
ROTEIRO DAS AULAS FUNDAMENTOS EM PNEUMOLOGIA – FISIOTERAPIA – 2017-2 

Aula 1 Profa. Silvana Spíndola de Miranda 

Apresentação 

 

Aula 2 Prof. Ricardo Amorim 

Manifestações clínicas do aparelho respiratório; Inspeção; Palpação; Percussão e Ausculta do 

tórax 

Livro - Tratado de Semiologia Médica- Rose Mary Lisboa da Silva  2014. 

 Parte 3- Capítulo 8, 9, 10 e 11. 

Fundamentos da radiologia convencional do tórax 

– Descrever os princípios físicos da formação da imagem radiológica 

– Descrever as projeções radiológicas mínimas para a avaliação radiológica do tórax 

– Descrever outras projeções disponíveis da radiologia convencional do tórax 

– Descrever os componentes anatômicos normais do tórax a serem reconhecidos e 

avaliados na radiografia de tórax 

– Descrever os espaços anatômicos pulmonares  

– Descrever as alterações radiológicas clássicas a serem reconhecidas na radiografia do 

tórax 

– Sintetize as etapas a serem cumpridas na avaliação de uma radiografia do tórax 

 
Livro - Felson. Princípios de Radiologia do Tórax.  

 

Aula 3 Profa. Eliane Mancuzo 

Espirometria e Volumes pulmonares; Difusão de Monóxido de Carbono, teste de exercício; 

Oxigenioterapia (em anexo) 

 

Aula 4 Dr. Bruno Piassi 

Asma (GINA-2015 e Diretrizes 2012) Epidemiologia, principais sinais e sintomas, diagnóstico, 

diagnóstico diferencial e tratamento. 

DPOC (DPOC_2016).  Epidemiologia, principais sinais e sintomas, diagnóstico, diagnóstico 

diferencial e tratamento. 

Tabagismo (Diretrizes-2008) 

 



Aula 5 Dra. Marina Nish 

Pneumonia adquirida na comunidade (Diretrizes-2009);  

Epidemiologia, Principais sinais e sintomas, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. 

Bronquiectasias (em anexo) 

 

Aula 6 Profa. Silvana Spíndola 

Tuberculose pulmonar (TB) 

Epidemiologia  da TB (OMS_2016) 

Sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento (Esquema básico) (Manual de recomendações 

para o Controle da Tuberculose no Brasil-2011) 

Prova: Profa. Silvana Spíndola 

 

1-Sorteio do (s) grupo(s) para apresentação do (s) tópico (s) e de um aluno desse grupo  

2- Os alunos terão até 30 minutos para cada apresentação 

3- Um novo grupo será sorteado para fazer 3 questões de cada assunto. 

4- Um novo grupo será sorteado para responder as 3 questões de cada assunto 

5- O professor discutirá as questões com os alunos e ao final fará algumas perguntas de cada 

assunto para toda a turma. 

6- Os alunos deverão entregar as perguntas e respostas até o dia da prova. 


