
9º PERÍODO

OBRIGATÓRIAS

Disciplina: Estágio Multidisciplinar em Cirurgia Ambulatorial

Código:  MC386/MC387/MC388/MC389
Natureza: OBRIGATÓRIA ( x )  SEMESTRAL  (  ) 
Número de Créditos: 0,5
Estágio: 4 horas semanais  Duração: 5 semanas Total: 20 horas
Pré-Requisito: MM371 (PROPEDÊUTICA MÉDICA III), MC362 (TÉCNICA CIRÚRGICA E 
EXPERIMENTAL I), MC366 (ANESTESIOLOGIA) MC374 (TRAUMA) e MC365 (CIRURGIA 
GERAL)

EMENTA 
Aprendizado prático de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais através do atendimento à 

população  no  Centro  Municipal  de  Urgências  Médicas  Boa  Vista.  Habilidades 
desenvolvidas:  entrevista  clínica  pré-operatória  e  exame  físico;  anestesia  local,  técnica 
operatória  utilizada  no  tratamento  das  afecções  cirúrgicas  ambulatorais; 
antibióticoprofilaxia  e  antibióticoterapia,  profilaxia  do  tétano  e  acompanhamento  pós-
operatório. 

OBJETIVO: 
Capacitação prática dos alunos do Curso de Medicina a realizarem procedimentos 
cirúrgicos ambulatoriais encontrados nas atividades diárias de um posto de saúde 
municipal.

CONTEÚDO: 
1. Atividades pré-operatórias:  entrevistas  clínica pré-operatória  e  exame físico.  História  clínica 
com ênfase nos aspectos relacionados à doenças e ao procedimento cirúrgico a ser realizado. 
Exame físico geral e direcionado á patologia cirúrgica.
2. Realização do procedimento cirúrgico
-Técnicas de assepcia
-Anestesia local: farmacocinética, efeitos adversos, indicações, técnicas anestésicas, manejo das 
complicações anestésicas
-Técnica  operatória  utilizada  no  tratamento  das  afecções  cirúrgicas  passiveis  de  tratamento 
ambulatorial. O aprendizado da técnica operatória envolve as noções básicas sobre a diérese, 
síntese, hemostasia, curativos e drenos. Patologias mais frequentemente abordadas:
a)unhas-encravamento da unha, paroníquia, hematoma subungueal, trauma
b)Pêlos- tricofoliculoma, adenoma sebáceo, encravamento, furúnculo
c)Glândulas- seirigoma, cilindroma, hidroadenoma, abscessos
d)Pele- feridas traumáticas, feridas  crônicas, queimaduras, picada de insetos, mordeduras de 
animais, tumores, curativos em geral.
3. Cuidados pós-operatórios:
-Antibióticoprofilaxia  e  antibióticoterapia:  farmaconicética,  indicações,  efeitos  colaterais, 
farmacodinâmica.
-Profilaxia do tétano e anti-rábica: indicações, dosagens



-Acompanhamento  pós-operatório:  Envolvem  as  ações  de  consultas  clínicas  pós-operatórias, 
controle de complicações ou recidivas, curativos, retirada de pontos.

REFERÊNCIAS:
-Schwartz’s principles of surgery. F. Charles Brunicardi, Seymor I. Schwart. 8th ed. New York: 
McGraw-Hill, health Pub. Division, c205.xv, 1950 p. ill(come col),28 cm. ISBN 0071410902.
-Mastery of Surgery. Josef E. Fisher, K. I. Bland. 5th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & 
Wilkins, c2007. p. ISBN 078177165X.
-Barker, Burton, and Zieve’s principles of ambulatory medicine. L. Randol Barker et al. 7th ed. 
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, c2007. xv, 1962 p., ill. ISBN 0781762278.



Disciplina: Estágio Curricular em Anestesiologia

Código:  MC438/MC439/MC440/MC441
Natureza: OBIRGATÓRIA ( x )  SEMESTRAL  (  ) 
Número de Créditos: 
Estágio: 10 horas semanais Duração: 5 semanas Total: 60 horas
Pré-Requisito: 

EMENTA 
Teórico:  Revisão  sobre  a  Anestesiologia,  preparo  pré-anestésico,  papel  das  doenças 
coexistente na anestesia, intubação orotraqueal, técnica de anestesia espinhal e anestesia 
plexular.
Prático: Participação diária das atividades de anestesia no centro cirúrgico. Participação da 
avaliação pré-operatória, e no tratamento da dor pós- operatória. 

