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Objetivos: 

Capacitar o aluno para discutir e propor estratégias de diagnóstico e tratamento envolvendo 
todos os aspectos relacionados às doenças vasculares e seus fatores de risco. As discussões 
abordarão tanto aspectos clínicos quanto cirúrgicos das diferentes modalidades terapêuticas. 

Justificativa: 

A disciplina propõe discutir aspectos clínicos relacionados às principais doenças vasculares 
discutindo aspectos relacionados ao diagnóstico e tratamento, baseando-se em protocolos de 

conduta nacionais e internacionais validados e certificados pelas principais entidades e 
organizações relacionadas a área. As metodologias adotadas devem privilegiar a participação 
ativa do aluno na construção do conhecimento e na integração entre conteúdos, estimulando 
a elaboração de estratégias de conduta diante das mais diversas situações clinicas.  

Conteúdo: 

O programa de atividades desenvolver-se-á no ambiente de enfermaria cirúrgica com visita a 

beira do leito e em sala de reuniões multidisciplinar (Sala 930), no nono andar do 
Departamento de Cirurgia e Anatomia do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto- USP, onde ocorrerão as apresentações dos casos e discussões das estratégias 
terapêuticas. A sala é equipada com aparelho multimídia e acesso a internet. O foco será a 
aplicação dos conhecimentos e práticas adquiridas na atenção às afecções vasculares de 

maior prevalência decorrentes da aterosclerose e de outras doenças degenerativas que 
caracterizam a maioria das síndromes vasculares, mediante compreensão da fisiopatologia e 
da história natural dessas afecções, análise crítica da abordagem diagnóstica e terapêutica 
nos diferentes níveis de atenção à saúde com base nas evidências científicas e consensos 
com suas implicações éticas e de custo efetividade. As estratégias serão individualizadas e 
expostas em apresentação formal durante a reunião. Conteúdo Mínimo - Aneurismas de 
aorta - Doença Aterosclerótica Obstrutiva - Tromboembolismo Venoso - Doença Carotídea 
Extracraniana - Doença Venosa Periférica - Vasculites - Malformações Vasculares  

Forma de Avaliação: 

- Avaliação do formato e conteúdo das apresentações clínicas individuais. - Desempenho e 
assiduidade durante as visitas à beira de leito. - Relatório final ve 
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