
PLANO DE ENSINO 
I.  IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Acadêmica: Especial Ciências da Saúde 

Curso: Medicina 

Módulo: Saúde do Adulto e do Idoso II 

Teórica:  72 horas Prática: 72 horas 

Semestre/ano: 2º Semestre/2020 Turma/Turno: 5º Período/Integral 

Professor: Luiz Carlos de Morais 

TERÇA FEIRA 
Atividade com professor Luiz Carlos de 
Morais, das  13:30 as   17:10       na 
plataforma online. 

 

QUINTA FEIRA 
Atividade com o Professor Luiz Carlos de Morais, 
das  13:30 as  17:10, plataforma online. 

II. Ementa 
 

Aspectos gerais da clínica cirúrgica. Ética na clínica cirúrgica. Importância da nutrição 

na clínica cirúrgica. Estudo das patologias cirúrgicas mais prevalentes do abdômen, 

cólon e reto envolvendo os aspectos epidemiológicos, farmacologia clínica, patologia 

clínica, medicina laboratorial, imagenologia, diagnóstico diferencial e tratamento.  

III. Objetivo Geral 
 

Articular as informações da anamnese e do exame físico para construir hipóteses diagnósticas  
e decidir sobre a necessidade de exames complementares. Construir um plano terapêutico e 
saber quando encaminhar ao médico especialista. 
 

IV. Objetivos Específicos 
 

Capacitar o aluno para que no final do período ele tenha condições de identificar e orientar o 
tratamento das afecções cirúrgicas mais frequentes. Compreender a aplicabilidade dos 
exames complementares básicos da especialidade. Saber referenciar casos mais complexos da 
especialidade. 

V. Conteúdo 

Introdução (bases) para Cirurgia Geral e Proctologia (Suturas e anastomose em cirurgia 

geral); Afecções benignas do ânus; Tratamento cirúrgico da doença do refluxo 

gastresofágico; Formas digestiva da Doença de Chagas; Cirurgia Metabólica e da 

Obesidade; Abdômen Agudo; Apendicite aguda; Diverticulite; Trauma abdominal 

fechado; Hérnias da parede abdominal; Úlcera Péptica complicada; Doença pilonidal; 

Neoplasias do Aparelho Digestivo;  

 

VI.  Metodologia 

• Aula expositiva dialogada online 

• Discussão de casos clínicos fictícios previamente disponibilizados online 

• Seminários online 

• Estudo dirigido online 

• Filmes/vídeos de interesse médico online 

• Atendimento supervisionado e discussão de casos reais em Cirurgia Geral e 



Proctologia a nível da plataforma online 
 

VII. Atividades Supervisionadas: 

• Serão constituídas de atividades extraclasse, como leitura de artigos, exercícios, 
resolução e/ou leitura de casos clínicos, trabalhos, leitura de relatos de casos entre 
outros. As atividades supervisionadas do módulo estão identificadas nos respectivos 
objetivos de aprendizagem, anexos a esse plano. 

• Carga Horária semestral de Atividade Supervisionada do módulo: 40 Horas. 

• Para necessidades especiais de atendimento, os docentes estarão disponíveis, em 
horários pré-agendados por email, para a discussão de dúvidas por meio de chats, 
fóruns, áudio e/ou videoconferências ou outro meio pré-acordado entre o docente e 
os discentes. 

 

VIII. Processo e critérios de avaliação 
 
A avaliação será feita por meio de provas teóricas e/ou  práticas  na plataforma online.                                                                                            

IX. Local de divulgação dos resultados das avaliações 
 
Email institucional do aluno 
SIGAA 
Apresentação pelo docente 
Plataforma da Turma no Classroom 

X. Bibliografia básica e complementar 
 
� Tratado de cirurgia, SABISTON – 19ª edição, Editora Elsevier 2015; 
� Técnica operatória, GOFFI – 4ª edição, Editora Atheneu, 2007; 
� Clínica cirúrgica (HC), Editora Manole – 2008; 
� Procedimentos básicos em cirurgia – Editora Manole 2ª edição 2015 
� SCHWARTZ, S.I. et al. Princípios da  cirurgia – Editora Guanabara 
� Atualização em Coloproctologia, Hélio Moreira 
� Pesquisas online e artigos científicos 

 

XI. Cronograma 
 

DATA PROFESSOR CONTEÚDO OBJETIVOS 

23/03/21 
25/03/21   

 30/03/21  
Conteúdo 

01  

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Introdução (bases) para 
cirurgia geral e proctologia. 

- identificar os tipos de 
anastomoses digestivas; 
- discernir características e 
qualidade dos fios de suturas; 
- aprofundar conhecimentos em 
anatomia cirúrgica; 
- diagnosticar complicações das 
anastomoses; 
- conhecer técnicas cirúrgicas das 
anastomoses; 

01/04/21 
06/04/21 
Conteúdo 

02 -  

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Afecções benignas do ânus 

  
- Identificar as principais 
patologias (Fissura anal, Doença 
Hemorroidária, Abcessos e 
Fístulas) 
- Conhecer aceca da fisiopatologia, 
diagnóstico e tratamento das 
patologias. 



