
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 7O. 

DISCIPLINA: Saúde da Criança I 

CARGA HORÁRIA: 140 ha PRÉ-REQUISITO: Introd. à Saúde 
da Mulher e da Criança SEMANAL: 07 ha TOTAL: 140 ha 

 

EMENTA 
Estudo das doenças mais prevalentes em Pediatria, com ênfase à promoção e prevenção da 
saúde da criança, em um ambiente prático ambulatorial. 
 

OBJETIVOS 
Capacita o aluno para: 

- aprimorar a habilidade de realização da anamnese e exame físico; 

- identificar os principais fatores que interferem no processo saúde-doença; 

- aplicar as medidas básicas de promoção da saúde e prevenção de doenças; 

- realizar o diagnóstico e tratamento das patologias mais freqüentes, considerando condutas 
consagradas na literatura; 

- reconhecer as situações que exijam o encaminhamento para especialista e/ou serviços de maior 
complexidade; 

- adquirir conhecimentos teóricos através de estudo do programa teórico fornecido e do estudo 
relacionado à nosologia atendida. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Crescimento e desenvolvimento;  
- Aleitamento Materno e Alimentação no primeiro ano de vida; 
- Acidentes na Infância  - prevenção; 
- Imunizações e situações especiais de imunizações; 
- Adolescência; 
- Desnutrição protéico-calórica; 
- Carências vitamínicas; 
- Obesidade e Sobrepeso; 
- Anemias Carenciais; 
- Diarréia Aguda; 
- Constipação; 
- Desidratação, terapia de Rehidratação Oral e rehidratação venosa; 
- Principais dores recorrentes na infância: Dor Abdominal, cefaléias e dor de membros; 
- Parasitoses; 
- Vômitos e refluxo Gastroesofágico; 
- Diagnóstico diferencial das Doenças Exantemáticas; 
- Outras Doenças Infecciosas: Coqueluche, Difteria, AIDS; 
- Infecções do Trato Respiratório Superior; 
- Obstrução aguda de vias aéreas superiores; 
- Asma; 
- Pneumonias; 
- Problemas da área genital; 
- Infecção do Trato Urinário; 



 

 

- Hematúria; 
- Síndrome Nefrítica e  Nefrótica; 
- Tuberculose; 
- Anti-microbianos em pediatria 
- Diagnóstico diferencial de dores articulares 
- Problemas dermatológicos mais comuns na infância; 
- Reações adversas a drogas e alimentos; 
- Acidentes e violência contra a criança e o adolescente; 
- Formação ética da criança: ação do pediatra. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas complementadas por seminários e aulas práticas 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Aulas teóricas em sala de aula com projetor de slides, retroprojetor, quadro e giz e data-show. 
Aulas práticas com atendimento ambulatorial sob supervisão de um professor da Faculdade de 
Medicina  
 

ATIVIDADES DISCENTES 
Aulas teóricas e aulas práticas com atendimento ambulatorial 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Provas teóricas: 1a. 25 pontos 
                            2a. 30 pontos 
                            3a. 20 pontos 
Avaliação Prática: de acordo com o desenvolvimento do aluno durante as aulas práticas no 
atendimento ambulatorial – 20 pontos 
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