OBJETIVO: 
As aulas práticas são ministradas no centro cirúrgico e no ambulatório de pré-anestésico 
para no máximo 24 alunos divididos em grupos de 6 alunos. Cada aluno é supervisionado 
por um preceptor. Informações básicas sobre anestesiologia, risco anestésico 
farmacologia.

CONTEÚDO: 
No  centro  cirúrgico:  Aprender  a  manter  via  aérea  através  de  ventilação  sob  a  máscara  e 
entubação traqueal;  aprender técnica de punção venosa; conhecer as drogas anestésicas, os 
efeitos  colaterais  e  sua  interações;  conhecer  as  técnicas  anestésicas  e  sua  complicações; 
aprender  a  identificar  a  hipoventilação  e  a  conduta  imediata,  conhecer  monitorização  trans-
operatória.
Dor: Conhecer técnicas de tratamento da dor crônica; conhecer as técnicas de tratamento da dor 
aguda; conhecer as drogas analgésicas; conhecer as complicações pós-operatórias.
Ambulatório de pré-anestésico:  Aprender a importância da visita pré-anestesia; aprender os 
critérios de avaliação clínica pelo serviço de anestesia; conhecer as implicações das doenças 
coexistentes para a anestesia.
Aula teórica:  Revisão dos temas básicos da especialidade. Introdução aos temas relacionados 
aos aspectos práticos da especialidade como manutenção das vias aéreas, técnicas de anestesia 
regional e geral, recuperação pós-anestésicas, à prática da especialidade.

REFERÊNCIAS:
-Miller, Ronald D. Anesthesia vols. 1,2,3. 5a edição, Churchill Livingstone, USA, 2005.
-Barash, Paul G. & Cullen, Bruce F. & Stoelting, Robert K. Tratado de Anestesiologia Clínica 
vols. 1,2. 1a edição,  Editora Manole Ltda, São Paulo,2006. 
-Basic of Anesthesia. Robert K. Stoelting, 3ª edição, 1994, Spinal and Epidural anesthesia. 163.



Disciplina: Estágio Multidisciplinar de Psiquiatria

Código:  MF044/MF045/MF046/MF047
Natureza: OBRIGATÓRIA ( x )  SEMESTRAL  (  ) 
Número de Créditos: 0,5
Estágio: 4 horas práticas semanais  Duração: 5 semanas Total: 20 horas
Pré-Requisito: MF037 (PSIQUIATRIA) e MM373 (ENDOCRINOLOGIA)

EMENTA 
Desenvolver ações referentes ao atendimento de portadores de transtornos mentais, em 

Unidade Municipal de Saúde, com vistas à formação complementar dos alunos. 

OBJETIVO: 
Gerais: Capacitar os alunos na realização de atendimentos ambulatoriais encontrados nas 
atividades diárias de um posto de saúde primária, área específica da saúde mental.
Específicos: realizar entrevistas clínicas, discutir casos clínicos com enfoque em 
diagnóstico diferencial, aplicar planos terapêuticos e acompanhar a evolução clínica dos 
casos atendimentos.

CONTEÚDO: 
Permitir  aos  alunos  do  Curso  de  Medicina  a  vivência  clínica  relacionada  ao  atendimento  de 
pacientes portadores de transtornos mentais em ambiente de atenção básica à saúde.

REFERÊNCIAS:
-Kaplan & Sadock’s Comprehensive textbook of psycihatry[recurso eletrônico]/editors, 
Benjamin J. Sadock, Virginia a. Sadock. 8th ed. Philadelphia: lippincott Williams & Wilkins, c2005. 
2v.ISBN 0781761980.
-Neuropsychopharmacology[recurso eletrônico]: The Fifth generation of progress: an official 
publication of the American College of Neupsychopharmacology/editors, Keneth L. Davis…[et al] 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, c2002. ISBN 0781760577.
-Principles and practice of psychopharmacotherapy [recurso eletrônico] philip G. Janick...[et 
al] 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, c2006. ISBN0781760577.



