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Propiciar ao aluno o conhecimento das patologias mais comuns, na área de cirurgia geral, utilizando metodologias
adequadas à prática cirúrgica;
- Levar ao aluno o conhecimento prático dos casos concretos no âmbito da cirurgia geral, com aprimoramento de
anamnese e exame físico;
- Solicitar e avaliar de forma crítica os exames complementares para o diagnóstico das diversas patologias cirúrgicas;
- Reconhecer as afecções que necessitam de tratamento cirúrgico;
- Reconhecer a necessidade da assistência multidisciplinar ao paciente;
- Conhecer princípios de técnica cirúrgica e complicações mais freqüentes no pós operatório de diferentes procedimentos;
- Exercitar o raciocínio médico, valorizando aspectos para o diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico, tratamento
clínico ou cirúrgico, além de ter o conhecimento de questões éticas e de uma boa relação médico-paciente.
- Preparar o aluno para a ação profissional e, produção do conhecimento científico, na área de cirurgia geral, com o
objetivo de propiciar uma plena formação acadêmico-científica.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

A disciplina de clinica cirúrgica da Escola Baiana de Medicina tem o objetivo de contribuir para a formação de médicos
com conhecimento científico na área de cirurgia geral, oferecendo conhecimentos fundamentais teóricos e práticos da
área de cirurgia. Serão abordadas as afecções mais importantes e prevalentes de forma a permitir o desenvolvimento do
raciocínio clínico para o diagnóstico, tratamento e complicações das principais patologias cirúrgicas eletivas e emergenciais.

As atividades educacionais serão realizadas na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica Campus de Brotas.
Os acadêmicos participarão de aulas interativas de temas específicos de cirurgia geral, previamente programados pelos
professores do departamento, na sala de aulas no 1º andar (Sala 110), de terça a quinta feira, no horário das 07:30h às
12:00h. Nesta atividade, os alunos serão apresentados a temas básicos e freqüentes da rotina cirúrgica, com a finalidade
de criar base científica suficiente para aplicabilidade prática, como também, para participação em discussões e
compreensão sobre temas cirúrgicos. O conteúdo programado está em anexo. As atividades praticas de discussão de
casos clínicos dirigidos serão supervisionadas pela equipe docente, com abordagem na historia clinica, exames
complementares, propostas terapêuticas e evolução.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Clínica Cirúrgica: Discute conhecimentos fundamentais teóricos e práticos da prática cirúrgica. Aborda as afecções mais
importantes e prevalentes de forma a permitir o desenvolvimento do raciocínio clínico para o diagnóstico, indicação,
tratamento e complicações das principais patologias cirúrgicas eletivas e emergenciais. Prevenção de úlceras de pressão.
Ortopedia: Discute noções básicas de traumatologia do sistema osteomuscular com ênfase na semiologia para identificar
as fraturas e problemas ortopédicos mais prevalentes e no treinamento de habilidades em imobilizações básicas.
Urgência e Emergência pré-hospitalar: Desenvolve habilidades para o atendimento em  situações de urgência e
emergência na atenção pré-hospitalar, com foco na segurança do profissional e do paciente. Apresenta as rotinas do
sistema de regulação de vagas da rede de serviços de saúde e realiza visita técnica em ambulância.
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- Visão aplicada do conhecimento clinico cirúrgico na pratica assistencial
 - Questionar a real necessidade de exames complementares quando o mesmo nao modificar a conduta clinica
 - Visão critica do tratamento integral

Atitudes

Conteúdo Programatico
 1.RESPOSTA ENDÓCRINO-METABÓLICA AO TRAUMA E SEPSE
 2.PRINCÍPIOS DA CIRURGIA ONCOLÓGICA
 3.COLELITÍASE E COLECISTITE AGUDA
 4.MEGAESOFAGO
 5.HIPERTENSÃO PORTAL
 6.CANCER DE PANCREAS
 7.DOENÇAS DA GLÂNDULA TIREOIDE
 8.PANCREATITE AGUDA
 9.DOENÇA DO REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO

 10.CIRURGIA BARIATRICA E METABOLICA
 11.HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
 12.BASES DA LAPAROSCOPIA E CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA
 13.COMPLICAÇÕES CIRURGICAS NO PÓS OPERATÓRIO
 14.CÂNCER GÁSTRICO
 15.CÂNCER COLORRETAL
 16.HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA
 17.DISTURBIO HIDROELETROLITICO
 18.ABDOME AGUDO E DOR ABDOMINAL
 19.HERNIAS DA PAREDE ABDOMINAL
 20.DIVERTICULITE AGUDA

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Aulas expositivas, videos e discussão de casos clínicos
Simpósio acadêmico de temas pré-estabelecidos onde o corpo docente tecera comentários e criticas à apresentação

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
A avaliação constará de duas etapas:

 1-Prova teórica com 5 casos clínicos sendo que cada questão com duas proposições de verdadeiro e falso.  01 questão
discursiva. Com peso 10.

Recursos
- MIDIA AUDIOVISUAL - DATASHOW

Referências Básicas
FAHEL, Edvaldo; SAVASSI-ROCHA, Paulo Roberto. Abdome agudo: não traumático. 1 ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008.
GOLDMAN, Lee. Cecil Medicina interna. 23 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
TOWNSEND JR., Courtney M.; BEAUCHAMP, R. Daniel. Sabiston Tratado de cirurgia: a base biológica da moderna prática
cirúrgica. 18 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

Referências Complementares
BRAUNWALD, Eugene. Medicina interna de Harrison v.I: V.01. 17 ed. Rio de Janeiro: MC. Graw-Hill do Brasil, 2008.
FAHEL, Edvaldo. Manual de atualização em cirurgia geral: diagnóstico e tratamento. 1 ed. Rio de Janeiro: Revinter Ltda.,
2001.
PARRA, Osório M.. Noções básicas das técnicas operatórias. 01 ed. São Paulo: Atheneu, 1998.
PAULOS, Lonnie E.. Técnicas operatórias na cirurgia do ombro. 1 ed. São Paulo: Santos Editora, 1992.
SCHWARTZ, Seymour I.. Princípios de cirurgia: V.1. 6 ed. Rio de Janeiro: MC. Graw-Hill Book Company, 1993.


