
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA CIRÚRGICA 
 

PROGRAMA DA DISCIPLINA DE CLÍNICA CIRÚRGICA III 
CÓDIGO : CIR 2426 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL : 120 HORAS 
CRÉDITOS : 05 
 
EMENTA: Estudo teórico e prático ambulatorial das patologias cirúrgicas prevalentes. 

Cirurgia Ambulatorial. A sequência da programação teórica progride a partir da patologia 

mais frequente para a menos frequente em um Ambulatório de Clínica Cirúrgica Geral, 

independente da área de sub-especialidade. Importa a aquisição gradativa da competência 

na realidade do dia a dia de um Ambulatório de Clínica cirúrgica. 

 

POPULAÇÃO ALVO:  O Curso se destina aos alunos do Curso Médico no 8º período, 

com noções básicas, em processo de aprendizagem no trato com pacientes e em 

desenvolvimento psicomotor. 

 

FUNÇÃO DA DISCIPLINA NO CURRÍCULO: Dar formação geral ao aluno com 

relação aos ítens abordados no conteúdo programático, de acordo com os objetivos gerais e 

específicos propostos . 

 

PROGRAMA: 
 
01 - Propedêutica uro-radiológica  

  Objetivos: adquirir conhecimento no campo do diagnóstico em Urologia. 

Tomar conhecimento dos vários tipos de exames nessa área e identificar as principais 

patologias no exame urorradiológico. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 
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02 - Trauma cabeça e pescoço 

  Objetivos: adquirir conhecimento sobre os tipos de traumas de cabeça e 

pescoço, identificá-los e saber orientar o tratamento. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas.  

 
03 - Semiologia vascular micro e macrocirculação  

  Objetivos: fornecer ao estudante dados de anatomia e provas especiais de 

exame físico das macro e microrredes vasculares. Embasar sobre os aspectos fisiológicos da 

microrrede. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas.  

 

04 - Infecção urinária 
  Objetivos: identificar, diagnosticar e tratar as infecções urinárias de um 

modo geral, assim como tomar conhecimento dos métodos para prevení-las. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 
05 - Anomalias congênitas do pescoço e bócios  

  Objetivos: identificar as lesões congênitas da região, classificá-las e orientar 

o tratamento. Diagnosticar, classificar e orientar o tratamento dos diversos tipos de bócio. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 

06 - Insuficiência venosa crônica  

  Objetivos: sedimentar os aspectos fisiopatológicos, clínicos e diagnósticos 

resultantes da hipertensão venulo-capilar e estase crônicos. Apreender os principais 

recursos para diagnose diferencia . 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 

07 - Linfedemas 

  Objetivos: reconhecer as características clínicas gerais dos linfedemas. 

Conhecer suas principais etiologias e diagnóstico diferencial. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 

08- Adenoma e Carcinoma de próstata 
  Objetivos : identificar os principais sinais e sintomas diagnósticos pelo 

exame físico . Solicitar exames. Identificar , tomar conhecimento dos métodos diagnósticos 

dessas  
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patologias , classificar , tratar e conhecer métodos de acompanhamento do tratamento das 

mesmas . 

  Discussão em grupo , demonstração prática , aulas teóricas 

 
09 - Câncer da tireóide 
  Objetivos: diagnosticar, classificar e orientar o tratamento das lesões 

malígnas da tireóide. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas.  

 
10- Trombose venosa profunda 
  Objetivos: conhecer aspectos fisiopatológicos, conhecer aspectos clínicos 

que favorecem o diagnóstico, conhecer os recursos de profilaxia, conhecer os recursos 

terapêuticos. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas.  

 
11 -Varizes  

  Objetivos: identificar as varizes sistêmicas e não sistêmicas, correlacionar os 

fatores de risco para desenvolvimento de varizes, saber orientar o diagnóstico e tratamento 

clínico das varizes. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas.  

 

12 – Uretrites e doenças sexualmente transmissíveis 
  Objetivos: conhecer os principais sinais e sintomas das uretrites e doenças 

sexualmente transmissíveis. Orientar o tratamento e fazer a prevenção das mesmas. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 
13 - Câncer de laringe e boca  

  Objetivos: saber examinar, diagnosticar, classificar e orientar o tratamento 

das lesões malígnas de boca e laringe. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 

14 - Síndrome isquêmica aguda  

  Objetivos: conhecer os sinais e sintomas da isquemia aguda. Adotar as 

medidas clínicas iniciais para diminuir a morbi-mortalidade do quadro. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA CIRÚRGICA 
 

 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 

17 - Litíase renal  
  Objetivos: identificar os rpincipais sinais e sintomas, métodos diagnósticos e 

orientar a indicação das principais formas de tratamento. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 
18 -Tumor de bexiga 

  Objetivos: conhecer os métodos diagnósticos, classificar, orientar o 

tratamento e acompanhar a evolução da patologia. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 

19 - Doenças das glândulas salivares 
  Objetivos: saber examinar, diagnosticar, classificar o tratamento das lesões 

malígnas de boca e laringe. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 
20 - Pé diabético  

  Objetivos: reconhecer as principais formas do pé-diabético, conhecer os 

procedimentos profiláticos para o pé diabético, contornar as situações que favoreçam o 

comprometimento ao pé do diabético. 

  Discussão em grupo, demonstração prática, aulas teóricas. 

 

AVALIAÇÃO: serão feitas 03(três) avaliações escritas no semestre e 01(uma) prova final 

aos alunos que não obtiverem média 7,0(sete). Avaliações diárias orais em nível de 

atividade ambulatorial. Será também avaliado o desempenho do aluno ao abordar o 

paciente em aula prática. 
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