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Prezado (a) discente, 

 

O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe de professores que 

compõem o módulo Princípios Básicos da Prática Médica II (PBPM-II), do Curso de Medicina da UFJ. 

Nele vocês encontrarão informações sobre o planejamento das atividades de ensino do módulo, o 

cronograma das atividades que serão desenvolvidas no decorrer do semestre letivo, de forma 

remota, enquanto durar a pandemia, além dos métodos de ensino-aprendizagem e o sistema de 

avaliação. 

De forma a garantir uma articulação efetiva das diversas atividades que integram o projeto 

pedagógico do curso, foram estabelecidas as programações semanais integradas, cujo principal 

objetivo é o fortalecimento e a valorização de conteúdos considerados fundamentais para o 

entendimento das alternativas terapêuticas e intervenções cirúrgicas/anestesiológicas e, 

especialmente, para o entendimento de suas implicações no organismo por meio da integração do 

conhecimento de Farmacologia, Anestesiologia e Técnica operatória. 

 

Sejam bem-vindos ao PBPM II 

 

 

________________ ___________ 

Prof. Dr. Fernando Paranaiba Filgueira 

Coordenador do Módulo Princípios Básicos da Prática Médica II 

Curso de Medicina /UFJ 
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Orientações do Módulo Princípios Básicos da Prática Médica II 

 

1. Os docentes, no início do semestre, entregarão aos discentes os procedimentos metodológicos e 

pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades (plano de ensino remoto). 

2. As atividades propostas deverão ser entregues em tempo e forma, segundo orientações do 

professor responsável. O descumprimento do acima descrito implicará na perda de nota (total ou parcial, 

a critério do docente). 

3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes. 

4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos docentes, segundo as 

diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG, Seção III, Art. 81). 

5. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja durante as aulas ou depois 

delas, ou ainda em outros momentos. Para os atendimentos extraclasse com o docente, o discente 

deverá verificar por e- mail a disponibilidade de horário e plataforma digital. 

6. Não é permitido falar ao telefone durante as aulas. Cada discente se responsabilizará pela “poluição” 

sonora ou visual. O ideal é manter o microfone desligado para evitar interferências, ligando apenas em 

caso de interação ou perguntas durante as aulas digitais. 

7. Não é obrigatório que o aluno mantenha a câmera ligada, entretanto, é recomendado que o faça 

para contribuir com o desenvolvimento das aulas e a interação entre os participantes das mesmas. 

8. O registro das aulas fica restrito ao professor que fará a gravação via plataforma institucional e, 

posteriormente disponibilizará o material na sala virtual cadastrada para acesso dos discentes. 

9. Para os encontros remotos o recomendado pela UFJ é a utilização de plataformas virtuais 

institucionais, como o Gsuite e SIGAA.  

10. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e vocabulário, devendo-se 

sempre preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente. 

11. Demais orientações estão disponíveis na Instrução Normativa 02/2020 

(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/388/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_02-_2020.pdf). 

 

 

 

 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/388/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_02-_2020.pdf
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Plano de Ensino Remoto 

 

I.  Identificação 

Unidade Acadêmica: Unidade Acadêmica Ciências da Saúde – Universidade Federal de Jataí 

Curso: Medicina 

Módulo: Princípios Básicos da Prática Médica II 

Carga horária remota: 128 horas * Carga horária prática remota: 16 horas * 

*Atividades Supervisionadas (AS): 24 horas semestral  

→ 8 horas para as Avaliações modulares (AM) sendo 4 horas para cada uma das AM; 

→ 16 horas para outras atividades por atendimento remoto e extraclasse: leitura de artigos, elaboração e aplicação 

de exercícios, leitura e apresentação de casos clínicos, elaboração de vídeos para as aulas práticas remotas. 

Semestre/ano: 2020-2 Turma/turno: Única/integral/ 4º período 

Professores:  

Prof. Fernando Paranaiba Filgueira – Coordenador(a) do Módulo 

Prof. Alexandre Fabricio Martucci 

Prof. Guilherme Braga Silva  

Profª. Núbia de Souza Lobato  

Profª. Michelle Rocha Parise 

II. Ementa do módulo 

Estudo dos fundamentos de Farmacologia II, Anestesiologia e Dor II e Técnica Operatória II. Estudo dos fármacos que 

atuam no sistema nervoso autônomo. Farmacologia dos sistemas cardiovascular, gastrintestinal, respiratório, 

endócrino e excretor. Compreensão global da Anestesiologia Clínica. Correlação entre as diversas Técnicas 

