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PLANO DE ENSINO - 2021 

I. Identificação da Disciplina/Módulo 

Código 
 

Nome 

No de Horas-Aula Carga Horária 

- Total Teóricas Práticas 

 Habilidades e Atitudes Médicas IV (HAM IV) 40 120 160 

 Horários 

Teóricas:  

Adulto: Sextas-feiras (09:10 às 10:00 hrs)  

Pediatria: Quartas-feiras (19 às 19:50)  

Práticas:  

Adulto: Segundas-feiras (13:30 às 16:00)*03 grupos/ 

(16:10 às 18:40) *03 grupos 

Pediatria: Rodízio às Segundas-feiras T, Terças-feiras 

T, Sextas-feiras T 

Quantidade Grupos de Turmas 

Práticas  

06 grupos 

II. Professor(es)  

Priscilla De Paula Cintra Nazareth 

Luciana Yara Bonaldi 

Junia Aparecida Pinto 

Amanda Corrêia Campos 

Adriene Gomes de Moraes 

Flávia Pasquinelli de Sales Cabral  

 

III. Ementa 

Semiologia da Criança e do Adolescente. Semiologia do Adulto e Idoso. Interpretação das 
síndromes mais prevalentes na prática médica, com ênfase no crescimento e 
desenvolvimento e nos sistemas respiratório, circulatório, digestório, endócrino, reprodutor, 
nefro-urinário e tegumentar, baseado nos princípios éticos e dos direitos humanos, direito 
das pessoas com deficiência e das relações étnico-raciais. 

IV. Competências, Habilidades e Atitudes      

• Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com 

responsabilidades legais e valorização da vida inerentes à profissão e ao estudante de 

Medicina 
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 • Comunicar-se de forma ética e humanizada com o paciente e seus familiares, colegas, 

instituições, comunidade e mídia 

• Interagir com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente, por meio de 

trabalho em equipe. • Ler e interpretar textos científicos em língua estrangeira: inglês 

• Analisar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação clínica  

• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e sua interação 

com o ambiente físico e social 

• Realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção da história clínica, bem 

como dominar a arte e a técnica do exame físico 

• Interpretar dados de anamnese a partir das narrativas valorizando aspectos econômicos, 

sociais e ocupacionais 

• Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação 

permanente 

• Realizar procedimentos clínicos indispensáveis para o atendimento médico em todas as 

fases do ciclo de vida • Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como 

cidadão e como médico  

• Avaliar as medidas de Segurança do Paciente e promover sua aplicação em todos os níveis 

de atenção à saúde 

• Aplicar as normas de Biossegurança  

• Aplicar a Medicina Baseada em Evidências para o raciocínio clínico e tomada de decisões 

compartilhadas 

V. Objetivo Geral   - Capacitar o estudante para:  

• Realizar anamnese e exame físico de adultos e idosos relacionados aos sistemas 
tegumentar, endócrino, digestório, urinário e reprodutor 

• Realizar anamnese e exame físico de crianças e adolescentes 

• Conhecer as especificidades do exame semiológico do RN 

• Realizar puericultura 

• Realizar o exame ginecológico e coleta de material preventivo, além de noções para 
realização do parto e acompanhamento do puerpério. 

VI. Objetivos de aprendizagem:  

OBS: -As aulas práticas acontecem na forma de rodízios com duração de 3 semanas 

          -As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas nas aulas práticas compreendem: 
Demonstração, Role Play/Dramatização, Grupos Balint, Laboratório de Habilidades: 
treinamento e retreinamento nos modelos, simuladores, atores e interpares, Ambulatórios e 
Enfermarias dos Hospitais conveniados 
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Aula 

Adulto 

(A) 

Pediatria 

(P) 

Data Objetivos de 

aprendizagem 

Tema Teoria (T) 

ou Prática 

(P) 

Métodos de 

aprendizagem 

1A 01/02/2021 Reconhecer, 

descrever e 

associar as 

lesões 

elementares às 

dermatites mais 

frequentes com 

ênfase nas 

síndromes 

eritemato-

escamosas. 

Síndromes 

eritemato-

escamosas 

T Palestra 

1A    P  

1P  Conhecer e 

aplicar as 

especificidades 

do exame 

semiológico do 

adolescente. 

Aplicar as 

habilidades de 

comunicação na 

consulta com 

pais/cuidadores, 

crianças e 

adolescentes. 

Semiologia do 

adolescente e 

habilidades de 

comunicação na 

consulta com 

pais/cuidadores, 

crianças e 

adolescentes. 

T Palestra 

1P    P  

2A 01/02/2021 Reconhecer, 

descrever e 

associar as 

lesões 

elementares às 

dermatites mais 

frequentes com 

ênfase nas 

micoses 

superficiais e 

hanseníase. 

Micoses 

superficiais e 

hanseníase 

T Palestra 
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2A    P  

2P  Aplicar o exame 

semiológico no 

RN 

Exame 

semiológico no 

RN 

T Palestra 

2P    P  

3A 05/02/2021 Conhecer e 

praticar as 

habilidades de 

comunicação na 

consulta com 

adultos e idosos 

Anamnese e 

exame físico do 

idoso 

T Palestra 

3A    P  

3P  Reconhecer, 

descrever e 

associar as 

lesões 

elementares às 

dermatites mais 

frequentes no 

RN, criança e 

adolescente. 

