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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 do módulo, o cronograma das 

atividades 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 Médica I 

Curso de Medicina-UFG/REJ 
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Regras de Conduta 

1. Os Docentes, ao início do semestre, disponibilizarão 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 dos Docentes e discentes. Discente que comparecer à aula com 
atraso maior que 20 min receberá falta. Se o atraso ocorrer em dia em que tiver alguma atividade 
avaliativa, o discente não poderá realizar a atividade. Neste caso, o discente terá direito à 
solicitação de segunda chamada, na Coordenação do curso, com justificativa fundamentada. Cabe 
ao Docente responsável pela aula/atividade, a análise e o deferimento ou não desta solicitação, 
tendo como base o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) do curso; 

3. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e vocabulário, devendo-se 
sempre preservar a boa relação e hierarquia entre Docentes e discentes; 

4. Os equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, jalecos, pijama cirúrgico (unissex, 
descartável ou não), capote (descartável ou não), pro pé, máscara e gorro e sapatos fechados são 
de uso obrigatório nos laboratórios de aulas práticas e deverão ser providenciados pelos discentes. 
O não cumprimento implicará impossibilidade da permanência do discente em sala de aula (ver 
normas para utilização do hospital veterinário, ao final deste manual do módulo); 

5. Dúvidas poderão ser sanadas a qualquer momento durante as atividades em sala de aula ou 
laboratórios; 

6. Atendimentos extraclasse deverão ser previamente agendados com os Docentes; 
7. As atividades manuscritas deverão ser entregues em laudas com pauta (folha de papel almaço) e à 

caneta. O descumprimento desses critérios e da pontualidade da entrega das atividades implicará 
perda de nota (total ou parcial, a critério do Docente);  

8. 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; 

9. Não é permitido manusear e falar ao telefone durante as aulas e atividades. A pesquisa acadêmica e 
pedagógica em Smartphone e/ou Notebook poderão ser feitas com a anuência prévia do Docente 
em sala; 

10. 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; 

11. Durante as provas e atividades avaliativas fica proibido qualquer tipo de uso de aparelhos 
eletrônicos, mesmo que desligado. Em caso de descumprimento desta norma, o discente terá a 
avaliação recolhida e receberá nota zero; 

12. Os discentes terão o direito de solicitar revisão de vista de prova e de atividades aos Docentes, 
segundo as diretrizes do RGCG, com justificativa fundamentada, em recurso formalizado na 
Coordenação do curso, baseando-se em referências bibliográficas autênticas. Os discentes 
receberão a devolutiva da solicitação de revisão de nota no prazo de até 7 dias úteis, a contar da 
data de recebimento desta solicitação pela Coordenação de curso; 

13. As datas e/ou horários de provas e/ou atividades poderão ser alteradas para adequação ao 
conteúdo programático do Módulo, por necessidades da instituição e/ou por motivos de força 
maior; 

14. Alterações de datas e horários de aulas e atividades dentro do horário do Módulo poderão ser 
feitas sem a necessidade de anuência dos discentes; 

15. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular: quando é o 
discente quem a faz, esta solicitação deverá ser formalizada e entregue ao Docente responsável, 
com justificativa fundamentada e assinatura de todos os discentes matriculados. Cabe ao Docente 
responsável a análise desta solicitação e deferimento ou não; 
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16. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular: quando é o 
Docente quem a faz, esta solicitação deverá ser informada aos discentes baseada em justificativa 
fundamentada. E para deferimento desta, todos os discentes matriculados deverão apresentar 
anuência por meio de assinatura em documento formalizado; 

17. Os horários de quando não houver o Módulo Atividade Integradora poderão ser utilizados para 
reposição de aulas/atividades deste Módulo; 

18. Em caso de não cumprimento das normas o discente poderá ser convidado a se retirar da sala de 
aula ou laboratório e poderá haver, pelo Docente, interrupção imediata das atividades; 

19. Todos os discentes assinarão o Termo de Aceitação deste Plano de Ensino. 
 
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. 
 
