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� Aulas, temas de GD e roteiros de estudo:  

 
Local:  -40  andar 
Ambulatório Bias Fortes 
Horário:  Manhã: 7:30h 
              Tarde:  13:30 h 

Local: Enfermaria - 60  andar-  
Hospital das Clínicas 
Horário:  Manhã: 8:00h 
             Tarde: 13:30 h 

1-Desenvolvimento Emocional da Criança I 
3- Escala de Denver II 
3- Semiologia do Sistema Locomotor 
4-Semiologia do Sistema Geniturinário 

Semiologia Sistema Respiratório 
Semiologia Sistema Cardiovascular 
Semiologia Sistema Digestório 
Semiologia do Sistema Nervoso 

 
Os roteiros dos GDs são específicos para cada tema e é feita a abordagem dos objetivos 

educacionais, anamnese e exame físico. 

 
 

�  Bibliografia básica: 
Semiologia da Criança e do Adolescente. Martins e cols, Medbook, 1ª Ed. 2010 
Pediatria Ambulatorial – Leão e cols., Coopmed, 4ª. Ed., 2005 
Semiologia Pediátrica, César Pernetta, 5ª. Ed., 1990 
Atendendo o Paciente.Clara Feldman. Cap.2,  8,  13, 53.Ed.Crescer 
Semiologia Médica.  Mário Lopes 
CD-ROM – Semiologia Virtual-www.medicina.ufmg.br/intranet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ROTEIROS ESPECÍFICOS 
 - MÓDULO  AMBULATÓRIO 
 
1- DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL 
      
O bebê humano é completamente indefeso e precisa de outros seres humanos e de condições 
propícias do ambiente para desenvolver. 
Do ponto de vista didático o desenvolvimento pode ser dividido em: sensorial, motor, da 
linguagem, cognitivo e psicossocial. No processo do desenvolvimento todas essas funções estão 
intimamente ligadas. 
Desenvolvimento sensorial  
Desenvolvimento neuromotor  
Desenvolvimento cognitivo.   
Desenvolvimento da linguagem  
Desenvolvimento social  
Desenvolvimento psicológico 
 
Orientações para discussão  
 
1- Quando a criança enxerga nitidamente? 
2- A partir de que idade e em qual intervalo a criança desenvolve o controle do olhar?  
3- Como é o desenvolvimento do olfato no bebê? 
4- Quais são os principais teóricos que estudaram o desenvolvimento infantil? 
     Cite pelo menos uma contribuição de cada um deles. 
5- Explique a afirmação: Mãe boa o bastante de Winnicott. 
6- Quais as conseqüências para um bebê que não tem as suas necessidades atendidas?   
7- Qual o papel do pai no desenvolvimento infantil? 
8- O que indica o estranhamento do bebê a outras pessoas por volta do oitavo mês? 
Quais são os organizadores de Spitz? 
9- O que significam os objetos transicionais? 
10- Quando a criança se reconhece no espelho? O que isto significa? 
11- Por que a criança faz birra? Como proceder em tais casos? 
12- Quando iniciar o treinamento de esfíncter? Como fazê-lo? 
14- Quando é o momento de estabelecer limites? Quais são as regras básicas para a sua 
implementação? 
15- O que é IRDI? Quais os sinais de alerta em cada faixa etária? 
 
2. TESTE DE  DENVER II 

3-  SISTEMA GENITURINÁRIO (SGU) 
Anamnese e Exame físico 
 
Orientações para discussão  
 
1. Descrever as técnicas de percussão e palpação dos rins e lojas renais. 
2. Definir algúria, disúria, poliúria, polaciúria, enurese, nictúria e noctúria 
3. Descrever as características clínicas e fisiopatológicas da síndrome nefrítica e da 
síndrome nefrótica. 
4. a) Descrever as características clínicas da infecção do trato urinário (ITU) no recém 
nascido, lactente, criança e adolescente. Como diferenciá-la do ponto de vista clínico? 



b)Qual a conduta em um paciente ITU? 
5. Definir fimose, parafimose, prepúcio exuberante e cite as condutas. 
6. Citar as principais causa de aumento de bolsa escrotal na criança e no adolescente. 
7. Citar as principais causas de corrimento vaginal no recém nascido, lactente, pré-escolar,  
escolar e adolescente. 
8. Definir criptorquia, testículo retrátil, hipospádia e epispádia. 
9. Diferenciar micropênis e pênis oculto. 
10. Definir priapismo e suas principais causas. 
11. Definir sinéquia de pequenos lábios, hímem iimperfurado, hidrocolpo e hematocolpo. 
12. Definir telarca, pubarca e menarca. Qual é a época de aparecimento dos caracteres 
sexuais secundários nos sexos feminino e masculino ? 
13. O que é a escala de Tanner e como interpretá-la? 
14. Definir genitália ambígua e suas principais causas. Qual é a importância do seu 
diagnóstico precoce? 
15. Diferenciar hermafroditismo verdadeiro de pseudo-hermafroditismo e citar o genótipo e o 
fenótipo de cada um. 
 
