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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Laboratório de Habilidades Clínicas II 
 
DEPARTAMENTO: Clínica Médica 
 

CÓDIGO: CME093 

CARGA HORÁRIA: 02 horas/aulas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: Laboratório de Habilidades Clínicas I (CME 092) 
 
EMENTA: 
Correlações anátomo-clínicas em motricidade, sensibilidade e em pares cranianos. Avaliação do estado mental. 
Neuroimagem anatômica e eletroneuromiografia. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
- Proporcionar um ambiente de aprendizado que permita aos alunos desenvolverem o suficiente traquejo para, 
frente a uma pessoa com queixas, saberem organizar, com ética, respeito, sinceridade, e empatia, as seguintes 
ações: 
• Uma correta abordagem do paciente com comprometimento neurológico; 
• Uma sequência de manobras de exame físico, voltadas para aquele contexto; 
• Uma interpretação adequada dos dados colhidos; 
• Uma interpretação dos achados dos exames de imagem. 
• Correlacionar os conhecimentos de anatomia e fisiologia no contexto da avaliação neurológica. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
- Técnicas de entrevista. 
- Avaliação da motricidade: força muscular, tônus, reflexos de estiramento muscular, reflexo cutâneo plantar, 
reflexos cutâneos abdominais, exame da coordenação, síndromes do neurônio motor inferior e superior. 
- Avaliação da sensibilidade: tátil, dolorosa, térmica, vibratória, proprioceptiva e cortical. 
- Avaliação dos nervos cranianos. 
- Avaliação do equilíbrio. 
- Avaliação de sinais meníngeos. 
- Avaliação do estado mental. 
- Neuroimagem: Tomografia computadorizada e ressonância magnética do encéfalo e medula. 
- Eletroneuromiografia. 
 
METODOLOGIA: 
- Aulas teóricas e práticas; 
- Demonstrações e treinamentos de técnicas de entrevista e exame físico;  
- Oficinas diagnósticas; 
- Decisões clínicas. 
 
AVALIAÇÃO: 
Será obtida por meio da média nas seguintes avaliações: 
Nota 1 (100 pontos): Primeira avaliação das 4 estações. 
Nota 2 (100 pontos):  Prova prática de LHC. 
Nota 3(100 pontos): Segunda avaliação das 4 estações. 
 
Detalhes sobre as avaliações: 
- A avaliação das 4 estações abordará a capacidade de interpretação frente a dados de anamnese e de exame 
físico e achados nos exames de imagem.  O que se avalia aqui, principalmente, é a capacidade de interpretar e 
integrar dados clínicos, sob limite de tempo. 
- A avaliação prática de LHC testará o desempenho de entrevista, exame físico e interpretação de exame de 
imagem. O que se avalia aqui, principalmente, são o desembaraço e o controle emocional, necessários à aplicação 
do método clínico a situações concretas. 
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