Anestésicas e a Farmacologia das drogas empregadas.  Variações da anatomia, da fisiologia e da fisiopatologia de 

cada paciente e aspectos de interface com a saúde pública. Avaliação, diagnóstico e utilização de medicamentos e 

técnicas analgésicas visando a otimização no controle da dor. Experimentação e ética em Cirurgia; Cuidados pós 

operatórios; Dissecção venosa, venóclise e punção venosa central; Cirurgias ambulatoriais; Via aérea definitiva; Bases 

da laparotomia; Princípios da cirurgia Torácica; Princípios da videolaparoscopia; Princípios da cirurgia Oncológica; 

Antibiótico profilaxia e infecções em cirurgia; Complicações em cirurgia; Bases técnicas da Cistostomia e 

Pericardiocentese; Atendimento ao politraumatizado; Nutrição em cirurgia. Integração dos conhecimentos entre os 

Módulos Determinantes Biológicos do Processo Saúde-Doença II; Saúde, Família e Sociedade IV e Práticas da 

Integralidade ao Método Clínico IV. 
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III. Objetivo Geral  

Fornecer conhecimentos aplicados sobre as alternativas terapêuticas e intervenções cirúrgicas/anestesiológicas, 

assim como promover o entendimento de suas implicações no organismo por meio da integração do conhecimento 

de Farmacologia, Anestesiologia e Técnica Operatória. 

 

IV. Objetivos Específicos  

Estudar as propriedades farmacológicas, os mecanismos de ação e os principais efeitos colaterais dos fármacos que 

atuam nos sistemas cardiovascular, gastrintestinal, respiratório, endócrino e excretor. Conhecimentos aplicados em 

cirurgia, técnica cirúrgica e anestesia com ênfase nas respostas fisiológicas do organismo ao trauma cirúrgico e suas 

complicações; noções de anestesia, técnicas anestésicas e suas complicações. Contato e noções básicas dos 

procedimentos anestésicos. 

V. Metodologias de ensino-aprendizagem 

▪ Aula expositiva dialogada; 
▪ Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente; 
▪ Estudo de textos científicos; 
▪ Roteiro para orientação do estudo; 
▪ Seminários; 
▪ Team Based Learning (TBL); 
▪ Tempestade cerebral/mapa conceitual; 
▪ Outras metodologias em grupo; 
▪ Avaliações no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Edmodo, SIGAA, GSuite; 

 

As atividades serão realizadas por meio de plataformas virtuais no modo síncrono e assíncrono. As atividades 

síncronas devem ocorrer no horário de aula cadastrado no SIGAA e ter as presenças lançadas. As frequências 

deverão ser computadas tanto nas atividades síncronas como assíncronas. As atividades que independem de tempo 

e lugar são classificadas como assíncronas. As atividades assíncronas devem ter a frequência computada na entrega 

da atividade. 

Os horários de aula prática, que não forem ministradas de forma presencial até o retorno do calendário 

normal, poderão ser utilizados para atividades síncronas e assíncronas, resguardando a carga-horária prática após 

o retorno presencial.  

As atividades síncronas serão realizadas via plataforma Google Meet, com link anexado na sala de aula virtual 
do Google Classroom. As aulas em tempo real serão realizadas conforme o cronograma semanal teórico de cada 
submódulo com as tutorias/monitorias. As atividades assíncronas serão enviadas via Google Classroom.  

• Todos os discentes devem ter obrigatoriamente o e-mail institucional para acesso ao Google Classroom. 
Não serão permitidos e-mails não institucionais para o acompanhamento e acesso à sala virtual.  

 
 

VI. Processos e critérios de avaliação 

Os alunos serão avaliados de forma contínua e preferencialmente, assíncrona, sendo adotadas as seguintes 

estratégias: 

• Avaliações objetivas, discursivas e orais, por meio de plataforma digital; 

• Pré-testes e pós-testes; 

• Seminários/Grupo de estudo; 
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• Produção de vídeos; 

• Memória de aula. 