08/04/21 
13/04/21 
Conteúdo 

03 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Abordagem Cirúrgica da Doença 
do Refluxo Gastroesofágico 

- Conhecer as indicações e 
principais técnicas cirúrgicas  
- Conhecer as bases 
fisiopatológicas da patologia e do 
tratamento cirúrgico. 

15/04/21 
20/04/21 
Conteúdo 

04 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Tratamento cirúrgico do 
megaesôfago (acalasia)  

- conhecer a fisiopatologia da 
acalasia; 
- diagnosticar megaesôfago e 
indicar a melhor opção 
terapêutica; 
- reconhecer características 
das principais técnicas 
utilizadas para tratamento 
cirúrgico; 

22/04/21 
27/04/21 
Conteúdo  

05 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Megacólon chagásico  - Propor condutas diagnósticas; 
- Indicar condutas terapêuticas; 
- Reconhecer complicações do 
tratamento cirúrgico e manejo das 
mesmas; 

29/04/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:00 
horas 

 
 

04/05/21 
Conteúdo  

06 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 
 
 
 
 
 
 
 
Professora 
Aparecida De 
Lurdes 
 
Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 
 

Operações empregadas no 
tratamento da obesidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Clínico Integrados 
 
 
 
Operações empregadas no 
tratamento da obesidade 

 

- Reconhecer a obesidade como 
problema de saúde pública; 
- Classificar as principais técnicas 
cirúrgicas utilizadas; 
- Identificar os critérios de 
indicação cirúrgica; 
- Diferenciar aspectos técnicos e 
fisiopatológicos, os resultados e as 
complicações de cada método 
cirúrgico bariátrico; 
 
 
 
Cirurgia Geral 
 
 
 
- Reconhecer a obesidade como 
problema de saúde pública; 
- Classificar as principais técnicas 
cirúrgicas utilizadas; 
- Identificar os critérios de 
indicação cirúrgica; 
- Diferenciar aspectos técnicos e 
fisiopatológicos, os resultados e as 
complicações de cada método 
cirúrgico bariátrico; 
 

06/05/21 
11/05/21 
13/05/21 
18/05/21 
Conteúdo  

07 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Propedêutica atual do abdómen 
agudo 

- Estabelecer diagnóstico 
etiológico, fundamentando-se na 
história clínica do paciente, exame 
físico e subsidiários. 
- Identificar e prevenir principais 
falhas no diagnóstico; 
- Identificar grupos em que há 
maior dificuldade no 
estabelecimento do diagnóstico; 



- conhecer o papel da analgesia no 
contexto da conduta diagnóstica do 
abdómen agudo. 

20/05/21 
Conteúdo  

08 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Apendicite Aguda - Identificar a evolução clínica e 
anatomopatológica; 
- Reconhecer a importância da 
anamneses exame físico na 
confirmação diagnóstica; 
- Discernir entre condições clínicas 
peculiares e sua relação com a 
apendicite aguda 

25/05/21 
Conteúdo  

09 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Diverticulite  - Compreender conceitos  
fisiopatológico; 
- Conhecer os principais aspectos 
clínicos da diverticulite; 
- Compreender as características 
das diferentes formas de 
apresentação da doença; 

27/05/21 
 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

AVALIAÇÃO DE 
APRENDIZAGEM 

 

01/06/21 
Conteúdo  

10 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Trauma abdominal fechado - Entender a importância da 
avaliação abdominal; 
- Reconhecer os traumatismos de 
maior risco de lesões internas; 
- Identificar as armadilhas 
relacionadas às situações de 
diagnósticos difícil; 
- Indicar corretamente os métodos 
propedêuticos complementares; 
- Reconhecer indicações absolutas 
de laparotomia exploradora; 
- Compreender os critérios de 
indicação do tratamento não-
operatório; 

08/06/21 
10/06/21 

 

Conteúdo  

11 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Hérnias da parede abdominal - Revisão anatômica; 
- Compreender a classificação das 
hérnias inguinais segundo Nyhus; 
- Identificar pacientes com  
possibilidade de tratamento com 
anestesia local; 
- Conhecer as principais 
complicações do tratamento 
cirúrgico; 
- Identificar casos de hérnias 
incomuns e complexas da parede 
abdominal; 

15/06/21 
17/06/21 
Conteúdo  

12 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Úlcera péptica complicada  - Conhecer aspectos relacionados a 
etiopatogenia e classificação da 
doença ulcerosa péptica e 
complicações; 
- Aplicar embasamento sólido na 
tomada de decisão cirúrgica, nas 
diferentes situações em que se 
apresenta o paciente com 
complicações da úlcera péptica; 



22/06/21 
 

Conteúdo  

13 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Doença Pilonidal Sacrococcígea / 
Sessão Clínica 

- Conhecer os principais aspectos 
patogênicos e epidemiológicos; 
- Estabelecer diagnóstico e 
tratamento; 

24/06/212
29/06/21 

 

