PLANO DE CURSO
1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Enfermagem
Disciplina: Semiologia e Semiotécnica I
Professor: Lívia Fernanda Ferreira Deodato E-mail: livia.deodato@fasete.edu.br
Código: SAU18
Carga Horaria: 80h (Teórica: 40h; Prática: 40h)
Créditos: 04
Pré-requisito(s): Período: III
Ano: 2017.2
2. EMENTA:
Introdução ao estudo da semiologia em enfermagem. Avaliação Clínica e técnicas
instrumentais para o exame físico. Sinais Vitais. Procedimentos teórico-práticos e habilidades
de enfermagem necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo, família
e comunidade. Entrevista de Enfermagem. Relação profissional-paciente.
3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
Proporcionar conhecimentos teórico-práticos e desenvolver habilidades psicomotoras básicas
para assistência de enfermagem, de forma gradativa e sistematizada.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:








Desenvolver habilidades técnico-científicas para o cuidado de enfermagem, baseado na
introdução da Sistematização da Assistência de Enfermagem e do Processo de
Enfermagem;
Conhecer e aplicar as técnicas de exame físico geral e, específico por sistema;
Proporcionar conhecimento teórico-prático relacionado aos sinais vitais;
Desenvolver habilidades técnico-científicas para entrevista de enfermagem completa;
Compreender o processo saúde/doença e desenvolver habilidades de enfermagem
necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo, família e
comunidade;
Desenvolver competências e habilidades de comunicação nas relações interpessoais
com paciente, com sua família e com equipe multiprofissional;
Desenvolver habilidades de escrita dos registros de enfermagem, de forma clara e
concisa com base no Processo de Enfermagem.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Unidade I:
 Introdução à Semiologia e Semiotécnica: conceito, objetivos, importância e resolução
CFE nº 314/94. Processo saúde/ doença. Sinais e sintomas clínicos.
 Diagnósticos. Introdução à Sistematização da Assistência de Enfermagem e Resolução
COFEN 358/2009.
 Anamnese: Coleta de dados de enfermagem, finalidades da entrevista, fases,






estratégias e roteiro.
Habilidades preliminares para desenvolvimento do exame físico: Delimitações de
regiões anatômicas. Posições Básicas para realização do exame físico. Instrumentos e
aparelhos necessários no exame físico.
Terminologia Clínica. Sinais Vitais: Temperatura corporal, Pulso e Frequência
cardíaca, Frequência respiratória, Pressão Arterial e Dor.
Exame Físico: Conceito e normas de execução.
Métodos propedêuticos: Inspeção, palpação, percussão e ausculta.

Unidade II:
 Exame físico geral.
 Exame físico específico por sistema: Exame físico do sistema neurológico. Exame
físico de pele e anexos. Exame físico da cabeça e pescoço. Exame físico do tórax:
respiratório e cardiovascular. Exame físico do Abdome: gastrointestinal. Exame físico
do sistema geniturinário e Renal. Exame físico do sistema osteolocomotor.
 Ambiente Hospitalar: Prontuário. Admissão, alta e Transferência. Anotação de
enfermagem. Evolução de enfermagem.
6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
Técnicas de ensino: Aulas expositivas dialogadas, demonstrações práticas, estudos dirigidos,
seminários, Portfólio, Gincana, dinâmicas, vídeos ilustrativos, pesquisa em base de dados,
livros e periódicos, discussões em grande grupo. Recursos metodológicos: quadro branco,
pincel, Datashow, manequins simuladores, materiais e equipamentos médicos hospitalares.
7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1ª ETAPA DE AVALIAÇÃO:
- Avaliação Institucional: prova escrita, com questões dissertativas e objetivas;
individual; sem consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos;
- Atividades avaliativas parciais, no valor de 10 (dez) pontos.
2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO:
- Avaliação Institucional: prova escrita, com questões dissertativas e objetivas;
individual; sem consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos;
- Avaliação Parcial: prova escrita, com questões dissertativas e objetivas; individual;
sem consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos;
- Atividades avaliativas parciais, no valor de 10 (dez) pontos.
2ª CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas;
individual; sem consulta; valor: 10,0 (dez).
PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas;
individual; sem consulta; valor: 10,0 (dez).
OBS: As datas poderão sofrer alterações de acordo com necessidades e comunicados
prévios da secretaria acadêmica da IES FASETE.

8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Atendimento semanal, mediante agendamento prévio.
9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DUGAS, B. W. Enfermagem prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara, 2007. 3 vls.
POSSO, Maria Belen Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo:
Atheneu, 2011.
SANTANA, P. P.; MARTINS, S. de C.; GUIMARAES, Z. da S. Consulta de enfermagem:
da teoria à prática. AB Editora, 2008.
SILVA, Roberto Lira da; SILVA, Roberto Carlos Lyra da; Santiago, Luís Carlos (orgs.).
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enfermagem adulta. Porto Alegre: Artmed, 2011.
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evidências: uma introdução. Porto Alegre: Artmed, 2010.
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11. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
ANEXO: Plano Individual de Trabalho.
Extensão - Prática Extensionista de Semiologia e Semiotécnica I
Atividade na Feira de Saúde de Enfermagem – 2017.1 da Faculdade Sete Setembro- FASETE.
Permitir ao acadêmico aperfeiçoar as técnicas básicas da disciplina de Semiologia e
Semiotécnica I, que exige conhecimento técnico e habilidades psicomotoras necessárias ao
processo ensino-aprendizagem.
Natureza da atividade realizada:
Atendimento à comunidade na Feira de Saúde de enfermagem da Faculdade Sete SetembroFASETE
Tema: Educação em Saúde, verificação de sinais vitais, dados antropométricos e glicemia
capilar.
Cronograma de Execução da Atividade:

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov
X

Dez

Público Alvo:
Atividade destinada à comunidade. Será realizado no período da Feira de Saúde de
Enfermagem da Faculdade Sete de Setembro- FASETE.
Descrição da Atividade:
A atividade extensionista consistirá na realização de procedimentos básicos de Semiologia e
Semiotécnica I: educação em saúde, aferição de sinais vitais, dados antropométricos e
glicemia capilar.
Promotores da atividade:
Será desenvolvida como parte das estratégias do processo de ensino-aprendizagem da
disciplina de Semiologia e Semiotécnica I da Faculdade Sete Setembro- FASETE.
Docentes e discentes participantes:
A docente Lívia Fernanda Ferreira Deodato e os acadêmicos do 3º período do Curso de
Enfermagem da Faculdade Sete de Setembro, que estejam cursando a disciplina de
Semiologia e Semiotécnica I no período 2017.1.
Justificativa realização da atividade:
A atividade proporcionará a ampliação do conhecimento científico e habilidade técnica para
os alunos, por meio da realização prática de procedimentos básicos da disciplina Semiologia
e Semiotécnica I, inserindo os acadêmicos em um dos cenários reais da futura prática
profissional. Além disso, haverá benefícios para a comunidade ao receber informações e
atendimento de enfermagem.
Resultados esperados:
 Melhoria do conhecimento dos alunos de graduação no componente curricular de
Semiologia e Semiotécnica I.
 Satisfação da clientela assistida durante a atividade desenvolvida.

