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2.SEMIOLOGIA II: MÓDULOS  
SISTEMA GASTROENTEROLÓGICO, SISTEMA RESPIRATÓRIO E 

SISTEMA CARDIOVASCULAR. 
 

CÓDIGO DA DISCIPLINA: MED 004 
NOME: SEMIOLOGIA MÉDICA II 
Módulos: 

- Sistema neurológico ((SEMIOLOGIA II - MÓDULO SISTEMA NEUROLÓGICO, ver abaixo)) 
- Sistema gastroenterológico, 
- Sistema respiratório e 
- Sistema cardiovascular. 

CARGA HORÁRIA: Total=255 (T=60h, P=195h). 
COORDENADOR: Profa. Graziela Chequer 
PERÍODO: 6º 
PRÉ-REQUISITO(S): Semiologia Médica I (MED 003) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES). 
Objetivo geral: 

Introduzir o aluno no conhecimento do método clínico a partir dos dados semiológicos. Ensinar 
o exame físico e discutir as alterações fisiopatológicas responsáveis pelos sinais e sintomas. 

Objetivos específicos: 
Ter conhecimento e habilidade para: 

- Fazer a anamnese, ectoscopia e a inspeção, palpação, percussão ausculta e outras técnicas 
semiológicas referentes aos sistemas cardiovascular, respiratório e digestivo, Registrar 
corretamente o exame físico de cada um desses sistemas, 

- Reconhecer o exame normal de cada sistema, 
- Avaliar e integrar adequadamente os dados obtidos no exame físico e discutir sua 

fisiopatologia, 
Formular hipóteses diagnósticas, discutir exames complementares indicados. 

 
Atitudes 
Desenvolver atitudes éticas, humanística.  
Conteúdo Geral Programático 
a) Conteúdo de ética 

- Relação professor/aluno/equipe/paciente, 
- O Consultório e o hospital como ambiente de ensino/aprendizagem, 
- O paciente do hospital-escola: direitos e deveres de cada um dos envolvidos, 
- Autonomia do paciente, 
- O sigilo no atendimento ao paciente, 
- O prontuário como documento médico, 
- O acompanhante e a família, 
- O respeito a pacientes especiais - idosos, adolescentes, deficientes -  como sujeitos.  

b) Competências e Habilidades comuns a todos os módulos da disciplina: 
1. Realizar com proficiência a anamnese, utilizando linguagem apropriada e garantindo a 

comunicação com o paciente e outros informantes independente do nível sócio-econômico-
cultural, 
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2. Ordenar as informações em termos de relevância, cronologia e associação com sintomas 
correlatos, registrando de maneira adequada a história completa, 

3. Realizar a abordagem biopsicossocial para promoção de saúde e diagnóstico, incluindo a 
relação entre saúde, doença e ocupação, 

4. Realizar o exame físico abrangente respeitando a privacidade do paciente, avisando-o sobre 
as manobras e incentivando-o a colaborar com o mesmo, exceto se inapropriado à situação 
clínica, 

5. Dominar a técnica da inspeção, palpação, percussão e ausculta, utilizando apropriadamente 
instrumentos de diagnóstico como estetoscópio, esfigmomanômetro, oto-oftalmoscópio, 
etc., 

6. Reconhecer o exame normal e distinguir a variabilidade dos achados físicos, 
7. Registrar corretamente o exame físico completo, 
8. Discutir em termos fisiopatológicos e psicodinâmicos a relação entre a presença ou ausência 

de sintomas e sinais e o diagnóstico, com raciocínio crítico na interpretação desses dados, 
9. Integrar dados da história clínica e achados físicos com a hipótese diagnóstica, 
10. Buscar informações em fontes diversas para resolução dos problemas do paciente, com 

atenção às suas necessidades e limitações, e objetivando o bem-estar do mesmo, 
estabelecendo uma adequada relação médico-paciente, 

11. Iniciar o aluno na tomada de decisões, otimizando os recursos propedêuticos, evitando 
intervenções diagnósticas desnecessárias ou com relação risco/benefício/eficácia duvidosos, 

12. Valorizar a importância do trabalho multiprofissional na atenção à saúde. 
 
Conteúdo programático: módulo de semiologia do sistema cardiovascular 

- Semiologia, fisiologia e fisiopatologia da dinâmica circulatória (ciclo cardíaco, pressão arterial, 
pulso arterial, pressão e pulso venoso), 

- Semiologia dos sinais mais comuns relacionados ao Aparelho Cardiovascular (dispneia, tosse, 
edemas, dor torácica, síncope, palpitações), 

- Exame do aparelho cardiovascular (inspeção e palpação da região precordial, fundamentos da 
ausculta cardíaca). 