 
5. SISTEMA LOCOMOTOR (SLM) 

Orientações para discussão  
 
1. Citar os distúrbios mais comuns do aparelho locomotor, de acordo com a faixa etária: recém-
nascido, lactente, escolar e adolescente. 
2. Diferenciar  o que é hipotonia e hipertonia. Dar exemplos de doenças. 
3- Diferenciar hipertrofia de pseudohipertrofia muscular 
4- Qual o significado da manobra de Gowers? 
5- O que é artrogripose ? Qual o seu significado? 
6- O que é displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ)? Como detectá-la no recém- 
nascido? Quais as conseqüências se não tratada? 
7- Definir genu varum e genu valgum. O que deve ser feito ao detectar uma dessas 
alterações ao exame físico ? 
8- Definir as seguintes alterações de extremidades: polidactilia, sindactilia, aracnodactilia,  
baqueteamento digital, amelia. 
9- Diferenciar: pé torto congênito do pé torto verdadeiro; pé chato (plano) fisiológico do pé chato 
verdadeiro. 
10. O que é e quais os sinais e sintomas mais comuns nas seguintes doenças do aparelho 
locomotor: 
- Artrite reumatóide 
- Artrite séptica 
- Doença de Legg- Calvé Perthes 
- Doença de Osgood-Schlatter 
- Doença de Sever 
- Distrofia muscular tipo Duchenne/ Becker 
- Esclerodermia juvenil 
11- Citar os critérios usados no diagnóstico de “dor de crescimento” e a conduta 
recomendada. Citar os principais diagnósticos diferenciais na prática pediátrica. 
12- Descrever as principais manifestações articulares das seguintes doenças sistêmicas: 
-Lupus Eritematoso Sistêmico 
- Doença reumática 
-Artrite reumatóide 



 13- Dê as características (sexo mais acometido, idade, localização, característica da dor, 
alterações concomitantes) e a possível causa da: 
Dor de crescimento, fibromialgia, síndrome de hipermobilidade articular, osteocondrites, 
síndromes dolorosas do super uso, tumores ósseos. 
14- Quais são as causas de dores recorrentes em membros com manifestações sistêmicas? 
15- Citar 10 alterações clínicas possíveis em pacientes com doença do sistema locomotor. 
16- Citar 10 alterações cutâneas possíveis de estarem associadas à doença do sistema locomotor. 
17- Descreva e interprete a avaliação da gradação da força muscular realizada no exame físico. 
 
 
B - MÓDULO ENFERMARIA 
 
1 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 
 
Orientações para discussão  
 
1- Descrever os mecanismos de formação dos roncos, sibilos e crepitações. Como interpretar 
estes achados? 
2- Conceituar:  Pausa x Apnéia e respiração periódica do recém nascido. 
3- Conceituar e citar as principais causas de taquipnéia e bradipnéia. 
4- Descrever as alterações torácicas que podem ser encontradas nas seguintes doenças: 
 a) Raquitismo 
 b) Escorbuto 
 c) Desnutrição grave 
 d) Asma grave persistente 
5- Faça um quadro com inspeção, palpação, ausculta e radiografia de tórax: na pneumonia, na 
asma, derrame pleural, pneumotórax e atelectasia extensa.  
6- O que é e como é a clínica da: fibrose cística, do refluxo gastro- esofágico, da bronquiolite, do 
bêbe chiador, da epiglotite. 
7. Descrever os diferentes ritmos e padrões respiratórios de acordo com a faixa etária. Dar 
exemplos em quais situações são encontrados. 
8. Citar os sinais e sintomas encontrados nas obstruções respiratórias altas e baixas e dar 
exemplos de cada.   
9 .Citar os sinais e sintomas de hipóxia aguda e crônica. 
10- Quando diferenciar um resfriado comum de uma infecção respiratória mais grave? 
11. Descrever as alterações semiológicas (inspecção, palpação, percussão, ausculta, radiografia 
de tórax) encontradas nas  laringites e no corpo estranho no pulmão. 
12. Como é a classificação da asma? 
13- O que é e como interpretar? Tiragem intercostal e batimento de aletas nasais? 
14- Quais alterações podem ser encontradas no pulmão das crianças com tuberculose e como é o 
quadro clínico da tuberculose pulmonar? 
 
