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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 I (PBPM-I), do
curso de medicina da UFG-REJ. Nele vocês encontrarão informações sobre o
planejamento das atividades de ensino remoto do módulo, o cronograma das atividades
(síncronas e assíncronas) que serão desenvolvidas no decorrer do semestre letivo, 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

Profa. Dra. Michelle Rocha Parise
Coordenadora do Módulo Princípios Básicos da Prática MédicaI

Curso de Medicina – UFJ 



Orientações do Princípios Básicos da Prática Médica I

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 e frequência (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).
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I.  IDENTIFICAÇÃO: 

Unidade Acadêmica: Regional Jataí 

Curso: Medicina 

Módulo: Princípios Básicos da Prática Médica I 
Carga horária semestral: 144 h Teórica: 88 h Teórico-Prática: 56 h 

Semestre/ano: 3º. Semestre/2020-2 Turno: Integral 

Docentes responsáveis pelo Módulo:  
Dra. Michelle Rocha Parise (Coordenadora do Módulo) 
Dr. Alexandre Fabricio Martucci 
Esp. Vinicius Quintiliano Moutinho Nogueira 
II. Ementa: 
Estudo dos fundamentos de farmacologia I, técnica operatória I e anestesiologia e dor I. Conceito e 

princípios gerais de farmacocinética: vias de administração, absorção, distribuição, 

biotransformação e eliminação de drogas. Conceito e princípios gerais de farmacodinâmica. Estudo 

dos fármacos que atuam no sistema nervoso central. Farmacologia da dor e inflamação: anti-

inflamatórios e analgésicos. Compreensão global da Anestesiologia. Fases e estágios da Anestesia. 

Fundamentos de anestesia geral e local. Introdução, conceitos e nomenclatura cirúrgica; Resposta 

metabólica ao trauma; Cicatrização de feridas cirúrgicas; Preparo do paciente cirúrgico; Técnicas de 

esterilização, desinfecção e limpeza; Assepsia e antisepsia; Equipe cirúrgica e paramentação 

cirúrgica; Ambiente e estrutura do Centro Cirúrgico; Curativos, drenos, sondas e catéteres ; 

Operações fundamentais; Instrumental cirúrgico; Mesa cirúrgica e instrumentação; Fios e agulhas 

cirúrgicas; Nós e suturas cirúrgicas. Integração dos conhecimentos entre os Módulos Determinantes 

Biológicos do Processo Saúde-Doença I; Saúde, Família e Sociedade III; Humanidades III, Práticas da 

Integralidade ao Método Clínico III. 

III. Objetivo Geral:  
Fornecer conhecimentos básicos e fundamentais 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: 
- Conceituar farmacologia e descrever suas divisões e objetivos; - Descrever as vias de administração 
de medicamentos e os tipos de transporte de fármacos através das barreiras biológicas; - Promover 
o entendimento dos mecanismos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação de 
medicamentos; - Saber quais os vários tipos de receptores para substancias reguladoras endógenas, 
os fármacos específicos, inespecíficos e os receptores das drogas; - Analisar quantitativamente a 
interação droga-receptor, os tipos de agonistas, antagonistas e as variáveis de uma curva log-dose-
efeito; - Estudar as propriedades farmacológicas, os mecanismos de ação e os efeitos colaterais das 
drogas que agem no sistema nervoso  central; -Noções sobre mecanismo de ação dos 
antiinflamatórios esteroidais e não-esteroidais; -Aprender os conhecimentos básicos 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. Metodologia: 

As atividades serão realizadas por meio de plataformas virtuais de maneira síncrona e 
assíncrona.  
As atividades síncronas devem ocorrer no horário de aula cadastrado no SIGAA e as 
presenças lançadas. As atividades assíncronas podem ocorrer nos horários das aulas 
práticas e a frequência deve ser computada na entrega da atividade. As frequências 
deverão ser computadas tanto nas atividades síncronas como assíncronas. 
As atividades serão organizadas de forma a contemplar os conteúdos teóricos nos horários 
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de aula previamente cadastrados para as atividades síncronas. 
• Sala de aula virtual (Google Classroom); 

• Aula expositiva dialogada; 

• Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente; 

• Estudo de textos científicos; 

• Seminários; 

• Roteiro para orientação do estudo; 

• Tempestade cerebral/mapa conceitual; 
• Outras metodologias individuais ou em grupo. 

