
 

PROGRAMA DE UNIDADE CURRICULAR 
 

 

Unidade Curricular Semiologia e Patologia 

  

Sigla da área Científica em 
que se insere 

721 

  

Curso Licenciatura em Enfermagem 

  

Ano Lectivo 2021/2022 

  

Ano Curricular 1 Semestre 2 Nº de ECTS 6 

  

Equipa Pedagógica 

   

 • Regente/Coordenador Manuel Bragança Pereira 

   

 • Docentes 
Manuel Bragança Pereira, Jorge Fernandes, Catarina Barroso, Luís Reis, 
Filipe Machado, Daniel Rei, Sandra Fernandes e Marlene Alves 

  

Objetivos de aprendizagem 

No final da UC, o estudante deve: 
- Explicar os mecanismos da doença, repercussão fisiopatológica e 
anatomopatológica e o seu impacto na história natural das doenças mais 
prevalentes ao longo do ciclo da vida; 
- Explicar sinais e sintomas de doença, colheita de dados anamnésticos e 
valorização / integração nas síndromes e doenças mais prevalentes; 
- Valorizar e compreender os dados objetivos obtidos a partir do exame físico; 
- Interpretar os principais exames complementares de diagnóstico e 
valorização dos exames de rotina mais usados no estudo das doenças mais 
prevalentes; 
- Justificar a importância dos elementos auxiliares fornecidos pelos métodos 
complementares de diagnóstico. 

  

Conteúdos Programáticos 

Agentes físicos e químicos como causa de doença. Anamnese e Exame 

objetivo. Semiologia cardíaca, sinais e sintomas, patologias e meios 

complementares de diagnóstico (MCDT). Semiologia respiratória, sinais e 

sintomas, patologias e MCDT. Semiologia digestiva, sinais e sintomas, 

patologias e MCDT. Semiologia hematológica, sinais e sintomas, patologias e 

MCDT. Semiologia nefrológica, sinais e sintomas, patologias e MCDT. 

Semiologia do sistema reprodutor masculino e feminino, sinais e sintomas, 

patologias e MCDT. Semiologia musculoesquelética, sinais e sintomas, 

patologias osteoarticular e reumatológica e MCDT. Semiologia da pele, sinais 

e sintomas, patologias e MCDT. Semiologia endócrina, sinais e sintomas, 

patologias e MCDT. Semiologia neurológica, sinais e sintomas, patologias e 

MCDT. Semiologia psiquiátrica, sinais e sintomas, patologias e MCDT. 

Doenças infeciosas. Semiologia ao longo da vida, sinais e sintomas, 

patologias e MCDT. Choque e falência multiorgânica.  

  

Demonstração da coerência 
dos conteúdos 
programáticos com os 
objetivos 

A UC tem como finalidade o conhecimento das diferentes técnicas de 
avaliação do utente nos diferentes sistemas orgânicos, assim como o 
reconhecimento dos sinais e sintomas enquadrados nas patologias mais 
prevalentes de cada sistema orgânico. Desta forma, considera-se 
fundamental que sejam apresentadas as metodologias de avaliação clínica 
do utente, na perspetiva da anamnese e de exame objetivo. No seguimento 
e na perspetiva de adequação futura da prestação de cuidados, torna-se 
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relevante o conhecimento dos sinais e sintomas indicativos dos quadros 
patológicos mais prevalentes, assim como o conhecimento da fisiopatologia 
e meios complementares que permitam o seu reconhecimento.   

 
 

 

Total de Horas de trabalho 162 Total de Horas de contacto 81 

  

 • Teóricas  81 • Teórico-Práticas       

  

 • Seminário       • Orientação Tutorial      

  

 • Práticas Laboratoriais      • Trabalho de Campo      

  

 • Estágio      

  

Metodologias de Ensino e 
Avaliação 

Método expositivo, com recursos a tecnologias de apresentação de conteúdos 
(Microsoft Office Power Point®).  

Discussão de casos clínicos relacionados com os temas lecionados, de forma 
a integrar os conhecimentos lecionados com a realidade clínica e a prática de 
enfermagem.  

Avaliação periódica - 2 momentos de avaliação por prova escrita. Condição de 
aprovação a obtenção mínima de 9,0 em ambas as provas.  

Avaliação por exame final - prova escrita. 

  

Demonstração da coerência 
das metodologias de ensino 
com os objetivos 

Nas sessões teóricas, serão apresentados os conteudos programáticos 
previamente definidos de forma a cumprir os objetivos propostos. A realização 
destas sessões fomenta a aquisição de conhecimentos relativos à anatomia e 
fisiologia humanas. Durante as sessões, serão exploradas situações clínicas 
para relação entre os conceitos teóricos de semiologia e patologia e a 
abordagem de situações clínicas diárias dos utentes a que o profissional d 
enfermagem presta cuidados. 
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