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O Serv iço  de  C i ru rg ia  Gera l  do  Hosp i ta l  de  C l ín icas  a tende
fundamentalmente doenças de indicação cirúrgica do aparelho digestivo,
de glândulas endócrinas, tumores retroperitoniais e hérnias abdominais.
Mantém serviço de transplante de fígado e de pâncreas e grupos para
procedimentos de alta complexidade na área do esôfago, estômago, vias
biliares e pâncreas. Integra-se com todos os outros Serviços dentro do
sistema multidisciplinar de atendimento do Hospital de Clínicas. O Serviço
de Cirurgia Geral é responsável ainda pela Emergência Cirúrgica,
mantendo equipe de plantão nas 24 horas do dia.	Além disso, o Serviço
mantém seis equipes com atendimento ambulatorial, dentre as quais os
alunos podem escolher àquelas que melhor compatibilizar com seus
horários.  O objetivo geral consiste no aprendizado do aluno, associado à
colaboração na promoção de saúde e atendimento assistencial de
qualidade aos pacientes em acompanhamento ambulatorial no Serviço de
Cirurgia Geral.  Cada aluno deve acompanhar e, quando possível,
realizar o atendimento ambulatorial de pacientes submetidos a
procedimentos cirúrgicos ou em acompanhamento por condições
potencialmente cirúrgicas do trato gastrointestinal. Também orientam os
pacientes com o objetivo de eliminar ou reduzir fatores de risco que
possam interferir no seu prognóstico; além de esclarecem, aos familiares,
a condição médica do paciente assistido. Os professores orientadores,
por sua vez, colaboram com o treinamento dos alunos no atendimento
ambulatorial e os instruem sobre as patologias cirúrgicas mais
prevalentes, bem como as principais condutas e procedimentos frente
aos casos. A longo prazo, objetiva-se que os extencionistas colaborarem
com o desenvolvimento científico reunindo dados epidemiológicos e
informações relevantes para a produção técnico-científica com objetivo de
aprimorar o conhecimento teórico e prático.Para tanto, a criação de banco
de dados a partir dos pacientes atendidos e a realização de relatos de
casos relevantes para a comunidade científica e para a formação
médica-acadêmica. O objetivo final é a promoção de aprendizado através
do contato entre acadêmicos, residentes e professores pertencentes ao
serviço. Como resultados, temos os alunos acompanhando efetivamente
os atendimentos das equipes do Serviço da Cirurgia Geral, respeitando o
horário das aulas da graduação,  nas Zonas Ambulatoriais do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre.