 

Avaliação Modular (AM): avaliação do módulo CHS II contemplando os temas de todos os conteúdos, tendo peso 5 

sob a nota modular. Para efeito de composição da nota da AM, serão atribuídos os seguintes pesos para os 

conteúdos:    

▪ Farmacologia Aplicada = peso 2,0 
▪ Anestesiologia e Dor II e Técnica Operatória II = peso 1,5 

Os pesos foram definidos seguindo os conteúdos norteadores do módulo e suas cargas horárias teóricas executadas.                                                 

Avaliações dos Conteúdos (AC): avaliações específicas de cada submódulo serão definidas pelos docentes 

responsáveis por cada conteúdo, e totalizam 5,0 (cinco) pontos em cada. Como o projeto do curso é baseado em 

metodologias ativas, atividades avaliativas poderão ser aplicadas em qualquer aula, a critério do professor 

responsável.  

▪ A média das AC em nota 1 (N1) e N2 será obtida pela média geométrica da pontuação de todos os 
conteúdos, acrescidas dos mesmos pesos aplicados na AM: Farmacologia Aplicada = peso 2,0; 
Anestesiologia e Dor II e Técnica Operatória II = peso 1,5.  

AC = média geométrica [2,0 (AC Farmacologia) + 1,5 (AC Anestesiologia) + 1,5 (AC Técn. Operatória)] = 5,0 pontos 

A nota final (NF) do módulo será obtida pela média aritmética da N1 e N2 do semestre da seguinte maneira: 

N1 = 5,0 (AM1) + 5,0 (AC) = 10,0 pontos 

N2 = 5,0 (AM2) + 5,0 (AC) = 10,0 pontos 

NF = (N1 + N2) / 2 = 10,0 pontos 

 

A nota final para aprovação no módulo é 6,0 (seis) pontos. 

VII. Local de divulgação dos resultados das avaliações 

▪ Sala de aula (Google Classroom); 
▪ E-mail da turma; 
▪ SIGAA. 

VIII. Bibliografia básica e complementar 

Bibliografia Básica Modular: 
1. RANG HP, DALE MM, RITTER JM, FLOWER RJ, HENDERSON G. Farmacologia. 7a. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011.    
2. SAESP. Anestesiologia 5a edição. São Paulo: Atheneu. Complementar: 2001.  
3. MARQUES , RG. – Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. Editora Guanabara-Koogan, 1ª ed.,Rio de 

Janeiro, 2005. 
Bibliografia Complementar Modular: 

1. KATZUNG BG, MASTERS SB, TREVOR AJ. Farmacologia Básica e Clínica. 12a. ed. Porto Alegre: 
McGrawHill/Artmed, 2014. 

2. TOWNSEND, Courtney; BEAUCHAMP, Daniel. Sabiston - Tratado de Cirurgia - 2 vols.- Tradução da 19 ª 
Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015 

3. GOFFI, Fábio Schmidt (Org.) Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia 4. 
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ed. São Paulo: Ateneu, 2007. 

4. FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis (Org.) Manual de anestesiologia São Paulo: Roca, 2010. xxv, 273 p. 

5. Manica, J. e Col. Anestesiologia Princípios e Técnicas. 3a edição. Porto Alegre: Artmed Editores, 
2004. 

Cronograma e Objetivos gerais 
 

Semanas Data Conteúdo Tópicos Objetivos 

 

1ª 

SEMANA 

 

22 e 

23/03/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Farmacologia dos agonistas e 

antagonistas colinérgicos aplicados à 

clínica. 

Compreender as propriedades farmacológicas, os 

mecanismos de ação e os efeitos colaterais dos 

agonistas e dos antagonistas colinérgicos. 

Anestesiologia 

e Dor II 

Recuperação pós-anestésica e 

Complicação em Anestesiologia. 

Apresentar a organização da unidade de 

recuperação pós-anestésica; 

Compreender o processo de recuperação da 

anestesia: parâmetros de avaliação e 

monitorização dos sinais vitais; 

Estabelecer as condições e critérios para a 

remoção do paciente da sala de cirurgia para a sala 

de recuperação; 

Entender as complicações no período pós 

anestésico imediato; 

Apresentar os critérios de alta da sala de 

recuperação; 

Apresentar as principais complicações 

cardiovasculares, respiratórias, renais, digestivas, 

neurológicas e relacionadas à equipamentos; 

Entender as reações alérgicas pelo uso de 

anestésicos; 

Compreender a hipertermia maligna em 

decorrência do uso de anestésicos; 

Outras complicações. 

Técnica 

Operatória II 

Equipamentos de proteção individual 

obrigatórios, orientações gerais. 

Importância da técnica operatória na 

formação do médico. 

