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DISCIPLINA NOME 

MD643 Semiologia e Propedêutica 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
4 16 0 0 0 0 20 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15 300 20 S 75% N 
 

 
Ementa: 
Atividades teórico-práticas em semiologia médica, pediátrica e tocoginecológica, com participação na assistência diária aos pacientes do complexo 
hospitalar da Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP.  

 
Objetivos: 
 PEDIATRIA: 
Contribuir para a formação do médico, fundamentando a noção de que criança é um ser humano em desenvolvimento e possibilitando ao aluno 
desenvolver habilidades para a realização da semiotécnica e anamnese em pediatria, identificando as situações de risco, objetivando a atenção integral à 
saúde da criança e do adolescente. 
 
Objetivos Específicos: 

 Desenvolver habilidades na realização da semiologia da criança e identificar os desvios da normalidade. 
 Identificar na anamnese os fatores de risco para a saúde da criança, principalmente no que tange ao interrogatório sobre as funções 

fisiológicas, antecedentes gestacionais, perinatais e familiares, desenvolvimento, alimentação e ambiente (moradia e estrutura familiar). 
 Reconhecer as relações entre condições de vida e riscos para a saúde das crianças e adolescentes. 
 Reconhecer a relevância da família para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. 
 Identificar desvios do crescimento e utilizar corretamente as curvas utilizadas como referência. 
 Identificar os desvios do desenvolvimento. 
 Conhecer a nomenclatura e conceituação utilizada na área de perinatologia. 
 Desenvolver habilidades para a realização de anamnese perinatal. 
 Conhecer as curvas de crescimento intrauterino e saber utilizá-las no diagnóstico neonatal. 
 Desenvolver habilidades na realização do exame físico do recém-nascido normal. 
 Conhecer o calendário vacinal e valorizar a vacinação precoce das crianças. 
 Reconhecer as peculiaridades de cada vacina, seus efeitos adversos e contra-indicações. 
 Reconhecer a importância do aleitamento materno e saber estimulá-lo. 
 Estabelecer hipóteses diagnósticas referentes ao estado nutricional, estado vacinal, desenvolvimento neuro-psico-motor e às eventuais 

doenças mais comuns encontradas na infância. 
 Aprender as técnicas de avaliação do crescimento e da puberdade. 

 
 CLÍNICA MÉDICA 
Promover o aprendizado das principais síndromes clínicas, com ênfase à fisiopatologia e raciocínio clínico. 
 
Objetivos específicos: 

 Promover o desenvolvimento (aperfeiçoamento) dos conhecimentos em semiotécnica e fisiopatologia. 
 Desenvolver a capacidade de realizar a observação clínica global e evolução diária dos doentes. 
 Capacitar o aluno para estabelecer os diagnósticos das síndromes clinicas e os diagnósticos diferenciais. 
 Introduzir conceitos fundamentais da terapêutica médica. 
 Introduzir conceitos gerais de interpretação dos exames complementares, suas indicações e significados no contexto de suporte para o 

diagnóstico clínico. 
 Promover o desenvolvimento do raciocínio clínico para diagnosticar as doenças, com introdução de exames complementares.  
 Desenvolver a relação médico–paciente observando-se os preceitos da moral e da ética médica. 

 TOCOGINECOLOGIA 
Os objetivos gerais são: 
Fornecer conhecimento sobre os processos fisiológicos relacionados à saúde da mulher nas diferentes fases da vida reprodutiva e após a menopausa. 
Conscientizar o aluno sobre o tipo de atendimento oferecido em um serviço terciário de atendimento às mulheres. 

 

 
Programa: 
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 PEDIATRIA 
Anamnese e exame físico; alimentação da criança; crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor; imunização; puberdade. 
 
 CLÍNICA MÉDICA 
Anamnese e exame físico; hipóteses diagnósticas; princípios da terapêutica clínica e conhecimentos em fisiopatologia e exames complementares. 
 