Conteúdo  

14 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Câncer de Esôfago - Conhecer acerca da 
epidemiologia, apresentação 
clínica, prevenção diagnóstico 
estadiamento e tratamento; 

01/07/21 
 

Conteúdo  

15 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Diagnóstico diferencial e conduta 
nos nódulos pancreáticos 

- Diagnosticar, precocemente, 
nódulos pancreáticos; 
- Conhecer as diversas formas de 
apresentação das lesões; 
- Identificar novas tecnologias para 
este fim; 
- Adotar conduta cirúrgica 
eficiente; 

06/07/21 
 

Conteúdo  

16 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Diagnóstico diferencial e conduta 
dos nódulos hepáticos  

- Fazer diagnóstico diferencial das 
lesões focais benignas do fígado e 
reconhecer suas respectivas opções 
terapêuticas; 
- Conhecer aspectos diagnósticos e 
escolher possibilidades de 
tratamento para carcinoma 
hepatocelular no paciente cirrótico; 
- Avaliar indicação de tratamento 
das metástases hepáticas e o 
benefício da ressecção quando 
possível; 

08/07/21 
13/07/21 

 
 
 

16:00 
horas 

Conteúdo  

17 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 
 
 
Professora 
Aparecida De 
Lurdes 

Câncer do Estômago 
 
 
 
 
 
Caso Clínico Integrador 
 

 

- Conhecer acerca da 
epidemiologia, apresentação 
clínica, prevenção diagnóstico 
estadiamento e tratamento; 
 
 
Proctologia 

15/07/21 
20/07/21 

Conteúdo  

18 

 

Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

Câncer Colorretal  - Conhecer acerca da 
epidemiologia, apresentação 
clínica, prevenção diagnóstico 
estadiamento e tratamento; 

22/07/21 Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

AVLIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  



27/07/21 Professor Luiz 
Carlos de 
Morais / 
Aparecida de 
Lourdes 

 
Correção prova 

 

29/07/21 Professor Luiz 
Carlos de 
Morais 

ENCERRAMENTO 
 

 

Regras de Conduta 
 

1.  O docente, ao início do semestre, disponibilizará aos discentes os procedimentos 
metodológicos e pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades: o 
plano de ensino.  
2. A pontualidade é um compromisso do docente e discentes. Tolerância de atraso de 
15 minutos. Discente que comparecer à aula com atraso maior que 15 min receberá 
falta. Se o atraso ocorrer em dia que tiver alguma atividade avaliativa, o discente não 
poderá realizar a atividade e receberá nota zero.  
3. Dúvidas poderão ser sanadas a qualquer momento durante as atividades.  
4. Atendimentos extraclasse deverão ser previamente agendadas com o docente;  
5. Não é permitido manusear e falar ao telefone durante as atividades. Cada discente 
se responsabilizará pela “poluição” produzida em sala de aula, seja ela sonora ou 
visual. Ao final de cada aula os alunos deverão deixar a sala organizada e limpa.  
6. Não é permitido usar WhatsApp durante as atividades.  
7. Fica proibida a utilização pelos discentes de equipamentos eletrônicos não 
relacionados às atividades pedagógicas de cada aula (máquinas fotográficas, MPs) 
assim como o registro audiovisual (gravador, foto e vídeo) sem a autorização 
formalizada por escrito do docente.  
8. Os discentes terão 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).  
9. Os equipamentos de uso individual (Ex.: estetoscópio, etc), de proteção individual 
(EPI) tais como luvas, jaleco e sapato fechado são de uso obrigatório nas aulas práticas 
nas unidades de saúde e deverão ser providenciados pelos discentes. O não 
cumprimento implicará a impossibilidade de realizar a atividade prática.  
10. Fica proibido o uso de adornos nas aulas práticas nas unidades de saúde, assim 
como os cabelos deverão estar adequadamente presos.  
11. Docente e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e vocabulário, 
devendo-se sempre preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente.  
12. Durante as aulas práticas nas unidades de saúde os discentes deverão permanecer 
em silêncio, evitando formação de grupos com conversas que tumultuam o ambiente. 
13. Durante as aulas prática solicita-se evitar a entrada e saída de alunos durante os 



atendimentos para não prejudicar a qualidade da consulta médica e do atendimento 
ao paciente.  
14. Durante as aulas teóricas e práticas o docente poderá realizar avaliação dos 
discentes através de pré-testes, pós testes, participação em sala de aula e outras.  
15. Para os discentes que faltarem as atividades avaliativas em sala de aula ou 
ambulatório não haverá reposição.  
16. A Reposição da Prova de Múltipla Escolha I ou II segue as normas do RGCG para 
solicitação, com data da nova realização definida pelo docente.  
17. Em caso de não cumprimento das normas o discente poderá ser convidado a se 
retirar da sala de aula e poderá haver, pelo docente, interrupção imediata das 
atividades. 
18. As avaliações terão os seguintes valores: N1=10 pontos e N2=10 pontos. Média 
final = (N1+N2)/2. 
 
 
Jataí , março de 2021. 
 
 
 

______________________________________________ 
Nome do Responsável 

Cargo/informações adicionais 


