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DISCIPLINA DE CIRURGIA AMBULATORIAL - 8O.. PERÍODO 

    
 

Relação dos Docentes 
 

TURMAS PROFESSORES 

A1  - Débora  Balabram 
 - Vivian Resende 

A3 - Rafael Calvão Barbuto 
-  Augusto Reis 

B1 - Cristiano Xavier Lima 
- Marco Túlio Costa Diniz 

B3 - Charles Simão Filho 
- Antônio Lacerda Filho 

C1 - Leandro Ricardo N. Amado 
- Edgard Rocha Silva 

C3 - Bernardo Almeida Campos 
- Rodrigo Gomes 

D1 - Armando Chiari Júnior   
- Alexandre Andrade 

D3 - Gustavo Meyer 
- Henrique Barros 

 
TURMAS PROFESSORES 

A2 - Ajax Pinto Ferreira  
- Alexandre Gianetti 

A4 - Paulo Custodio F. Cruzeiro 
- Alexandre Andrade 

B2  - Marco Tulio Costa Diniz 
- José Oyama 

B4 - Henrique Gomes de Barros 
 - Tula Consuelo Vigil Verastegui 

C2 - Henrique Gomes de Barros 
- Ivana Duval 

C4 - Edgard Rocha Silva 
- Tula Consuelo V. Verastegui 

D2 - Tula Consuelo Vigil Verástegui 
- Beatriz Deoti 

D4 - Bruno Mello 
- Armando Chiari Júnior   

 
Professores Convidados:  

- Prof. Renato Santiago Gomez 
- Prof. José Renan da Cunha Melo 
- Prof. Manoel Jacy Vilela Lima 
- Prof. Sérgio Alexandre da Conceição 
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I - INTRODUÇÃO 
 

O curso de Cirurgia Ambulatorial tem como objetivo geral propiciar aos alunos a 
execução de anestesia e de procedimentos cirúrgicos, orientados pelos professores da 
disciplina, em pacientes atendidos no anexo  Hospitalar Borges da Costa. 

O ambulatório de Cirurgia Ambulatorial está buscando, por meio de trabalho 
interdisciplinar integrado com a equipe de enfermagem, planejar ações que propiciem um 
ensino-aprendizado melhor e mais racional do que o realizado até então. Isso significa que a 
equipe de enfermagem participa, ao lado dos professores, de maneira ativa na orientação 
dos alunos durante a realização do ato cirúrgico, no sentido de diminuir os riscos de 
contaminação do paciente e os acidentes com material perfuro-cortante envolvendo alunos. 
Essa integração visa possibilitar um melhor treinamento aos alunos nos atos de escovarem 
as mãos, paramentarem para o ato cirúrgico, fazerem a antissepsia da pele, colocarem os 
campos cirúrgicos, realizarem curativos e retiradas de pontos e disporem do material 
utilizado nas cirurgias. 
 
II - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
 

Após  o término do período letivo o aluno deverá ser capaz de: 
 
 Fazer o atendimento do paciente e elaborar a hipótese diagnóstica do caso. 
 Saber a indicação terapêutica para os diversos casos atendidos. 
 Conhecer as técnicas cirúrgicas indicadas para o caso. 
 Realizar cirurgias ambulatoriais de nível I, com graus progressivos de dificuldade, tais 

como: retirada de lesões de pele e anexos, biópsias incisionais e excisionais, 
drenagem de abcessos, excisão de unha, retirada de corpo estranho,  com 
segurança, supervisionado pelo professor. 

 Participar da preparação do paciente para a cirurgia. 
 Arrumar a mesa cirúrgica. 
 Preparar o campo cirúrgico. 
 Realizar anestesia local por infiltração, bloqueio de campo ou bloqueio regional. 
 Fazer nós cirúrgicos manuais e instrumentais de maneira correta. 
 Conhecer os diversos tipos de fios cirúrgicos, suas propriedades e indicações. 
 Identificar e manusear instrumentos cirúrgicos básicos. 
 Fazer hemostasia por ligadura e por eletrocauterização. 
 Saber calçar luvas cirúrgicas. 
 Fazer curativos após o término da cirurgia ou no retorno do paciente. 
 Fazer retirada de pontos. 