 
Conteúdo programático: módulo de semiologia do sistema respiratório 

- Padrões respiratórios, 
- Fisiopatologia dos problemas mais comuns relacionados ao aparelho respiratório (dispneia, 

dor torácica, tosse, expectoração, hemoptise), 
- Exame do aparelho respiratório: inspeção, palpação e percussão, ausculta respiratória. 

 
Conteúdo programático: módulo de semiologia do sistema gastroenterológico 

- Problemas mais comuns da boca: halitose, aftas, estomatites, glossites, queilites, 
periodontose, lesões traumáticas,  

- Fundamentos de digestão e absorção de alimentos, 
- Semiologia da dinâmica do aparelho digestivo, 
- Fisiopatologia dos problemas mais comuns relacionados ao aparelho digestivo: disfagia, 

odinofagia, náuseas, vômitos, dispepsia, dor abdominal, diarreia, constipação intestinal, - 
icterícia, ascite e hemorragia digestiva, 

- Exame do abdome: inspeção e palpação, ausculta. 
 
c) Atitudes 
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a. Assiduidade e pontualidade, 
b. Apresentação e vestuário, 
c. Organização, 
d. Relação com equipe e com pacientes, 
e. Solidariedade e cooperação, 
f. Ética, respeito, honestidade, 
g. Responsabilidade (no atendimento e estudo, com os pacientes, colegas, equipe de saúde 

do ABF), 
h. Autonomia, iniciativa, capacidade de decidir, busca ativa de informação e de soluções, 
i. Criatividade, curiosidade, interesse, 

 
Conhecimentos: módulo de semiologia do sistema cardiovascular 
1) Introdução - importância da anamnese (aspectos relevantes). 

a) Dispneia, dor torácica e palpitações. 
b) Edema: definição, causas, fisiopatologia, características clínicas (estudo dirigido). 
c) Cianose: definição, causas, cianose central periférica e mista. 
d) Síncope: definição e causas principais 

2) Pulsos arteriais: características do pulso arterial, fatores que influenciam o pulso arterial 
(volume e velocidade de ejeção do sangue do VE, complacência do VE). 
a) Pulso de Corrigan, pulso tardus e parvus, pulso bisferiens, pulso dicrótico, alternante e 

paradoxal. 
b) Pressão arterial: definição PA, pressão arterial normal, máxima e mínima, sons de 

Korotkoff, fontes de erro na medida da pressão arterial, hiato auscultatório e suas causas. 
Métodos de medir a pressão arterial. 

c) Doenças cardíacas que alteram a pressão arterial: Iao, Eao, CoAo, etc. 
3) Pulso venoso jugular: O que é o pulso venoso jugular? Qual seu significado clínico? Quais são 

as ondas do pulso jugular? 
a) O que é onda “a” em canhão? O que é onda “a” gigante e sua causa? 
b) O que é refluxo hepatojugular? 
c) Doenças alteram o pulso jugular: fibrilação atrial, insuficiência tricúspide, BAVT etc. 
d) Prática: palpação dos pulsos arteriais periféricos, medida da pressão arterial palpatória e 

auscultatória, visibilizar o pulso jugular normal. 
4) Ciclo cardíaco 

a) Primeira bulha: formação da primeira bulha, causas de hipo e hiperfonese.  
b) Segunda bulha: formação, causas de hipo e hiperfonese, desdobramento fisiológico, 

amplo, fixo e paradoxal. Terceira bulha: normal e patológica, fisiopatologia, causas e 
significado clínico. 

c) Quarta bulha: fisiopatologia, causas e significado clínico. Estalidos: sistólicos (EAo, EP, 
PVM) e diastólicos (EM). Prática: exame físico normal e locais de ausculta.  

5) Sopros cardíacos: O que são os sopros cardíacos e como se classificam quanto ao ciclo 
cardíaco? Quais suas causas? Características dos sopros cardíacos: timbre ou qualidade, 
intensidade, frequência e duração. 
a) Classificação de Levine. Quais as características dos sopros sistólicos de ejeção (Eao, CIA, 

EP). 
b) Quais as características dos sopros sistólicos de regurgitação ( IM, IT, CIV). Características 

dos sopros diastólicos (EM, IAo, IP). Sopros contínuos. 
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Aulas práticas na enfermaria e discussão dos casos clínicos visitados com realização de 
anamnese e exame clínico com ênfase no aparelho cardiovascular.  

 
Conhecimentos: módulo de semiologia do sistema gastroenterológico 

1. Fundamentos técnicos do exame do abdome: 
1.1  Bases anatômicas e fisiopatológicas. 
1.2  Exame físico: inspeção, palpação, percussão e ausculta. 

