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PLANO DE ENSINO – 2021.02 

I. Identificação da Disciplina/Módulo 

Código Nome 
No de Horas-Aula Carga Horária 

Total Teóricas Práticas 

 Clínica Cirúrgica II 40 60 100 

 Horários: 
Teórica: sextas-feiras das 10:20 às 12:00 
 Prática: 

• segunda-feira: 13:00 às 18:00  
• terça-feira: 7:00 às 12:00 e 14:00 às 16:30 
• quarta-feira: 7:00 às 12:00  
• quinta-feira: 13:00 às 18:00  
• sexta-feira: 13:00 às 18:00  

Quantidade Grupos de Turmas Práticas  
 3   4    8    16   Outro (11 grupos) 

II Perfil do Egresso 

O egresso do curso de Medicina FMIT é um médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a atuar, eticamente, de forma resolutiva no processo saúde-doença, em seus diferentes níveis de 
atenção - em especial no âmbito da atenção primária e na rede de urgência e emergência, com ações de 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde, com foco nos indivíduos, na família e na 
comunidade, na perspectiva da integralidade e da abrangência do cuidado em saúde, desde o atendimento até 
a gestão, com senso de responsabilidade socioambiental, justiça, cidadania e defesa da dignidade humana. 

III. Professor(es)  

Nome(s):  
Melissa Andreia de Moraes Silva (coordenadora) 
Hélio Alves 
José Henrique Gomes Torres 
Lybio José Martire Junior 
Thyago Silva Grigório 
Rafael Knopp 
 

IV. Ementa 

Estudo teórico e prático das principais afecções cirúrgicas ambulatoriais e suas conduções terapêuticas, 
desenvolvendo habilidades técnicas em procedimento operatório ambulatorial nível I (cirurgia com anestesia 
local) e de postura profissional em bloco cirúrgico, sob supervisão do professor. 

V. Competências, Habilidades e Atitudes      

o Identificar e diagnosticar as patologias cirúrgicas mais prevalentes, suas histórias naturais, 

conhecimento das diferentes opções de tratamento e reconhecimento das indicações cirúrgicas.  

o Aplicar os fundamentos básicos de técnica operatória e de biossegurança.  

o Aplicar as noções gerais de técnicas de anestesia regional e geral. 

o Desenvolver as habilidades procedimentais cirúrgicas. 

o Conhecer e realizar os cuidados pré/per/pós-operatórios 

o Ter conhecimentos sobre gestão clínica em cirurgia. 

VI. Objetivo Geral - Capacitar o estudante para:  

o Compreender as principais afecções cirúrgicas ambulatoriais e suas conduções terapêuticas e aplicar os 

conceitos na prática cirúrgica. 



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

  
 

2 
 

o Desenvolver habilidades técnicas em procedimento operatório ambulatorial nível I (cirurgia com 

anestesia local)  

o Aplicar os princípios éticos e bioéticos em bloco cirúrgico, sob supervisão do professor. 

VII. Objetivos de aprendizagem (não se aplica para SOI):  

Semana Data Objetivos de aprendizagem Tema 
Teoria (T) ou 

Prática (P) 
Métodos de 

aprendizagem 

1  

- Apresentar o plano de ensino e o 
cronograma da disciplina. 
- Discutir o conceito de cirurgia 
ambulatorial. 
- Classificar as cirurgias em níveis 
de complexidade. 
- Discutir avaliação e preparo pré-
operatório. 
- Discutir retirada de pontos e 
orientações pós-operatórias. 
 

INTRODUÇÃO 
CIRURGIA 

AMBULATORIAL 
– CONCEITOS 

INICIAIS 
AVALIAÇÃO 

PERI-
OPERATÓRIA 

T Palestra 

P 

- Apresentar a 
unidade de 
cirurgia 
ambulatorial e 
as normas para 
funcionamento. 
- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

2  

- Rever os principais anestésicos 
locais. 
- Aplicar as técnicas de anestesia 
local. 
- Aplicar as técnicas de bloqueios 
loco-regionais e dos principais 
nervos periféricos. 
- Discutir as técnicas de bloqueio 
central 
- Rever o cálculo da dose dos 
anestésicos locais. 

CONDUÇÃO DA 
DOR EM 

CIRURGIA 
AMBULATORIAL 

(ANESTESIA) 

T Palestra 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 
- Realizar os 
procedimentos 
anestésico-
cirúrgicos. 

3  

- Definir cicatrização e conhecer as 
fases de cicatrização. 
- Classificar as formas de 
cicatrização quanto a intenção (1ª, 
2ª e 3ª intenção). 
- Conhecer as cicatrizes anômalas. 

CICATRIZAÇÃO 
DE FERIDAS 

T 
Palestra 

 

  

    P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 
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- Realizar os 
procedimentos 
anestésico-
cirúrgicos. 

