COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DO CCO
PLANO DE ENSINO
Unidade Curricular: Cirurgia I

Período:

Docente coordenador: André Felipe Zuccolo Barragat de Andrade

Unidade Acadêmica: CCO

Pré-requisito: nenhum
C.H.Total: 32 ha

Currículo: RER 1 2020

Co-requisito: nenhum

C.H. Prática: 0 ha

C. H. Teórica: 32 ha

Grau: Bacharelado

Ano: 2020

Semestre: Emergencial

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

Apresentação da Disciplina - Plano de ensino e critérios de avaliação.

•

Ambiente cirúrgico, instalações e equipamentos, paramentação e lavagem de mãos, assepsia cirúrgica

•

Pré, per e pós-operatório

•

Tipos de incisões e de feridas, Suturas, fios e nós cirúrgicos

•

Material cirúrgico, montagem de mesa, campos cirúrgicos

•

Diérese, hemostasia e síntese

•

Bases e distúrbios da Cicatrização, Sutura de pele, curativo e retirada de pontos

•

Anestesia para Cirurgia Ambulatorial

•

Infecções bact. pele e tecido celular subcutâneo, drenagem de abscesso e antibioticoterapia

•

Biópsias

•

Cirurgia da unha

•

Tumores malignos de pele não melanomas

•

Lesões benignas de pele e tecido celular subcutâneo

•

Lesões pré-cancerosas de pele

•

Lesões Pigmentadas Benignas da Pele

•

Melanoma

OBJETIVOS
Objetivos: ensinar aos alunos os conceitos teóricos básicos e os princípios fundamentais da cirurgia, da antissepsia,
do ambiente cirúrgico, das técnicas operatórias e anestésicas básicas, da postura correta em ambiente cirúrgico e
paramentação. 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 (14/09/2020 a 05/12/2020) com atividades assíncronas (Portal Didático)
e síncronas (Google Meet ou Zoom) com carga horária de 02 horas-aula por semana:

Módulo

Semana

Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas

1

- AULA INAUGURAL: Apresentação da UC, Plano de Ensino, Metodologias de Ensino e
Critérios de Avaliação: (01 ha) – Já ministrada em 04/03/20.

2

- T1: Amb. cirúrgico, inst. e equip, paramentação e lavagem de mãos, assepsia cirúrgica
- Já ministrada em 04/03/20
- Avaliação, 7 pontos (01 ha) – Prazo: Data a definir entre professor e alunos.

3

- Pré, per e pós-operatório – Já ministrada em 11/02/20.
- Tipos de incisões e de feridas, Suturas, fios e nós cirúrgicos– Já ministrada em
11/02/20
- Avaliação, 14 pontos (02 ha) – Prazo: Data a definir entre professor e alunos.

1

4

- Tipos de incisões e de feridas, Suturas, fios e nós cirúrgicos – Já ministrada em
11/02/20.
- Avaliação, 7 pontos (01 ha) – Prazo: Data a definir entre professor e alunos.

5

- Material cirúrgico, montagem de mesa, campos cirúrgicos - Já ministrada em
13/03/2020.
- Diérese, hemostasia e síntese - Já ministrada em 13/03/2020.
- Bases e Dist. da Cicatrização, Sutura de pele, curativo e retirada de pontos- Já
ministrada em 13/03/2020.
- Avaliação, 16 pontos (03 ha) – Prazo: Data a definir entre professor e alunos.

6

- T1: Anestesia para Cirurgia Ambulatorial (Atividade síncrona = 01 ha) – 18/09/20 –
09:00h.
- T2: Infecções bact. pele e tecido celular subcut., drenagem de abscesso e
antibioticoterapia (Atividade síncrona = 01 ha) – 18/09/20 – 10:00h.
- A1: Avaliação oral, 14 pontos (Atividade síncrona = 02 ha) – Prazo: Data a definir
entre professor e alunos.

7

- E1: Biópsias (Atividade assíncrona = 01 ha) – 23/09/20
- E1: Cirurgia da unha (Atividade assíncrona = 01 ha) – 23/09/20
- A1: Avaliação Trabalho escrito,14 pontos (Atividade assíncrona = 02 ha) – Prazo: Data
a definir entre professor e alunos.

8

- T1: Tumores malignos de pele não melanomas (Atividade síncrona = 01 ha) – 25/09/20
– Hora 08:00h.
- A1: Avaliação oral, 7 pontos (Atividade assíncrona = 01 ha) – Prazo: Data a definir
entre professor e alunos.

9

- T1: Lesões benignas de pele e tecido celular subcutâneo (Atividade síncrona = 01 ha)
– 30/09/20 – 09:00h.
- T1: Lesões Pigmentadas Benignas da Pele (Atividade síncrona = 01 ha) – 30/09/20 –
10:00h.
- A1: Avaliação oral, 14 pontos (Atividade assíncrona = 02 ha) – Prazo: Data a definir
entre professor e alunos.