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS:  
Serão constituídas de atividades extra-classe, como leitura de artigos, exercícios, resolução e/ou 
leitura de casos clínicos, trabalhos, leitura de relatos de casos entre outros. As atividades 
supervisionadas de cada submódulo serão agendadas previamente, de acordo com o decorrer do 
semestre, mediante  a identificação da necessidade da aplicação de parcela(s) desta CH para tal(is). 
• Carga Horária semestral de Atividade Supervisionada do módulo: 21 horas;  
• Para necessidades especiais de atendimento, os docentes estarão disponíveis, em horários pré-

agendados por e-mail, para a discussão de dúvidas por meio de chats, fóruns, áudio e/ou 
videoconferências ou outro meio combinado previamente entre o docente e os discentes. 

*Atividades Supervisionadas (AS): 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. 

Observação: Essa CH total é o número de aulas semanais x 10 min de cada hora aula (20 min da aula de 

segunda-feira, 20 min da aula de terça-feira e 30min da aula de quarta-feira), calculada para 18 semanas 

(1260 minutos, o que equivale a 21 horas) 

VII. FREQUÊNCIAS: 

• A FREQUÊNCIA VÁLIDA NO MÓDULO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 75% (De acordo com RGCG 
- RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 87); 

• O estudante poderá solicitar revisão de frequência ao Docente ou à unidade acadêmica 
responsável até 5 (cinco) dias após a data limite para consolidação do componente curricular, 
prevista no calendário acadêmico (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 89 
e 90); 

Para casos de revisão de frequência antes da consolidação do componente curricular, o estudante 
poderá realizar esta solicitação via Coordenação de curso a qualquer momento. 

VIII Processos e critérios de aprendizado: 
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; 
▪ Podcast; 
▪ Produção de vídeos; 
▪ Memória de aula; 
▪ Outros. 

Observação: O número de atividades avaliativas complementares aplicadas ficará a critério do 
professor responsável 
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Verificação da aprendizagem: 
Atividades Complementares: serão realizadas atividades complementares (AC) avaliativas 
referentes aos conteúdos específicos modulares. A nota das AC corresponderá a 4,0 pontos e será 
calculada pela média geométrica dos conteúdos trabalhados. As atividades complementares 
poderão ser síncronas ou assíncronas, conforme determinado pelo docente, referentes aos 
conteúdos específicos de Farmacologia I, Anestesiologia e Dor I e Técnica Operatória I, que poderão 
ser aplicadas em qualquer dia de aula do módulo, a critério do professor responsável. Observação: 
Fica a critério do docente quais ACs valerão nota.; 

• Atividades Complementares avaliativas poderão ser aplicadas em qualquer quantidade, e em 
qualquer aula, a critério do professor responsável; 

• Verificação da Aprendizagem (VA) do Módulo: serão realizadas três Provas de Módulo (N1, N2 
e N3). O valor de cada prova corresponderá a 6,0 pontos. Observação: os conteúdos a serem 
abordados nas VAs serão aqueles previamente definidos e expostos aos alunos pelo professor, 
não havendo a obrigatoriedade de todos os tópicos abordados até o momento da VA serem 
necessariamente cobrados na VA específica. 

• As datas das provas ocorrerão de acordo com o Cronograma do Módulo: 
- Primeira VA Modular – VA1 - 9a semana  
- Segunda VA Modular – VA2 - 18a semana 

• Primeira Nota (N1); 
A nota será composta pelo somatório da média geométrica ponderada das pontuações das 
atividades complementares (AC) que valem nota em cada módulo e a pontuação obtida por meio 
de teste de verificação do aprendizado que contemplará todo o Módulo PBPM-I.  
A primeira nota será alcançada da seguinte forma: 

 
AC = pontuação (média) das AC de Farmacologia I e Técnica Operatória I. Valor máximo = 4,0 pontos 
de cada AC (ex.: se houverem 6 ACs, a média será o valor das seis notas de ACs somadas e divididas 
por 6). A média das ACs de farmacologia e de técnica operatória será do tipo geométrica ponderada, 
na qual a média das ACs de Farmacologia I será elevada ao cubo (peso 3) e a média das ACs de 
Técnica Operatória I será elevada ao quadrado (peso 2). 
VAPBPM-I = pontuação obtida pela verificação do aprendizado do Módulo PPBPM-I. Valor máximo 
= 6,0 pontos (Farmacologia= 4,0 pontos; Técnica operatória= 2,0 pontos). 
 