 
 
 
III - NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA DISCIPLINA NO ANEXO BORGES DA 

COSTA 
 
1)  Secretaria 
 
      A secretaria do Anexo Borges da Costa exerce um papel muito importante no   

atendimento pré e pós-operatório dos pacientes. Registra o paciente a ser atendido, 
agenda o retorno, providencia a folha de produtividade obrigatória para todos os 
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pacientes, encaminha os exames solicitados. Por isso,  é fundamental que antes e após 
ser atendido, o paciente seja orientado pela secretaria do ambulatório. A experiência  tem 
mostrado que o fluxo de alunos na área da secretaria dificulta o atendimento. Por esse 
motivo, não é permitida a permanência dos alunos na secretaria. No hall do salão existe 
uma mesa com os diversos impressos, necessários para as solicitações de exames 
complementares e de exames anátomo-patológicos, além de um livro no qual devem ser 
registradas, pelos alunos, todas as cirurgias realizadas. 

 
2)  Arsenal  
 
      O arsenal é o local onde são armazenados o material do consumo e o esterilizado. O 

aluno é solicitado a procurar a enfermagem, caso necessite de algum tipo de material não 
disponível na sala de operações, porém, não deverá retirar nenhum material sem o 
conhecimento prévio da mesma. 

 
3)  Dinâmica do atendimento 
 
 São realizados atendimentos de primeira consulta, retornos e procedimentos 
cirúrgicos diariamente. Cada grupo de alunos deve ser organizar de forma a realizar as 
consultas e os procedimentos cirúrgicos agendados para o dia. 

A disciplina conta com a participação de um monitor/turno de atendimento para 
auxiliar os professores na dinâmica dos atendimentos. A secretária dispensa as fichas dos 
pacientes nos diferentes consultórios. Há quatro  consultórios e duas salas de 
curativos/retirada de pontos no andar térreo e quatro salas cirúrgicas no 1° andar.  

O aluno deverá: 
 Fazer a anamnese e o exame físico do paciente. 
 Discutir o caso com o Professor e Monitor e orientar o paciente. 
 Se o caso tiver indicação cirúrgica, solicitar os exames pré-operatórios necessários, 

explicar ao paciente dos detalhes do diagnóstico, tratamento. Detalhar os riscos e as 
possíveis complicações do procedimento indicado,. 

 Preencher e entregar duas cópias  do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
(TCLE) ao paciente ou responsável.  

 O TCLE deve ser trazido na data da operação com as respectivas assinaturas do 
paciente/responsável e do acompanhante para ser anexado ao prontuário. Nenhuma 
operação deve ser realizada sem que o TCLE esteja 
corretamente/completamente preenchido e entregue no momento da operação. 

 O aluno em acordo com o Professor deverá agendar a data do procedimento e 
orientará o paciente (verbalmente e por escrito).  

 Para cada sala do ambulatório está disponível uma agenda, na qual deverão ser 
registrados a data e horário da operação(7:30h para o turno da manhã e 13:00h para 
o turno da tarde), o nome do paciente, seu telefone e o procedimento programado. 

 Em caso de procedimentos de urgência, pode ser realizado o procedimento no 
mesmo dia do primeiro atendimento; entretanto, nos procedimentos eletivos, 
conforme decisão da Câmara Departamental, deve-se agendar o procedimentos para 
uma data posterior, de forma que o paciente/responsável possa refletir sobre os 
riscos/benefícios.  

 Se o caso for de resolução clínica ou necessitar encaminhamento, preencher  os 
formulários próprios. 
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 Terminada a cirurgia, o aluno preenche  o impresso próprio de exame histopatológico, 
preenche o livro de registro da cirurgia, preenche a ficha de retorno e re-encaminha o 
paciente à secretaria para o agendamento do retorno.  

 Todos os casos em que forem retiradas peças é obrigatório o pedido de exame 
histopatológico. 

 Em todos os casos de drenagem de abscessos é obrigatório o pedido de exame 
bacteriológico da secreção (gram e cultura com antibiograma). 

 
4)  Sala de Cirurgia 
      
 Para cada sala cirúrgica existe um responsável pela equipe de enfermagem. Este 

profissional fará o preparo da sala (material/formulários) e orientação quanto a 
entrada/saída de cada paciente. 

