
iREESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO MÉDICO 

CARACTERIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DA NOVA MATRIZ CURRICULAR 

 

CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL: Med003 

NOME ATUAL:Semiologia Médica I (Módulos: Adultos, Dermatologia, Oftalmologia)  

NOVO NOME: Clínica Médica 1 

CARGA HORÁRIA ATUAL: 90 horas do CLM em 15 semanas 

NOVA CARGA HORÁRIA:  75  horas de ambulatório  

PERÍODO ATUAL: 5º 

NOVO PERÍODO: 4º 

PRÉ-REQUISITOS (ESPECIFICAR CONTEÚDOS E, SE POSSÍVEL, DISCIPLINAS): 

 Disciplina: Estágios de iniciação à prática-  IAPS e 2  

 Conteúdos  

- Conceitos básicos de como se comportar em um serviço de saúde. 

- Noções iniciais de relacionamento com o paciente. 

- Noções de psicologia médica 

 Disciplina: 

CSAS 

Conteúdos  

- Noções de sociologia e antropologia  médicas.  

Disciplina de Fisiologia  

Disciplina de Anatomia Sistêmica 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

Objetivo geral:  Introduzir o estudante na prática  da clínica médica.  

Objetivos específicos: 

Ao final do curso o estudante deve:  

- Comportar-se adequadamente no consultório;  

- Relacionar-se adequadamente com a equipe de trabalho constituída pelo grupo de estudantes, professor, 

pessoal administrativo e equipe de enfermagem, serviço social, dentre outros, que participem do 

atendimento ao paciente; 

- Conhecer os princípios da relação médico-paciente, com estudo de literatura disponível sobre o tema;  

- Relacionar-se adequadamente com o paciente, respeitando sua autonomia como ser biopsicossocial; 

- Relacionar-se adequadamente com o acompanhante e familiares, respeitando a autonomia do paciente; 

- Construir a história clínica com o paciente; 

- Saber negociar com o paciente a agenda da consulta; 

- Desenvolver habilidades para a entrevista médica; 

- Organizar os dados  coletados  da anamnese e registrá-los de maneira correta no prontuário; 



- Reconhecer a importância de uma história clínica e suas diversas partes; 

- Medir corretamente os dados biométricos  e os dados vitais do paciente  e anotá-los no prontuário; 

- Saber a importância dos dados biométricos e vitais no processo de saúde/doença; 

- Preparar o paciente e se preparar para o exame físico;  

- Saber a sequência do exame físico;  

- Realizar o exame físico geral (ectoscopia) do paciente, incluídos o exame dermatológico, o exame da boca e  

dos órgãos do sentido; 

- Realizar  otoscopia;  

- Reconhecer o exame  físico normal e identificar alterações existentes, tanto o exame físico geral como dos 

sistemas estudados;  

-  Registrar com correção os dados do exame no prontuário; 

- Elaborar a lista de problemas apresentados pelo paciente, considerando um diagnóstico abrangente; 

-  Reconhecer os princípios do raciocínio clínico, com identificação dos principais sistemas fisiológicos 

envolvidos.  

-Reconhecer as limitações da clínica médica e acessar a referência técnica,  se necessário, comprometendo-se 

com a contra-referência.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR TAMBÉM O CONTEÚDO DE ÉTICA MAIS APROPRIADO A SER 
DESENVOLVIDO DE MANEIRA INTENCIONAL E SISTEMÁTICA DURANTE ESSA ATIVIDADE): 
 
- 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.  
 
Conteúdo programático geral da disciplina: 

- Princípios gerais da relação médico-paciente:  conceitos de medicina centrada na pessoa versus medicina 

centrada na doença; 

- Abordagem de pacientes especiais: idosos e adolescentes, deficientes entre outros;  

-  A anamnese: construção da história clínica; 

- O prontuário médico: como registrar os dados; 

- A obtenção de dados biométricos e sua importância 

- Medida da pressão arterial, pulso e frequência respiratória;   

- A ectoscopia; 

- O exame da boca, do ouvido, nariz e olhos na perspectiva do clínico; 

- Otoscopia; 

- Realização de um exame físico em sua sequência;  

- Elaboração de uma lista de problemas;  



- Como pensam os médicos: introdução ao raciocínio clínico; 

- Bases de uma prescrição médica; 

- Noções de promoção de saúde e prevenção de doenças.  

