
 

 

NOME: PEDIATRIA V 

Código: PED021 

Carga horária: 75 HORAS-AULA (10 HORAS TEÓRICAS E 65 HORAS PRÁTICAS)  

Créditos: 5 

Período do curso: 8° PERÍODO 

Pré-requisitos: PED020 

PLANO DE ENSINO 

EMENTA 

Atendimento médico da criança e do adolescente em nível de atenção de cuidados primários nas Unidades Básicas de Saúde 

da rede municipal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). 

OBJETIVOS 

A disciplina Pediatria V do curso de Medicina da UFMG tem como objetivo realizar o atendimento médico da criança e do 

adolescente na atenção primária  dentro dos princípios de atenção integral à saúde (abordagem de aspectos biopsicossociais 

e ações preventivas, curativas e restauradoras da saúde). 

Competência esperada: REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DA METODOLOGIA DE TRABALHO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA, ENFATIZANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A INTER-RELAÇÃO DOS DIVERSOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DO 

SISTEMA DE SAÚDE, O TRABALHO EM EQUIPE E AS AÇÕES INTERDISCIPLINARES. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Realizar atendimento de crianças e adolescentes em unidades de Atenção Primária;  

- Elaborar raciocínio clínico e as hipóteses diagnósticas em relação aos problemas de saúde prevalentes em crianças e 

adolescentes; 

- Preencher adequadamente, em formulários, os pedidos de exame e encaminhamento; 

-  Indicar e interpretar os exames complementares mais comuns em Pediatria, de acordo com a faixa etária;   

- Identificar e orientar correção no calendário de imunização da criança e adolescente de acordo com a faixa etária e 

necessidades especiais; 



 

 

- Reconhecer a necessidade e orientar uso de imunização passiva; 

- Identificar e orientar correção na alimentação da criança e adolescente de acordo com a faixa etária; 

- Identificar desvios de crescimento e desenvolvimento, e orientar medidas para correção, em criança e adolescente; 

- Prescrever medidas preventivas, restauradoras e curativas relacionadas às ações básicas de saúde e à nosologia 

diagnosticada durante o atendimento. 

- Fazer corretamente a referência para cuidados 2arios e 3arios e a contra-referência; 

 
  

 
 

CONTEÚDOS  

Como as disciplinas Pediatria IV e V, ocorrem em dois módulos, no primeiro e segundo semestre, os temas são distribuídos 

em ambos semestres da seguinte forma: 

Primeiro semestre: 

Discussões teóricas pela metodologia Team Based Learning (TBL):  
1-Infecções das vias aéreas superiores 
2-Infecções das vias aéreas inferiores- bronquiolite e pneumonia 
3-Respirador oral e rinite alergica 
4-Asma e lactente sibilante 
5- Diarreia aguda e desidratação 
6- Dores recorrentes e dificuldades escolares 
Discussão na aula prática no Centro de Saúde 
Estudo dirigido- Parasitoses intestinais 
 
Segundo semestre:  
 
Discussões teóricas pela metodologia Team Based Learning (TBL):  
1-Febre e crises febris 
2-Infecção do trato urinário e Disfunção do trato urinário inferior (DTUI)  
3-Tuberculose na criança e no adolescente 
4-A criança com exantema 
5- Arboviroses 
6- Violência contra crianças e adolescentes 
Discussão na aula prática no Centro de Saúde 
Estudo dirigido- Leishmaniose visceral- diagnóstico diferencial das hepatoesplenomegalias febris  
 



 

 

 

MÉTODO 

O processo de aprendizagem dos alunos é integrado ao processo assistencial, tomando-se a própria estrutura dos Centros de 
Saúde como objeto de estudo.  O conteúdo teórico é dado nas salas de aula da Faculdade de Medicina.  
 
Curso Prático  
Constará de atendimento ambulatorial de crianças e adolescentes nos Centros de Saúde com discussão dos casos durante e 
após as consultas.   
 
Curso Teórico:  
O conteúdo teórico será trabalhado em atividades em grupos com a metodologia Team Based Learned (TBL).  
 

AVALIAÇÃO 

A verificação do aproveitamento do aluno será feita da seguinte maneira: 
-Avaliação teórica 

• Testes nos dias de conteúdo teórico (TBL)   

•  Prova final  
-Avaliação prática: avaliação das competências esperadas e atitudes- Profissionalismo 
-Seminário integrado  
Autoavaliação 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASCOMPLEMENTARES 

As referências bibliográficas serão disponibilizadas no Moodle, Minha UFMG e atualizadas semestralmente. 

 

 