 É obrigatório o uso de jaleco, gorro,  máscara e óculos de  proteção cirúrgica. 
Gorro e máscara serão fornecidos, mas o jaleco deverá ser trazido de casa pelo 
aluno. Não serão fornecidos aventais nem camisolas de pacientes em nenhuma 
circunstância, para os alunos. Cada aluno deverá trazer seu óculos de proteção. 
Sapatos devem ser fechados. Não utilizar sandálias. 

 O(s) aluno(s)  escalado(s) para participar do ato cirúrgico fará(ão)  lavagem e 
escovação das  mãos, secagem com compressa estéril, calçará(ão)  luvas cirúrgicas 
e montará(ão)  a mesa cirúrgica. Recomendamos usar o material em apenas uma 
cirurgia. Mesmo que o material da caixa seja suficiente para a realização de duas ou 
mais cirurgias não deverá ser desdobrado. 

 Fazer antissepsia da região a ser operada. 
 Colocar campos cirúrgicos. 
 Realizar o procedimento cirúrgico. 
 Nova cirurgia só poderá ser iniciada após a saída do paciente, retirada  do material   e 

preparo da sala pelo responsável. 
 

Evitar conversas não relacionadas ao procedimento / caso clínico na sala cirúrgica e 
no corredor central para evitar constrangimento aos pacientes. Manter o tom de voz 
baixo e respeitoso em todos os ambientes do ambulatório. 
 
5)  Sala de curativos 
 
 Os curativos só poderão ser feitos na sala de curativos, sendo proibida a sua 

realização nos consultórios. 
 Trocar o lençol de maca toda vez que mudar o cliente. 
 Se o procedimento implicar a contaminação grosseira do colchão da maca ou do piso 

da sala (sangue, pus, secreção) avisar à funcionária da limpeza ou à enfermagem 
para providenciar a limpeza e desinfecção. 

 O material perfuro-cortante deverá ser desprezado no recipiente específico (caixa de 
papelão específica). 

 O atendimento de pacientes com  moléstias infectocontagiosas passíveis de 
contaminar a equipe médica e para-médica (hepatite, aids, tuberculose, escabiose, 
condiloma, etc) deve ser precedido da comunicação ao professor ou à enfermagem. 

 Abcessos podem ser drenados nessas salas de curativos. Nesses casos preencher a 
folha de procedimentos anexa ao prontuário, para que o hospital possa receber do 
SUS pelo procedimento. 
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 Campos, lençóis de pano e de papel e lixo devem ser dispensados nos recipientes 
próprios. 

 Após o termino do curativo, o material cirúrgico utilizado deverá ser colocado na sala 
de expurgo. 
 

 
IV - METODOLOGIA E AVALIAÇÃO 
 
  O curso conta com atividades essencialmente práticas, intercaladas por uma aula 
teórica por semana e um seminário cirúrgico, que têm a finalidade de orientar o estudo. Nas 
aulas teóricas/seminário são escolhidos tópicos importantes e atuais referentes a disciplina. 
Para fins de avaliação serão levados em conta, também, os casos atendidos no Anexo 
Borges da Costa, o conteúdo programático sugerido neste programa, as aulas teóricas, os 
temas discutidos nos seminário, a performance do aluno (interesse, assiduidade, capacidade 
de resolução dos problemas, organização, entre outros), e avaliação prática individual do 
aluno (realizada por cada professor). 

Serão realizadas duas avaliações escritas, valendo 30 pontos cada. A primeira será 
realizada no dia 02/04/14 às 17:00 horas e a segunda, com data e local  a serem definidos 
pelo colegiado do curso. A  PRIMEIRA PROVA ESCRITA VERSARÁ SOBRE OS TEMAS 
DAS AULAS TEÓRICAS MINISTRADAS  ATÉ A DATA DA PROVA, ALÉM DOS TÓPICOS 
PARA ESTUDO INDIVIDUAL SUGERIDOS NO PROGRAMA. A MATÉRIA DA SEGUNDA 
PROVA ESCRITA SERÁ CUMULATIVA VERSANDO SOBRE TODO O CURSO (AULAS 
PRÁTICAS / TEÓRICAS / SEMINÁRIOS / TÓPICOS PARA ESTUDO INDIVIDUAL).  
 Cada professor realizará até o final do período uma avaliação prática e outra 
conceitual dos alunos (10 pontos/ cada). 