 TOCOGINECOLOGIA 
Anamnese e semiologia ginecológica e mamária; Anamnese e semiologia obstétrica; Menarca e ciclo menstrual; Modificações gerais do organismo 
materno na gravidez; Desenvolvimento e fisiologia fetal; Contratilidade uterina; Mecanismo de parto; Assistência ao parto; A mama nas diversas fases da 
vida; O processo fisiológico do puerpério e lactação; Métodos para controle da fertilidade; Propedêutica e prevenção de lesões do colo uterino; 
Correlação anátomo-clínico-ecográfica em GO; Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 
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Bibliografia 
Referências básicas: 
 
 PEDIATRIA 
 
I. Bibliografia básica: 

1. Semiologia Pediátrica – Yvon Toledo Rodrigues & Pedro Paulo Bastos Rodrigues (Eds), Guanabara Koogan.  
2. Semiologia Pediátrica – João Carlos Santana, Délio José Kipper & Renata Wagner Fiore (Eds.), Artmed Editora.  
3. Pediatria Básica – Tomo I – Eduardo Marcondes, Flávio Adolfo Costa Vaz, 
4. José Lauro Araújo Ramos & Yassuhiko Okay (Eds.), editora Sarvier.  
5. Semiologia Pediátrica – César Pernetta (Ed.), editora Interamericana.  

 
II. Bibliografia complementar:  

1. RN: Conceição A.M. Segre, Pedro Antonio Armellini & Wanda Tobias Marino (Eds.), editora Sarvier.  
III. Indicações de leitura: 

1. Texto de apoio (Prof. Gabriel Hessel), 25 páginas, 2001.  
2. Puberdade Normal – Prof. Gil Guerra Júnior 
3. Acompanhamento do crescimento (artigo) – Angélica M.B. Zeferino, Antonio A. Barros Filho, Heloisa Bettiol & Marco A. Barbieri. J Pediatr (Rio 

J) 79(1): S23-S32, 2003. 
4. Clinical Key. Sistema de Bibliotecas da UNICAMP. 
5. Primal Pictures. Sistema de Bibliotecas da UNICAMP. 
6. UP TO DATE. 
7. (Links no site: HTTP://www.unicamp.br/fcm/biblioteca) 

 
7.2. CLÍNICA MÉDICA 

 
I. Bibliografia básica: 

1. CECIL – Tratado de Medicina Interna – Dennis Ausiello e Lee Goldman (Eds), editora Elsevier. 
2. HARRISON - Medicina Interna – Editora Artmed. 
3. Tratado de Clínica Médica – Antonio Carlos Lopes (Ed), editora Rocca. 
 

II. Bibliografia complementar:  
1. Fisiopatologia da Doença – Uma introdução à Medicina Clínica – Stephen Mcphee (Ed), editora Macgraw-Hill Interamericana. 
2. Clínica Médica – Diagnóstico e Tratamento. Antonio Carlos Lopes (Ed), editora Atheneu 
 

III. Indicações de leitura: 
1. Clinical Key. Sistema de Bibliotecas da UNICAMP. 
2. Primal Pictures. Sistema de Bibliotecas da UNICAMP. 
3. UP TO DATE. 
4. (Links no site: HTTP://www.unicamp.br/fcm/biblioteca) 

 
7.3. TOCOGINECOLOGIA 

 
I. Bibliografia básica: 

1. Berek, J. S. et al. Tratado de Ginecologia do Novak. Editora Guanabara Koogan. 
2. De Cherney AH, Nathan L. Current obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment. International edition, Lange Medical Books/McGraw Hill. 
3. Neme B. Obstetrícia Básica. Editora Sarvier. 
 

II. Indicações de leitura: 
1. Clinical Key. Sistema de Bibliotecas da UNICAMP. 
2. Primal Pictures. Sistema de Bibliotecas da UNICAMP. 
3. UP TO DATE. 
4. (Links no site: http://www.unicamp.br/fcm/biblioteca) 
 

 
Critérios de Avaliação: 
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Cada módulo terá seus critérios próprios de avaliação.  
 
