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Plano de Ensino 

DISCIPLINA:  Semiologia e Protocolos biomédicos   

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 4ª   Obrigatória ( X )   Optativa (     ) 

CH Teórica: 20h CH Prática: 20h CH Total: 40 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 

 A disciplina de semiologia e protocolos biomédicos tem como objetivo proporcionar ao 
aluno conhecimentos básicos sobre semiologia geral relacionada com a semiologia na 
biomedicina estética e protocolos estéticos para o profissional biomédico habilitado em 
estética. Permite conhecimento para o aluno sobre a abordagem inicial dos 
procedimentos estéticos faciais e corporais através de protocolos biomédicos, bem 
como toda a legislação vigente para os mesmos no Brasil.  

II - Ementa 

 Abordagem clínica, psicológica, cuidados pré e pós- tratamento. Princípios e 
fundamentos da semiologia. Semiologia em Biomedicina. Assepsia, desinfecção, 
esterilização. Procedimentos invasivos não cirúrgicos, instrumental básico. Princípios 
éticos e políticas de saúde vigentes no país. Necessidades dos pacientes: melhorias, 
manutenção e prevenção em estética facial e corporal. Semiologia estética facial e 
corporal. Semiologia cosmecêutica. Exames físicos (anamnese): inspeção e apalpação. 
Biometria (componentes da avaliação corporal). Elaboração documental do diagnóstico. 
Protocolo biomédico: função, estrutura, tipos.  

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

Introdução a semiologia: princípios e fundamentos. Semiologia na 
Biomedicina e biomedicina estética. Consulta estética. Abordagem clínica, 
psicológica, cuidados pré e pós tratamento.  

1º BM 

 Semiologia estética facial e corporal. Exames físicos (anamnese): inspeção 
e apalpação. Biometria (componentes da avaliação corporal). Elaboração 
documental do diagnóstico.  

2º BM 

 Necessidades do paciente: melhorias, manutenção e prevenção estética 
facial e corporal. Assepsia, desinfecção e esterilização. Instrumental básico 
para procedimentos minimamente invasivos não cirúrgicos.  

3º BM 

 Semiologia cosmética. Protocolo biomédico: função, estrutura e tipos. 
Princípios éticos e políticos da saúde vigentes no pais.  

4º BM 

IV - Tempo de Estudo Discente (TED) 

Leitura para reflexão com apoio de texto “Uma reflexão sobre a influência da estética 
na autoestima, automotivação e bem estar do ser humano” – Univali.. 

1º BM 

Leitura para reflexão com apoio do artigo. “A importância da padronização de 
medidas corporais em centros de estética.” – Universidade Tuiuti – Paraná.  

2º BM 

Leitura reflexiva do artigo. “Rejuvenescimento com terapia fotodinâmica: melhora 
clínica e análise do colágeno e das fibras elásticas.” – Departamento de 
Dermatologia (USP)   

3º BM 
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Leitura e discussão sobre o tema. “Uma abordagem dos aspectos legais para 
abertura de uma clínica de biomedicina estética.” -  Faculdade regional integrada do 
Uruguai e das missões. 

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

Técnicas de orientação que integra o aluno de como e o que vai se aprender. Para 
esse objetivo será empregada a clareza na apresentação dos objetivos da disciplina 
e a organização dos conhecimentos.  

1º BM 

 Técnicas de contribuição que dão suporte nas atividades curriculares durante o 
processo de ensino. Para esse objetivo serão usadas ilustrações e analogias  

2º BM 

 Técnicas de reflexão que permite ao aluno construir uma visão metódica, total e 
crítica sobre o conteúdo que se há de aprender. Para esse objetivo serão utilizadas 
perguntas e pistas intercaladas.  

3º BM 

Técnica de organização que permite que o aluno elabore e relacione os assuntos 
aprendidos no curso. Para esse objetivo serão utilizados mapas conceituais e redes 
sistemáticas e uso de estruturas textuais.  

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

 Pesquisa para levantamento bibliográfico sobre o tema: Semiologia aplicada a 
biomedicina estética.  

1º BM 

 Pesquisa para levantamento bibliográfico sobre o tema: Protocolo inicial para 
procedimentos estéticos faciais e corporais.  

2º BM 

 Pesquisa para levantamento bibliográfico sobre o tema: Riscos dos procedimentos 
minimamente invasivos não cirúrgicos.  

3º BM 

 Apresentação de seminário com o tema geral: Cosmecêuticos. Serão subdivididos 
por grupos em: sistema de atratibilidade (fragrâncias, corantes e espessantes); 
sistema neutralizante (substancias acidificantes e alcalinizantes) e sistema 
estabilizante (conservantes, antioxidantes e fotoprotetores).  

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

 Aulas expositivas utilizando auxilio de material didático como data show, quadro 
negro, giz, e outros     

1º BM 

 Aulas expositivas utilizando auxilio de material didático como data show, quadro 
negro, giz, e outros     

2º BM 

 Aulas expositivas utilizando auxilio de material didático como data show, quadro 
negro, giz, e outros     

3º BM 

 Aulas expositivas utilizando auxilio de material didático como data show, quadro 
negro, giz, e outros     

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

Prova escrita com questões discursivas e de múltipla escolha. Exercícios de fixação. 
Atividades de pesquisa bibliográficas.  

1º BM 

Prova escrita com questões discursivas e de múltipla escolha. Exercícios de fixação. 
Atividades de pesquisa bibliográficas.  

2º BM 
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Prova escrita com questões discursivas e de múltipla escolha. Exercícios de fixação. 
Atividades de pesquisa bibliográfica.  

3º BM 

 Prova escrita com questões discursivas e de múltipla escolha. Exercícios de fixação. 
Atividades de pesquisa bibliográficas. Apresentação de seminário.  

4º BM 

IX - Monitoria 

 Não se aplica.  

X - Grupo de Iniciação Científica 

     

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII - Bibliografia Básica 

 DRAELOS D. Z. Dermatologia cosmética – Produtos e Procedimentos Editora Santos, 2012. 

MAIO, Mauricio de. Tratado de medicina estética. 2.ed. São Paulo: Roca, 2011. 

KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. 2.ed. São Paulo: 
Atheneu, 2009. 

XIV - Bibliografia Complementar 

MIOTI, H.A. Protocolo de condutas em dermatologia. São Paulo: Editora Roca, 2017. 

BORELLI, Shirlei. Cosmiatria em dermatologia: usos e aplicações. São Paulo: Roca, 
2007 

GILCHREST, B. Envelhecimento cutâneo. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança: aplicada a laboratórios e serviços de 

saúde. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2005.  

XV - Professor 

Profa Esp. Ana Beatriz Ratto Gorzoni  

Docente da disciplina 

 