• Segunda Nota (N2): 
A nota será composta pelo somatório da média geométrica ponderada das pontuações das 
atividades complementares (AC) que valem nota em cada módulo e a pontuação obtida por meio 
de teste de verificação do aprendizado que contemplará todo o Módulo PBPM-I.  
A terceira nota será alcançada da seguinte forma: 

 
AC = pontuação (média) das AC de Farmacologia I, Anestesiologia e Dor I e Técnica Operatória I. 
Valor máximo = 4,0 pontos de cada AC (ex.: se houverem 6 ACs, a média será o valor das seis notas 
de ACs somadas e divididas por 6). A média das ACs de farmacologia, anestesiologia de técnica 
operatória será do tipo geométrica ponderada, na qual a média das ACs de Farmacologia I será 
elevada ao cubo (peso 3) e a média das ACs de Técnica Operatória I e Anestesiologia e Dor I terão 
peso 1. 
VAPBPM-I = pontuação obtida pela verificação do aprendizado do Módulo PPBPM-I. Valor máximo 
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= 6,0 pontos (Farmacologia= 3,0 pontos; Técnica operatória= 1,5 pontos; Anestesiologia e Dor= 1,5 
pontos). 

• As NOTAS que compõem as AC e VAs Modulares serão arredondadas para uma casa decimal, 
assim sendo: 4,0 pontos e 6,0 pontos, correspondendo ao valor total de AC e provas modulares, 
respectivamente; 

• A Nota Final do Módulo será calculada a partir da média aritmética das notas obtidas em N1, e 
N2 e esta média final é que será divulgada no SIGAA; 

• A Nota Final do estudante variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com uma casa decimal (De acordo com RGCG 
- RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 82); 

• As notas que compõem as ACs, VAs modulares e a NOTA FINAL será arredondada seguindo o 
critério de arredondamento do art. 56, § 3º do RGCG RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557:  

- I: se a segunda casa decimal for menor que cinco (< 5), a primeira casa decimal permanece 
inalterada; 
- II: se a segunda casa decimal for maior ou igual a cinco (≥ 5), a primeira casa decimal é 
acrescida de uma unidade. 

• Será aprovado no Módulo o estudante que obtiver nota final igual ou superior a 6,0 (seis) e 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do Módulo 
(De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 56); 

• Em casos de ausência em dias em que ocorrerem AC avaliativas ou VAs modulares síncronas, o 
discente deverá requerer segunda chamada na Coordenação do Curso, presencialmente, com 
justificativa fundamentada, dentro de um prazo máximo de 7 dias úteis da realização da 
atividade e/ou avaliação (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 83 e 84); 

• Os requerimentos de segunda chamada protocolados na Coordenação do Curso via e mail serão 
avaliados pela Coordenação de Curso e/ou pelo Docente responsável. Em caso de deferimento, 
as datas para realização de novas atividades e ou provas modulares serão definidas pelo Docente 
responsável; 

• Ficará a critério do Docente responsável, a modalidade da realização de segunda chamada de 
AC, seja por avaliações síncronas ou assíncronas objetivas, subjetivas, trabalhos, seminários, 
relatórios ou outras formas de produção acadêmica escrita, oral, prática ou audiovisual do 
discente; 

• A segunda chamada da VA modular poderá ser realizada na modalidade oral ou escrita, a critério 
dos docentes do módulo, e no caso da opção por parte do docente pela modalidade oral, esta 
será aplicada por pelo menos um Docente responsável via Google meet; 

• A gravação da segunda chamada da VA modular via plataforma Google meet, caso os docentes 
optem pela modalidade oral, será anteriormente concedida pelo discente que a está realizando, 
mediante declaração verbal de Consentimento Livre e Esclarecido. Se esta anuência for negada, 
o discente não terá direito a revisão de vista de prova e nem de revisão de nota; 

O estudante poderá solicitar revisão de nota ao Docente responsável ou à unidade acadêmica 
responsável até 7 (sete) dias a partir da data de entrega do trabalho/atividade ou da prova ou após 
a data limite para consolidação do componente curricular, prevista no calendário acadêmico (De 
acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 85 e 86). 
 

