COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DO CCO
PLANO DE ENSINO
Unidade Curricular: CIR I - ERE - Prática

Período: 6º

Docente coordenador: André Felipe Zuccolo Barragat de Andrade

Unidade Acadêmica: CCO

Pré-requisito: Cir I - ERE 2 Teoria
C.H.Total: 36 ha

Currículo:

Co-requisito: nenhum

C.H. Prática: 34 ha

C. H. Teórica: 2 ha

Grau: Bacharelado

Ano: 2020

Semestre: ERE 2 2020

EMENTA
Neste momento pelo RER, a disciplina apresenta apenas o módulo prático, com os conteúdos listados:
•
•

Aula prática 1: Treinamento de suturas - ponto simples, Donati, X e U retirada de pontos.
Aula prática 2: Treinamento de suturas - chuleio simples, chuleio ancorado, barra grega, sutura intradérmica,
retirada de pontos.

•

Aula prática 3: Biópsias e anestesia local.

•

Aula prática 4: Confecção de nós com as mãos.

•

Aula prática 5: Curativo de feridas, enfaixamentos e revisão

Conteúdo já ministrado de maneira presencial, antes da suspensão das atividades presenciais e antes do
início do ERE 1:
•

Lavagem de mãos - Calçar luvas cirúrgicas. Rotinas da Policlínica (montagem de mesa, servir anestésico,
abertura de materiais, anti-sepsia e colocação de campos cirúrgicos. Paramentação cirúrgica – Identificação
e manuseio dos instrumentos cirúrgicos básicos - Montagem de mesa cirúrgica.
OBJETIVOS

Objetivos: ensinar aos alunos os conceitos teóricos básicos e os princípios fundamentais da cirurgia, da antissepsia,
do ambiente cirúrgico, da postura correta em ambiente cirúrgico e paramentação, das técnicas operatórias e
anestésicas básicas. Ensinar aos alunos sobre as lesões e infecções cutâneas e subcutâneas mais frequentes no
âmbito da cirurgia ambulatorial.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo será distribuído em 12 semanas (25/01/2021 a 17/04/2021) com atividades presenciais no laboratório de
cirurgia do Campus Centro-Oeste (no período de 27/01/2020 até 20/02/20) e aulas de cirurgia ambulatorial nos
ambulatórios do Centro de especialidades médicas da Prefeitura de Divinópolis (policlínica central).
Conteúdo e atividades na planilha no anexo 1.

METODOLOGIA DE ENSINO

A unidade curricular será ministrada por aulas práticas, sendo dividida em duas partes: a primeira no laboratório de
cirurgia do CCO, com materiais sintéticos e orgânicos de origem animal. A segunda parte será no ambulatório de
cirurgia geral, acompanhado de professor, onde serão realizadas cirurgias ambulatoriais, de pequeno porte e com
anestesia local (cirurgias de nível I).
O docente coordenador da UC estará disponível para atendimento aos discentes às quintas-feiras, de 17:00h às
18:30h, com agendamento prévio por parte do discente via e-mail: andrebarragat@ufsj.edu.br ou contato por
whatsapp (31) 99716-9792 com até 24h úteis de antecedência.
O atendimento se dará pela plataforma/aplicativo Zoom ou Google Meet.
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Conforme Artigo 11 da Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP, "o registro da frequência do discente se
dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo
que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.”
Dessa forma, o discente deverá cumprir pelo menos 75% das atividades assíncronas propostas.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Haverá 3 avaliações, sendo a primeira avaliação de caráter prático, realizada no laboratório de habilidades,
englobando toda a matéria das aulas práticas iniciais. A prova de projeção será presencial, se houver possibilidade
devido a pandemia, caso contrário será substituída por prova on-line. A prova teórica será on-line, abordando todo o
conteúdo teórico da UE cirurgia I, que foi ministrado no ERE1 2020.
Distribuição das avaliações
1- Prova prática

40 pontos

2- Prova teórica

30 pontos

3- Prova de projeção

30 pontos

Ao final do semestre, o aluno que obtiver nota final inferior a 6 (seis) e superior a 5 (cinco) pontos poderá solicitar a
realização de Avaliação Substitutiva, conforme critérios e procedimentos constantes na Norma 001 / 2018 do
Colegiado do Curso.
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No site http://emedicine.medscape.com acessar: Surgery > General Surgery:
• Skin Grafting
• Wound Closure Technique
• Wound Healing and Repair
• Wound Infection
• Infiltrative Administration of Local Anesthetic Agents
• Local and Regional Anesthesia,
• Digital nerve block, Ear block
• Basic Excisional Surgery
• Suturing Techniques
• Ingrown Toenail Removal
• Skin and Soft Tissue Infections - Incision, Drainage, and Debridement Technique
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