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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA:  
Medicina da Criança I 
DEPARTAMENTO:  
Departamento Materno Infantil - MAI 

CÓDIGO: 
MAI 010 

CARGA HORÁRIA:  
4 horas semanais 
PRÉ-REQUISITOS:  
Semiologia II (CME037) e Epidemiologia (SCO025) 
EMENTA: 
O contato do aluno de medicina com a criança é essencial que ele tenha noções precisas acerca das faixas etárias 
da infância e os cuidados pertinentes a cada uma delas, em especial nos aspectos preventivos. Assim é 
desenvolvido um curso teórico de 17 temas essenciais em puericultura (prevenção) e alguns de pediatria que 
serão aplicados nas aulas práticas em ambulatórios, creches e laboratórios de habilidades clínicas.   
OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
Ao final do curso de Medicina da Criança I prático e teórico espera-se que: 
 o aluno tenha capacidade para fazer um bom acolhimento com a abordagem para a faixa etária adequada a cada 
caso; aferir material médico e realizar a antropometria; proceder a  anamnese e exame físico completos, incluindo 
otoscopia, oroscopia, rinoscopia, teste do olhinho e aferição da pressão arterial;avaliar o Cartão de Pré- natal da 
mãe da criança; analisar e preencher a Caderneta de Saúde da Criança a cada consulta com todos seus detalhes, 
orientando o que for necessário; dar diagnóstico completo: faixa etária, estado nutricional, tipo de alimentação, 
estado vacinal, estado pubertário e diagnóstico patológico; prescrever corretamente em receituário médico e 
prontuário médico; orientar acerca de prevenção de acidentes, educação da criança e saúde da família e 
compreender os princípios  da ética e da boa convivência,do trabalho em equipe, o que inclui respeito ao próximo. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

PROGRAMA TEÓRICO (18 dias de aulas duplas previstas) 
–Puericultura: conceitos, divisão, objetivos, divisão etária da infância. A abordagem da criança. Higiene 

ambiental. Caderneta Cartão de Saúde  da Criança. Prevenção de Acidentes.Testes de Triagem Neonatal (Olhinho, 
Pezinho, Coraçãozinho e Orelhinha). O Cartão de Pré- Natal  

- Anamnese / Exame Físico em Pediatria  (I) 
– Anamnese / Exame Físico em Pediatria (II) 
–Crescimento / Desenvolvimento (I)  
 – Crescimento/ Desenvolvimento (II)  
– Imunizações. Prevenção das Doenças Imunopreveníveis. (I)  
– Imunizações. Prevenção das Doenças Imunopreveníveis. (II) 
– Prevenção dos Distúrbios Nutricionais.  
– Aleitamento Materno  
– Cardápios  
–  O Recém-nascido. Prevenção das Patologias Prevalentes.  
-  Prevenção Toxoplasmose,  Rubéola, Sífilis, Citomegalovírus.  
–  O Lactente. O Pré-Escolar e o Escolar. Prevenção das Patologias Prevalentes  
–Febre  
– IVAS  
– O Adolescente. Prevenção das Patologias Prevalentes. 
–Noções de Odontologia Pediátrica Preventiva -  

 
PROGRAMA DE AULAS PRÁTICAS 

Turmas: doze turmas / um professor acompanha a sua turma, conforme escala prévia. 
Orientação inicial: Semiologia Pediátrica, incluindo anamnese e exame físico, em aula expositiva.  
Orientação prática ao aluno em aulas com o paciente e sua mãe, em ambulatórios de puericultura em posto de 

saúde ou em creche, avaliando a Caderneta de Saúde da Criança ou o Cartão da Criança (vacinação, curvas de 
crescimento, tabela de desenvolvimento neuro-psico- motor), o Cartão de Pré Natal, a alimentação (natural, 
complementar ou mista, artificial, desmame, alimentos de transição), o uso de polivitamínicos e sais minerais, a 



realização da anamnese e exame físico orientados com ênfase no estado nutricional, desenvolvimento psicomotor, 
estado vacinal, avaliação dos órgãos dos sentidos e do aparelho locomotor, avaliação da pressão arterial, 
prevenção de acidentes e de maus tratos, avaliação da evolução escolar e do tipo de comportamento  e 
intercorrências. Conclusão da consulta com os diagnósticos do crescimento, estado nutricional, do 
desenvolvimento psicomotor, do estado vacinal, do tipo de alimentação e da(s) patologia(s). Conduta terapêutica e 
plano de acompanhamento adequado para idade e patologia. Anotação adequada no prontuário médico e na 
Caderneta de Saúde da Criança. Orientação á família sobre o estado de saúde da criança mostrando e explicando 
a Caderneta de Saúde da Criança; sobre vacinação dos pais e demais crianças, importância do ginecologista para 
a mãe e o que se fizer necessário.  

Realização de exame físico em recém-nascido com orientação aos pais em Unidade de Saúde do SUS além de 
conhecimento prático inicial  de vacinação, funcionamento do Banco de Leite Humano e do Teste do Pezinho. 