2. Aspectos semiológicos e etiopatogênicos das alterações da boca: 
2.1 Halitose, 
2.2 Aftas e estomatites, 
2.3 Glossites, 
2.4 Queilites, 
2.5 Periodontites, 
2.6 Lesões traumáticas da boca. 

3. Aspectos semiológicos e fisiopatológicos dos principais sintomas do aparelho digestivo: 
3.1 Odinofagia, disfagia, dispepsia, 
3.2  Náuseas, vômitos, 
3.3 Dor abdominal somática e visceral, 
3.4 Constipação, 
3.5 Diarreia. 

4. Icterícia: 
4.1  Conceito, 
4.2 Metabolismo da bilirrubina e distribuição da bilirrubina nos tecidos, 
4.3 Classificação das icterícias: hiperbilirrubinemia não conjugada e conjugada, 
4.4 História clínica e exame físico do paciente ictérico, 
4.5 Exames laboratoriais e métodos de imagem para o diagnóstico diferencial das 

icterícias. 
5. Hipertensão portal: 

5.1 Bases anatômicas fundamentais, 
5.2 Fisiopatologia da hipertensão portal, 
5.3 Principais manifestações clínicas da hipertensão portal: 

5.3.1 Ascite, 
5.3.2 Hemorragia digestiva alta. 

6. Fundamentos da digestão e absorção de alimentos. 
 
Conhecimentos: módulo de semiologia do sistema respiratório 

1) Inspeção/palpação, 
2) Percussão e ausculta do tórax. 
3) Manifestações primárias: Tosse, 
4) Manifestações primárias: Expectoração, hemoptise,  chieira torácica, dor torácica, 
5) Dispneia, cianose, Manifestações mediastinais - síndrome da veia cava superior, 
6) Manifestações pulmonares secundárias, 
7) Manifestações extratorácicas, 
8) Manifestações metastáticas, 
9) Síndromes pulmonares, 
10) Doenças das vias aéreas – DPOC, 
11) Doenças do parênquima – Pneumonia, 
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12) Doenças do parênquima – Doença intersticial, 
13) Doença da pleura e pneumotórax. 

MÉTODO 
A disciplina está organizada em três áreas: semiologia de adultos, semiologia pediátrica e 
semiologia de especialidades (otorrinolaringologia, aparelho locomotor e neurologia), 

-A semiologia de adultos é ministrada através de um rodízio de seis semanas (7 horas/semana) 
entre as áreas de semiologia respiratória, cardiovascular e do aparelho digestivo, 

-As aulas práticas são realizadas com pacientes nas diversas unidades de internação, no anexo 
ambulatorial e em outros hospitais. Consistem em anamnese e exame físico completo do 
paciente com supervisão e discussão do caso, 

-Aulas teóricas do programa mínimo. 
CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM (Semiologia II de Adultos) 

Diversas unidades de internação do HC UFMG e Ambulatório Bias Fortes (vide quadro no 
Departamento de Clínica Médica atualizado a cada semestre, constando a turma, dia da 
semana e horário de aula, local, professor responsável e o rodízio das turmas). 

AVALIAÇÃO 
A avaliação corresponde a 42% de toda Semiologia Médica II 

20 pontos, conceito (interesse, assiduidade, pontualidade, participação, etc.) 
20 pontos, desempenho (prova prática, entrega de relatórios, avaliação contínua) 
60 pontos, distribuídos em uma prova específica e em uma prova geral unificada. 

 
- Avaliação formativa: no âmbito do CLM tem por objetivo identificar os avanços e dificuldades 

do aluno ao longo do curso, orientando-o de modo a permitir ajustes durante o semestre 
letivo. O professor irá se basear na observação direta do desempenho do aluno com relação à 
aquisição de conhecimento, atitudes e habilidades no relacionamento com o paciente, com a 
equipe e com os pares, realização da anamnese, do exame físico e raciocínio diagnóstico. 
Para tanto será construída uma ficha de acompanhamento longitudinal individual do aluno 
ao longo do curso nas disciplinas do CLM. 

- Avaliação somativa: teórica, prática e conceito. Terá a função de contribuir para a certificação da 
competência do aluno e permitir sua progressão.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 
Será constituída de:  
Livros e textos sobre relação médico-paciente. 
Textos sobre ética e bioética referente aos temas 
Livros de Semiologia: 
1- LÓPEZ M, Laurentys-Medeiros J. Semiologia Médica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2001, 

1430p.  
2- BATES. Propedêutica Médica. Bickley LS. Guanabara Koogan. 8ª ed., 2005 
3- PEDROSO, ERP et al. Clínica Médica – Os Princípios da Prática Ambulatorial. 1ª ed. São Paulo: 

Atheneu, 1993. 1516 p. 
4- BRAUNWALD, E. Tratado de doenças cardiovasculares. 7ed. W.B. Saunders Company. 

