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PROGRAMA DA DISCIPLINA 
 
 
01 - Elementos de Identificação : 
 
  Departamento de Clínica Cirúrgica 
  Disciplina de Cirurgia Cárdio-Torácica 
  Código da disciplina : CIR 00154 
  Carga horária total : 45 horas 
  DOCENTES : Schariff Moysés 
    Berilurdes Wallacy Garcia 
    Moysés Pedro Amoury Nader 
 
02 - População alvo :  
 
  O Curso se destina a 60 alunos do Curso de Medicina , divididos em seis 
turmas com dez alunos cada . 
 
03 - Função da disciplina no currículo :  
 
  A disciplina Cirurgia Cárdio-Torácica tem como função básica os seguintes 
ítens : fornecer ao aluno os ensinamentos básicos da cirurgia cardiotorácica para que ele 
possa executar alguns procedimentos , e saber encaminhar quando necessário ; fornecer 
ao aluno o mínimo indispensável para que ele possa se tornar candidato a um estágio ou 
residência na especialidade ; ter condições de diálogo com os Professores da 
especialidade . 
 
04 - Conteúdo , Objetivos e atividades didáticas :  
 
a) Parada cardíaca : saber fazer o diagnóstico com certeza e rapidez , tornar o aluno 
hábil na ressucitação , ensinando-lhe as técnicas , abordar a necessidade de ser a 
ressucitação rápida e ordenada , bem como as medidas pós-ressucitação para a 
manutenção da vida . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria . 
  Aula teórica 
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b) Traumatismos do tórax : visa orientar as medidas necessárias e de emergência 
diante do traumatizado de tórax , analisando as alterações respiratórias e circulatórias que 
podem ocorrer e orientar o tratamento de acordo com a fisiopatologia . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
c) Epiema do Tórax : orientar no diagnóstico precoce para evitar sequelas . Discutir os 
tratamentos cirúrgicos iniciais . Analisar as suas consequências quando não atendido . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
d) Tumores malígnos do pulmão : demonstrar a necessidade do diagnóstico rápido bem 
como analisar a operabilidade do tumor .Demonstrar as técnicas para o diagnóstico e 
estadiamento das lesões . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
e) Pré e Pós -operatório em Cirurgia Torácica : demonstrar a necessidade de 
integração entre os clínicos e o cirurgião na análise da função pulmonar e cardíaca , antes 
e após a cirurgia . Tornar o aluno hábil na profilaxia e tratamento das complicações 
torácicas em cirurgia . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
f) Bronquiectasias : conhecer as indicações cirúrgicas e as principais técnicas de 
ressecção . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
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g) Princípios gerais de técnica nas ressecções pulmonares : visa orientar o aluno e 
torná-lo apto a ajudar ou executar uma toracotomia e ressecar o pulmão ou parte dele . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
h) Circulação extra-corpórea : tem como objetivo capacitar o aluno a ajudar e entender 
tal técnica cirúrgica . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
i) Abscesso de pulmão : visa dar ao aluno uma visão geral do problema , capacitando-o 
a indicar uma cirurgia quando tiver indicação . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
l) Tumores do Mediastino : habilitar o aluno no diagnóstico e indicação cirúrgica . 
Orientar nas técnicas de ressecção . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
m) Emergências em Cirurgia Cardíaca : habilitar o aluno no reconhecimento de 
medidas urgentes para o tratamento das doenças cardíacas mais graves . Habilitá-lo a 
diagnosticar e orientar o tratamento . 
  Discussão em grupo . 
  Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
n) Pneumotórax : visa orientar o aluno no diagnóstico e habilitá-lo a tratar . 
  Discussão em grupo . 
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Demonstração prática . 
  Atividades de Enfermaria 
  Aula teórica 
 
05 - Avaliações: 
  TEÓRICAS : serão  realizadas 03 avaliações teóricas no decorrer do 
programa  e 01 avaliação teórica final . 
 
06 - Bibliografia  
-Clínica Cirúrgica , Alípio Correa Neto 
- Câncer, Gesse Teixeira 
 

Vitória/ES, ___ de _________________ de 20___ . 
 
 
 

Prof. Dr. Antônio José Gonçalves e Leal 
Chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS/UFES 

 

 


