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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO DE APLICAÇÃO EM PEDIATRIA 

DEPARTAMENTO: MATERNO-INFANTIL CÓDIGO:  INT010 

CARGA HORÁRIA: 320 HORAS 

PRÉ-REQUISITOS: TODAS AS DISCIPLINAS ATÉ O OITAVO PERÍODO 

EMENTA: 

       O estágio propicia ao aluno trabalhar na atenção integral da saúde da criança e do adolescente em 

suas diferentes fases do desenvolvimento. Promoção e proteção à saúde incluindo aspecto bio-psicossocial 

e ambiental. Prevenção de riscos e agravos. Propedêutica e terapêutica das doenças prevalentes. 

Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para o atendimento. Estimula o 

desenvolvimento pessoal de princípios éticos, humanístico e relacional com ênfase na 

interdisciplinaridade. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
Aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos no atendimento em Pediatria ambulatorial e hospitalar; 

Praticar a Semiologia Pediátrica, no âmbito da Atenção Secundária e Terciária em Saúde; 

Praticar do diagnóstico, tratamento e recuperação da saúde da criança relativo às doenças mais prevalentes 

na infância e adolescência. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
As atividades acontecem em dois locais principais: as unidades Dom Bosco e Santa Catarina do Hospital 

Universitário. 

HU Santa Catarina (Enfermaria de Pediatria): 

Passagem de plantão, evolução dos pacientes internados e visita clínica.  

Treinamento com simulação no Laboratório de Habilidades, na Faculdade de Medicina. 

Atividades teórico práticas (temas de cirurgia pediátrica, neonatologia e infectologia pediátrica) e reunião 

clínica do serviço. 

Plantões na enfermaria, realizando admissão e evolução de pacientes. 

HU Dom Bosco (Ambulatórios): 

Atendimento ambulatorial em especialidades pediátricas (Gastroenterologia Pediátrica, Pneumologia 

Pediátrica, Nefrologia Pediátrica, Cardiologia Pediátrica, Imunologia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, 

Cirurgia Pediátrica, Pediatria Geral, Oftalmologia Pediátrica, Otorrinolaringologia Pediátrica, Urologia 

Pediátrica, Oncologia Pediátrica). 

Plantões em serviço de urgência pediátrica e neonatologia.  

METODOLOGIA: 
O Estágio é centrado em atividades práticas, com atendimento supervisionado a pacientes internados ou 

ambulatoriais. Os alunos também participam de atividades teórico-práticas como elaboração de 

seminários sobre temas de puericultura aplicados. Além disso, temas de cirurgia pediátrica, neonatologia e 

infectologia pediátrica são trabalhados em grupos de estudo teórico-práticos. 

AVALIAÇÃO: 
Avaliações do desempenho são realizadas através do feedback dos atendimentos realizados. A critério dos 

preceptores, pode ser solicitado aos alunos o estudo dirigido de temas específicos relacionados aos casos 

discutidos.  

A nota final envolve a avaliação da pontualidade, apresentação pessoal, participação, interesse, conteúdo 

teórico, relacionamento com pacientes, residentes e preceptores. 
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