2 - SISTEMA CARDIOVASCULAR (SCV) 
 
Orientações para discussão  

1. Ler e fazer um esquema do ciclo cardíaco e situar as quatro bulhas em cada fase, 
explicando seus mecanismos de formação. 

2. Em relação à B3, explicar quando é um achado fisiológico e quando é patológica? 
3. O que é desdobramento fisiológico de B2? Por que ele acontece? 



4. Citar um exemplo de desdobramento patológico de B2. Por que ele acontece? 
5. Estudar as causas extra e intra-cardíacas de alteração de fonese de B1 e B2.  Explicar: 
6. Hiperfonese de B1 na Estenose Mitral e no Intervalo PR curto. 
7. Hiponese de B1 na Insuficiência Mitral e no Intervalo PR longo. 
8. Citar os mecanismos de formação dos sopros cardíacos. 
9. Quais os critérios que você usa para diagnosticar um paciente portador de um sopro 

inocente? Descrevê-los. 
10. Quais os tipos de sopros inocentes mais comuns em quais focos se localizam, quais 

características e modificações do sopro?  
11. Faça um esquema das principais Cardiopatias encontradas na criança: Congênitas 

(Cianosantes e não Cianosantes) e Adquiridas. 
12. Citar os achados clínicos mais característicos (sopros, pulsos, alteração da pressão 

arterial, presença ou não de cianose) nas seguintes cardiopatias: Tetralogia de Fallot, 
CIA, CIV, PCA, Coarctação da Aorta (descrever demais achados); Estenose e 
Insuficiência de Mitral, Estenose Pulmonar, Insuficiência Aórtica. 

13. Em relação reumática:  
o Achados auscultatórios na fase aguda. Lesões valvares mais comuns nas fases 

aguda e crônica, nas crianças e adolescentes. 
o Fisiopatologia (resumida) 
o Principais sintomas e sinais. 

14. Citar os principais sintomas e sinais da ICC na criança. 
15. Citar os critérios usados para diagnosticar Hipertensão Arterial na criança/adolescente e 

suas principais causas. 
 
 
3 - SISTEMA DIGESTÓRIO (SD) 
 
 
Orientações para discussão 
1. Definir: melena, hematêmese, encoprese, incontinência anal, constipação intestinal, diarréia, 
vômitos versus regurgitação; aranhas vasculares (como pesquisar) 
2. Critérios para definir se fígado ou baço palpáveis em um paciente são preocupantes ou não. 
3. Diagnóstico semiológico de: 
- Refluxo gastroesofágico 
- Estenose hipertrófica do piloro 
- Hérnia inguinal 
- Hérnia umbilical 
- Onfalocele 
- Gastrosquise 
- Atresia de vias biliares 
- Apendicite 
 
4. Diagnóstico diferencial de Atresia de vias biliares. 
5. Causas de hemorragia gastrointestinal (alta e baixa) no lactente e na criança 
maior. 
6. Causas de dor abdominal aguda e crônica. 
7. O que é e como é o quadro clínico do seqüestro esplênico na anemia falciforme? 
8. Quadro clínico da invaginação intestinal. 
9. Achados semiológicos nas regiões inguinais, anal e sacrococcigeana. 
 



 
 
4 - SISTEMA NERVOSO 
 
Orientações para discussão 
1. Características clínicas da síndrome do neurônio motor superior e síndrome do neurônio motor 
inferior. 
2. Disartria, dislalia, afasia de percepção, afasia de expressão. 
3. Sinal de Romberg e interpretação. 
4. Tipos de marcha e relação com a topografia da lesão 
a. Marcha anserina 
b. Marcha espástica 
5. Avaliação da força muscular 
6. Redução dos movimentos musculares em um só membro, nos membros inferiores e nos quatro 
membros 
7. Rigidez e espasticidade   

            8. Avaliação da coordenação motora 
9. Características da síndrome cerebelar. 

10. Pesquisa do reflexo cutâneo plantar e O reflexo cutâneo plantar em extensão e Sinal de 
Babinski 
11. Pesquisa do reflexo cutâneo abdominal 
12. Movimentos involuntários: 

a.Coréia 
b. Tiques 

13. Nervos cranianos e funções principais. 
14. Reflexo fotomotor direto  e  indireto 
15. Movimentação extra-ocular e movimentação ocular intrínseca 
16. Importãncia do diagnóstico precoce de estrabismo na criança pequena 
17. Estrabismo convergente e  divergente? 

18. Diferenciar surdez de condução e neurosensorial. 
19. Sinais de irritação meníngea. 
20. Reflexos transitórios do neonato (data de desaparecimento). Reflexo de maturação. 
 

 
 