Disciplina: Estágio Multidisciplinar em Otorrinolaringologia

Código:  ML013/ML014/ML015/ML016
Natureza: OBRIGATÓRIA ( x )  SEMESTRAL  (  ) 
Número de Créditos: 0,5
Estágio: 4 horas práticas semanais Duração: 5 semanas Total: 20 horas
Pré-Requisito: ML011 (OTORRINOLARINGOLOGIA) e ML012 (OFTALMOLOGIA)

EMENTA 
É treinamento em serviço de natureza eminentemente prática, sob orientação e supervisão 
direta realizada pelos professores e médicos do Serviço de Otorrinolaringologia, onde os 
alunos  serão expostos  aos métodos  diagnósticos  e  terapêuticos  na  especialidade,  com 
atividades em ambulatórios e centro cirúrgico, e com participação em reuniões temáticas 
específicas das subespecialidades: otologia, otoneurologia, rinologia, cirurgia de cabeça e 
percoço, laringologia, otorrinolaringologia pediátrica. 

OBJETIVO: 
Gerais: Oportunizar ao aluno com as patologias mais comuns na especialidade de 
Otorrinolaringologia, capacitando-o a diagnosticar e tratar as mais comuns, prevalentes em 
nosso meio, e, frente a patologias mais complexas, saber diagnosticar e proceder ao 
encaminhamento adequado. Visamos, com este objetivo, formar um médico generalista 
com sólidos conhecimentos na especialidade.
Específicos: O aluno sedimentará os conhecimentos obtidos na Disciplina de 
otorrinolaringologia e disciplinas correlatar. Realizará anamnese, exame físico e procederá 
aos exames complementares pertinentes a especialidade. Acompanhará exames realizados 
por outras especialidades, realizados solicitação dos profissionais do serviço. Receberá 
orientações quanto a indicações terapêuticas, tanto clínicas quanto cirúrgicas, podendo 
acompanhar as evoluções. 

CONTEÚDO: 
ATIVIDADES DE ESTÁGIO
Os alunos serão recebidos semanalmente no Serviço de Otorrinolaringologia em grupos de cinco 
alunos, cada grupo sempre no mesmo dia da semana, de segunda, à sexta-feira. Estes alunos 
acompanharão  a  rotina  que  nele  se  desenvolve,  sendo  expostos  Às  patologias  que  mais 
frequentemente  a  ele  acorrem,  tento  provindas  de  encaminhamento  externo  ao  Hospital  de 
Clínicas, como através de pedidos de consulta internos, solicitado por outros serviços.

REFERÊNCIAS:
-Hungria, Hélio. Manual de Otorrinolaringologia, 7a ed., Rio de Janeiro, Ed. Guanabara 
Koogan, 1995.
-Otacílio e Campos. Tratado de Otorrinolaringologia, São Paulo, ed. Roca, 1994.
-Lee K J et cols. Essential Otolaryngology Had & Neck Surgery. McGraw-Hill, 2003, New York, 
8a ed.



Disciplina: Estágio Multidisciplinar em Oftalmologia

Código:  ML025/ML026/ML027/ML028
Natureza: OBRIGATÓRIA ( x )  SEMESTRAL  (  ) 
Número de Créditos: 0,5
Estágio: 4 horas práticas semanais Duração: 5 semanas Total: 20 horas
Pré-Requisito: ML011(OTORRINOLARINGOLOGIA) e ML012(OFTALMOLOGIA)

EMENTA 
É treinamento em serviço de natureza eminentemente prática, sob orientação e supervisão 
direta realizada pelos professores e médicos do Serviço da Oftalmologia, onde os alunos 
serão expostos aos métodos diagnósticos e terapêuticos na especialidade, com atividades 
em ambulatórios e centro cirúrgico, e com participação em reuniões temáticas específicas 
das  subespecialidades:  Glaucoma,  Visão  Sub-Normal,  Segmoento  Anterior,  Segmento 
Posterior, Estrabismo, Óculo-Plásticas, Lentes de Contato.  

