8 
INSTRUMENTAÇÃO 

CIRÚRGICA / 
Prática: 
Praticar a escovação, a paramentação, o preparo da pele, a montagem das 

 CAIXAS BÁSICAS E mesas de instrumentais cirúrgicos, a colocação dos campos cirúrgicos, o 
 MANUTENÇÃO posicionamento da equipe cirúrgica, e a colocação dos campos cirúrgicos. 
  Treinar as funções de cada membro da equipe cirúrgica. 

  Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

  Material: 
Escovas cirúrgicas, aventais, luvas estéreis, campos cirúrgicos, soluções anti- 
sépticas, instrumental cirúrgico, mesa auxiliar e mesa de Mayo. Caixa para 
laparotomia. 

  Teoria: N1 

Semana 9 AVALIAÇÕES 
Prática: 
OSPE - ESTAÇÕES: escovação, paramentação, posicionamento da equipe 
cirúrgica em diferentes procedimentos cirúrgicos, preparo da pele, colocação 
dos campos cirúrgicos, fios cirúrgicos, nós cirúrgicos. 
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  Teoria: 
Conhecer as diretrizes básicas para a realização da sutura. 
Conhecer os tipos de suturas. 
Conhecer os principais tipos de feridas da pele. 
Conhecer as condutas a serem adotadas no tratamento dos ferimentos, 
incluindo o uso de antibióticos e profilaxia anti-tetânica. 
Conhecer as etapas do processo de cicatrização das feridas. 

 

 
Semana 10 

 

 
SUTURAS 

Prática: 
Praticar as técnicas de anestesia local e regional em simuladores. 
Praticar os diferentes tipos de suturas em simuladores. 
Praticar a retirada dos fios de sutura cutânea. 

  Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

  Material: 
Instrumental cirúrgico (KIT básico para sutura). Fio cirúrgico (náilon 4.0) 
Anestésicos locais (frascos com água), seringa, agulha. 
Simuladores para sutura. 
Simulador dos diversos tipos de feridas, manequins, maquiagem, fotos e 
vídeos. 

  Teoria: 
Conhecer os vários tipos de curativos e coberturas e suas aplicações na 
cirurgia. 
Conhecer os cuidados com diversas ostomias. 

  

CURATIVOS E 
OSTOMIAS 

Prática: 
Praticar técnicas de realização de curativos e cuidados com ostomias. 

Semana 11 Cenário de Prática: 
LABORATÓRIOS DE HABILIDADES / UBS / AMBULATÓRIO DE FERIDAS 

  Material: 
Materiais para curativos, bolsas de ostomia abertas e fechadas. Manequins 
de ostomias e feridas. 

Simulador dos diversos tipos de feridas, manequins, maquiagem, fotos e 
vídeos. 

  Teoria: 
Conhecer as principais vias de acesso ao corpo (região cervical, tórax, 
abdome). 

 

 

 

Semana 12 

 

 

 
VIAS DE ACESSO 

EM CIRURGIA 

Prática: 
Praticar as técnicas de anestesia local e regional em material sintético ou 
orgânico. 

Praticar os diferentes tipos de suturas em material sintético ou orgânico. 
Praticar a retirada dos fios de sutura cutânea. 

  Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

  Material: 
Instrumental cirúrgico (KIT básico para sutura). Fio cirúrgico (náilon 4.0) 
Anestésicos locais (frascos com água), seringa, agulha. 
Material sintético ou orgânico. 

 
Semana 13 

VIAS AÉREAS 
CIRÚRGICA E NÃO 

CIRÚRGICA 

Teoria: Conhecer as indicações e a técnica cirúrgica da traqueostomia e da 
cricotireoidostomia. 
Conhecer a sequência rápida de intubação (7 P’s). 
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 Prática: 
Praticar a cricotireoidostomia e a intubação glótica e supra glótica; 
Manusear tubos endotraqueais, dispositivos supra glóticos) em manequins 
(ADULTO E PEDIÁTRICO). 
Manusear os dispositivos e os tubos traqueais. 

Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

 
Material: 
Manequins para cricotireoidostomia. Cabeças de entubação (ADULTO E 
PEDIÁTRICO). Mesa auxiliar. Instrumental cirúrgico. Tubos endotraqueais, 
laringoscópio, seringas, agulhas, drogas, material para fixação do tubo, 
estetoscópio, capnografia, Kits de cricotireoidostomia por punção. 
Anestésicos locais (frascos com água), seringa, agulha. Cânulas e tubos 
traqueais no 3,5, 4,0, 7,0, 7,5, 8,0. 

  Teoria: 
Conhecer as indicações e as técnicas de drenagem pleural fechada, 
toracocentese e paracentese. 

 

 

 

 

 

 
Semana 14 

 

 

 

 
 

DRENAGEM 
PLEURAL, 

TORACOCENTESE, 
PARACENTESE 

Prática: 
Praticar a escovação, a paramentação, o preparo da pele, a montagem das 
mesas de instrumentais cirúrgicos, a colocação dos campos cirúrgicos, o 
posicionamento da equipe cirúrgica, e a colocação dos campos cirúrgicos. 
Treinar as funções de cada membro da equipe cirúrgica, em uma simulação 
realística de uma drenagem pleural fechada. Manusear os drenos torácicos e 
o sistema fechado de drenagem. 

 Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

   

Material: 
Escovas cirúrgicas, aventais, luvas estéreis, mesa cirúrgica, campos cirúrgicos, 
soluções anti-sépticas, instrumental cirúrgico. Drenos torácicos no 14, 16, 18. 
Sistema de drenagem pleural fechada 1000ml. Manequim de drenagem 
torácica, toracocentese e paracentese. 

  Teoria: 
Conhecer as indicações e as técnicas de sondagens nasogástrica, 
nasoentérica e uretral. 

  
SONDAGENS 

NASOGÁSTRICA, 
NASOENTÉRICA E 

URETRAL 

Prática: 
Praticar as sondagens em manequins. Conhecer e manusear as sondas. 

Semana 15 Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

 Material: 
Luvas estéreis, mesa cirúrgica, mesa auxiliar, campos cirúrgicos, soluções 
anti-sépticas, gazes, instrumental cirúrgico. Sondas nasogástrica (nos 10, 12, 
18, 20), sonda nasoentérica, sonda uretral (nos 10, 12, 16,18), sonda vesical 
de demora (nos 10, 12, 16,18), bolsa de coleta de urina (sistema fechado). 
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 Manequins para cateterismo vesical. Manequins para sondagem nasogástrica 
e nasoentérica. 

  Teoria: 
Conhecer os métodos de cateterismo venoso central, suas indicações, 
técnicas e complicações. 
Conhecer a técnica de punção venosa periférica. Conhecer as indicações e a 
técnica de punção intra-óssea. 

 

 

 
Semana 16 

 

 
ACESSO VENOSO / 
PUNÇÃO INTRA- 

ÓSSEA 

Prática: 
Manusear os cateteres de punção venosa profunda. Praticar a punção venosa 
periférica. Praticar a punção intra-óssea. Praticar a disseção venosa 
(cadáver). 

 Cenário de Prática: 
LABORATÓRIO HABILIDADES 

  Material: 
Luvas estéreis, mesa cirúrgica, mesa auxiliar, campos cirúrgicos, soluções 
anti-sépticas, gazes, instrumental cirúrgico. Manequins para punção venosa 
central. Braços para punção venosa periférica. Agulhas de punção intraóssea. 
Cateteres de punção venosa central. Dispositivos de punção venosa 
periférica (Jelcos 22, 20, 18). 

 

 

 
Semana 17 

 

 

 
AVALIAÇÕES 

Prática: 
OSPE - ESTAÇÕES: instrumentação cirúrgica, montagem de mesa, tipos de 
suturas, intubação orotraqueal, intubação nasotraqueal, via aérea cirúrgica, 
drenagem torácica, toracocentese, acesso venoso central e periférico, 
punção intra-óssea, passagem de sonda nasogástrica, nasoentérica e vesical 
de alívio e demora. 

  

Instrumento de avaliação da aprendizagem / Data prevista para aplicação / Critérios detalhados da avaliação: 

Provas substitutivas (artigo 115 do Regimento Interno): entre 06/12/2021 e 08/12/2021 
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