 

4  

- Definir e classificar infecção. 
- Conhecer a patogenia da 
infecção. 
- Classificar as cirurgias quanto ao 
potencial de contaminação. 
- Discutir prevenção de infecção 
em cirurgia e antibioticoprofilaxia. 
- Discutir antibioticoterapia nas 
infecções de ferida operatória. 

INFECÇÃO EM 
CIRURGIA 

AMBULATORIAL 

T Palestra 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 
- Realizar os 
procedimentos 
anestésico-
cirúrgicos. 

 

5  

- Conceituar e classificar os 
traumatismos superficiais. 
- Definir os princípios gerais do 
tratamento dos traumatismos 
superficiais. 
- Conhecer a técnica de 
fechamento das feridas 
traumáticas. 
- Discutir a profilaxia do tétano. 

TRAUMATISMOS 
SUPERFICIAIS 

T Palestra 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

6  

- Rever os princípios básicos da 
diérese.  
- Rever os princípios básicos para 
realização das suturas (síntese). 
- Conceituar e classificar os 
retalhos.  
- Discutir indicações dos retalhos.  
- Conhecer algumas técnicas de 
retalho (VY – Z-plastia, Limberg) . 
- Conceituar e classificar os 
enxertos.  
- Discutir indicações dos enxertos. 

INCISÕES, 
SUTURAS, 

RETALHOS, Z-
PLASTIAS E 
ENXERTOS 

T Palestra 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

7  T Palestra 
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- Conceituar e classificar as 
infecções bacterianas. 
- Discutir a etiopatogenia, o 
diagnóstico e o tratamento das 
principais infecções – erisipela, 
celulite, abscesso, fleimão, 
panarício, linfadenite aguda, 
furúnculo, carbúnculo, hidradenite 
supurativa. 
- Conhecer as técnicas de drenagem 
na cirurgia ambulatorial (drenos 
laminar e de aspiração contínua). 

INFECÇÕES 
BACTERIANAS 

DA PELE E 
TECIDO 

CELULAR 
SUBCUTÂNEO 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

8  

- Conceituar e classificar as 
queimaduras. 
- Conhecer a fisiopatologia das 
queimaduras. 
- Conhecer as técnicas para 
calcular a área corporal queimada. 
- Conhecer o tratamento clínico e 
cirúrgico das queimaduras. 
- Revisar a terapia tópica da 
queimadura. 

QUEIMADURAS 
TÉRMICAS 

T Palestra 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

 

9   N1 P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

 

10  

- Definir corpo estranho. 
- Conhecer as especificidades 
(diagnóstico e tratamento) dos 
diversos tipos de corpo estranho – 
agulhas, espinhos vegetais, 
fragmentos de madeira, projeteis 
de arma de fogo, fragmentos de 
metal, anzóis, vidros, grafite, fios de 
cirurgia. 

CORPOS 
ESTRANHOS 

T 
 
Palestra 

 

 
- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 
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11  

- Conhecer as noções 
fundamentais para atendimento as 
mordeduras e picadas de animas, 
incluindo o tratamento clínico e 
cirúrgico. 
- Rever a profilaxia antitetânicas 
- Conhecer a profilaxia antirábica. 
- Conhecer o diagnóstico e 
tratamento das picadas de animais 
peçonhentos (serpentes, 
escorpiões, aranhas e lagartas). 

MORDEDURA E 
PICADA DE 
ANIMAIS 

P  

 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

12  

- Conceituar biópsia.  
- Definir os princípios básicos das 
biópsias 
- Caracterizar os diversos tipos de 
biópsias – PAAF, agulhas especiais, 
incisional, excisional. 
- Conhecer as diferentes técnicas de 
biópsia de pele – elíptica, Punch, 
em barbear, curetagem, com 
tesoura, com alça diatérmica 

BIÓPSIAS 

T Palestra 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

13  

- Realizar o diagnóstico das 
principais lesões benignas da 
pele e do tecido celular 
subcutâneo e conhecer o 
tratamento – ceratose 
seborreica, acrocórdon, 
dermatofibroma, nevos, 
xantelasma, lipoma, granuloma 
piogênico, hemangiomas, 
linfangiomas, neuroma, 
ceratoacantoma, cistos 
cutâneos, hipertrofias 
traumáticas. 

AFECÇÕES 
BENIGNAS DA 
PELE E TECIDO 

CELULAR 
SUBCUTÂNEO 

T 
Palestra 

 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 
- Realizar os 
procedimentos 
anestésico-
cirúrgicos. 

14  

- Realizar o diagnóstico das 
principais lesões pré-
cancerosas da pele e conhecer 
o tratamento – ceratoses, 
queiloses, leucoplasias, 
disceratoses, papulose 
Bowenóide, cicatrizes instáveis. 
- Realizar o diagnóstico dos 
principais tumores malignos da 
pele e conhecer o tratamento – 
carcinomas, melanoma, 
sarcoma de Kaposi. 

