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SEMIOLOGIA 

• CONCEITO:  É a parte da medicina que estuda 

sinais e sintomas das doenças, importantes para o 

diagnóstico de algumas doenças. 

Grego: semeion - sinal       logia - estudo 



Burket (1958) 

É de responsabilidade do Cirurgião-dentista o estudo, 
diagnóstico, prevenção e tratamento dos seguintes itens: 

• Doenças dos tecidos mineralizados e não mineralizados 
dos dentes. 

• Doenças dos tecidos de suporte e proteção dos dentes 

• Doenças limitadas aos lábios, língua, mucosa bucal e 
glândulas salivares. 

• Lesões bucais e dos órgãos contidos na boca com parte 
dos estados mórbidos generalizados. 

Marcucci, 2014 



Saúde x Doença 
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Saúde (OMS) 

É um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não mera 

ausência de doença ou invalidez. 



Livro: Semiologia Médica 

(Celmo Celeno Porto)  

• “ A saúde é resultante da interação de fatores 

relativos ao indivíduo e à comunidade 

(resistência, condições de trabalho, estilo de 

vida), ao ambiente (dimensões ecológicas e 

sociais) e ao agente (físico, químico ou 

biológico). 



Sinal x sintomas 

Sinal – dado objetivo, que pode ser observado 

pelo operador. Ex.: sangramento, edema 

Sintomas – sensação subjetiva, sentida pelo 

paciente mas não visualizado pelo operador. 

Ex. tontura, dor 









Síndrome 

• É o conjunto de sintomas e/ou sinais que ocorrem 

associadamente e que podem ser determinados por 

causas diferentes. 

Ex.: Síndrome de Peutz-Jeghers: síndrome da polipose hereditária 

intestinal(SPHI) é uma doença genética 
 Na infância aparecem os primeiros sintomas, que aumentam com a 

idade e incluem: 

Dor abdominal, Escurecimento da mucosa da boca, Sangramento 

intestinal, Pólipos (hamartomas) em tubo digestivo. 

O aumento nos índices de estrógeno ou testosterona podem estar 

associados a: 

Irregularidades menstruais, Puberdade precoce, Ginecomastia, 

Crescimento acelerado, Tumor testicular. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_gen%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lipo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hamartoma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno






Diagnóstico 

• Grego: diagnosis – ato de discernir, ou seja, 

reconhecer uma dada enfermidade por suas 

manifestações clínicas, bem como prever a sua 

evolução. 



Prognóstico 

• Consiste em prever a evolução da doença e suas 

prováveis consequências. 
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SEMIOTÉCNICA = ANAMNESE 

técnica da pesquisa dos sinais e sintomas e se resolve na 

arte de explorar(coleta dos dados básicos). 
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