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COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DO CCO

PLANO DE ENSINO

Unidade Curricular: Optativa – Cirurgia III - prática Período: 8 Currículo: 2015

Docente coordenador: João Marcos Arantes Soares Unidade Acadêmica: CCO

Pré-requisito: Cirurgia III ERE 1 Co-requisito: nenhum

C.H.Total: 10 C.H. Prática: 10 ha C. H. 0 ha Grau: Bacharelado Ano: 2020 Semestre: Emergencial

EMENTA

Complementar a parte prática do Cirurgia 3- disciplina cirúrgica que antecede o internado. As práticas necessárias
para a evolução do aluno para o internato serão ministradas no laboratório de habilidades, respeitando todas as
normas relacionadas ao distanciamento necessario durante a pandemia

OBJETIVOS

Conteúdo prático de drenos e sondas, acesso a vias aéreas com vias aéreas emergenciais, punção e drenagem pleural,
acessos venosos centrais e periféricos e paracentese.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo será distribuído em 6 semanas (14/12/2020 a 22/01/2021) com atividades práticas no laboratório de
habilidades, com professor e monitores para as atividades de repetição.

Cada aluno deverá realizar as repetições – uma com o professor no dia da aula – e mais duas com os monitores antes
da avaliação certificativa – prova em forma de OSCE.

Módulo Semana Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas

1
Pratica – Drenos e sondas- Prof André - dia 16/12 – 08:00 horas
Prática – Paracentese – Prof Vinícius dia 18/12 – 13:00 horas
Prática – Acesso a vias aéreas – Prof João Marcos dia 18/12 – 15:00 horas

2 Semana para prática com monitores

3 Semana para prática com monitores

4

Prática – Acessos Vasculares - Profa Denise dia 06/01/2021 - 08:00 e 14:00
horas
Prática – Punção e Drenagem Pleura – Prof Fábio dia 08/12/2021 - 08:00 e 14:00
horas

5 Semana para prática com monitores

6 Semana para prática com monitores e OSCE no dia 22/01 – 14:00 horas

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas práticas – 5 – com o professor, em que o procedimento é apresentado e os alunos executam após a
apresentação. Posteriormente, cada aluno marcará com o monitor duas repetições pelo menos de cada uma das
práticas e o portfólio de progressão deverá ser assinado pelo monitor cada dia que o aluno repetir a atividade. Não
serão aceitas repetições da mesma prática no mesmo dia, mas sugere-se que a cada dia que vá ao laboratório, realize
o maior número de práticas possíveis (diferentes).
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

O professor fará a chamada normalmente de acordo com os alunos inscritos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação prática em forma de OSCE – cada aluno passará nas estações definidas e cada uma delas valerá 20
pontos. Só fará o OSCE aquele aluno que tiver comparecido a pelo menos 4 aulas práticas e ter preenchido o
portfólio com duas assinaturas dos monitores, pelo menos, relacionada a todas os cinco conteúdos práticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

A Bibliografia será indicada por cada professor no dia de sua aula ou enviada por email ao representante de turma.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

A Bibliografia será indicada por cada professor no dia de sua aula ou enviada por email ao representante de turma.

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / / .

Coordenador do Curso