LESÕES PRÉ-
CANCEROSAS E 

TUMORES 
MALIGNOS DA 

PELE 

T 
Palestra 

 

TIC 

 
Estudar 
diagnósticos 
diferenciais dos 
tumores 
malignos da 
pele 
 
 
 



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

  
 

6 
 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

15  

- Realizar o diagnóstico das 
principais doenças infecciosas e 
parasitárias da pele e conhecer 
o tratamento – molusco 
contagioso, verrugas, 
tuberculose cutânea, 
paracoccidioidomicose, 
esporotricose, leishmaniose 
cutâneo-mucosa, larva migrans, 
tungíase, pediculose, escabiose, 
miíase, berne. 

DOENÇAS 
INFECCIOSAS E 
PARASITÁRIAS 
EM CIRURGIA 

AMBULATORIAL 

T 
Palestra 

 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

16  

- Realizar o diagnóstico das 
principais lesões da unha e 
conhecer o tratamento – 
paroníquia, onicomicose, 
onicogrifose, unha em pinça, 
onicocriptose (unha encravada), 
hematoma subungueal, 
traumas, melanoníquia, 
melanoma subungueal. 

CIRURGIA DA 
UNHA 

T 
Palestra 

 

P 

- Realizar 
consultas para 
diagnóstico, a 
avaliação peri-
operatória e o 
agendamento 
das cirurgias. 

- Realizar os 
procedimentos 

anestésico-
cirúrgicos. 

17   AVALIAÇÕES  
 

 

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

A avaliação ocorrerá da seguinte forma: 
 

CC II 
Média: 70 

Tipo de avaliação Data Pontos Critérios de avaliação 

 
Total = 100 

pontos 
 

Teste de 
Proficiência  

Prova presencial 
(11/11/2021) 

10 Avaliação oficial global 
 

N1 específica 
 

Prova presencial 15  
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(provável 
15/10/2021) 

Integradora  Prova presencial 
(02/12/2021) 

25 Conteúdo de todo semestre em 
todos os eixos  

OSCE  Prova presencial 
(à definir data) 

20 Prova de aptidão prática 

Avaliação Prática 
Diária  

Prova presencial 20 Realizada 4 x durante o curso 

 Não programada   10 

 

Realizada em caráter surpresa ao 
longo do semestre, referente ao 
conteúdo teórico e prático e 
palestras realizadas até o dia da 
avaliação. Será apenas uma 

 Teste de Progresso  Prova presencial 
(27/10/2021) 

 Avaliação oficial global 

 Prova substitutiva 
N1 
*Art 115 do 
Regimento Interno  

Prova presencial 
06/12/2021 a 
08/12/2021 

 Substitutiva da integradora ou N1 
para alunos que perderam a 
avaliação 

 Prova Final  100 Voltada para alunos com nota 
superior a 40 e inferior a 70 pontos 
no semestre e acima de 75% de 
presença  

 

IX. 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 40 e/ou frequência inferior a 75% (setenta e 
cinco por cento).  

· Deve fazer Exame Especial (Reavaliação) FINAL o estudante com média parcial igual ou superior a 40 e inferior 
a 70 e frequência mínima de 75%.  

· Será aprovado com Exame Especial (Reavaliação) FINAL o estudante que obtiver média aritmética (nota da 
média final + nota do exame especial) igual ou superior a 60. Em caso de não comparecimento ao Exame 
Especial, a nota respectiva a ser atribuída a ele é 0 (zero).  

 

X. Bibliografia Básica 

GOFFI, Fábio Schmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiológicas e técnicas da cirurgia. São Paulo: 
Atheneu, 2007. 
SAVASSI-ROCHA, Paulo Roberto. Cirurgia de Ambulatório. Rio de Janeiro: Ed. MedBook, 2013.Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786557830215 

XI. Bibliografia Complementar 

Christopher Ellison. Zollinger | Atlas de Cirurgia, 10ª edição. 2017; São Paulo: Grupo GEN, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731591/  
E, Maia, Daniel Eichemberg Fernandes, e RIBEIRO JR., Marcelo Augusto Fontenelle Manual de Condutas Básicas 
em Cirurgia. Grupo GEN, 2013. [Minha Biblioteca].Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0248-0 
MARQUES, R. G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0248-0
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SKINOVSKY, James. Cirurgia Ambulatorial. Rio de Janeiro: Ed. Revinter, 2009. 
IMIP. MARTINS FILHO, E. D.  Clínica Cirúrgica.  Rio de Janeiro: Medbook, 2011. 

XII. Assinaturas 

 
 

 

_________________________ 

Assinatura da professora 

07/06/2021 

 

 

_______________________ 

Assinatura da Coordenadora 

07/06/2021 

 

 

______________________ 

Validação do NAPED 

07/06/2021 

 
 