Importância e forma correta de utilização dos 

equipamentos de proteção individual;  

Importância da técnica operatória na formação 

médica. 

 

2ª 

SEMANA 

 

29 e 

30/03/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Farmacologia dos agonistas e 

antagonistas adrenérgicos aplicados à 

clínica. 

Compreender as propriedades farmacológicas, os 

mecanismos de ação e os efeitos colaterais dos 

agonistas e dos antagonistas adrenérgicos. 

Anestesiologia 

e Dor II 
Reposição volêmica. 

Compreender o conceito de reposição volêmica; 

Conhecer as soluções disponíveis e suas 

indicações e complicações. 

Técnica 

Operatória II 
Cuidados Pós-operatórios. 

Princípios da prescrição de cuidados no pós-

operatório; 

Assistência multiprofissional pós-operatório; 

Monitorizações necessárias. 
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3ª 

SEMANA 

 

05 e 

06/04/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Fármacos que modulam a função renal e 

o volume vascular: Diuréticos 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos fármacos das diferentes 

classes de diuréticos. 

Anestesiologia 

e Dor II 
Consciência transoperatória. 

Conhecer as definições de consciência, padrões de 

sono, ciclo sono-vigília, e as possibilidades de se 

evitar. 

Técnica 

Operatória II 
Complicações em cirurgia. 

Conhecimento dos aspectos clínicos e 

diagnósticos das principais complicações 

cirúrgicas como: febre no pós-operatório, 

complicações da ferida operatória, complicações 

respiratórias, complicações cardiovasculares, 

fístulas anastomóticas intestinais. 

4ª 

SEMANA 

12 e 

13/04/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Modulação da Função Cardiovascular: 

Fármacos utilizados no tratamento da 

Hipertensão Arterial – Diuréticos, 

Inibidores do SRA e Fármacos que 

afetam o SNS. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais fármacos anti-

hipertensivos. 

Anestesiologia 

e Dor II 
Suporte ventilatório. 

Conhecer os modos ventilatórios e seu uso para 

cada situação clínica. 

Técnica 

Operatória II 
* Aula prática: suturas cirúrgicas. 

Compreender a execução das suturas 

interrompidas, contínuas e suas indicações; 

Conhecer os diferentes tipos de fios e agulhas. 

5ª 

SEMANA 

19 e 

20/04/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Modulação da Função Cardiovascular: 

Fármacos utilizados no tratamento da 

hipertensão Arterial – Bloqueadores de 

Canais de cálcio e Vasodilatadores 

diretos. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais fármacos anti-

hipertensivos. 

Anestesiologia 

e Dor II 
Parada cardíaca e reanimação. 

Fornecer conhecimentos teóricos sobre suporte 

básico e avançado à vida: equipamentos, 

fármacos, massagem cardíaca, desfibrilação e 

marca-passos artificiais; 

Apresentar a organização pré-hospitalar e 

hospitalar (comunicação, sistema de prevenção, 

treinamento de pessoal e material de reanimação) 

e apresentar a reanimação do paciente 

anestesiado; 

Conhecer os procedimentos de transporte e 

cuidados pós-reanimação. 

Técnica 

Operatória II 

* Aula prática: - Laboratório de 

Habilidades: Venóclise e Acesso venoso 

central. 

Técnica de venóclise e punção venosa central; 

Cuidados gerais com os cateteres. 
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6ª 

SEMANA 

26 e 

27/04/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Modulação da Função Cardiovascular: 

Fármacos utilizados no tratamento da 

isquemia miocárdica. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos fármacos utilizados no 

tratamento da isquemia miocárdica. 

Anestesiologia 

e Dor II 

* Aula prática: - Laboratório de 

Habilidades: Parada cardíaca e 

reanimação. 

Fornecer conhecimentos práticos sobre suporte 

básico e avançado à vida: equipamentos, 

massagem cardíaca e desfibrilação. 

Técnica 

Operatória II 
Cirurgias ambulatoriais. 

Princípios técnicos das principais cirurgias 

ambulatoriais, abrangendo indicações e técnica. 

7ª 

SEMANA 

03 e 

04/05/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Modulação da Função Cardiovascular: 

Farmacoterapia da insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC). 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos fármacos utilizados no 

tratamento da ICC. 

Anestesiologia 

e Dor II 
Monitorização minimamente invasiva. 

Conceitos de invasão, uso clínico, limitações e 

complicações. 

Técnica 

Operatória II 
Bases da laparotomia. 