Philadelphia. 2006.  Cap.7-8. 
5- PORTO CC. Semiologia Médica. Rio de Janeiro. Editora Guanabara  Koogan, 4ª ed, 2001 



FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG 
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA 

6 
UFMG/FACULDADE DE MEDICINA/CLM/GRADUAÇÃO/DISCIPLINAS E ESTÁGIOS ATUAIS - SET2010 

 
Semiologia II: Módulo Sistema Neurológico 

 
 
CÓDIGO DA DISCIPLINA:  
NOME: SEMIOLOGIA II – Módulo Sistema Neurológico 
CARGA HORÁRIA: 32h 
COORDENADOR: Prof. Francisco Eduardo Costa Cardoso  
PERÍODO: 6º  
PRÉ-REQUISITOS: Semiologia I, Neuroanatomia, Neurofisiologia. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

Objetivo geral: Familiarizar alunos com noções básicas, práticas e teóricas, de 
semiologia neurológica. 

Objetivos específicos: Familiarizar alunos com aspectos básicos dos seguintes 
tópicos: 
− Semiologia de coma, 
− Semiologia das funções cognitivas, 
− Semiologia das síndromes do neurônio motor, 
− Semiologia dos movimentos anormais, 
− Semiologia das cefaleias, 
− Semiologia das crises epilépticas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Roteiro de exame neurológico (anamnese e exame físico – nível de consciência, 

funções cognitivas, sinais de irritação meníngea, nervos cranianos, motricidade, 
sensibilidade, coordenação, equilíbrio e marcha), 

- Semiologia de coma, 
- Semiologia das funções cognitivas, 
- Semiologia das síndromes do neurônio motor, 
- Semiologia dos movimentos anormais, 
- Semiologia das cefaleias, 
- Semiologia das crises epilépticas. 

MÉTODO 
Atendimento de pacientes com queixas neurológicas, discussão de casos com 
professores e aulas teóricas. 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
- Ambulatório de Neurologia (6º Andar do Ambulatório Bias Fortes), 
- Pronto Atendimento do Hospital das Clínicas, 
- Enfermarias do Hospital das Clínicas e 
- Sala de aulas da Faculdade de Medicina da UFMG.  

AVALIAÇÃO 
- Duas avaliações teóricas (30 pontos cada), 
- Avaliação Prática (20 pontos), 
- Conceito (20 pontos). 
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CORPO DOCENTE 
 

Manhã – 3ª feira (7h30min) 
Professor E-mail Turma 

Francisco Eduardo Costa Cardoso cardosofe@terra.com.br A1 
Francisco Eduardo Costa Cardoso cardosofe@terra.com.br F1 
Rogério Gomes Beato rogbeato@uol.com.br A2 
Antônio Lúcio Teixeira Junior altexr@gmail.com F2 
Eliana Maria de Castro elianamdcastro@ig.com.br A3 
Eliana Maria de Castro elianamdcastro@ig.com.br F3 

 
Manhã – 4ª feira (7h30min) 

Antônio Lúcio Teixeira Júnior altexr@gmail.com C1 
Antônio Lúcio Teixeira Júnior altexr@gmail.com D1 
Rogério Gomes Beato rogbeato@uol.com.br C2 
Rogério Gomes Beato rogbeato@uol.com.br D2 
Sarah Teixeira Camargos sarahcamargos@terra.com.br C3 
Sarah Teixeira Camargos sarahcamargos@terra.com.br D3 
 

Manhã – 6ª feira (7h30min) 
Antônio Lúcio Teixeira Junior altexr@gmail.com B1 
Antônio Lúcio Teixeira Junior altexr@gmail.com G1 
Sarah Teixeira Camargos sarahcamargos@terra.com.br B2 
Sarah Teixeira Camargos sarahcamargos@terra.com.br G2 
Paulo Caramelli caramelli@ufmg.br B3 
Paulo Caramelli caramelli@ufmg.br G3 
 

Tarde – 4ª feira (13h30min) 
Paulo Caramelli caramelli@ufmg.br E1 
Eliana Maria de Castro elianamdcastro@ig.com.br E2 
Sarah Teixeira Camargos sarahcamargos@terra.com.br E3 
Paulo Caramelli caramelli@ufmg.br H1 
Eliana Maria de Castro elianamdcastro@ig.com.br H2 
Sarah Teixeira Camargos sarahcamargos@terra.com.br H3 
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CORPO DOCENTE 
 

