
PROGRAMA DO WORKSHOP DE PEQUENA CIRURGIA BLOCOMED  

08:30 - Abertura do secretariado  

09:00 – Apresentação da empresa Blocomed, do Kit de Cirurgia Blocomed e dos formadores.  

09:30 – Instrumental Cirúrgico Básico  

Introdução aos instrumentos usados na pequena cirurgia. Qual a função dos instrumentos. Como usar 
correctamente o instrumental cirúrgico.  

10:00 – Fios de Sutura 

 Introdução e caracterização dos fios de sutura que existem no mercado.  

 Diferenças e indicações para cada tipo de fio.   

10:30 – Tipos de Ferida  

 Caracterização dos diferentes tipos de ferida e correcta abordagem para cada situação. História clínica do 
doente em Pequena Cirurgia e acompanhamento. 

  

coffee-break 

  

11:00 – Anestésicos Locais 

 Introdução e caracterização dos diferentes anestésicos locais. Técnicas de anestesia local. 

11:30 – Assépsia 

 Assépsia do cirurgião (técnica de lavagem de mãos, calçar luvas esterilizadas correctamente, vestir bata 
cirúrgica).  

 Assépsia da ferida e colocação de campos. 

12:00 – Técnicas de Sutura para diferentes tipos de feridas 

 Diferentes tipos de sutura com especial atenção para os pontos simples, undermining, pontos Donatti, 
sutura contínua e  

 pontos hemostáticos.  

  

12:45 – Almoço Livre 

  

14:00 – Técnica de Anestesia e Sutura de pontos simples  

Explicação da técnica básica de sutura e treino na plataforma. Acompanhamento por parte dos formadores 
nas mesas de treino para  

esclarecimento de dúvidas.  

15:00 – Técnica de pontos Donatti e sutura contínua 



Explicação da técnica básica de sutura e treino na plataforma. Acompanhamento por parte dos formadores 
nas mesas de treino para  

esclarecimento de dúvidas.  

  

coffee-break 

  

16:00 – Técnica de nós manuais 

Explicação da técnica de nós manuais. Acompanhamento por parte dos formadores nas mesas de treino para 
esclarecimento de dúvidas. 

17:00 – Treino Livre 

  

* Após desenvolvimento das skills cirúrgicas básicas haverá liberdade para cada aluno treinar a técnica que 
mais tenha interesse sempre acompanhado dos formadores para esclarecimento de dúvidas. 

  

17:30 – Avaliação. 

18:00 – Final do Curso 

 