Conhecer os acessos cirúrgicos utilizados nas 

laparotomias; 

Anatomia da parede abdominal; 

Princípios técnicos cirúrgicos utilizados nas 

laparotomias. 

8ª 

SEMANA 

10 e 

11/05/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Modulação da Função Cardiovascular: 

Fármacos Antiarrítmicos. 

Revisar a fisiologia cardíaca e compreender as 

principais indicações clínicas, propriedades 

farmacológicas, mecanismo de ação e os efeitos 

colaterais dos fármacos antiarrítmicos. 

Anestesiologia 

e Dor II 

Bloqueadores neuromusculares e 

monitorização. 

Revisar aspectos fisiológicos da junção 

neuromuscular; 

Apresentar os tipos de bloqueio: conceito, 

mecanismos e características; 

Compreender os fatores que alteram a duração ou 

o grau de bloqueio neuromuscular; 

Conhecer os bloqueadores neuromusculares: 

tipos. farmacocinética e farmacodinâmica; 

Entender os usos clínicos dos bloqueadores 

neuromusculares; 

Compreender o procedimento de monitorização 

do bloqueio neuromuscular. 

Técnica 

Operatória II 
* Aula prática: nós cirúrgicos. 

Compreender a execução e indicação dos nós 

cirúrgicos. 

9ª 

SEMANA 

17 e 

18/05/2021 
PBPM II Avaliação Modular (N1 – dia 17 ou 18 de maio) 
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10ª 

SEMANA 

24 e 

25/05/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Farmacologia do sistema respiratório- 

Anti-histamínicos e Antiasmáticos. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos principais anti-

histamínicos e antiasmáticos. 

Anestesiologia 

e Dor II 
Anticoagulação. 

Conhecer os anticoagulantes mais comumente 

usados e suas implicações na prática anestésica 

quanto à segurança. 

Técnica 

Operatória II 

Antibioticoprofilaxia e infecções em 

cirurgia. 

Conceito de cirurgia limpa, contaminada, 

potencialmente contaminada; 

Princípios da antibioticoprofilaxia; 

Tipos de infecção. 

11ª 

SEMANA 

01/06/2021 

(dia 31 de 

maio será 

feriado) 

Farmacologia 

Aplicada 

Farmacologia do sistema respiratório - 

Expectorantes, Mucolíticos, 

Antitussígenos . 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos principais agentes 

expectorantes, mucolíticos e antitussígenos. 

Anestesiologia 

e Dor II 
FERIADO 

Técnica 

Operatória II 
Nutrição em cirurgia. 

Conhecimento do metabolismo orgânico frente ao 

jejum; Conhecimento dos métodos de avaliação 

nutricional; 

Indicação de suporte nutricional pré-operatório; 

Vias alimentares. 

12ª 

SEMANA 

07 e 

08/06/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Farmacologia do sistema digestório -

procinéticos, laxativos, antidiarreicos e 

antieméticos. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos agentes procinéticos, 

laxativos, antidiarreicos e antieméticos. 

Anestesiologia 

e Dor II 
Anestesia na urgência e no trauma. 

Compreender a avaliação e o preparo do paciente 

para cirurgia de urgência. Prevenção de 

regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico; 

Aprender sobre a anestesia de urgência no 

paciente com doenças associadas, no paciente 

crítico, no dependente químico. 

Técnica 

Operatória II 
Princípios da cirurgia oncológica. 

Classificação TNM e estadiamento; 

Compreender e exemplificar cirurgia curativa e 

paliativa; 

Programação terapêutica multidisciplinar do 

paciente oncológico. 

13ª 

SEMANA 

14 e 

15/06/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Farmacologia do sistema digestório - 

fármacos usados no controle da 

secreção ácida. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos principais fármacos 

usados no controle da secreção ácida (Fármacos 

que inibem a secreção de HCl, Fármacos 

protetores da mucosa e Fármacos que 

neutralizam o ácido). 

Anestesiologia 

e Dor II 
Anestesia no idoso. 

Compreender as alterações fisiológicas do 

envelhecimento e sua implicação na prática 

anestésica. 

Técnica 

Operatória II 
Princípios da videolaparoscopia. 

Equipamentos utilizados; 

Conhecer técnicas de pneumoperitônio; 

Alterações fisiológicas frente ao 

pneumoperitônio; 

Complicações em videolaparoscopia; 

Conhecer as vantagens e desvantagens da cirurgia 

por vídeo comparada com a aberta convencional. 
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14ª 

SEMANA 

21 e 

22/06/2021 

Farmacologia 

Aplicada 
Hipocolesterolemiantes. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos principais agentes 

hipocolesterolemiantes. 

