
I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

NO DE HORAS-AULA 
SEMANAIS:

TEÓRICAS       
PRÁTICAS 

TOTAL DE 
HORAS-AULA 
SEMESTRAIS

MODALIDAD
E

DCS8114 Habilidades e Humanidades IV
04 04 144

Presencial

II. PRÉ-REQUISITO(S)

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

III. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA

Medicina 

IV. EMENTA

Habilidades e atitudes médicas na relação médico-paciente. Comunicação na Medicina. Humanidades como um conjunto de 
conceitos: filosóficos, históricos, sociológicos, antropológicos e psicológicos; relacionados a deontologia médica e bioética.  
Semiologia médica dos aparelhos e sistemas. 

V. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Fornecer ao estudante competências que envolvem os aspectos humanísticos, éticos, socioculturais, de 
comunicação e habilidades médicas.

Objetivos específicos: 
 desenvolver nos estudantes sua sensibilidade, autorreflexão, capacidade de identificar-se como cidadão e a cidadania nos 

demais;
 fortalecer o compromisso do estudante com a vida, trabalhando seus valores éticos e a aceitação da diversidade cultural; 
 ensinar  a  valorização  da  habilidade  de  comunicação  entre  o  médico,  seu  paciente,  sua  equipe,  as  famílias  e  as 

comunidades;
 desenvolver habilidades e atitudes necessárias para o cuidado de forma global do ser humano;
 instrumentalizar  os  alunos  no  desenvolvimento  da  Relação  Médico-Paciente  e  transmitir  conhecimentos  sobre  os  

aspectos psicológicos das principais etapas do ciclo vital e fases críticas da vida;
 desenvolver os conhecimentos e habilidades da semiologia e semiotécnica dos referentes sistemas presentes no conteúdo 

programático.

VI. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 Semiologia  do  aparelho  locomotor:  exame físico  e  patologias  dos  ossos,  articulações,  bursas,  tendões  e  músculos. 
Subdivisão do exame físico, anamnese e patologias da articulação temporomandibular, do ombro, cotovelo, punho e 
mão, tornozelo e pé, joelho, quadril e coluna vertebral.

 Semiologia do aparelho urinário.
 Semiologia dos órgãos genitais masculinos.
 Semiologia dos órgãos genitais femininos. 
 Semiologia das mamas. 
 Habilidades  e  atitudes  médicas  na  relação  médico-paciente  e  comunicação  na  Medicina.  Entre  os  temas:  genética 

médica, aborto, pesquisas clínicas e experimentais, questões religiosas, transplante de órgãos, eutanásia.
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VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PORTO, CC et al. Exame clínico. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  
PORTO, C. C. Semiologia médica. 7º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
GOLDMAN, E. E. et al. Cecil – Tratado de Medicina Interna. 24ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
BATES Propedêutica Médica. Lynn S. Bickley. 8ª edição. Rio de Janeiro. 2005

VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARRIÓ FB. Entrevista clínica: habilidades de comunicação para profissionais da saúde. 1º ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
PERDICARIS, A. A. M. E agora? Doutor? Velhos caminhos e novas fronteiras na comunicação médica. Barueri, São Paulo:  
Minha Editora, 2012. 205p. 
QUADROS, R. M.; KARNOP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2003. 222p. 
PORTO & PORTO. Clínica médica na prática diária. 1º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  • FORTES, P.A.C.  
Bioética e Saúde Pública. Editora Loyola, 2003.
MÁRIO LOPEZ, Semiologia Média: as bases do diagnóstico clínico. Rio de Janeiro : Revinter, c2004. 5º. ed.

Os livros acima citados encontram-se na Biblioteca Central e na Biblioteca Setorial de Araranguá (www.bu.ufsc.br).

O referido programa de ensino foi aprovado na 17ª Reunião Ordinária da Câmara de Administração do Departamento 
de Ciências da Saúde de 29 de outubro de 2020.
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