UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA CIRÚRGICA
DISCIPLINA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
PROGRAMA DA DISCIPLINA
01 ) Elementos de Identificação :
Departamento de Clínica Cirúrgica / Centro de Ciências da Saúde/UFES .
Código da disciplina : CIR 0156
Carga horária semestral : 90 horas
Créditos : 04
Carga horária semanal : Teoria - 02 h. , Exercício - 04 h .
DOCENTES : Prof.William Joseph Robinson
Prof.Carlos Augusto Loureiro Barroso .
02) População alvo
O programa será aplicado aos alunos do Curso Médico do oitavo período .
03) Função do programa no currículo
Fazer com que o aluno atinja grau de conhecimento teórico-prático de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço , capacitando-o para uma adequada compreensão da
terminologia cirúrgica específica, possibilitando-o a realizar no futuro , pequenos
procedimentos e tomada de atitudes básicas, com habilidade, desenvoltura e
competência nos estágios subsequentes de Clínica Cirúrgica , Clínica Médica, ProntoSocorro, Clínica Obstétrica e outras especialidades afins .
04 ) Atividade Teórica
Exposição teórica de assuntos gerais básicos e discussão em grande grupo
.
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05) Atividade Prática
Atendimento ambulatorial, rotina de trabalho
metodização cirúrgica e observação de cirurgias.

com sentido de equipe,

06) Avaliações:
TEÓRICAS : serão realizadas 03 avaliações teóricas no decorrer do
programa e 01 avaliação teórica final .
07 ) PROGRAMA TEÓRICO
ASSUNTOS:
a) Anatomia do pescoço .
b) Traumatismo do pescoço .
c) Cisto e fístulas do pescoço .
d) Lesões da boca .
e) Glândulas salivares .
f) Tumores cutâneos do pescoço .
g) Lesões malígnas do laringe .
h) Lesões benígnas do laringe .
i) Bócios e nódulos.
j) Hipertireoidismo.
l) Neoplasia de tireóide.
m) Dissecção radical do pescoço.
n) Operações combinadas
o) Cistos e fístulas branquiais
p) Parótida - patologia e trauma .
q) Tumores benígnos do pescoço .
r) Doenças das glândulas submandibulares .
s) Traqueostomias .
t) Demonstrações práticas em regime ambulatorial.
u) Demonstrações práticas no Centro Cirúrgico .

Vitória/ES, ___ de _______________ de 20__.
Prof. Dr. Antônio José Gonçalves e Leal
Chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS/UFES