IX. Local de divulgação dos resultados das avaliações 

• Cada Docente responsável pelo submódulo respectivo e/ou o Coordenador responsável pelo 
Módulo realizará a divulgação de notas de AC, VA1, VA2 e VA3 aos discentes, seja em: 
▪ Sala de aula virtual (Google Classroom); 
▪ E-mail da turma; 
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Plano de Ensino 
 

•  SIGAA. 
A divulgação das notas deverá ser realizada constando da matrícula do discente para sua 
identificação. 

X. Bibliografia 
 
Bibliografia Básica: 

Manual Básico de Metodização cirúrgica.pdf. Disponivel em: 
https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/842/browse?type=title&sort_by=1&order=ASC&rpp
=20&etal=-1&starts_with=manual 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/farmacologiacl%C3%ADnica/farmacocin%C3%A9tica/ 

 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/Sedacao_Analgesia_Bloqueio_Neuromuscular.pdf 

 

Bibliografia Complementar: 
 

http://www.saude.gov.br/images/pdf/2016/fevereiro/04/Dor-Cr--nica---PCDT-Formatado--1.pdf 

 

PEREIRA. D.G. Importância do metabolismo no planejamento de fármacos Quím. 

Nova vol.30 no.1 SãoPaulo Jan./Feb. 2007 https://doi.org/10.1590/S0100-

40422007000100029  Disponível em: 

http://static.sites.sbq.org.br/quimicanova.sbq.org.br/pdf/Vol30No1_171_28-DV05293.pdf 

Batlouni, M. Anti-Inflamatórios Não Esteroides: Efeitos Cardiovasculares, CérebroVasculares e 
Renais. Arq. Bras. Cardiol. vol.94 no.4 São Paulo abr. 2010. https://doi.org/10.1590/S0066-
782X2010000400019. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2010000400019&lng=pt&tlng=pt 

SILVA. J.M. et al. Anti-inflamatórios não-esteróides e suas propriedades gerais. Revista Científica do 
ITPAC, Araguaína, v.7, n.4, Pub.5, Outubro 2014. Disponível em: 
https://assets.unitpac.com.br/arquivos/Revista/74/artigo5.pdf 

FARIA, J.S.S. et al. Benzodiazepínicos: revendo o uso para o desuso. Rev Med (São Paulo). 2019 nov.-
dez.;98(6):423-6. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/158269/157949 
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Cronograma, Conteúdo e Objetivos gerais 

Semanas Data Conteúdo Tópicos Objetivos 

 

1ª 

SEMANA 

 

22 a 

24/03/2021 

Farmacologia I  

Introdução à Farmacologia. Noções 

gerais sobre medicamentos e assuntos 

relacionados.   Significados das tarjas e 

prescrições de medicamentos.  

- Apresentar o módulo e os critérios de verificação 

da aprendizagem do módulo bem como 

atividades complementares dos conteúdos do 

módulo. 

- Conceituar farmacologia e proporcionar noções 

gerais de farmacologia.  

-Compreender aspectos básicos relacionados aos 

medicamentos. 

 

- Entender o uso das diferentes tarjas dos 

medicamentos e, com base nessa tarja, 

compreender as diferentes prescrições 

(receituário simples, de controle especial em 

duas vias e notificação de receita) 

Anestesiologia 

e Dor I 

--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 

Técnica 

Operatória I 

Introdução, conceitos e nomenclatura 

cirúrgica 

- Conhecimento sumário da história da Cirurgia. 

- Conhecimentos de conceitos fundamentais e 

nomenclatura Cirúrgica 

 

2ª 

SEMANA 

 

29 a 

31/03/2021 

Farmacologia I  

Medicamentos genéricos, de referência 

e similares. Intercambialidade de 

medicamentos.  

 

-Compreender a diferença entre medicamentos 

genéricos, similares e de referência. 