10

- T1: Lesões pré-cancerosas de pele (Atividade assíncrona = 01 ha) – 02/10/20.
- E1: Melanoma (Atividade assíncrona = 01 ha) – 02/10/20.
- A1: Avaliação oral, 14 pontos (Atividade assíncrona = 02 ha) – Prazo: Data a definir
entre professor e alunos.

*ha = hora-aula
METODOLOGIA DE ENSINO

A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas (áudios, vídeos, textos, questionários, jogos, etc)
disponibilizadas no Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atividades síncronas utilizando a
plataforma/aplicativo Google Meet (https://meet.google.com/XXX-XXXX-XXX) ou Zoom. Serão disponibilizados
materiais complementares para apoio aos estudos no Portal Didático.
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 (https://meet.google.com/XXX-XXXX-XXX)
e/ou via portal didático.

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.”

2

Dessa forma, o discente deverá cumprir pelo menos 75% das atividades assíncronas propostas.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As avaliações serão feitas pelo professor responsável por cada aula, no prazo de até 15 dias do término da aula. O
tipo de avaliação será escolhido pelo próprio professor, podendo ser por questionários no Portal Didático, seminário
(podendo ser por envio de apresentação gravada ou seminário online) ou avaliação oral.
Distribuição dos pontos descrita no quadro do conteúdo programático acima.
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.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.

Cirurgia de Ambulatório. Savassi-Rocha PR, Sanches SRA, Savassi-Rocha AL. Editora Medbook, 2013. 960p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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

Aprovado pelo Colegiado em

Docente Responsável

/

Coordenador do Curso

3

/

.

PLANILHA GERAL - CIRURGIA I – 6º Período – RER 1 - 2020
Dia

Data

Hora

09:00h
SEXTA

Professor/GAD

Conteúdo

CARGA
HORÁRIA

Apresentação da Disciplina - Plano de ensino e
critérios de avaliação.
Amb. cirúrgico, inst. e equip., paramentação e
lavagem de mãos, assepsia cirúrgica

2h

Sala

ANDRÉ

204 D

ANDRÉ

204 D

VINÍCIUS

204 D

Pré, per e pós-operatório

VINÍCIUS

204 D

Tipos de incisões e de feridas, Suturas, fios e
nós cirúrgicos

FÁBIO

204 D

Material cirúrgico, montagem de mesa, campos
cirúrgicos

FÁBIO

204 D

Diérese, hemostasia e síntese

FÁBIO

204 D

Bases e Dist. da Cicatrização, Sutura de pele,
curativo e retirada de pontos

ANDRÉ

204 D

Anestesia para Cirurgia Ambulatorial

18/09/2020
10:00h

ANDRÉ

204 D

Infecções bact. pele e tecido celular subcut.,
drenagem de abscesso e antibioticoterapia

Assíncrona

VINÍCIUS

204 D

Biópsias

QUARTA 23/09/2020

SEXTA

25/09/2020

SÍNCRONA

ASSÍNCRONA INFORMAR
MODALIDADE

VINÍCIUS

204 D

Cirurgia da unha

15:00h

JOÃO MARCOS

204 D

Tumores malignos de pele não melanomas

09:00h

ISABELA

204 D

Lesões benignas de pele e tecido celular
subcutâneo

10:00hs

ISABELA

204 D

Lesões Pigmentadas Benignas da Pele

QUARTA 30/09/2020

2h

14 pontos

Aulas já ministradas. Serão
lançadas normalmente.

3h

16 pontos

1h

Oral - 7 pontos

Cirurgia de ambulatório. Savassi-Rocha. Cap 3, anestesia para
cirurgia ambulatorial. Internet: E-medicine

1h

Oral - 7 pontos

Cirurgia de ambulatório. Savassi-Rocha.Cap 9, Infecções bacterianas
da pele e do tecido celular subcutâneo

2h

1h
1h

1h

1h

Trabalho escrito 14 pontos

Oral - 7 pontos

1h

Cirurgia de ambulatório. Savassi-Rocha.
Cirurgia de ambulatório. Savassi-Rocha.

Aula Teórica . Savassi-Rocha Cirurgia de Ambulatório - Sampaio
Dermatologia - Material a ser enviado

Dermatologia Sampaio - 4a Edição, Azulay Dermatologia 7a Edição

1h
4h

SEXTA

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

7 pontos

2h
Assíncrona

AVALIAÇÃO

Assíncrona

ISABELA

204 D

Lesões pré-cancerosas de pele

1h

Assíncrona

ISABELA

204 D

Melanoma

1h

Oral - Caso
clínico
28
pontos

02/10/2020

As avaliações ocorrerão no prazo de até 15 dias após a data da aula. As avaliações serão feitas pelo professor de cada módulo, devendo ser combinadas entre o professor do módulo e os alunos.

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.