Participação, em duplas de alunos, de Laboratório de Habilidade Prática acerca de Antropometria e Aferição de 
balanças.Avaliação do Cartão de Pré natal e Caderneta de Saúde da Criança/ Alimentação do lactente / 
Habilidade de comunicação e elaboração de receita médica/ Otoscopia, Oroscopia, Rinoscopia, Teste do Olhinho 
com orientação de professor.  
 
METODOLOGIA: 
Aulas teóricas expositivas. Aulas práticas desenvolvidas nos seguintes cenários : duas creches, uma unidade 
infanto-juvenildo SUS e  no Laboratório de Habilidades Clínicas da Faculdade de Medicina 
AVALIAÇÃO: 
Somativa 
Avaliação de desempenho prática  
BIBLIOGRAFIA: 
Bibliográfia Básica 
GESTEIRA, RM. A Nova Puericultura.  São Paulo: Ed.Byk, 1975. 
LEÃO,E,CORREA,EJ, VIANA,MC. Pediatria Ambulatorial. 2 ed.Belo Horizonte: CECM, 1986. 
MARCONDES,E et al. Pediatria Básica.9 ed. São Paulo: Sarvier, 2002. 
MURAHOVSCHI,J. Pediatria: Diagnóstico e Tratamento. 6ed..São Paulo: Sarvier. 6ed, 2006. 
NEVES,LAT. Neonatologia: casos clínicos resolvidos e comentados.Juiz de Fora: LATN, 2005 
PERNETTA, C. Semiologia Pediátrica. 4 ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980. 
RICCO,RC, DEL CIAMPO,LA,ALMEIDA,CAN. Puericultura: Princípios e Práticas. São Paulo:Ed Atheneu, 2000 
Bibliografia Complementar 
AAP. COMITÊ DE DOENÇAS INFECCIOSAS. Red Book. Relato do Comitê de Doenças Infecciosas. 26 ed. Trad. 
Ed de Publicações Científicas Ltda. AAP, 2012. 
DELGADO,AF,CARDOSO,AL,ZAMBERLAN,P.(coord). Nutrologia Básica e Avançada. Barueri, São Paulo:Manole, 
2009 (Coleção Pediatria .Instituto da Criança Hospital das Clínicas.FMUSP.Schvartsman,BGS,Maluf Jr,PT.) 
ESCOBAR,AMU,VALENTE,MH,GRISI,SJFE.(coord). Promoção da Saúde na Infância. Barueri,São 
Paulo:Manole, 2009 (Coleção Pediatria .Instituto da Criança Hospital das Clínicas.FMUSP.Schvartsman,BGS,Maluf 
Jr,PT.).476p. 
FARHAT,CK et al. Imunizações. Fundamentos e práticas. 4 ed. São Paulo: Atheneu, 2000. 
LEÃO,,E e col Pediatria ambulatorial. 5ed.Belo Hoizonte:Coopmed, 2013. 
 LOPEZ, FA, CAMPOS Jr, D. Tratado de Pediatria. Belo Horizonte: Manole, 2009, 2012. 3000 págs. 
 MARTINS,MA e col.Semiologia da criança e do adolescente.Belo Horizonte: Medbook, 2010. 
TONELLI,E.FREIRE,LMS. Doenças Infecciosas na infância e Adolescência. 2 ed. São Paulo: Medsi, 2000. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento de Nutrição da SBP.Temas de Nutrição em 
Pediatria.Rio de Janeiro: SBP/Nestlé, 2001. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento de Nutrologia.Manual de Orientação Departamento de 
Nutrologia. 2ed revisada e ampliada.. Rio de Janeiro: SBP, 2008. 

Referências para o Laboratório de Habilidades (leitura prévia): 
Estação I Antropometria. Cartão de Pré-natal. Caderneta de Saúde da Criança. (ver Caderneta de Saúde da 
Criança) 
Estação II. Oros-Rinos-Otoscopia. Teste do Reflexo Vermelho. 
Estação III: Alimentação do Lactente 
• MINISTÉRIO DA SAÚDE.Saúde da criança: Nutrição infantil. Aleitamento materno e alimentação 

complementar. Caderno de Atenção básica, nº 23. Ministério da Saúde. Brasília, 2009. 
• MINISTÉRIO DA SAÚDE Dez passos para uma alimentação saudável. Guia alimentar para crianças menores 

de dois anos. Um guia para o profissional da saúde na atenção básica. Ministério da Saúde. Brasília, 2010. 
• MINISTÉRIO DA SAÚDE Dez passos para uma alimentação saudável para crianças brasileiras menores de 

dois anos. Cartilha. Ministério da Saúde. Brasília, 2010. 
• Caderneta de Saúde da Criança (2011) 

Estação IV.Habilidades de comunicação. Elaborar receita.  
• Oliveira, RG. A receita (pag8) in Black Book de Pediatria. BH, Black Book ed., 2011: no Xerox FM 
Sites para consulta: UP TO DATE 



www.saúde.gov.br; www.funasa.gov.br; www.sbim.org.br;   www.aleitamento.org.br; www.jped.org.br; 
www.sbp.org.br; www.saude.gov.br 

Textos complementares: sobre Triagem Neonatal; Icterícia Neonatal; Creche;  Monitorização de Pressão Arterial; 
AcAcompanhamento do lactente sadio; Alimentação do lactente . 

 
 
 
 