- Entender como a ANVISA aprova os 

medicamentos para intercambialidade com 

medicamentos de referência. (testes de 

equivalência farmacêutica e 

biodisponibilidade/bioequivalência)  

-Compreender a intercambialidade de 

medicamentos genéricos, similares equivalentes 

e de referência 

Anestesiologia 

e Dor I 

--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 

Técnica 

Operatória I 
Resposta metabólica ao trauma 

- Compreender a fisiologia da resposta, 

abrangendo desde mecanismos deflagadores até 

integração neuro hormonal. 

- Correlacionar as alterações neuroendócrinas 

com achados clínicos. 

 

3ª 

SEMANA 

 

05 a 

07/04/2021 

Farmacologia I  

Formas farmacêuticas 

 

 

 

Vias de administração de fármacos. 

-Conhecer as diferentes formas farmacêuticas: 

forma, aspecto, forma de liberação dos 

princípios ativos. 

 

-Conhecer as diferentes vias de administração 

de medicamentos. 
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Biodisponibilidade e bioequivalência. 

-Relacionar as diferentes formas e vias de 

administração de fármacos ao efeito e tempo 

de ação. 

-Entender os usos, vantagens e desvantagens 

das diferentes vias de administração de 

medicamentos.  

 

-Conhecer a extensão de absorção de um 

fármaco após sua administração 

(biodisponibilidade) e relacionar com as vias de 

administração. 

- Analisar os principais aspectos da 

bioequivalência de fármacos com enfoque em 

questões práticas. 

Anestesiologia 

e Dor I 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Técnica 

Operatória I 
Cicatrização de feridas cirúrgicas 

- Conhecer e entender todo o processo de 

cicatrização, correlacionando alterações 

bioquímicas com fase clínica da cicatrização. 

- Conhecer fatores relacionados a má cicatrização 

e favorecimento de boa cicatrização. 

4ª 

SEMANA 

12 a 

14/04/2021 

Farmacologia I  

Absorção de fármacos. (segunda 

e quarta-feira) 

- Compreender o trajeto/destino dos fármacos 

no organismo após sua administração 

(farmacocinética). 

-Entender o processo de absorção de 

medicamentos, baseando-se nos aspectos 

físicos, químicos e biológicos. 

 

Anestesiologia 

e Dor I 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Técnica 

Operatória I 
Preparo do paciente cirúrgico 

- Conhecer todas as medidas envolvidas no 

preparo pré operatório visando diminuir 

morbidade e mortalidade e que abrangem 

manuseio de medicações de uso rotineiro, 

manejo de comorbidades clínicas, indicações de 

exames complementares pré operatórios e risco 

cirúrgico. 

5ª 

SEMANA 

19 a 

21/04/2021 

(dia 21/04-

feriado) 

Farmacologia I  

Distribuição de fármacos.  

 

 

 

 
FERIADO (reposição a ser combinada 

com o docente responsável) 
 

-Entender os fatores que influenciam na 

distribuição de medicamentos. 

-Entender a importância das características físico-

químicas dos fármacos no processo de 

distribuição aos tecidos e ligação à proteínas 

plasmáticas. 

FERIADO (reposição a ser combinada com o 

docente responsável) 

Anestesiologia 

e Dor I 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Técnica 

Operatória I 

Técnicas de esterilização, desinfecção  

e limpeza  

Assepsia e antissepsia 

- Conhecer conceitos  

- Conhecer os processos de esterilização, 

desinfecção e limpeza 
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- Conhecer produtos e ténicas de desinfecção. 

- Conhecer técnica de esterilização de materiais 

cirúrgicos. 

- Conhecer a criticidade e nível de desinfecção dos 

materiais médicos/cirúrgicos 

- Conceitos 

- Compreender os processos de 

assepsia/antissepsia da equipe cirúrgica e do 

paciente. 

- Conhecer técnica de escovação mãos 

- Conhecer particularidades de soluções 

antissépticas 

6ª 

SEMANA 

26 a 

28/04/2021 

Farmacologia I  Biotransformação 

- Compreender o destino dos fármacos no 

organismo após sua absorção e distribuição 

(farmacocinética). 

- Elucidar os mecanismos de biotransformação 

de medicamentos. 

-Conhecer a relação entre a eficácia e as 

concentrações dos medicamentos nos fluidos 

biológicos e levar em consideração as 

características fisiológicas ou patológicas de um 

paciente, o que o torna diferente dos indivíduos 

normais na resposta a uma determinada dose de 

um fármaco. 

