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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

FACULDADE DE MEDICINA 

SEMIOLOGIA PEDIÁTRICA II -  6º PERIODO janeiro 2013 

 Coordenação da disciplina:  Profa. Egléa Maria Cunha Melo 
Subcoordenadora -? 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS – Deverão ser dadas na aula inaugural pelo coordenador da disciplina 
Semiologia e complementadas pelo professor no primeiro dia de aula. 
O curso é teórico-prático, dividido em dois sub-módulos que são dados no Ambulatório e 
Enfermaria do Hospital das Clínicas (um bimestre cada, com rodízio das turmas e mudança de 
professor). Em ambos sub-módulos haverá alunos monitores que auxil iarão os 
professores nas atividades teóricas e práticas da disciplina.  
Os roteiros são específicos para cada tema e é feita a abordagem dos objetivos educacionais, 
anamnese e exame físico. Serão ministradas palestras complementares aos temas dos roteiros. 
 

Aulas eTemas de GD:  
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 
2- Escala de Denver II 
3- Semiologia do sistema locomotor 
4- Semiologia sistema geniturinário 

Semiologia Sistema respiratório 
Semiologia Sistema cardiovascular  
Semiologia Sistema digestório 
Semiologia do sistema nervoso 

 
Avaliação total semiologia pediátrica 14 pontos :  

Desempenho enfermaria – 3p 
Desempenho ambulatório–3p  

Prova 
especifica 
pediatria – 8p 

 
• Material de porte obrigatório durante as aulas: 

Estetoscópio, aparelho de pressão arterial,  lanterna, termômetro, f i ta métrica, 
jaleco branco. Uso obr igatório do crachá.  

 
Bibliografia básica: 
Semiologia da Criança e do Adolescente. Martins e cols, Medbook, 1ª Ed. 2010 
Pediatria Ambulatorial – Leão e cols., Coopmed, 4ª. Ed., 2005 
Exploração Clínica da Criança - Barness 
Semiologia Pediátrica, César Pernetta,  5ª. Ed., 1990 
Atendendo o Paciente.Clara Feldman. Cap.2,  8,  13, 53.Ed.Crescer 
Semiologia Médica.  Mário Lopes 
Semiologia Médica.  Prof.  Celmo Celeno Porto 
Semiologia da Criança e do Adolescente Rosana Fiorini Puccinni, Maria Odete Esteves Hilário, 
editora Guanabara Koogan, 2008. 
Semiologia Pediatrica. Yvon Toledo Rodrigues, Pedro Paulo Bastos Rodrigues. Ed Guanabara 
Koogan, 3 ed , 2009, 376p. 
Pediatria Básica, Eduardo Marcondes & Flavio Adolfo Costa Vaz & Jode Lauro Araujo Ramos & et 
al, editora Sarvier, 2004.  
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CD-ROM – Semiologia Virtual-www.medicina.ufmg.br/intranet 
• Roteiros de Estudo de Semiologia Pediátrica II:  
Os alunos poderão acessar o site  do CEGRAD, da Faculdade de Medicina:   
http:/ /www.medicina.ufmg.br/cegrad/disciplinas.php 
 
 
Competência desejada  
Capacidade de realizar a anamnese e exame físico da criança e do adolescente,   desenvolvendo 
uma visão integral da atenção à saúde, sendo capaz de integrar os aspectos bio-psico–social e ações 
preventivas-curativas assim como  iniciar a construção ética da relação médico-paciente-família, 
sempre com valorização dos aspectos humanos no atendimento às crianças. 
Princípio pedagógico  
Aprendizado centrado no aluno, com o professor atuando como facilitador, supervisionando e 
resolvendo o atendimento médico junto com alunos e monitores e auxiliando no exame de pacientes 
internados. Baseia-se nos princípios do “aprender fazendo” e “aprender a aprender”, respeitando o 
paciente nas suas limitações e dificuldades.  O enfoque no atendimento é no paciente e não na 
doença, devendo este ser avaliado dentro do contexto em que vive, suas necessidades e da sua 
família deverão ser valorizadas e levadas em conta. Considera-se que o objeto de estudo da 
medicina é o ser humano em sua integralidade, social, biológica e psiquica, indivisível. 
Objetivos de aprendizagem 
Geral  
Rever a técnica de anamnese e ectoscopia e o exame do COONG aprendidas na semiologia I. 
Conhecer e aperfeiçoar técnicas para realização do exame físico dos diversos aparelhos:  
respiratório, digestivo, cardiovascular, nervoso, genito-urinário, locomotor, dando  ênfase as 
particularidades de cada faixa etária. Conhecer e avaliar o desenvolvimento infantil e do 
adolescente. Ser capaz de avaliar os achados construindo com a ajuda do professor e monitor, uma 
hipótese diagnóstica que avalia o crescimento, desenvolvimento, nutrição calendário vacinal e 
doenças. 
Específicos  
 Realizar o atendimento médico com postura ética em relação ao paciente, sua família e a 

comunidade, observando os aspectos sociais, psicológicos e econômicos relevantes do con-
texto, de acordo com os princípios da bioética. 

 Ser capaz de sintetizar os achados colhidos juntando as peças e construindo  diagnósticos 
quanto ao crescimento e desenvolvimento das crianças: se segue os padrões da normalidade 
ou não; quanto a presença de doenças; quanto a vacinação da criança e sua nutrição.   

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe, relacionando-se com os demais membros 
em bases éticas; 

 Executar a anamnese, observando a criança/adolescente e sua família, registrando-a de for-
ma organizada no prontuário médico, dentro dos padrões adotados no serviço (ambulatório); 

 Utilizar adequadamente os gráficos/tabelas adotados pelo serviço para testar, registrar e in-
terpretar as etapas do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, diferenciando o desen-
volvimento normal do suspeito de anormalidade, durante o atendimento médico. Saber pre-
encher e explicar para os acompanhantes os dados registrados na caderneta da criança, valo-
rizando sempre o cuidador e explicitando a importância do cuidado para um bom cresci-
mento e desenvolvimento infantil. 

 Identificar as peculiaridades do desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes; 
 Executar adequadamente a medição e anotação dos dados antropométricos e mensuração 

dos dados vitais;  
 Registrar adequadamente os dados de crescimento (incluindo os dados de maturidade sexu-

al) em gráficos adotados pelo Ministério da Saúde do Brasil (Caderneta da Criança) e Or-
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ganização Mundial de Saúde e comparar os resultados encontrados com parâmetros nor-
mais; 

 Registrar e comparar os hábitos alimentares e higiênicos adotados pela criança/adolescente 
em relação a parâmetros adequados para a idade; 

 Verificar as vacinas recebidas pela criança/adolescente tendo como modelo o cartão de 
imunizações do PNI, orientar e prescrever as vacinas necessárias de acordo com a faixa etá-
ria;  

 Realizar o exame físico completo da criança e do adolescente. 
 Conhecer e aperfeiçoar técnicas para realização do exame físico seguindo durante o exame, 

se possível, as etapas de ectoscopia, palpação, percussão e ausculta dos sistemas, adaptan-
do-as às condições físicas da criança.  

 Registrar corretamente o exame físico com ênfase nas particularidades de cada faixa etária; 
 Ao final do exame, escrever a lista dos problemas do paciente, estabelecendo qual ou quais 

os sistemas fisiológicos envolvidos; formular hipóteses diagnósticas juntamente com o pro-
fessor; 

 Orientar medidas de prevenção de acidentes de acordo com a etapa do desenvolvimento da 
criança.  

 Preencher os formulários de pedidos de exames, encaminhamentos e prescrição.  
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