MÉTODO (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, GD, TRABALHO DE CAMPO, ETC.). DETALHAR: 
Aula prática em ambulatório, em um turno de 4 horas por semana , com supervisão direta do professor. 

Grupos de 6 estudantes por professor/consultório.  

Atendimento de pacientes em primeiras consultas e retornos necessários para atendimento médico 

adequado ao paciente.  

 Um seminário de 4 horas no semestre,  com foco em relação médico-paciente e medicina centrada na 

pessoa.  

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

Ambulatórios de Clínica Médica do HC-UFMG e do Centro de Saúde Carmo-Sion. 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

- de 7 consultórios/dia em, 4 dias por semana, em um turno (  Já existentes na   disciplina de Semiologia 

médica 1 – módulo de adultos). 

- Mini- auditório   para   apresentação   de   seminários   e   aulas   especiais.   Sala   que   possa   ficar   escura, 
 com   ventilação   adequada,   com  40 cadeiras   confortáveis,   com   projeto   de   cristal  líquido, 
 computador  e  tela  para  projeção.   
- Equipamentos  básicos  da  sala:  Porta  da  sala  sem  defeito  para  fechar  e  trancar;  janelas  sem  defeito 
 para   fechar,   com   isolamento   acústico;   cortina  em  bom  estado  e   com  manutenção periódica; 
ventilação adequada;    luz   do   teto   funcionante;  mesa   de   consulta   ampla;   cadeiras   confortáveis,   
armário  com  chave; biombo  adequado  à  preservar  a  privacidade  do  paciente;  pia  e torneira 
 funcionantes  com  sabonete  e  álcool  gel;  balança  com estadiômetro  calibrada;  escadinha  segura  para 
 pacientes  idosos; mesa  de  exame  ampla  firme  e  segura  para  idosos;  negatoscópio funcionante.   
Equipamentos   para   consulta:  Um   armário   para   cada   professor   com   o   seguinte  material:   Pilhas, 
 lanterna   para   examinar   a   cavidade   oral,   oftalmoscópio/otoscópio,   termômetro,   fita   métrica,   
estetoscópio,   abaixador   de   língua,   luvas,   martelos   para   testar   reflexos,   diapasão   1/128, 
 monofilamentos  para  exame  do  pé  dos  diabéticos,  esfigmomanômetro  de  mercúrio  (um  por  sala);   
Equipamentos  para  as  aulas  e  discussões:  Computador  conectado à  internet  (um  por  sala);  rede  sem 
 fio  em  todas  as  salas  para utilização  de  notebook  pelos  alunos;  impressora  laser  (com  folhas   
de   papel   ofício   e   cartuchos   de   tinta)   na   secretaria   do   andar, conectada   aos   computadores   das 
 salas,   para   impressão   de   lista   de   chamada,   provas,   receitas,   orientações,   relatórios,   e 
 eventualmente  artigos  científicos  e  similares.   



AVALIAÇÃO (FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC):Avaliação formativa: é inerente à 

própria atividade prática, necessitando uma sistematização do feedback e de demonstrações, bem como uma 

abordagem mais individualizada. Será construída  uma ficha de acompanhamento individual dos alunos ao 

longo das atividades na clínica médica.  As estratégias formativas estão relacionadas com as características 

das atividades que realizamos, que têm um caráter muito prático, com feedback e exemplos, discussão de 

casos, seminários, atendimentos com supervisão, etc.  

Avaliação somativa: teórica, prática e conceito.   