 PEDIATRIA 
A nota prática será resultado da média aritmética entre a nota obtida no berçário e a nota do estágio de enfermaria: 
 

  

A nota da prática da enfermaria será composta: 

  

 
A nota final será resultado de uma prova teórica ao final do módulo mais a nota prática e será composta por: 

 
 
O tutor do estágio de berçário emitirá uma nota de 0 a 10 que corresponderá ao conceito e desempenho teórico-prático. O tutor do estágio de 
enfermaria emitirá uma nota de 0 a 10, correspondente ao conceito com peso 1 e uma nota de 0 a 10, correspondente a uma prova prática oral com peso 
2. A nota final da enfermaria será somada à nota do berçário e obtida a média final. Também, será realizada uma prova teórica cuja nota somada à nota 
prática e dividida por 2 obter-se-á a média final no módulo.   
Para o aluno ser aprovado no módulo de pediatria sem realizar prova substitutiva, a nota final deverá ser ≥ 7,0. Caso o aluno não obtenha essa nota, 
deverá fazer uma prova teórico-prática substitutiva e a nota será encaminhada para o gestor para compor a média final da disciplina. Se a nota da prova 
substitutiva for inferior a 5,0, o aluno estará reprovado no módulo de pediatria e deverá fazer o exame final sobre o conteúdo de todos os módulos 
(pediatria, clínica médica e toco-ginecologia).   
 
Frequência: A presença nas atividades teóricas e práticas é obrigatória e será contada separadamente. As faltas, se houver, deverão ser justificadas ou 
será descontada nota no conceito. Quem ultrapassar o limite de faltas (25%) na atividade teórica ou na atividade prática da pediatria estará 
automaticamente de exame no módulo, ficando a critério do Departamento a reposição das atividades práticas perdidas 
  
 CLÍNICA MÉDICA 
Os alunos serão avaliados quanto ao conteúdo teórico ministrado nas aulas, discussão de casos de enfermaria, por um portfólio a ser entregue no final do 
curso, constando as anotações sobre as atividades teórico-práticas e por conceito. 
Também, haverá avaliação teórica e teórico-práticas individual no final do módulo. A nota no módulo será composta por:  
 

Prova teórica com peso 4 + prova prática peso 4 + portfólio peso 2  

/10 

 
O aluno que obtiver nota maior ou igual a 5 e menor que 7 será submetido a uma prova substitutiva teórico-prática com dois examinadores. 
O aluno que obtiver nota inferior a 5 será submetido ao exame final da disciplina MD 643 com o conteúdo dos três módulos. 
 
TOCOGINECOLOGIA 

No primeiro dia do curso, os alunos responderão a um questionário sobre seus conhecimentos em tocoginecologia. Na última semana do curso, o 
questionário será aplicado novamente. O objetivo destes questionários será de avaliar a progressão do aluno e o curso. Este questionário não será 
utilizado para compor a nota. Será utilizado apenas para aprimoramento do ensino. 

Os alunos serão avaliados através de uma prova sobre o conteúdo teórico oferecido, que terá peso 3. O aluno deverá desenvolver uma monografia 
sobre um dos temas abordados durante o estágio, que será avaliada pelos docentes que participam da disciplina. Esta monografia terá peso 1. Além 
disso, o aluno deverá desenvolver uma anamnese em tocoginecologia, que será corrigida pelos docentes responsáveis pelas atividades práticas. Esta 
anamnese terá peso 1. 

A nota final será, então, composta pela prova teórica (peso 3), monografia (peso 1) e anamnese (peso 1). O total deverá ser dividido por 5 para 
obtenção da média. A média final para aprovação deverá ser superior a 5,0.  
 

Prova teórica com peso 3+Nota da monografia peso 1+ Nota da anamnese peso 1 

5 

 
Os alunos que não obtiverem nota ≥5,0 serão submetidos a uma prova oral (teórico-prática) com uma banca formada por 2 docentes, para obter 

nota superior ou igual a 5,0 como critério de aprovação. 
 APROVAÇÃO E EXAME FINAL: 
O aluno que obtiver notas em todos os módulos ≥5 estará aprovado na disciplina MD643.  A sua nota final na será determinada pela média ponderada 
das notas obtidas nos módulos de clínica médica (peso 2), pediatria (peso 1) e tocoginecologia (peso 1). 
Para os alunos reprovados nos módulos, será realizado um exame final com o conteúdo dos três módulos. O exame será realizado pelos três 
coordenadores de módulos e será constituído de uma discussão oral de três casos clínicos e uma reprodução escrita da discussão. 
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Observações: 
 

 
 

ASSINATURAS: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


