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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA:  
SEMIOLOGIA PEDIÁTRICA 
 
DEPARTAMENTO:  
MATERNO-INFANTIL 

CÓDIGO: MAI 018 

CARGA HORÁRIA:  
60 horas/Semestre/4 créditos 
PRÉ-REQUISITOS:  
CME 087 
EMENTA 
Reconhecer a importância do atendimento integral e humanizado à criança e adolescente em seus aspectos bio-
psico-sociais e a importância do relacionamento médico-criança-família na prática pediátrica; entender a 
importância da coleta e registro sistemático e organizado de informações inerentes à observação clínica com 
referência à anamnese e exame físico; descrever os principais sinais e sintomas relacionados às afecções  nos 
diferentes órgãos, sistemas e aparelhos dentro de peculiaridades na faixa etária pediátrica; identificar os sinais e 
sintomas de risco e dados do exame físico das doenças de maior prevalência na infância, considerando aspectos 
sociais, epidemiológicos e princípios fisiopatológicos na avaliação da condição de saúde e doença. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Preparar o estudante de medicina para o atendimento integral da criança em sua plenitude. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
Pediatria: Fundamentos, Conceitos e Bases da Assistência à Criança 
Relacionamento médico-paciente em Pediatria 
Aspectos éticos e legais dos direitos da Criança e do Adolescente (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
Peculiaridades da anamnese e do exame físico em pediatria. Faixas etárias 
Semiologia Neurológica, Cardiológica, Pulmonar, Abdominal, Genito-urinário e Locomotor 
Ausculta e Técnicas Especiais de Exame Físico na Criança: cabeça, pescoço, tórax, abdome, genitália, membros 
Semiologia do RN normal. Idade Gestacional. 
SemiologiadoAdolescente:CritériosdeTanner 
SinaisdeAlertanasPatologiasPrevalentesdaInfância 
Identificação dos sinais e sintomas de risco nas doenças prevalentes da infância 
Prevenção de Acidentes e Violência 
 
METODOLOGIA  
Aulas teóricas 
Aulas práticas e em Laboratório de Habilidades Clínicas 
 
AVALIAÇÃO 
Somativa e formativa 
Prova de habilidades clínicas 
 
BIBLIOGRAFIA(BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 
Semiologia Pediátrica. César Pernetta. 4ª edição. Rio de Janeiro: ed. Interamericana 1980 
Pediatria Básica/coord.geral Eduardo Marcondes. Tomo I. 9ª edição. São Paulo: ed. SARVIER 2002 
 
 

 
 
 
 
 


