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Educação Física Adaptada

CONTEÚDOS
1.
Didática e estratégias
metodológicas do professor de educação
física na escola inclusiva.
2.
Características bio-psico-sociais da
pessoa com Transtorno do Espectro
Autista.
3.
A educação física adaptada e a
educação física inclusiva: diferença e
aplicabilidade.
4.
Aspectos motores e morfológicos
da criança com síndrome de down.
5.
Políticas públicas de inclusão
escolar.
6.
Conceituação e história das pessoas
com deficiência: o que é preciso saber?
7.
Processo de inclusão do aluno no
necessidades especiais na escola regular de
ensino: acesso e permanência.
8.
Deficiências sensoriais: O professor
de educação física adaptada e sua
importância no contexto escolar.
9.
Saúde e qualidade de vida para
alunos com distúrbios da saúde: olhar e
atendimento individualizado na escola
inclusiva.
10.
Ações motoras do professor de
educação física para o aluno com
deficiência física em instituições formais e
não formais.

BIBLIOGRAFIA

CAPITAL
QUADRO DE CONTEÚDOS POR DEPARTAMENTO
MEDICINA –
DSIN
COMPONENTE

CONTEÚDOS

BIBLIOGRAFIA

CURRICULAR
1.

Habilidades Profissionais I

Biossegurança;
2.
Relação médico
paciente;
3.
Anamnese geral;
BÁSICA:
4.
Exame físico geral
PORTO, C.C.; PORTO, A.L.
qualitativo (estado geral,
Semiologia
nível de consciência, fácies,
Médica. Guanabara &
Koogan, 2014. BICKLEY,
grau de palidez, hidratação,
L.S..Bates Propedêutica Médica.
febre, icterícia, cianose e
a
Guanabara Koogan, 11 ed.
padrão respiratório);
2015.
5.
Exame físico geral
COMPLEMENTAR:
quantitativo (medidas
KAUFMANN, Arthur. De
antropométricas e sinais
estudante à médico: A
vitais);
psicologia
médica.
Casa do
6.
Exame físico do segmento
cefálico
(ectoscopia);
7.
Exame físico de
Psicólogo, 2011.
extremidades
(edema, pulsos e gânglios).
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CONTEÚDOS
1. Ambiente Cirúrgico: identificar as características específicas do
ambiente cirúrgico; utilizar roupas privativas, respeitando os princípios
assépticos; conhecer os ambientes que compõe o centro cirúrgico; conhecer os
equipamentos do centro cirúrgico; conhecer o fluxo depacientes dentro do
centro cirúrgico.
2. Técnicas Assépticas: conhecer os princípios de Assepsia e Antissepsia;
identificar os principais antissépticos utilizados no ambiente cirúrgico; abrir
corretamente invólucros de materiais estéreis; realizar adequadamente a

Habilidades Profissionais V

desenquinação das mãos; vestir adequadamente o capote cirúrgico; vestir
adequadamente as luvas cirúrgicas estéreis; realizar a antissepsia do sítio
cirúrgico com colocação dos campos estéreis.
3. Cirúrgica: conhecer e identificar os principais instrumentais utilizados nas
práticas cirúrgicas; saber manusear o instrumental cirúrgico; saber arrumar a
mesa cirúrgica de acordo com o fluxo e o tipo de cirurgia a ser realizada; saber
reconhecer os tempos cirúrgicos para antecipar a necessidade do instrumental a
ser utilizado.
4. Local: conhecer os principais anestésicos utilizados para anestesia loco
regional; identificar os riscos, indicações e cuidados da utilização de anestésicos
locais; saber aplicar anestesia local em diversas formas de feridas e sua relação
com a localização anatômica; identificar efeitos colaterais locais e sistêmicos do
uso de anestésicos locais; conhecer as recomendações e exigências do CRM
quanto ao ambiente e os materiais necessários para a realização de um
procedimento com anestesia local

COMPONENTE CURRICULAR

CONTEÚDOS
5. Cuidados pré-operatórios: solicitar e avaliar os exames préoperatórios necessários para cada caso. Graduar o risco pré-anestésico segundo
a American Society of Anaesthesiologists (ASA); conhecer os cuidados com a
alimentação, continuação ou suspensão de medicamentos, banho, tricotomia e
uso de acessórios.
6. Descrição Cirúrgica: saber construir uma descrição cirúrgica, seguindo os
preceitos cronológicos; estruturar a descrição em etapas; valorizar conhecimentos
sobre nomenclatura cirúrgica, antissepsia, posição operatória, topografia