Lesões 

elementares mais 

frequentes no 

RN, criança e 

adolescente 

T Palestra 

3P    P  

4A 12/02/2021 Praticar o exame 

físico do paciente 

diabético com 

ênfase na 

avaliação do pé 

diabético. 

Exame físico na 

DM e pé 

diabético 

T Palestra 

4A    P  

4P  Conhecer a 

semiologia do 

crescimento e 

desenvolvimento 

do RN, criança e 

do adolescente. 

Realizar 

antropometria, 

marcar e 

interpretar os 

gráficos de 

crescimento. 

Semiologia do 

crescimento e 

desenvolvimento 

do RN, criança e 

adolescente 

T Palestra 
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4P    P  

5A 19/02/2021 Praticar o exame 

físico do paciente 

diabético com 

ênfase na 

avaliação da 

retina e 

neuropatia 

autonômica 

Exame físico na 

DM (avaliação da 

retina e 

neuropatia 

autonômica) 

T Palestra 

5A    P  

5P  Aplicar a 

semiologia do 

sistema 

endócrino 

(anamnese e 

exame físico) no 

RN, criança e 

adolescente 

Semiologia do 

sistema 

endócrino (RN, 

criança e 

adolescente) 

T Palestra 

5P    P  

6A 26/02/2021 Praticar o exame 

físico de 

pacientes com 

disfunção 

tireoidiana e 

adrenal. 

Exame físico de 

pacientes com 

disfunção 

tireoidiana e 

adrenal 

T Palestra 

6A    P  

6P  Aplicar a 

semiologia do 

sistema 

circulatório 

(anamnese e 

exame físico) no 

RN, criança e 

adolescente 

Semiologia do 

sistema 

circulatório (RN, 

criança e 

adolescente) 

T Palestra 

6P    P  

7A 05/03/2021 Praticar o exame 

físico da faringe, 

laringe, nariz, 

seios paranasais 

e cavidade oral. 

Praticar o exame 

Exame físico da 

faringe, laringe, 

nariz, seios 

paranasais, 

cavidade oral e 

T Palestra 
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físico da orelha, 

com ênfase na 

otoscopia. 

orelhas 

(otoscopia) 

7A    P  

7P  Praticar o exame 

físico do sistema 

circulatório no 

RN, criança e 

adolescente 

Exame físico do 

sistema 

circulatório no 

RN, criança e 

adolescente 

T Palestra 

7P    P  

8A 12/03/2021 Praticar o exame 

físico abdominal, 

com ênfase nas 

patologias do 

esôfago e 

estômago e 

intestino. 

Exame físico 

abdominal 

(patologias do 

esôfago, 

estômago e 

intestino) 

T Palestra 

8A    P  

8P  Praticar o exame 

físico da faringe, 

laringe, nariz, 

seios paranasais 

cavidade oral e 

orelha (com 

ênfase na 

otoscopia) na 

criança e 

adolescente. 

Exame físico da 

faringe, laringe, 

nariz, seios 

paranasais 

cavidade oral e 

orelha (com 

ênfase na 

otoscopia) na 

criança e 

adolescente. 

T Palestra 

8P    P  

9A 26/03/2021 Praticar o exame 

físico abdominal, 

com ênfase nas 

patologias do 

fígado e baço. 

Exame físico 

abdominal 

(patologias do 

fígado e baço) 

T Palestra 

9A    P  

9P  Praticar o exame 

físico da faringe, 

laringe, nariz, 

seios paranasais 

cavidade oral e 

orelha (com 

Exame físico da 

faringe, laringe, 

nariz, seios 

paranasais 

cavidade oral e 

orelha (com 

T Palestra 
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ênfase na 

otoscopia) na 

criança e 

adolescente. 

ênfase na 

otoscopia) na 

criança e 

adolescente. 

9P    P  

10A 09/04/2021 Praticar o exame 

físico abdominal, 

com ênfase nas 

patologias do 

pâncreas e vias 

biliares. 

Exame físico 

abdominal 

(patologias do 

pâncreas e vias 

biliares) 

T Palestra 

10A    P  

10P  Aplicar a 

semiologia do 

aparelho 

respiratório 

(anamnese e 

exame físico) na 

criança e 

adolescente. 

Semiologia do 

aparelho 

respiratório 

(criança e 

adolescente) 

T Palestra 

10P    P  

11A 16/04/2021 Praticar o exame 

físico do sistema 

urinário 

Exame físico do 

sistema urinário 

T Palestra 

11A    P  

11P  Aplicar a 

semiologia do 

aparelho 

respiratório 

(anamnese e 

exame físico) na 

criança e 

adolescente. 

