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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: MEDICINA DA CRIANÇA II 
 
DEPARTAMENTO: MATERNO INFANTIL 
 

CÓDIGO: MAI011 

CARGA HORÁRIA: 4 horas/aulas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: MEDICINA DA CRIANÇA I (MAI010) 
 
EMENTA: 
Compreender os princípios da ética e do trabalho em equipe, dentro de uma visão humanísticae familiar, 
priorizando o cuidado global ao paciente pediátrico, considerando a abordagem dos principais agravos à sua 
saúde. 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
Capacitar o estudante a atuar na prevenção, diagnóstico, tratamento e encaminhamento dos principais agravos à 
saúde da criança e do adolescente, considerando princípios éticos, biológicos, psicológicos, sociais e 
humanísticos. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Parada cardiorrespiratória, Dispnéia, Tosse/ Tuberculose , Pneumonias, Lactente sibilante/bronquiolite/Asma 
aguda, Asma profilaxia/ Terapia inalatória/Rinite, Violência na infância, Antimicrobianos , Dermatoses infantis, 
Diarreia/Desidratação/TRO, Constipação intestinal/ Parasitoses, Doenças exantemáticas clássicas e novas, 
Adenomegalias/Meningite, Sepse/Choque, Abordagem da criança com dor, ITU/ Síndrome nefrítica/nefrótica 
 
METODOLOGIA: 

 
Os conteúdos teóricos serão desenvolvidos durante as aulas práticas, nas quais o estudante deverá realizar o 

atendimento humanizado das crianças, adolescentes e suas famílias. Em todos os cenários de prática, o estudante 
deverá PARTICIPAR ATIVAMENTE da anamnese, do exame físico pediátrico, da elaboração dos diagnósticos, do 
tratamento a ser instituído, da prescrição, das orientações gerais e específicas, bem como das ações de promoção 
da saúde de forma geral.  

O estudante deverá incentivar o aleitamento materno, orientar sobre alimentação saudável e saúde bucal, 
verificar o calendário de imunizações, a caderneta da criança do SUS, monitorar as curvas de crescimento, o 
desenvolvimento neuropsicomotor, bem como trabalhar na prevenção de acidentes e da violência. O estudante 
será AVALIADO, continuamente, pelo professor. 
 
Tarefas dos estudantes 
*atendimento da criança/adolescente, acompanhado pelo professor; 
*anamnese, exame físico, registro em prontuário, elaboração de hipóteses diagnósticas, conduta, prescrição 
(realizada pelo estudante e assinada/carimbada pelo professor), encaminhamentos, exames, pareceres, atestados; 
*revisão da puericultura (promoção da saúde com relação a verificação do crescimento, desenvolvimento, 
imunizações, alimentação, saúde bucal, prevenção de acidentes e violência). 
Condutas durante os atendimentos 
* Observar silêncio na entrada e saída dos setores, usar jaleco, crachá ou identificação no jaleco, portar material 
próprio e específico das aulas práticas (caneta, estetoscópio, oto-oftalmoscópio, termômetro, esfigmomanômetro, 
fita métrica, lanterna), utilizar letra legível nos prontuários e prescrições, sem rasuras, respeitar o paciente durante 
a consulta evitando conversas paralelas sobre outros assuntos. Evitar levar e usar pertences de valor, pois não há 
lugar específico para a guarda dos mesmos. Não é permitido o uso de telefone celular durante as consultas, 
exceto em situações excepcionais, bem como alimentação e o uso de cigarro. A postura dos estudantes e 
professores deverá obedecer à dignidade, polidez e responsabilidade que a profissão médica e o ambiente do 
atendimento assim exigem. 
 
 



LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS AMBULATORIAIS: 
 
BORBOLETA/ UAPS: Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229. Tel: 3690-7739. Gerente: Enf. Mariana 
JARDIM CASABLANCA: Rua Rua Monteiro Lobato, 147. TeL: 3214-3841. Gerente: Sra. Eneida 
MARIANO/ OBRA SOCIAL N. S. GLÓRIA: Rua Feliciano Pena, 187. Tel: 3215-9698. Gerente: Sra. Sandra 
DSCA/ DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Rua São Sebastião, 772. Tel: 
3690-7143. Gerente: Dra. Maria Nádima.  
 
AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação final será obtida com a soma de três avaliações no semestre: duas cognitivas teóricas (valor de 

40 pontos cada) e uma de desempenho critério referenciada nas aulas práticas (valor de 20 pontos). 
Nas aulas práticas serão avaliados itens como pontualidade, assiduidade, participação no atendimento 

pediátrico, interatividade com a criança, interesse, relacionamento médico-paciente, com os colegas e com o 
professor, evolução do conhecimento médico adquirido, bem como habilidades e competências demonstradas na 
condução do atendimento. A presença nas aulas práticas será valorizada e pontuada ao final do período letivo. 

A publicação ou apresentação de trabalho em evento científico (pôster ou tema livre) em Pediatria durante o 
semestre ou durante os 2 últimos anos, desde que devidamente comprovada, será pontuada acrescentando 
pontos na avaliação de desempenho, sendo 1 ponto para publicação (máximo duas) e 0,5 ponto para 
apresentações (máximo quatro), porém, não deve ser ultrapassado o valor máximo da referida avaliação que 
totaliza 20 pontos. 
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