 
 

 
Profa. Dra. Michelle Rocha Parise 
Coordenadora do Módulo PBPM-I 

Curso de Medicina – UFG/REJ 
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PLANO DE ENSINO 
 

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/2019-1 Turno: Integral 
Docentes responsáveis pelo Módulo:  
Dra. Michelle Rocha Parise (Coordenadora do Módulo) 
Dr. Alexandre Fabricio Martucci 
Esp. Jorge Guilherme Emerick 
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: 
 Aula expositiva dialogada 
 Adaptação da metodologia “Team Based Learning” (TBL); 
 Grupos de discussão de casos clínicos; 
 Atividades práticas em laboratório; 
 Estudos dirigidos para fixação de conteúdo e estudo de textos científicos; 
 Mapas conceituais; 
 Brainstorm-Tempestade cerebral; 
 GV/GO; 
 Leitura de textos científicos; 
 Seminários; 
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 Outras metodologias em grupo. 
VI. 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. 
VII Processos e critérios de aprendizado: 
 Avaliações discursivas e práticas e orais; 
 Pré-testes e pós-testes; 
 Seminários/Grupo de estudo; 
 Memória de aula; 
 Leitura de textos científicos 
 Elaboração de relatórios. 
Observação: As atividades avaliativas complementares poderão ser aplicadas em qualquer dia de aula do módulo, a 
critério do professor responsável 
 
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 realizadas em sala de 
aula ou extraclasse, 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 - 8a semana 
- Segunda VA Modular – VA2 - 13a  semana 
- Terceira VA Modular – VA3 - 18a semana 

 Primeira Nota (N1); 
A nota será composta pelo somatório da média geométrica das pontuações das atividades complementares 
(AC) que valem nota 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). 
PPBPM-I = pontuação obtida pela verificação do aprendizado do Módulo PPBPM-I. Valor máximo = 6,0 
pontos. 
 
 Segunda Nota (N2); 
A nota será composta pelo somatório da média geométrica das pontuações das atividades complementares 
(AC) que valem nota e a pontuação obtida por meio de teste de verificação do aprendizado que 
contemplará todo o Módulo PBPM-I.  
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A segunda 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). 
PPBPM-I = pontuação obtida pela verificação do aprendizado do Módulo PPBPM-I. Valor máximo = 6,0 
pontos. 
 Terceira Nota (N3): 
A nota será composta pelo somatório da média geométrica das pontuações das atividades complementares 
(AC) que valem nota 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). 
PPBPM-I = pontuação obtida pela verificação do aprendizado do Módulo PPBPM-I. Valor máximo = 6,0 
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, N2 e N3 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, o discente deverá 
realizar requerimento de 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 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 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; 

 A gravação da segunda chamada da VA modular, caso os docentes optem pela modalidade oral, será 
anteriormente concedida pelo discente que está a realizando, mediante assinatura em Termo 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; 
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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). 
 
VII. 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, por 
divulgação coletiva ou individual, e/ou publicação no mural do Curso e/ou via e-mail e/ou via SIGAA (De 
acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 56); 

A divulgação das notas deverá ser realizada constando da matrícula do discente para sua identificação. 
VIII. Bibliografia 
 
Bibliografia Básica: 
1- BRUNTON LL, CHABNER B, KNOLLMAN B. As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman & 
Gilman. 12a. ed. Porto Alegre: McGrawHill/Artmed, 2012. 
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: 
1-RANG HP, DALE MM, RITTER JM, FLOWER RJ, HENDERSON G. Farmacologia. 7a. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 
2- KATZUNG BG, MASTERS SB, TREVOR AJ. Farmacologia Básica e Clínica. 12a. ed. Porto Alegre: 
McGrawHill/Artmed, 2014. 
3-GOFFI, Fábio Schmidt (Org.) Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia 4. 
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. 
 

 
Jataí, 12 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prof. Esp. Jorge Guilherme Emerick 
Docente de Técnica Operatória I 

Profa. Dra. Michelle Rocha Parise 
Docente de Farmacologia Básica 

Coordenadora do Módulo 
 

Prof. Dr. Alexandre Fabrício Martucci 
Docente de Anestesiologia e Dor I 
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Conteúdo e Cronograma 

SEMANAS/DATAS FARMACOLOGIA I (72h) ANESTESIOLOGIA E DOR I (36h) TÉCNICA OPERATÓRIA I (36h) 

1ª SEMANA 
12/08 a 16/08/2019 

Introdução à Farmacologia. Noções gerais sobre 
medicamentos e assuntos relacionados. 
Medicamentos genéricos, de referência e similares. 
Intercambialidade de medicamentos. 5h  (segunda 
e quarta-feira) 