 

Anestesiologia 

e Dor I 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 

Técnica 

Operatória I 

Técnicas de esterilização, desinfecção  e 

limpeza  

Assepsia e antissepsia  

 

- Conhecer conceitos  

- Conhecer os processos de esterilização, 

desinfecção e limpeza 

- Conhecer produtos e ténicas de desinfecção. 

- Conhecer técnica de esterilização de materiais 

cirúrgicos. 

- Conhecer a criticidade e nível de desinfecção dos 

materiais médicos/cirúrgicos 

- Conceitos 

- Compreender os processos de 

assepsia/antissepsia da equipe cirúrgica e do 

paciente. 

- Conhecer técnica de escovação mãos 

- Conhecer particularidades de soluções 

antissépticas 
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7ª 

SEMANA 

03 a 

05/05/2021 

Farmacologia I  Eliminação de fármacos 

- Elucidar os mecanismos de eliminação de 

medicamentos.  

-Conhecer a relação entre a eficácia e as 

concentrações dos medicamentos nos fluidos 

biológicos e levar em consideração as 

características fisiológicas ou patológicas de um 

paciente, o que o torna diferente dos indivíduos 

normais na resposta a uma determinada dose de 

um fármaco. 

 

Anestesiologia 

e Dor I 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 

Técnica 

Operatória I 
Escovação das mãos 

-Aprender sobre como deve ser a escovação das 

mãos (procedimento teórico ilustrado por meio 

de vídeo aula) 

8ª 

SEMANA 

10 a 

12/05/2021 

Farmacologia I  

Introdução à farmacodinâmica: Curva 

dose resposta. Agonismo/Antagonismo. 

Janela Terapêutica e Índice Terapêutico. 

 

- Compreender e diferenciar os fármacos de 

ação específica e inespecífica; 

-Analisar quantitativamente a interação droga-

receptor. 

-Conhecer e compreender as variáveis de uma 

curva log dose-efeito. 

-Conhecer os tipos de agonistas, antagonistas e 

saber diferenciar seus efeitos no organismo. 

-Conhecer alguns fármacos agonistas e 

antagonistas utilizados na clínica. 

 

Anestesiologia 

e Dor I 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Técnica 

Operatória I 

Equipe cirúrgica e  paramentação 

cirúrgica.  

 

- Conhecer membros da equipe cirúrgica, 

funções, atribuições e interações entre os 

membros. 

- Conhecer todo o processo de paramentação 

cirúrgica 

 

9ª 

SEMANA 

17 a 

19/05/2021 

Farmacologia I  

Introdução à farmacodinâmica: Alvos e 

Mecanismo de ação de medicamentos-

bases moleculares. Dessensibilização/ 

hipersensibilização de receptores.  

 

- Conhecer as bases moleculares da ação dos 

fármacos, enfatizando os tipos de receptores 

farmacológicos e a interação fármaco-receptor; 

-Compreender a modificação do número de 

receptores pela exposição prolongada a 

fármacos e correlacionar com a tolerância a 

fármacos permitindo a compreensão da 

necessidade do aumento da dosagem do 

fármaco para obtenção do mesmo efeito que se 

obtinha no início do tratamento. 

Anestesiologia 

e Dor I 
Avaliação Modular (N1 – dia18 de maio, no horário da aula de TO) 

Técnica 

Operatória I 
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 10ª 

SEMANA 

24 a 

26/05/2021 

Farmacologia I  

Farmacologia da dor e inflamação: anti-

inflamatórios esteroidais 

 

- Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de 

ação e os efeitos colaterais dos anti-

inflamatórios esteroidais.  

 

Anestesiologia 

e Dor I 

História da Anestesia 

Vias aéreas  

Laboratório de habilidades IOT 

-Apresentar a origem da anestesiologia, 

conceituá-la e descrever suas divisões e objetivos; 

-Fornecer conhecimentos históricos sobre a 

descoberta e usos dos anestésicos -Revisar a 

anatomia das vias aéreas e apresentar a avaliação 

destas vias; 

-Apresentar os principais equipamentos utilizados 

e técnicas para abordagem das vias aéreas: 

posicionamento, intubação traqueal: oral e nasal; 

intubação retrógrada, intubação às cegas, 

fibroscopia. 