Semiologia do 

aparelho 

respiratório 

(criança e 

adolescente) 

T Palestra 

11P    P  

12A 23/04/2021 Praticar o exame 

físico dos órgãos 

genitais 

masculinos 

Exame físico dos 

órgãos genitais 

masculinos 

T Palestra 

12A    P  
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12P  Aplicar a 

semiologia do 

aparelho 

digestório 

(anamnese e 

exame físico) no 

RN, criança e 

adolescente. 

Reconhecer os 

sinais de abdome 

agudo no RN, 

criança e 

adolescente. 

Semiologia do 

aparelho 

digestório e sinais 

de abdome 

agudo (no RN, 

criança e 

adolescente) 

T Palestra 

12P    P  

13A 30/04/2021 Praticar o exame 

físico dos órgãos 

genitais femininos 

Exame físico dos 

órgãos genitais 

femininos 

T Palestra 

13A    P  

13P  Aplicar a 

semiologia do 

aparelho urinário 

(anamnese e 

exame físico) no 

RN, criança e 

adolescente. 

Praticar o exame 

físico dos órgãos 

genitais 

masculinos e 

femininos na no 

RN, criança e 

adolescente 

Semiologia do 

aparelho urinário 

e exame físico 

dos órgãos 

genitais 

masculinos e 

femininos (RN, 

criança e 

adolescente) 

T Palestra 

13P    P  

14A 07/05/2021 Praticar o exame 

físico da mama. 

Exame físico da 

mama 

T Palestra 

14A    P  

14P  Aplicar a 

semiologia dos 

órgãos dos 

sentidos 

(anamnese e 

exame físico) no 

Semiologia dos 

órgãos dos 

sentidos (RN, 

criança e 

adolescente) 

T Palestra 
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RN, criança e 

adolescente. 

14P    P  

15A 14/05/2021 Praticar o exame 

ginecológico geral 

e preventivo 

Exame 

ginecológico 

geral e preventivo 

T Palestra 

15A    P  

15P  Aplicar a 

semiologia do 

sistema 

neurológico 

(anamnese e 

exame físico) no 

RN, crianças e 

adolescentes 

Semiologia do 

sistema 

neurológico (RN, 

crianças e 

adolescentes) 

T Palestra 

15P    P  

16A 21/06/2021 Praticar as 

noções de parto e 

puerpério 

Noções de parto 

e puerpério 

T Palestra 

16A    P  

16P  Aplicar a 

semiologia do 

sistema 

osteomuscular, 

com foco nas 

anormalidades 

mais comuns, no 

RN, criança e 

adolescente. 

Semiologia do 

sistema 

osteomuscular 

(RN, criança e 

adolescente) 

T Palestra 

16P    P  

17A 28/06/2021 Praticar as 

noções de parto e 

puerpério 

Noções de parto 

e puerpério 

T Palestra 

17A    P  

17P  Aplicar a 

semiologia do 

sistema 

osteomuscular, 

com foco nas 

anormalidades 

Semiologia do 

sistema 

osteomuscular 

(RN, criança e 

adolescente) 

T Palestra 
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mais comuns, no 

RN, criança e 

adolescente. 

17P    P  

V5II. Instrumento de avaliação da aprendizagem / Data prevista para aplicação / Critérios 

detalhados da avaliação:                                                                                    

Teste de proficiência (10 pts): 27/05/2021 

 N1 específica (20 pts):  19/04/2021 às 14 hrs 

Atividade de Fixação de Conhecimento (10 pts): Via plataforma Canvas - Tarefas 

Prova Integradora (20 pts): 10/06/2021 

Avaliação Diária (20 pts): Participação nas aulas práticas online ou presencial 

 OSCE (20 pts): 07/06/2021 

Prova substitutiva: 15/06/2021 

Sistema de Promoção: 

 • É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 

 • É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 

75% (setenta e cinco por cento).  

Para os módulos do eixo de Habilidades e Atitudes Médicas não são previstos os regimes de 

Exame Especial e de Dependência. 

VIII. Bibliografia Básica 

PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2019.  

PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017.  

MARTINS, M. A. et al. Semiologia da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Medbook, 

2010.  

CAMPBELL, William W. Dejong: o exame neurológico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2577-4. Disponível em: . Acesso em: 19 

set. 2017. 

FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia (Ed.). Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527729505. Disponível 

em: . Acesso em: 19 set. 2017.  
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IX. Bibliografia Complementar 

SILVA, Rose Mary Ferreira Lisboa da. Tratado de semiologia médica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2636-8. Disponível em: . 
Acesso em: 17 jul. 2017. 

 BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2590-3. Disponível em: . 
Acesso em: 17 jul. 2017. 

 RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia pediátrica. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 1 recurso online. ISBN 978- 85-277-2031-1. 
Disponível em: . Acesso em: 19 set. 2017. 

 PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves. Semiologia da criança e do 
adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 1 recurso online. ISBN 978-85- 277-
2024-3. Disponível em: . Acesso em: 19 set. 2017. 

 DUNCAN. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências, 
4th edição, 2013. Disponível em . 

Assinaturas 

 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do(a) professor(a)/Data 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do(a) Coordenador(a)/Data 

 

 

 

_________________________ 

Validação do NAPED/Data 

 

 

 

 


