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EMENTA
A Disciplina de Gastroenterologia Clínico e Cirúrgico compreende e engloba o
conhecimento das principais síndromes e condições nosológicas que acometem o
aparelho digestivo e as glândulas anexas como fígado e vias biliares e pâncreas. Os
tópicos essenciais da matéria são as grandes síndromes em gastroenterologia e cirúrgica
como como as síndromes dispépticas, diarreicas, ictéricas/colestáticas, hemorrágicas, de
insuficiência hepática, pancreática, obstrutivas e consumptivas.
OBJETIVO GERAL
Avaliar a etiopatogenia, história natural, manifestações clínicas, diagnóstico e o
tratamento clínico e cirúrgico das grandes síndromes e condições nosológicas que
acometem o aparelho digestivo e glândulas anexas.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Ao final do módulo, pretende-se que o aluno esteja apto às seguintes competências e
habilidades:
• Competências: saber apreciar, avaliar e identificar as grandes síndromes e
condições nosológicas relacionadas ao aparelho digestivo.
• Habilidades: aprender a reconhecer, diagnosticar e tratar as principais condições
nosológicas do aparelho digestivo, adestrando – se no diagnóstico e tratamento
clínico e cirúrgico das principais enfermidades do aparelho digestivo.
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Atitudes: que o estudante desenvolva ao longo do curso capacidade de raciocínio
diagnóstico e cirúrgico, e desenvolva a capacidade de análise critica frente aos
diagnóstico teórico e práticos das principais enfermidades do aparelho digestivo.
METODOLOGIA
• A metodologia do curso será através de recursos didáticos sob forma de aulas
expositivas, presenciais, com a inserção de casos clínicos, atividades teóricas e
práticas nas enfermarias e ambulatórios, de modo a promover a necessária
interação entre os conteúdos teórico e práticos.
AVALIAÇÃO
Serão realizadas avaliações teóricas e práticas.
INTERDISCIPLINARIDADE
A disciplina de gastroenterologia clínico e cirúrgica terá íntima ligação com o período e
com o conteúdo programático das disciplinas de clínica médica e cirurgia.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Distúrbio da motilidade do esôfago: disfagias e acalasia
• Doença do Refluxo Gastroesofágico: diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico.
• Síndromes dispépticas: doenças ulceropépticas, gastrites aguda e crônica
• Helicobacter pylori
• Hemorragias digestivas alta: varicosa e não varicosas
• Doença inflamatória intestinal
• Insuficiência hepática aguada e crônica
• Hepatites agudas e crônicas
• Cirrose e complicações
• Hipertensão portal
• Carcinoma hepatocelular
• Colecistites e colangite
• Pancreatites aguda e crônica
• Tumores esôfago-gastrico
• Tumor de colon
• Tumor das vias biliares
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