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EMENTA
O conteúdo programático do módulo de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial
visa: integrar o conhecimento nas áreas de Otologia- Audiologia – Otoneurologia –
Rinosinusoligia-Faringolaringologia- Cirurgia Cervico-Facial, para que o aluno possa
conhecer as características fisiopatológicas das doenças de maior prevalência na
especialidade, em seus diversos segmentos, identificando suas diversas fases evolutivas
bem como compreender fundamentos das consultas e terapêuticas básicas. Realizar
diferentes técnicas de diagnóstico clínico e laboratorial para que possa ministrar um
atendimento básico na especialidade com alto nível de qualidade técnica, abrangendo
aspectos que vão desde uma boa relação-médico paciente, boas práticas de biossegurança e
de medicina preventiva.
OBJETIVOS GERAIS
Capacitar o aluno para:
- Conhecer os aspectos da anatomo-fisiologia dos sistemas relacionados a especialidade,
bem como a fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das doenças de maior prevalência na
população;
- Entender as repercussões bio-psico-sociais das moléstias em otorrinolaringologia e
cirurgia cérvico facial, com vistas a um atendimento integral ao paciente.
- Compreender alguns dos mecanismos de ação de doenças na especialidade que podem
gerar limitações na vida social e profissional e as condutas e interações com outras
disciplinas que podem ajudar a promover a reabilitação do indivíduo.
- Identificar as principais causa determinantes das doenças mais prevalentes da
especialidade na população;
COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES
Tenha sólido conhecimento dos conteúdos de Otologia- Audiologia – Otoneurologia –
Rinosinusoligia-Faringolaringologia- Cirurgia Cervico-Facial
- Saber diagnosticar e tratar as doenças de maior prevalência na especialidade.
- Saber se relacionar com os pacientes e demais membros da equipe de saúde observando
uma postura ética em prol do bem estar dos pacientes.
- Saber apresentar o resultado de seus estudos e o conhecimento adquirido com clareza e
adequação, tanto na forma escrita (avaliações, relatórios e trabalhos), como na forma oral
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(seminários, palestras, oficinas).
INTERDISCIPLINARIDADE
Os conteúdos programáticos ministrados têm por finalidade estudar doenças na
especialidade e suas repercussões no o indivíduo e na coletividade. Para isso será
necessário que o aluno possa compreender os diferentes aspectos contemplados no
conteúdo programático, desenvolver habilidades técnicas, bem como compreender a
epidemiologia e os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas principais doenças,
indicadores sociais e sua relações e repercussões no desenvolvimento humano da
população. Esta formação integrada deverá contribuir com a formação de um profissional
consciente voltado para a melhoria da qualidade de vida da população humana, dentro do
rigor científico, ético e moral, objetivando o desenvolvimento do eixo temático saúde e
doença.
CORPO DOCENTE
Prof. Jorge da Cunha Barbosa Leite;
Profa Maria Helena de Araújo Melo,
Prof. Marcos André de Sarvat,
Professor Hugo Fraga Barbosa Leite
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Anatomofisiologia da Audição - Anatomofisiologia do Sistema Vestibular Doenças Cócleo-vestibulares - Schwanoma Vestíbulo-Cocleares Relação Médico-Paciente
- Postura ética no atendimento ao idoso, adultos e Crianças Paralisia Facial Periférica Diagnóstico e Tratamento -Rinites, Rinosinusites - Diagnóstico e tratamento clínico e
cirúrgico -Anginas agudas e crônicas - Tratamento clínico e cirúrgico Tratamento
Cirúrgico das Afecções do Ouvido - Fisiologia dos Mergulhos e Vôos - Doenças
descompressivas - Medicina – Hiperbárica Otites externas, Otites Médias Agudas e
Crônicas - Anatomofisiologia do Laringe - Tumores Laríngeos - Diagnóstico e Tratamento
- Principais e mais comuns sinais e sintomas ORL no Idoso e na Criança - Métodos
Complementares em Otorrinolaringologia-Urgências e Emergências mais comuns em ORL.
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