Habilidades Profissionais V
(Continuação)

anatômica da cirurgia; discutir a importância do documento médico, de quem é a
responsabilidade pela confecção da descrição e suas repercussões legais e
bioéticas.
7. Prescrição Médica e Protocolos de Segurança em Cirurgia: saber
construir uma prescrição médica, com enfoque no período pós-operatório;
padronizar a sequência dos itens prescritos; aplicar protocolos de segurança em
cirurgia como avaliação de risco para tromboembolismo venoso, reconciliação
medicamentosa, interação medicamentosa, período de jejum, alergias, etc;
discutir a importância do documento médico, de quem é a responsabilidade
pela confecção da prescrição e suas repercussões legais e bioéticas.

8. Diérese:conhecer as principais incisões cirúrgicas utilizadas na prática
clínica; manusear adequadamente o bisturi frio, sabendo montar e desmontar
o mesmo; identificar os principais tipos de lâmina; realizar incisões em
modelos experimentais.
9. Fios: conhecer e identificar os diversos tipos de fios cirúrgicos;
caracterizar os fios quanto a absorção, material, filamentos, memória,
pliabilidade, entre outros; conhecer a correta indicação de cada fio.
10. Síntese: confeccionar síntese utilizando pinça e porta-agulha; realizar
suturas com pontos separados, contínuos, hemostáticos e estéticos;
conhecer a indicação dos tipos de sutura.
11. Manuais: realizar nós cirúrgicos manuais pelas diversas técnicas.

COMPONENTE CURRICULAR

CONTEÚDOS
12. Curativos Cirúrgicos: cuidados e confecções de curativos cirúrgicos;
conhecer os tipos de curativos; indicações dos diversos tipos de curativos;
conhecer os produtos, medicamentos e placas utilizadas em curativos;
conhecer sobre câmara hiperbárica.
13. Sondagem Nasogástrica, Orogástrica e Nasoenteral: aprender a técnica
para implantar sonda nasogástrica, orogátrica e nasoenteral; conhecer as
indicações de cada procedimento; interpretação de exames radiológicos que
confirmam o posicionamento da sonda nasogástrica; conhecer sobre nutrição

Habilidades Profissionais V
(Continuação)

enteral.
14. Derivações Urinárias Simples: saber passar sonda vesical de Foley;
diferenciar a sonda de alivio da sonda de longa permanência; conhecer as
indicações dos diversos tipos de sonda; conhecer as possíveis complicações
da sondagem vesical.
15. Acesso Venoso Periférico: conhecer os diversos tipos de agulhas e suas
indicações de uso para realizar acesso venoso periférico; realizar acesso venoso
periférico, seguindo os preceitos técnicos adequados; aprender a realizar
fixação e cuidados adequados em relação ao acesso venoso periférico.
16. Acesso Venoso Central: conhecer as indicações, complicações e cuidados
para com o acesso venoso central; aprender as técnicas para punção da veia
jugular interna e subclávia; aprender a fixar o acesso venoso central.
17. Paracentese e Toracocentese: conhecer as indicações e

dos dois

procedimentos.; aprender a técnica adequada para realização dos dois
procedimentos.
18. Videolaparoscopica: conhecer sobre os instrumentais específicos da
videolaparoscopia.
19. Acesso as Vias Aéreas: saber identificar os parâmetros anatômicos para
intubação orotraqueal; manusear adequadamente o laringoscópio; conhecer
os tipos de tubos oro- traqueais; realizar intubação oro-traqueal com a
técnica adequada.
20. Torácica: conhecer as indicações, complicações e cuidados com a drenagem
torácica; realizar drenagem torácica utilizando a técnica adequada; conhecer as
indicações para retirada do dreno.

COMPONENTE CURRICULAR

BIBLIOGRAFIA

1- REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO SUGERIDO
- Sabiston - Tratado de Cirurgia - 18ª Edição - Editora
Elsevier - KENNETH L.MATTOX; COURTNEY M.
TOWNSEND; R. DANIEL BEAUCHAMP.
- Técnica Cirúrgica - Bases Anatômicas, Fisiopatológicas
Habilidades Profissionais V

e Técnicas da Cirurgia - 4ª Edição 2001 - Goffi, Fabio
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Schmidt.
- CBC - Clínica Cirúrgica do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões - Editora Atheneu - ANDY PETROIANU.
- Zollinger - Atlas de Cirurgia - 8ª Edição. Autor:
Zollinger Jr., Robert; Zollinger, Robert. Editora:
Guanabara Koogan