---------------------------------------------------- 
Introdução, conceitos e nomenclatura 
cirúrgica 

2ª SEMANA 
19/08 a 23/08/2019 

Significados das tarjas e prescrições de 
medicamentos. 3h (segunda -feira, inclusive no 
horário complementar do módulo) 

---------------------------------------------------- Resposta metabólica ao trauma 

3ª SEMANA 
26/08 a 30/08/2019 

Formas farmacêuticas. Vias de administração de 
fármacos. Biodisponibilidade e bioequivalência. 5h 
(segunda e quarta-feira) 

---------------------------------------------------- Cicatrização de feridas cirúrgicas 

4ª SEMANA 
02/09 a 06/09/2019 

Absorção de fármacos. 5h (segunda e quarta-
feira) 

---------------------------------------------------- 
 
Preparo do paciente cirúrgico 

5ª SEMANA 
09/09 a 13/09/2019 

 

Distribuição de fármacos. 5h (segunda e quarta-
feira) 

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

Técnicas de esterilização, desinfecção  e 
limpeza  
Assepsia e antissepsia  
 

6ª SEMANA 
16/09 a 20/09/2019 

 
Biotransformação e 5h (segunda e quarta-feira) ---------------------------------------------------- Aula prática- escovação das mãos 

7ª SEMANA 
23/09 a 27/09/2019 

Teste de Progresso: 25 (14:00h) 

Eliminação de fármacos 3h (segunda-feira, 
inclusive no horário complementar do módulo) 

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

 
Equipe cirúrgica e  paramentação 
cirúrgica. Ambiente e estrutura do 
centro cirúrgico 

8ª SEMANA 
30/09 a 04/10/2019 

 

Introdução à farmacodinâmica: Curva dose 
resposta. Agonismo/Antagonismo. Janela 
Terapêutica e Índice Terapêutico.  
(segunda -feira e quarta-feira) 5h 
 

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

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N1 
(TERÇA-FEIRA 

NO HORÁRIO DE AULA DE TÉCNICA 
OPERATÓRIA) 

9ª SEMANA 
07/10 a 11/10/2019 

Introdução à farmacodinâmica: Alvos e Mecanismo 
de ação de medicamentos-bases moleculares. 
Dessensibilização/ hipersensibilização de 
receptores.  3h (quarta-feira) 

História da Anestesia 
Vias aéreas  

Laboratório de habilidades IOT  
 

Aula prática- paramentação 

10ª SEMANA 
14/10 a 18/10/2019 

 

  
Farmacologia da dor e inflamação: anti-inflamatórios 
esteroidais (AIEs) 5h (quarta-feira) Aula integrada 
farmaco e anestesio 

Aspectos legais  
Posicionamento 

Materiais e equipamentos 
 

Curativos, drenos, sondas e cateteres 
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 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.

 
11ª SEMANA 

21/10 a 25/10/2019 
Conepe: 23,24,25 

 

Farmacologia da dor e inflamação: anti-inflamatórios 
não-esteroidais (AINEs) 4h (segunda-feira) Aula 
integrada farmaco e anestesio 

AINES, Esteroidais e Opióides Aula 
integrada farmaco e anestesio Operações fundamentais 

 

12ª SEMANA 
28/10 a 01/11/2019 

 

 Farmacologia da dor e inflamação: analgésicos 
opióides 5h (segunda e quarta-feira) Aula 
integrada farmaco e anestesio 

AINES, Esteroidais e Opióides Aula 
integrada farmaco e anestesio Instrumental cirúrgico  

Mesa cirúrgica e instrumentação 
 

 13ª SEMANA 
04/11 a 08/11/2019 

Introdução à farmacologia do SNC 
//(neurotransmissores) 3h (quarta-feira)     

 
Anestésicos locais 

 
VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N2 

(TERÇA-FEIRA NO HORARIO DE AULA DA 
TÉCNICA OPERATÓRIA)  

14ª SEMANA 
11/11 a 15/11/2019 
Feriado: 15/11/2019 

Proclamação da República 

 Noções básicas sobre antidepressivos. 3h (quarta-
feira)     
 
 

Anestésicos Venosos 
 Fios e agulhas cirúrgicos 

15ª SEMANA 
18/11 a 22/11/2019 

 