A nota final do aluno, portanto, será igual à soma das notas obtidas nas duas provas 
escritas (60 pontos) + nota do conceito (20 pontos) + nota prova prática (20 pontos). 

 
CONTEÚDO AVALIADO NA PROVA PRÁTICA 

 
Valor: 10 pontos por Professor (Total: 20pontos) 
Valor de cada item: 01 ponto  

a) Anamnese (parte oral e escrita) 
b) Lavagem das mãos 
c) Preparo de mesa / preparo campo cirúrgico 
d) Nome dos materiais cirúrgicos 
e) Manuseio do material cirúrgico 
f) Escolha de incisão  
g) Discussão da tática cirúrgica / dissecção / nó cirúrgico manual 
h) Pontos de pele / nó cirúrgico instrumental 
i) Curativo 
j) Cuidados pós-operatórios (orientações) 
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ESCALA    DE  ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO 
 
HORÁRIO:   Manhã: 07:30 às 11:30 horas 
            Tarde:  12:30 às 16:30 horas 

   
2a.  FEIRA 5a. Feira 

MANHÃ MANHÃ 
B1- Prof. Cristiano Xavier   - SALA 01  B1 - Prof. – Marco Túlio - SALA  01 
B2 – Prof.  Marco Túlio - SALA 04 B2– Prof.  José Oyama    -  SALA  04 
B3 – Prof. Charles Simão  - SALA 03  B3 – Prof.Antônio Lacerda -  SALA  03 
B4  - Prof. Henrique  Barros   - SALA 02  B4 – Profa. Tula Consuelo  -  SALA  02 
 

2a.  FEIRA 5a. FEIRA 
TARDE TARDE 

C1-Prof. Leandro Amado- SALA  04  C1 - Prof. Edgard Rocha – SALA 04 
C2 - Prof. Henrique Barros  - SALA  03  C2 - Profa. Ivana Duval – SALA 03 
C3 - Prof. Bernardo Campos  - SALA  02    C3 - Prof. Marco Túlio – SALA 02 
C4 - Prof. Edgard  Rocha  - SALA  01  C4 - Prof. Tula Consuelo  - SALA 01 
 

3a. FEIRA 6a. FEIRA 
MANHÃ MANHÃ 

 A1 – Profa Debora Balabran  - SALA  01 A1- Profa. Vivian  –  SALA  01 
 A2 - Prof. Ajax     - SALA  04 A2-Prof. Alexandre Gianetti-SALA  04 
  A3 – Prof. Rafael Barbuto  - SALA 02  A3 - Prof.  Augusto Reis   - SALA  02 
  A4 -  Prof. Paulo Custodio     - SALA  03 A4 - Prof. Alexandre Andrade -  SALA  03 
 

3a.  FEIRA 6a. Feira 
TARDE TARDE 

 D1 - Prof. Armando Chiari    - SALA  01  D1– Prof. Alexandre Andrade - SALA  02 
  D2 - Profa. Tula  Consuelo   - SALA  02  D2 – Prof.  Beatriz Deoti – SALA  01 
  D3 - Prof. Gustavo Meyer  - SALA  04   D3 – Prof. Henrique Barros -  SALA  04 
  D4 - Prof. Bruno Mello   - SALA  03   D4 – Prof. Armando Chiari    - SALA  03 
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RELAÇÃO DAS AULAS TEÓRICAS / PROVAS / SEMINÁRIO 
 
DATA TEMAS PROFESSORES 

05/02 - Apresentação do programa do Curso Cristiano Xavier Lima 
Paulo Custódio F. Cruzeiro 

12/02 - Princípios de pré, per e pós-operatório em cirurgia 
ambulatorial 

Manoel Jacy Vilela 

19/02 - Farmacologia dos anestésicos locais 
- Técnicas de anestesia em cirurgia ambulatorial 
 