Anestesiologia 

e Dor II 
Anestesia ambulatorial. 

Aprender sobre o conceito e a organização da 

unidade ambulatorial, bem como as normas 

legais; 

Aprender as diferentes técnicas anestésicas, 

causas de retardo de alta e reinternação bem 

como os critérios de alta. 

Técnica 

Operatória II 

Via aérea cirúrgica / Princípios da 

cirurgia torácica. 

Conhecer as incisões utilizadas nas toracotomias; 

Técnica de toracocentese; 

Anatomia da parede torácica; 

Compreender os princípios técnicos de 

traqueostomias e cricotireoidostomia. 

15ª 

SEMANA 

28 e 

29/06/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Farmacologia do Sistema Endócrino- 

Regulação da glicemia: hiperinsulinismo 

e hipoinsulinismo (“diabetes mellitus” 

tipo I e tipo II); Insulina. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos diferentes tipos de 

insulina. 

Anestesiologia 

e Dor II 
Ácido-Base. 

Introduzir o tema do equilíbrio ácido-base e seus 

conceitos básicos na anestesiologia. 

Técnica 

Operatória II 

* Aula prática - paramentação e 

instrumentação cirúrgica.  

Técnica de escovação e paramentação cirúrgica 

estéril; 

Conhecer as soluções de assepsia e antissepsia; 

Conhecer o instrumental cirúrgico, sua função e 

aplicações; 

Montagem da mesa cirúrgica. 

16ª 

SEMANA 

05 e 

06/07/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Farmacologia do Sistema Endócrino- 

Regulação da glicemia: hiperinsulinismo 

e hipoinsulinismo (“diabetes mellitus” 

tipo I e tipo II); antidiabéticos orais. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos principais antidiabeticos 

orais. 

Anestesiologia 

e Dor II 

Discussão de caso clínico -Fechamento 

de Caso. 

Discutir casos clínicos para aplicação dos 

conhecimentos adquiridos. 

Técnica 

Operatória II 

*  Continuação da Aula prática - 

paramentação e instrumentação 

cirúrgica. 

Técnica de escovação e paramentação cirúrgica 

estéril; 

Conhecer as soluções de assepsia e antissepsia; 

Conhecer o instrumental cirúrgico, sua função e 

aplicações; 

Montagem da mesa cirúrgica. 
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___________________________                                             ____________________________ 

    Prof. Dr. Alexandre Martucci                                                   Prof. Esp. Guilherme Braga Silva 

Docente de Anestesiologia e Dor II                                           Docente de Técnica Operatória II 

17ª 

SEMANA 

12 e 

13/07/2021 

Farmacologia 

Aplicada 

Farmacologia do Sistema Endócrino- 

Anticoncepcionais e ocitócicos. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos principais 

anticoncepcionais orais, transdérmicos e 

injetáveis. 

Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de ação 

e os efeitos colaterais dos principais ocitócicos 

Anestesiologia 

e Dor II 
Revisão de conteúdo. Revisar os conteúdos abordados. 

Técnica 

Operatória II 

*  Aula prática - Suturas, nós cirúrgicos, 

Instrumentação cirúrgica. 

Identificar nome e função do instrumental 

cirúrgico; 

Executar suturas cirúrgicas com porta agulha; 

Executar nós cirúrgicos com as mãos. 

18ª 

SEMANA 

19 e 

20/07/2021 

Avaliação Modular (N2 – dia 19 ou 20 de julho) 
Avaliações de Segunda Chamada 

Revisão de avaliações, notas e frequências. 

* As aulas práticas serão ministradas após o retorno presencial das aulas/remotamente. 

 

Observações: As datas poderão ser alteradas para adequação ao conteúdo programático do curso, por 
necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior. A natureza das atividades complementares será 

definida pelos docentes responsáveis por cada conteúdo 
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     Profa. Dra. Núbia de Souza Lobato                                       Profa. Dra. Michelle Rocha Parise 

   Docente de Farmacologia Aplicada II                                  Docente de Farmacologia Aplicada II 
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Prof. Dr. Fernando Paranaiba Filgueira 

Docente de Farmacologia Aplicada II 

Coordenador(a) do Módulo PBPM-II 

 