OBJETIVO: 
Gerais: Oportunizar ao aluno o contato com as patologias mais comuns na especialidade de 
Oftalmologia, capacitando-o a diagnostica e tratar as mais comuns, prevalentes em nosso meio, e 
frente a patologias mais complexas, saber diagnosticas e proceder ao encaminhamento 
adequado. Visamos, com este objetivo, formar um médico generalista com sólidos conhecimentos 
na especialidade.
Específicos: O aluno sedimentará os conhecimentos obtidos na Disciplina de Oftalmologia e 
complementares pertinentes a especialidade. Acompanhará exames realizados por outras 
especialidades, realizados solicitação dos profissionais do serviço. Receberá orientações quanto 
a indicações terapêuticas, tanto clínicas quanto cirúrgicas, podendo acompanhar as evoluções. 
Competências esperadas: Ao final do estágio, espera-se que os alunos se encontrem aptos a 
abordar pacientes com patologias em Oftalmologia: noções de atendimento no nível de pronto 
socorro, avaliar reflexos pupilares, integridade do globo ocular, acuidade visual, diagnósticos 
diferentes de olho vermelho, emergências oculares, fundo de olho normal e anormal, alterações 
oculares presentes em patologias sistêmicos capazes de realizar os diagnóstico, e proceder ao 
encaminhamento adequado, quando este for indicado.

CONTEÚDO: 
1. Estágio ambulatório/atendimento de pacientes com visita de professores
2. Estágios em centro cirúrgico
3. Estágios em Enfermarias (visitas diárias)
4. Reunião nas 5as feiras com apresentação de artigos e casos clínicos das 07:30  as 9:30 

da manhã.
5. Reunião teórica de lentes de contato às 4as feiras das 07:30 as 08:30
6. Reunião teórica do Glaucoma as 2as feiras das 18:30 as 20:30
7. Reunião teórica segmento posterior quinta feira das 18:00 as 19:00
8. Projetos de Extensão

REFERÊNCIAS:
Não há referências.



Disciplina: Estágio Multidisciplinar em Obstetrícia Ambulatorial

Código:  MT048/MT049/MT050/MT051
Natureza: OBRIGATÓRIA ( x )  SEMESTRAL  (  ) 
Número de Créditos: 0,5
Estágio: 4 horas práticas semanais Duração: 5 semanas Total: 20 horas
Pré-Requisito: MT337 (GINECOLOGIA), MT338 (OBSTETRÍCIA) e MT339 (INFECÇÕES DE 
TRANSMISSÃO SEXUAL)

EMENTA 
Treinamento Ambulatorial exclusivamente prático em área de Obstetrícia Ambulatorial para 
propiciar o desenvolvimento da capacidade prática e cognitiva. 

OBJETIVO: 
Desenvolvimento de habilidades na prática obstétrica.

CONTEÚDO: 
• Atendimento prático supervisionado visando o aprimoramento do atendimento 
obstétrico
• Treinamento exclusivamente prático em área de Obstetrícia Ambulatorial  para 
propiciar o desenvolvimento da capacidade prática e cognitiva
• Conhecimento das alterações fisiológicas da gravidez,  principais queixas das 
gestantes  na  primeira  e  na  segunda  metade  da  gravidez,  organização  do  pré-natal  no 
sistema único de saúde, rotina de exames de pré-natal e interpretação de exames, exame 
clínico obstétrico, assistências ao trabalho de parto e parto normal, tocurgia.
• Conhecimento de Patologias Básicas em obstetrícia geral como: hemorragias da 
primeira metade da gravidez,  hemorragias da segunda metade da gravidez,  trabalho de 
parto  prematuro,  pós-datismo  e  gestação  prolongada,  infecções  na  gestação, 
vulvovaginites, crescimento fetal normal e patológico, patologias dos sistemas amnióticos, 
ruptura prematura de membranas.

REFERÊNCIAS:
• Apostila “Mãe Curitibana 2005” disponível no site da prefeitura de Curitiba
http://www.curitiba.pr.gov.br ou <http:www.fetalmed.net>.
• NEME, Bussamara. Obstetrícia básica.  3ed. São Paulo: Sarvier, 2006.1379 p.il., retrs., 
rafs.,tabs. Inclui bibliografia e índice. ISBN 8573781602 (ENC.).
• ZUGAIB, M. Obstetrícia. Barueri: Manole, 2008.

