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                                                                                            EMENTA 

 

Introduc ̧a ̃o ao racioci ́nio para diagno ́stico e progno ́stico. Exame cli ́nico do aparelho pulmonar.
Exame cli ́nico do aparelho cardiovascular. Te ́cnica para aferir pressa ̃o arterial. Biosseguranc ̧a
para manejo de sangue e derivados. Te ́cnica de veno- punc ̧a ̃o. Noc ̧o ̃es ba ́sicas de primeiros
socorros. 

 

 

                                                                                                              PROGRAMA

1. Apresentac ̧a ̃o do semestre e pactuac ̧a ̃o de regras. Revisa ̃o de anamnese e Exame Fi ́sico
Sist. Digestivo.

2. Técnica de aferição da pressão arterial. 
3. Anamnese e exame fi ́sico cardiovascular.
4. Biossegurança
5. Técnica de venopunção
6. Administração de medicações. 
7. Anamnese e exame físico da cabeça e pescoço. 
8. Anamnese e exame fi ́sico pulmonar
9. Síndromes pulmonares. 

10. Introdução à anamnese e exame físico hematopoiético. 
11.  Elaborac ̧a ̃o de racioci ́nio cli ́nico. 

OBJETIVO GERAL

Introduzir e sistematizar os conhecimentos semiolo ́gicos e desenvolver habilidades na execuc ̧a ̃o
do exame fi ́sico cardiopulmonar. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Propiciar a integrac ̧a ̃o entre conhecimentos teo ́ricos e pra ́tica me ́dica. 
Desenvolver conhecimentos e habilidades de semiologia e semiote ́cnica cardiopulmonar . 
Desenvolver atitudes profissionais e e ́ticas. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O módulo será desenvolvido mediante aulas presenciais  teóricas e práticas , abordando os
conteúdos descritos no programa da disciplina,  a serem realizadas no laboratório de habilidades
médicas, bem como encontros semanais com os monitores da disciplina em períodos específicos
conforme grade horária. 



FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do desempenho será realizada de forma presencial composta por avaliações
teóricas e práticas , bem como pelos TBLs.

- Avaliações  compostas por questões assertivas e/ou dissertativas, bem como avaliação
prática. 

    40% do peso da nota final será determinada pela média das notas das provas teóricas( duas
avaliações) com questões de múltipla escolha e/ou questões dissertativas.

   30% do peso da nota final será determinada pela média das  avaliações  práticas / teórico -
práticas ( uma ou duas avaliações) .

   30% do peso da nota final será determinada pela média das notas dos TBLs

Critério de aprovação (critérios definidos pela UFPR – resolução  37/97-CEPE)

 Critério de aprovação 75% de presença  E

 Critério de aprovação: média 70

 Critério de aprovação com prova exame final: média 50, cumprido o pré requisito de 75% de
presença . 

   *O exame final será agendado após a conclusão das atividades da disciplina.
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