 OBS.: Será realizada uma avaliação de desempenho, ao final do semestre, para identificação de deficiências e 

recomendação de sua recuperação na clínica 2, que será a complementação da Clínica 1.   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 

Livros e textos sobre relação médico-paciente, que serão disponibilizados no Moodle. 

Textos sobre ética e bioética referente aos temas 

Livros de Semiologia e Semiotécnica: 1- Bicley, LS. Bates-  Propedêutica Médica.  Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 10 ed. 2010. 2- Porto & Porto. Semiologia Médica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 7 ed. 2014. 3- 

López M, Laurentys-Medeiros J. Semiologia Médica – As Bases do Diagnóstico Clínico. Rio de 

Janeiro. Revinter, 5ª edição, 2004. 

 

 

CORPO DOCENTE: 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 

Aulas práticas em ambulatórios: 1 professor/6 alunos.  Serão necessários 28 professores por semestre, com 

carga horária semanal de 4 horas dedicada à disciplina.  

PERFIL DOS DOCENTES: 

Deverá se constituir um corpo de professores com formação clínica sólida, vocacionado para  o ensino da 

Semiologia Médica e que esteja apto a ensinar o exame físico de especialidades  como o clínico o faz e que se 

comprometa com os limites da prática clínica, utilizando o sistema de referência e contra-referência sempre 

que necessário.  

CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: 

- Atualização em exame clínico especializado de acordo com a necessidade de cada um ( exemplos: exame 

neurológico, dermatológico, otorrinolaringológico, locomotor, ACLS, etc.);  

- Treinamento em busca de informações;  

-Atualização em Pedagogia: com foco para o ensino aprendizagem em medicina. Alguns destaques: didática, 

EAD, PDP, currículo, avaliação, feedback, etc.; 

Treinamento em referência e contra- referência;   

Informática médica, estatística. 

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS  DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 



- Com ciclo pré-clínico ou básico: seminários, tópicos e consultorias recíprocas,; 

- com Estágio de Iniciação à Prática; 

- Com as disciplinas clínicas do curso, tanto de adultos como de crianças, particularmente com a clínica 2 e 
com a Semiologia da Criança e do Adolescente.  A proposta é de um aprendizado contínuo, onde deficiências 
detectadas em um semestre seriam sanadas no semestre seguinte;  
 
- Com especialidades médicas, através da referência e contra-referência, interna e externa ao CLM, como 
instrumento de articulação e integração. Para tal a disciplina de Mentoria em Clínica Médica é fundamental; 

- Em Ética Médica: com a disciplina criada, bem como com estudantes e/ou professores da Faculdade de 
Direito;  

- Com disciplinas da Saúde Coletiva: saúde do trabalhador e epidemiologia;   

- Com  as demais disciplinas do período;   

Com  outras unidades: atividades específicas para alunos de outras áreas não relacionadas diretamente à 
saúde, como pedagogia, direito, sociologia, filosofia, música entre outras. Esses poderão ser acionados para 
resolver problemas e/ou propostas específicas, como supervisão pedagógica, conflitos éticos, reflexão 
sociológica e filosófica da prática, uso da música no ambiente de trabalho e mesmo na prevenção e 
tratamento de doenças, etc.  

POSSIBILIDADE DE OFERTA DA/O DISCIPLINA/ESTÁGIO COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA OUTROS 
CURSOS. ESPECIFICAR: 
No momento é difícil pensar na possibilidade, pois se trata de disciplina voltada essencialmente para a 

formação do médico.  

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

Ensino de qualidade só acontece quando há  assistência de qualidade:  condição essencial para ensinar ética, 

relação médico-paciente ou raciocínio clínico é sentir responsabilidade com o outro. A duração maior do 

semestre letivo, 18 semanas como já proposto, é fundamental; isto se não for possível o calendário  

contínuo, com férias escalonadas para alunos e professores.  

 A referência e contra-referência tanto para a atenção básica como para as especialidades ou o cuidado 

terciário têm que estar garantidas. 

 

 
 
 
 