http://www.curitiba.pr.gov.br/


Disciplina: Estágio Multidisciplinar em Ginecologia Ambulatorial

Código:  MT344/MT345/MT346/MT347
Natureza: OBRIGATÓRIA ( x )  SEMESTRAL  (  ) 
Número de Créditos: 0,5
Estágio: 4 horas práticas semanais Duração: 5 semanas Total: 20 horas
Pré-Requisito: MT337 (GINECOLOGIA), MT338 (OBSTETRÍCIA) e MT339 (INFECÇÕES DE 
TRANSMISSÃO SEXUAL)

EMENTA 
Treinamento Ambulatorial exclusivamente prático em área de Ginecologia Ambulatorial para 
propiciar o desenvolvimento da capacidade prática e cognitiva.
Conhecimento de patologias básicas em ginecologia geral com anamnese específica, exame 
físico detalhado, critérios diagnósticos, conduta e tratamento. 

OBJETIVO: 
Desenvolvimento de habilidades na prática ginecológica.

CONTEÚDO: 
• Atendimento  prático  supervisionado  visando  o  aprimoramento  do  atendimento 
ginecológico
• Treinamento exclusivamente prático em área de Ginecologia Ambulatorial para propiciar 
o desenvolvimento da capacidade prática e cognitiva
• Conhecimento de patologias básicas em ginecologia geral com anamnese específica, 
exame físico detalhado, critérios diagnósticos, conduta e tratamento.

REFERÊNCIAS:



Disciplina: Estágio Multidisciplinar em Oftalmologia

Código:  ML025/ML026/ML027/ML028
Natureza: OBRIGATÓRIA ( x )  SEMESTRAL  (  ) 
Número de Créditos: 0,5
Estágio: 4 horas práticas semanais Duração: 5 semanas Total: 20 horas
Pré-Requisito: ML011 (OTORRINOLARINGOLOGIA) e ML012 (OFTALMOLOGIA)

EMENTA 
É treinamento em serviço de natureza eminentemente prática, sob orientação e supervisão 
direta realizada pelos professores e médicos do Serviço da Oftalmologia,  onde os alunos 
serão expostos aos métodos diagnósticos e terapêuticos na especialidade, com atividades 
em ambulatórios e centro cirúrgico, e com participação em reuniões temáticas específicas 
das  subespecialidades:  Glaucoma,  Visão  Sub-Normal,  Segmoento  Anterior,  Segmento 
Posterior, Estrabismo, Óculo-Plásticas, Lentes de Contato.  

OBJETIVO: 
Gerais: Oportunizar ao aluno o contato com as patologias mais comuns na especialidade de 
Oftalmologia, capacitando-o a diagnostica e tratar as mais comuns, prevalentes em nosso meio, e 
frente a patologias mais complexas, saber diagnosticas e proceder ao encaminhamento 
adequado. Visamos, com este objetivo, formar um médico generalista com sólidos conhecimentos 
na especialidade.
Específicos: O aluno sedimentará os conhecimentos obtidos na Disciplina de Oftalmologia e 
complementares pertinentes a especialidade. Acompanhará exames realizados por outras 
especialidades, realizados solicitação dos profissionais do serviço. Receberá orientações quanto 
a indicações terapêuticas, tanto clínicas quanto cirúrgicas, podendo acompanhar as evoluções. 
Competências esperadas: Ao final do estágio, espera-se que os alunos se encontrem aptos a 
abordar pacientes com patologias em Oftalmologia: noções de atendimento no nível de pronto 
socorro, avaliar reflexos pupilares, integridade do globo ocular, acuidade visual, diagnósticos 
diferentes de olho vermelho, emergências oculares, fundo de olho normal e anormal, alterações 
oculares presentes em patologias sistêmicos capazes de realizar os diagnóstico, e proceder ao 
encaminhamento adequado, quando este for indicado.

CONTEÚDO: 

1. Estágio ambulatório/atendimento de pacientes com visita de professores
2. Estágios em centro cirúrgico
3. Estágios em Enfermarias (visitas diárias)
4. Reunião nas 5as feiras com apresentação de artigos e casos clínicos das 07:30 

as 9:30 da manhã.
5. Reunião teórica de lentes de contato às 4as feiras das 07:30 as 08:3
6. Reunião teórica do Glaucoma as 2as feiras das 18:30 as 20:30
7. Reunião teórica segmento posterior quinta feira das 18:00 as 19:00
8. Projetos de Extensão

REFERÊNCIAS:
Não há referências.