Renato Santiago 

26/02 - Punções, biópsias e curativos Marco Túlio Costa Diniz 
 

05/03 - Acidentes pérfuro-cortantes em Cirurgia 
 

Cristiano Xavier Lima 

12/03 - Tumores benignos da pele 
 

Rafael Barbuto 

19/03 - Lesões pré-cancerosas e tumores malignos da pele 
 

Edgard Rocha Silva 

26/03 - Infecções inespecíficas, antibióticos, prevenção de infecção 
 

Paulo Roberto Savassi Rocha 

02/04 PROVA PARCIAL 
 

 

09/04 - Melanoma cutâneo Tula Consuelo V.Verástegui 
 

10/04 SEMINÁRIO (TURMAS B / C) 
 

PROFESSORES 

11/04 SEMINÁRIO (TURMAS A / D) 
 

PROFESSORES 

16/04 - Profilaxia e Tratamento: Cicatriz hipertrófica e Quelóides 
 

Paulo Roberto Costa 

23/04 - Abordagem do nódulo cervical 
 

Alexandre Souza Andrade 

30/04 - Dermatoscopia e Criocirurgia: aplicações em Cirurgia 
Ambulatorial 

A DEFINIR (DERMATO) 
 

23/04 - Principios de Cirurgia Proctológica Sérgio Alexandre Conceição 
 

30/04 - Princípios de Cirurgia Pediátrica 
 

Paulo Custódio F Cruzeiro 

07/05 - Princípios de Cirurgia Urológica 
 

Augusto Reis 

14/05 Disponível para reposição 
 

A definir 

 PROVA FINAL 
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ATENÇÃO:  
 

1. AULAS TEÓRICAS: quarta-feira, às 17:00. Salão Nobre da Faculdade de Medicina. 
2. SEMINÁRIOS: na data marcada, no horário do atendimento ambulatorial (não haverá 

atendimento nesta data), sala 022 da Faculdade de Medicina. 
 

DATA: 10/04 (7:30 – 11:30) DATA: 10/04 (13:00 – 17:00) 
 B1 - Prof. – Marco Túlio  C1 - Prof. Edgard Rocha 
 B2– Prof.  José Oyama  C2 - Profa. Ivana Duval 
 B3 – Prof.Antônio Lacerda  C3 - Prof. Marco Túlio 
 B4 – Profa. Tula Consuelo  C4 - Prof. Tula Consuelo 
  
 

DATA: 11/04 (7:30 – 11:30) DATA: 11/04 (13:00 – 17:00) 
A1- Profa. Vivian Resende  D1– Prof. Alexandre Andrade 
A2-Prof. Paulo Roberto Savassi  D2 – Prof.  Beatriz Deoti 
A3 - Prof.  Augusto Reis  D3 – Prof. Henrique Barros 
A4 - Prof. Alexandre Andrade  D4 – Prof. Armando Chiari 
  
 
 
TÓPICOS PARA ESTUDO INDIVIDUAL SUGERIDOS 
 
1. RESOLUÇÃO CFM Nº 1.886/2008 (Publicada no D.O.U. de 21 de novembro de 2008, Seção I, p. 

271) - "Normas Mínimas para o Funcionamento de consultórios médicos e dos complexos 
cirúrgicos para procedimentos com internação de curta permanência”. 

2. Pré, Per e Pós-Operatório em Cirurgia Ambulatorial. 
3. Anestésicos locais – farmacologia, toxicidade, e técnicas para anestesia local. 
4. Fios de Sutura e suas propriedades. 
5. Incisões e técnicas de síntese da pele. 
6. Curativos. 
7. Complicações da ferida operatória. 
8. Infecções bacterianas da Pele e do Tecido Celular Subcutâneo. 
9. Biópsias de pele e linfonodos – técnica e indicações. 
10. Criocirurgia em lesões tegumentares superficiais. 
11. Lesões pré-malignas da pele. 
12. Lesões pigmentares benignas da pele. 
13. Tumores benignos da pele e subcutâneo. 
14. Tumores malignos da pele (carcinoma basocelular e espinocelular). 
15. Melanoma. 
16. Cirurgia da unha 
17. Úlceras de membros inferiores. 
18. Cicatrizes hipertróficas e quelóides. 
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