Técnica 

Operatória I 

Ambiente e estrutura do centro 

cirúrgico 

-Conhecer a normatização brasileira 

-Conhecer a arquitetura básica do bloco 

cirúrgico, zoneamento e fluxos 

-Conhecer o dimensionamento exigidos, 

equipamentos básicos, ventilação e iluminação 

11ª 

SEMANA 

01/06/2021 

e 

02/06/2021 

(dia 31/05-

feriado) 

Farmacologia I  
Farmacologia da dor e inflamação: anti-

inflamatórios não-esteroidais 

- Compreender as principais indicações clínicas, 

propriedades farmacológicas, mecanismo de 

ação e os efeitos colaterais dos anti-

inflamatórios não esteroidais.  

 

Anestesiologia 

e Dor I 

 

 

Aspectos legais  

 

 

Posicionamento 

Materiais e equipamentos 

 

FERIADO (reposição a ser combinada 

com o docente responsável) 

-Apresentar os aspectos legais da anestesiologia 

 

-Apresentar as posições e possíveis complicações 

decorrentes do mau posicionamento do paciente; 

-Apresentação dos materiais e equipamentos 

empregados em anestesia inalatória, local, 

condutiva e loco-regional. 

 

FERIADO (reposição a ser combinada com o 

docente responsável) 

Técnica 

Operatória I 

 

Curativos, drenos, sondas e cateteres 

- Conhecer princípios básicos na realização de 

curativos 

- Conhecer os insumos utilizados nos curativos, 

bem como suas particularidades clínicas e 

indicações. 

- Definir drenos, sondas e cateteres e conhecer os 

vários tipos disponíveis no mercado. 

- Conhecer técnicas de sondagem e drenagens. 
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12ª 

SEMANA 

07 e 

08/06/2021 

Farmacologia I  

Introdução à farmacologia do SNC 

(neurotransmissores) 

 

- Revisar as principais características da 

neurotransmissão. 

-Entender em quais etapas da neurotransmissão 

os psicofármacos podem agir. 

 

Anestesiologia 

e Dor I 
AINES, Esteroidais e Opióides 

-Compreender o uso dos antiinflamatórios 

esteroidais e não-esteroidais no campo da 

anestesiologia. 

-Compreender o uso dos opióides no campo da 

anestesiologia. 

Técnica 

Operatória I 

Operações fundamentais 

 

- Definir Diérese, Hemostasia e Síntese 

- Conhecer os princípios técnicos de cada 

processos 

- Definir os tipos de hemostasia  

 

13ª 

SEMANA 

14 e 

15/06/2021 

Farmacologia I  
Farmacologia da dor e inflamação: 

analgésicos opióides 

-Compreender a farmacocinética e a 

farmacodinâmica dos agonistas opióides 

-Conhecer os receptores opióides e a 

classificação dos opióides 

-Conhecer as indicações clínicas, bem como os 

efeitos colaterais decorrentes do uso de agentes 

desta classe farmacológica 

-Conhecer e compreender as ações 

farmacológicas dos antagonistas opióides 

 

Anestesiologia 

e Dor I 

Anestésicos Locais 

 

 

-Compreender aspectos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos básicos dos anestésicos locais; 

-Apresentar as indicações e contraindicações dos 

anestésicos locais; 

-Fornecer conhecimentos básicos sobre as 

técnicas de administração; 

-Conhecer os principais fármacos utilizados e suas 

particularidades; 

-Apresentar as possíveis complicações; 

 

Técnica 

Operatória I 

Instrumental cirúrgico  

Mesa cirúrgica e instrumentação 

- Conhecer os vários tipos de instrumentais 

correlacionando com sua função no contexto de 

temporalidade das operações fundamentais. 

- Conhecer particularidades anatômicas dos 

instrumentais  

- Conhecer a correta disposição dos instrumentais 

justificados pela lógica de uso dos mesmos 

- Conhecer os movimentos e  tipos de solicitações 

de instrumentais 
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14ª 

SEMANA 

21 e 

22/06/2021 

Farmacologia I  Noções básicas sobre antidepressivos. 
-Compreender as propriedades farmacológicas, 

os mecanismos de ação e os efeitos colaterais dos 

antidepressivos. 