Noções básicas sobre ansiolíticos e hipnótico-
sedativos. 5h (quarta-feira) Aula integrada 
farmaco e anestesio 

Anestésicos Inalatórios 
 

Nós e suturas cirúrgicos- Aula prática 
 

16ª SEMANA 
25/11 a 29/11/2019 

Noções básicas sobre estabilizadores do humor 3h 
(quarta-feira) 

Monitorização 
Bloqueio de Neuroeixo  
Bloqueios Periféricos  

 

Nós e suturas cirúrgicos- Aula prática 
 

17ª SEMANA 
02/12 a 06/12/2019 

Noções básicas sobre antipsicóticos 3h (quarta-
feira) 

 

Avaliação Pré-anestésica 
 
 

Nós e suturas cirúrgicos- Aula prática 
 

18ª SEMANA 
09/12 a 13/12/2019 

 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N3 [NO DIA E HORÁRIO DA TÉCNICA OPERATÓRIA (TERÇA-FEIRA) E VISTA DE PROVA NO HORÁRIO DE 
FARMACOLOGIA BÁSICA (QUARTA-FEIRA)] 2h aula de duração da VA 
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OBJETIVOS DO APRENDIZADO 
CONTEÚDO FARMACOLOGIA I - Profa Dra Michelle Rocha Parise  

 
SEMANA Data  CONTEÚDO OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

1 
1ª SEMANA 

 

Introdução à Farmacologia. Noções gerais sobre medicamentos e 
assuntos relacionados.  
   
 
 
Medicamentos genéricos, de referência e similares. 
Intercambialidade 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. 
 
--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. 
 

2 2ª SEMANA 
 

Significados das tarjas e prescrições de 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) 
 
 
 
 

3 3ª SEMANA 
 

Formas farmacêuticas 
 
 
 
Vias de administração de fármacos. 
 
 
 
Biodisponibilidade e bioequivalência. 

-Conhecer as diferentes formas farmacêuticas: forma, aspecto, forma de 
liberação dos princípios ativos. 
 
-Conhecer as diferentes vias de administração de medicamentos. 
-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. 
 

4 
4ª SEMANA 

 

 
Absorção de fármacos.  
 

- 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. 
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5 
5ª SEMANA 

 
Distribuição de fármacos. 
 

-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. 

6 
6ª SEMANA 

 
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. 
 

7 7ª SEMANA 
 

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. 
 

8 8ª SEMANA 
 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N1 (TERÇA-FEIRA NO HORÁRIO DE 
TÉCNICA OPERATÓRIA) 

 
Introdução à farmacodinâmica: Curva dose resposta. 
Agonismo/Antagonismo. Janela Terapêutica e Índice Terapêutico. 
 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N1 (TERÇA-FEIRA NO HORÁRIO DE 
TÉCNICA OPERATÓRIA) 

  
- 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. 

 

9 
9ª SEMANA 

 

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. 
 

10 
10ª SEMANA 

 
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.  
 

11 
11ª SEMANA 

 
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.  
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- 
 

12 
12ª SEMANA 

 

 
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 
 

13 
13ª SEMANA 

 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N2 (TERÇA-FEIRA NO HORARIO DE 
AULA DA TÉCNICA OPERATÓRIA) 

Introdução à farmacologia do SNC (neurotransmissores) 
 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N2 (TERÇA-FEIRA NO HORARIO DE AULA 
DA TÉCNICA OPERATÓRIA) 

- Revisar as principais características da neurotransmissão. 
-Entender em quais etapas da neurotransmissão os psicofármacos podem 
agir. 

 

14 
14ª SEMANA 

 Noções básicas sobre antidepressivos. 
-Compreender as propriedades farmacológicas, os mecanismos de ação e 
os efeitos colaterais dos antidepressivos. 

15 
15ª SEMANA 

 
Noções básicas sobre ansiolíticos e hipnótico-sedativos. 

-Compreender as propriedades farmacológicas, os mecanismos de ação e 
os efeitos colaterais dos ansiolíticos e hipnótico-sedativos. 
 

16 
16ª SEMANA 

 
Noções básicas sobre estabilizadores do humor 
 

- Compreender as propriedades farmacológicas, os mecanismos de ação e 
os efeitos colaterais dos estabilizadores de humor. 