MÓDULO SISTEMA CARDIOVASCULAR 
TURNO DA MANHÃ 

Turmas Dias Professor E-mail 
B1-B3 3ª e 5ª  Maria da Consolação Vieira Moreira moreiram@gold.com.br 
H1-H3 3ª e 4º  Silvana Araújo silvanadearaujosilva@hotmail.com 
D1-D3 5ª e 6ª Maria do Carmo Pereira Nunes mcarmo@waymail.com.br 
F1-F3 4ªe 6ª Graziela Chequer grazichequerr@hotmail.com 
 

TURNO DA TARDE 
Turmas Dias Professor E-mail 

A1-A3 2ª e 4ª Rogério Gerspacher Lara gerspacher@task.com.br 
E1- E3 2ª e 6ª Rose Mary Ferreira Lisboa da Silva rosesilv@medicina.ufmg.br 
C1-C3 3ª e 6ª Rogério Gerspacher Lara gerspacher@task.com.br 
G1-G3 3ª e 4ª Margarida Maia margamaia@uol.com.br 

 

 
 

MÓDULO SISTEMA DIGESTIVO 
TURNO DA MANHÃ 

Turmas Dias Professor E-mail 
B1-B3 3ª e 5ª  Cláudia Alves Couto cacouto@uol.com.br 
H1-H3 3ª e 4º  Célia Maria Ferreira Couto cfccouto@gmail.com 
D1-D3 5ª e 6ª Luiz Gonzaga Vaz Coelho lcoelho@gold.com.br 
F1-F3 4ªe 6ª Rodrigo Ribeiro dos Santos rodrsantos@gmail.com 
 

TURNO DA TARDE 
Turmas Dias Professor E-mail 

A1-A3 2ª e 4ª José Ricardo de Oliveira oliveira.ricardo@gmail.com 
E1- E3 2ª e 6ª Luciana Dias Moretzshon lu18@uai.com.br 
C1-C3 3ª e 6ª Maria do Carmo Friche Passos mcpassos@medicina.ufmg.br 
G1-G3 3ª e 4ª Rosângela Teixeira teixeira@medicina.ufmg.br 

 

 
MÓDULO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

TURNO DA MANHÃ 
Turmas Dias Professor E-mail 

B1-B3 3ª e 5ª  Silvana Spíndola de Miranda spindola@medicina.ufmg.br 
H1-H3 3ª e 4º  Ciro Filogônio Ciro@medicina.ufmg.br 
D1-D3 5ª e 6ª Beatriz Santana Soares Rocha beatrizssrocha@gmail.com 
F1-F3 4ªe 6ª Valéria Maria Augusto augusto@medicina.ufmg.br 
 

TURNO DA TARDE 
Turmas Dias Professor E-mail 

A1-A3 2ª e 4ª Ricardo Amorim Correa racorrea9@gmail.com 
E1- E3 2ª e 6ª Eliane Mancuzo elianevmancuzo@ig.com.br 
C1-C3 3ª e 6ª Rodrigo Ribeiro dos Santos rodrsantos@gmail.com 
G1-G3 3ª e 4ª Antonio Ribeiro de Oliveira Júnior brolivei@uol.com.br 

 

 

mailto:moreiram@gold.com.br
mailto:silvanadearaujosilva@hotmail.com
mailto:mcarmo@waymail.com.br
mailto:grazichequerr@hotmail.com
mailto:gerspacher@task.com.br
mailto:rosesilv@medicina.ufmg.br
mailto:gerspacher@task.com.br
mailto:margamaia@uol.com.br
mailto:cacouto@uol.com.br
mailto:cfccouto@gmail.com
mailto:lcoelho@gold.com.br
mailto:rodrsantos@gmail.com
mailto:oliveira.ricardo@gmail.com
mailto:lu18@uai.com.br
mailto:mcpassos@medicina.ufmg.br
mailto:teixeira@medicina.ufmg.br
mailto:spindola@medicina.ufmg.br
mailto:Ciro@medicina.ufmg.br
mailto:beatrizssrocha@gmail.com
mailto:racorrea9@gmail.com
mailto:elianevmancuzo@ig.com.br
mailto:rodrsantos@gmail.com
mailto:brolivei@uol.com.br

	2.SEMIOLOGIA II: MÓDULOS
	SISTEMA GASTROENTEROLÓGICO, SISTEMA RESPIRATÓRIO e
	SISTEMA CARDIOVASCULAR.
	Semiologia II: Módulo Sistema Neurológico