Anestesiologia 

e Dor I 

Anestésicos Venosos 

 

-Compreender aspectos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos básicos dos anestésicos 

venosos; 

-Apresentar as indicações e contraindicações dos 

anestésicos venosos; 

-Fornecer conhecimentos básicos sobre as 

técnicas de administração; 

-Conhecer os principais fármacos utilizados e suas 

particularidades; 

-Apresentar as possíveis complicações 

 

Técnica 

Operatória I 
Fios e agulhas cirúrgicos 

- Conhecer os fios disponíveis enfatizando as 

características físico-químicas dos mesmos, 

correlacionando com os critérios de seleção de 

uso . 

15ª 

SEMANA 

28 e 

29/06/2021 

Farmacologia I  
Noções básicas sobre ansiolíticos e 

hipnótico-sedativos 

-Compreender as propriedades farmacológicas, 

os mecanismos de ação e os efeitos colaterais 

dos ansiolíticos e hipnótico-sedativos. 

 

Anestesiologia 

e Dor I 

 

Anestésicos Inalatórios 

 

 

-Compreender aspectos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos básicos dos anestésicos 

inalatórios; 

-Apresentar as indicações e contra-indicações dos 

anestésicos inalatórios; 

-Fornecer conhecimentos básicos sobre as 

técnicas de administração; 

-Conhecer os principais fármacos utilizados e suas 

particularidades; 

-Apresentar as possíveis complicações 

 

Técnica 

Operatória I 

Nós e suturas cirúrgicos 

 

- Conhecer principais nós cirúrgicos  

- Conhecer principais tipos de suturas cirúrgicas 
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16ª 

SEMANA 

05 a 

07/07/2021 

Farmacologia I  

Noções básicas sobre estabilizadores 

do humor 

 

- Compreender as propriedades 

farmacológicas, os mecanismos de ação e os 

efeitos colaterais dos estabilizadores de humor. 

 

Anestesiologia 

e Dor I 

 

Monitorização 

Bloqueio de Neuroeixo 

Bloqueios Periféricos 

-Compreender o uso clínico da monitorização 

cardiovascular, respiratória, da temperatura 

corporal e do sistema nervoso central e periférico 

-Compreender as alterações fisiológicas 

decorrentes da anestesia de neuro-eixo 

-Compreender as diferenças ente anestesia 

subaracnóidea e epidural  

-Compreender as técnicas, indicações, 

contraindicações e complicações dos bloqueios 

somáticos de cabeça, pescoço, tronco, membros 

inferiores e superiores. 

Técnica 

Operatória I 

Nós e suturas cirúrgicos- Aula prática 

(procedimento ilustrado por meio de 

vídeo aula) 

 

- Conhecer principais nós cirúrgicos e desenvolver 

habilidades manuais na elaboração dos mesmos. 

- Conhecer principais tipos de suturas cirúrgicas, 

desenvolvendo habilidade na realização das 

mesmas. 

17ª 

SEMANA 

12 a 

14/07/2021 

Farmacologia I  
Noções básicas sobre antipsicóticos. 

 

- Compreender as propriedades 

farmacológicas, os mecanismos de ação e os 

efeitos colaterais dos antipsicóticos. 

 

Anestesiologia 

e Dor I 

Avaliação Pré-anestésica 

 

-Compreender o procedimento de avaliação pré-

anestésica no consultório: orientações ao 

paciente sobre o risco anestésico-cirúrgico, a 

necessidade de exames complementares, o 

jejum, a medicação pré-anestésica e 

planejamento anestésico.  

Técnica 

Operatória I 

Nós e suturas cirúrgicos- Aula prática 

(procedimento teórico ilustrado por 

meio de vídeo aula) 

 

- Conhecer principais nós cirúrgicos e desenvolver 

habilidades manuais na elaboração dos mesmos. 

- Conhecer principais tipos de suturas cirúrgicas, 

desenvolvendo habilidade na realização das 

mesmas. 

18ª 

SEMANA 

19 e 

21/07/2021 

Avaliação Modular (N2 – dia 19 de julho, no horário da aula de anestesiologia) 
Avaliações de Segunda Chamada 

Revisão de avaliações, notas e frequências. 

* As aulas práticas serão adaptadas para o ensino remoto. 

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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