 

17 17ª SEMANA 
 

Noções básicas sobre antipsicóticos. 
 

 

- Compreender as propriedades farmacológicas, os mecanismos de ação e 
os efeitos colaterais dos antipsicóticos. 

 

18 
18ª SEMANA 

 
VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N3 (DATA A DEFINIR, PODENDO SER NO DIA E HORÁRIO DOS CONTEÚDOS DE FARMACOLOGIA BÁSICA, 

ANESTESIOLOGIA E DOR OU TÉCNICA OPERATÓRIA) 

 
CONTEÚDO TÉCNICA OPERATÓRIA  I – Prof. Esp. Jorge Guilherme Emerick 

 
SEMANA Data  CONTEÚDO OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

1 1ª SEMANA 
 

Introdução, conceitos e nomenclatura cirúrgica 
- Conhecimento sumário da história da Cirurgia. 
- Conhecimentos de conceitos fundamentais e nomenclatura Cirúrgica 

2 
2ª SEMANA 

 
Resposta metabólica ao trauma 

- Compreender a fisiologia da resposta, abrangendo desde mecanismos 
deflagadores até integração neuro hormonal. 
- Correlacionar as alterações neuroendócrinas com achados clínicos. 

3 
3ª SEMANA 

 
Cicatrização de feridas cirúrgicas 

- Conhecer e entender todo o processo de cicatrização, correlacionando 
alterações bioquímicas com fase clínica da cicatrização. 
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- Conhecer fatores relacionados a má cicatrização e favorecimento de boa 
cicatrização. 

4 
4ª SEMANA 

 
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. 

5 
5ª SEMANA 

 
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 

6 
6ª SEMANA 

 
Aula prática-Escovação das mãos -Praticar escovação das mãos 

7 
7ª SEMANA 

 
Equipe cirúrgica e  paramentação cirúrgica.  
Ambiente e estrutura do centro cirúrgico 

- Conhecer membros da equipe cirúrgica, funções, atribuições e interações 
entre os membros. 
- Conhecer todo o processo de paramentação cirúrgica 
-Conhecer a normatização brasileira 
-Conhecer a arquitetura básica do bloco cirúrgico, zoneamento e fluxos 
-Conhecer o dimensionamento exigidos, equipamentos básicos, ventilação e 
iluminação 

8 8ª SEMANA 
 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N1 (TERÇA-FEIRA NO HORÁRIO DE 
AULA DA TÉCNICA OPERATÓRIA) 

 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N1 (TERÇA-FEIRA NO HORÁRIO DE AULA DA 
TÉCNICA OPERATÓRIA) 

 

9 9ª SEMANA 
 

Aula prática- paramentação 
 - Praticar paramentação 

10 10ª SEMANA 
 

 
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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11 11ª SEMANA 
 

Operações fundamentais 
 

- Definir Diérese, Hemostasia e Síntese 
- Conhecer os princípios técnicos de cada processos 
- Definir os tipos de hemostasia  
 

12 
12ª SEMANA 

 
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 

13 13ª SEMANA 
 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N2 
(TERÇA-FEIRA NO HORARIO DE AULA DA TÉCNICA OPERATÓRIA) 

 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N2 
(TERÇA-FEIRA NO HORARIO DE AULA DA TÉCNICA OPERATÓRIA) 

 
 

14 
14ª SEMANA 

 
Fios e agulhas cirúrgicos 

- Conhecer os fios disponíveis enfatizando as características fisico-químicas 
dos mesmos, correlacionando com os critérios de seleção de uso . 

15 
15ª SEMANA 

 
Nós e suturas cirúrgicos- Aula prática 
 

- Conhecer principais nós cirúrgicos e desenvolver habilidades manuais na 
elaboração dos mesmos. 
- Conhecer principais tipos de suturas cirúrgicas, desenvolvendo habilidade 
na realização das mesmas. 

16 
16ª SEMANA 

 
Nós e suturas cirúrgicos- Aula prática 
 

- Conhecer principais nós cirúrgicos e desenvolver habilidades manuais na 
elaboração dos mesmos. 
- Conhecer principais tipos de suturas cirúrgicas, desenvolvendo habilidade 
na realização das mesmas. 

