
FACULDADE DE MEDICINA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Av. Eugênio do Nascimento s/nº Bairro: Dom Bosco – Juiz de Fora - CEP: 36038-330

TEL (32) 2102-3841 FAX (32)2102-3840
e-mail: secretaria.medicina@ufjf.edu.br -coord.medicina@ufjf.edu.br

PROGRAMA DE DISCIPLINA
DISCIPLINA: 
Cirúrgica X 
DEPARTAMENTO: 
Cirurgia 

CÓDIGO:
CIR037

CARGA HORÁRIA: 3 

PRÉ-REQUISITOS: Técnica Operatória (CIR032), Semiologia II (CME037) e Patologia Geral (PAT020)

EMENTA(DESCRIÇÃO DISCURSIVA RESUMINDO CONTEÚDO CONCEITUAL/PROCEDIMENTAL):

A disciplina clínica médico cirúrgica X é formada por 3 disciplinas: Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica. 
A disciplina  tem  como  objetivo  geral  transmitir  e  trabalhar  conhecimentos  médicos  básicos  referentes  a  cada  uma  das
disciplinas, com ênfase na formação do médico generalista e que atue em atenção básica em saúde. 
São enfatizados os aspectos mais relevantes para formação médica em cada uma das 3 áreas. 
A disciplina trabalha com turmas menores (não mais que 30 alunos) o que possibilita um maior contato docente-discente. As
atividades são divididas em ciclos com duração de 5 semanas, e conta com aulas teóricas, teórico-práticas, participação em
laboratório  de habilidade  clínica,  seminários  e  discussão  de  artigos  científicos  e  casos  clínicos.  Conta atualmente  com 5
professores. Estes são orientados a desenvolver projetos de pesquisa e extensão, que junto com o ensino, formam os 3 pilares
fundamentais da atividade docente universitária. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA(CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES):

OFTALMOLOGIA: 
Promover conhecimentos básicos sobre os mecanismos relacionados visão, de forma que o médico generalista possa reconhecer
as principais condições que levam a perda visual. Além disto, possibilitar o diagnóstico das principais afecções oculares, com
especial ênfase: no diagnóstico diferencial de olho vermelho, nas principais urgências oftalmológicas, manifestações oculares
de doenças sistêmicas e orientação e conduta no trauma ocular. Esta abordagem torna-se relevante em especial  por que o
atendimento  a  pacientes  com queixas  oftalmológicas  em muitas  vezes  poderá  ser  realizado  inicialmente  por  um médico
generalista.

OTORRINOLARINGOLOGIA

Fazer com que o aluno se interesse com o conhecimento das diversas doenças que se manifestam nos ouvidos, nariz e garganta.
Despertar  a  sua atenção  no sentido da história  clínica,  fisiologia,  fisipatologia,  diagnóstico  e tratamento destas  molestias.
Elucidar que estas manifestações devam ser analisadas pelos fatores que as predispõem, quer sejam locais ou a distância -
hereditários, metabólicos, neurológicos, dermatológicos, etc.. Centrar, então, a otorrinolaringologia no sentido de tratar o corpo
humano relacionando-se com as  outras  especialidades  médicas.  Focalizar,  também, uma diferença  na avaliação  e conduta
quanto infância, fase adulta e na velhice.

CIRURGIA PLÁSTICA

Propiciar aos alunos da graduação as noções básicas de cirurgia plástica, às quais são indispensáveis a formação do médico 
generalista.
O enfoque é dado ao conhecimento dos procedimentos cirúrgicos de reparação dos tecidos e da reconstrução da parte externa 
do corpo perdidos após doença, trauma ou afecções congênitas.
Permitindo ao futuro médico que tenha um conhecimento adequado e possa pesquisar, prevenir, diagnosticar, tratar e orientar 
satisfatoriamente pacientes que necessitem de atendimento básico em cirurgia plástica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE EM TÓPICOS E SUBTÓPICOS):

Oftalmologia:
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Anatomia e fisiologia ocular
Principais erros refracionais (Ametropias)
Principais aspectos relacionados ao exame oftalmológico
Diagnóstico diferencial de olho vermelho
Diagnóstico e conduta no trauma ocular
Perda visual aguda e crônica 
Principais afecções oftalmológicas na infância 
Manifestações oculares de doença sistêmicas