17 17ª SEMANA 
 

Nós e suturas cirúrgicos- Aula prática 
 

- Conhecer principais nós cirúrgicos e desenvolver habilidades manuais na 
elaboração dos mesmos. 
- Conhecer principais tipos de suturas cirúrgicas, desenvolvendo habilidade 
na realização das mesmas. 

18 
18ª SEMANA 

 
VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N3 (DATA A DEFINIR, PODENDO SER NO DIA E HORÁRIO DOS CONTEÚDOS DE FARMACOLOGIA BÁSICA, 

ANESTESIOLOGIA E DOR OU TÉCNICA OPERATÓRIA) 
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CONTEÚDO ANESTESIOLOGIA E DOR I – Prof. Dr. Alexandre Fabricio Martucci 

 
SEMANA Data  CONTEÚDO OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

1 
1ª SEMANA 

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

2 2ª SEMANA 
 

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

3 
3ª SEMANA 

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

4 
4ª SEMANA 

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

5 
5ª SEMANA 

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

6 6ª SEMANA 
 

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

7 
7ª SEMANA 

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

8 
8ª SEMANA 

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

9 9ª SEMANA 
 

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. 

10 
10ª SEMANA 

 

Aspectos legais  
 
 

Posicionamento 
Materiais e equipamentos 

 

-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. 

11 
11ª SEMANA 

 
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. 
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12 

12ª SEMANA 
 
 
 
 

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. 

13 
13ª SEMANA 

 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N2 
(TERÇA-FEIRA NO HORARIO DE AULA DA TÉCNICA OPERATÓRIA) 

Anestésicos Locais 
 
 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N2 
(TERÇA-FEIRA NO HORARIO DE AULA DA TÉCNICA OPERATÓRIA) 

-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; 
 

14 
14ª SEMANA 

 
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 
 

15 
15ª SEMANA 

 

 
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 
 

16 
16ª SEMANA 

 

 
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. 

17 
17ª SEMANA 

 
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 
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planejamento anestésico.  

18 
18ª SEMANA 

 
VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM N3 (DATA A DEFINIR, PODENDO SER NO DIA E HORÁRIO DOS CONTEÚDOS DE FARMACOLOGIA BÁSICA, 

ANESTESIOLOGIA E DOR OU TÉCNICA OPERATÓRIA) 
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Normas para utilização 

 Na antessala/vestiários os alunos deverão realizar a troca do vestuário - roupa 

cirúrgica (pijama); 

 A permanência na sala operatória é permitida mediante o uso da roupa 

cirúrgica (pijama); 

 Em hipótese alguma permanecer no local apenas com o jaleco; 

  Evitar deixar materiais de uso pessoal nos armários. A equipe não se 

responsabilizará por danos ou perdas;  

- Justificativa: estimular a consciência crítica de um ambiente cirúrgico 

demonstrando a importância e a rigorosidade que se é exigido em um ambiente 

hospitalar.  

 Dentro da sala de técnica operatória realizar a paramentação completa (gorro, 

máscara, capote, pijama cirúrgico, luva de procedimento e/ou cirúrgica, pro 

pé); 

 Os casos omissos deverão ser resolvidos via coordenação do Curso de 

Medicina e Hospital Veterinário.  

RESPONSABILIDADE DO ALUNO: 

 Pela aquisição e limpeza dos materiais de uso pessoal – EPIs (pijama 

cirúrgico, máscara, gorro, pro pé, luvas de procedimento e capote);  

 Só adentrará à sala de técnica operatória quem possuir todos os EPIs em 

Procedimento Operacional Padrão Técnica Operatória/ Hospital 

Veterinário 
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 mãos; 

 Estar com os cabelos presos, unhas curtas e limpas, barba feita ou bem 

aparada; 

 Utilizar sapatos fechados; 

 Zelar pelos instrumentais utilizados nas aulas práticas, ajudando na limpeza e 

descarte do material utilizado; 

 Colaborar para a limpeza e organização do ambiente; 

 Manter postura ética e respeitosa com os discentes, docentes, TAEs e 

funcionários. 

RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR: 

 Pelo planejamento, organização e solicitação de materiais aos TAEs com 

antecedência de 7 dias;  

 Supervisionar e orientar o cumprimento das normas. 

RESPONSABILIDADE DO TAE:  

 Pela organização, limpeza dos equipamentos e guarda de materiais; 

 Supervisionar e orientar o cumprimento das normas. 
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