Otorrinolaringologia 
Anatomia e fisiologia da Orelha
Otites externa e média
Anatomia e fisiologia do Nariz
Rinossinusopatias agudas e crônicas
Complicações em rinossinusites
Anatomia e fisiologia da Faringe
Amigdalites agudas e crônicas
Anatomia e fisiologia da Laringe
Laringites agudas e crônicas
Fisiologia da audição

Cirurgia Plástica
Princípios básicos da cirurgia plástica: suturas, retalhos e enxertos cutâneos.Processo de cicatrização e cicatrizes patológicas

METODOLOGIA (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, TRABALHO DE CAMPO, ETC):

Aulas Teóricas 
Aulas Teórico-práticas
Aulas práticas
Laboratórios de habilidade clínica (sumário do exame oftalmológico e otorrinolaringológico, incluído exame de fundo de olho,
otoscopia, técnicas de suturas e confecção de retalhos cutâneos). 
Seminários com apresentação de trabalhos pelos alunos 
Discussão de artigos científicos e casos clínicos 

AVALIAÇÃO(FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC):

A avaliação inclui teste de verificação de conhecimentos, que pode ser constituído por provas de múltipla escolha, dissertativas,
teóricos práticas (com slides e imagens de fundo de olho associado a casos clínicos, por exemplo) aplicados a cada 5 semanas.
Além disto é avaliado a frequência, assiduidade, interesse, participação, iniciativa, capacidade de trabalho em grupo por parte
do discente. As turmas são subdividas em grupos menores o que facilita as atividades didáticas e relação discente-docente. 

BIBLIOGRAFIA(BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR):

OFTALMOLOGIA

Série Oftalmologia Brasileira - Conselho Brasileiro de Oftalmologia - 3º Edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2011.

Oftalmologia Geral. 17ed. Whitcher, John P.; Asbury, Taylor; Riordan-eva, Paul; Vaughan, Daniel. 

Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2749&lng=en&nrm=iso

Revista Brasileira de Oftalmologia. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7280&lng=en&nrm=iso

Oftalmologia 1 edição. Número na biblioteca 93529. Editora Manole. 2004. Paulo Schor, Wallace Chamon, Rubens Belfort Jr. 

Essencial em Oftalmologia. Aldamir Morterá Dantas. Rio de Janeiro. Cultura Médica: Guanabara Koogan. 2011. 

Condutas Práticas em Oftalmologia: Clínica Oftalmológica, Hospital das Clínicas FMUSP / editores Milton Ruiz Alves, 
Yoshitaka Nakasima, Tatiana Tanaka. 1 edição – Rio de Janeiro: Cultura Médica. Guanabara Koogan, 2013. 

OTORRINOLARINGOLOGIA

4 Manual de Otorrinolaringoligia Pediatrica da IAPO. Editora: Lis Gráfica & Editora; 2006. Número da Obra 156395. 

Otorrinolaringologia. Editora Manole, 2003. Número da Obra 93545. 
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Prinicipios de Otorrinolaringologia – Cirurgia de Cabeça e Pescoço – 9a  edição 
ISBN 0-07-148270-9 / 978-0-07-148270-7 / 2008. AMGH Editora. 

Urgências e Emergências em Otorrinolaringologia
EDIÇÃO: 1ª 
Autor: Figueiredo, Ricardo
Editora: Revinter

Tratado de Otorrinolaringologia - 4 Vol.
EDIÇÃO: 2ª 
Autor: Silvio Caldas Neto, João Ferreira Mello Jr. Regina Helena Garcia Martins, Sady Selaimen d Costa
Editora: ROCA

Diretrizes Brasileiras de Rinossinusites www.rborl.org.br

CIRURGIA PLÁSTICA

CIRURGIA PLÁSTICA - OS PRINCÍPIOS E A ATUALIDADE 

Autor: MÉLEGA -VITERBO - MENDES 

Editora:  GUANABARA KOOGAN. 2011

ISBN: 9788527716482

CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA. Número da obra 124335. Andrich, Cristian Elbio. 

CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA. Número da obra 124331. Netto, Luciana. 
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