
 

 

NOME: PEDIATRIA I 

Código: PED017 

Carga horária: 90 HORAS-AULA (20 HORAS TEÓRICAS E 70 HORAS PRÁTICAS)  

Créditos: 06 

Período do curso: 4° PERÍODO 

Pré-requisitos: FIB040 e MED067 

PLANO DE ENSINO 

EMENTA 

Fundamentos teóricos e práticos do atendimento pediátrico, com ênfase na semiologia de crianças e adolescentes. Habilidade 

de comunicação, relação médico-paciente, ética médica, aspectos de relações humanas e étnico-raciais. 

OBJETIVOS 

O ensino do 4º e 5º períodos no curso de medicina da UFMG tem o objetivo bem definido de preparar os alunos para a prática 

das etapas posteriores, dando a eles as habilidades que possibilitem prosseguir sua capacitação clínica. O aluno deve realizar 

o atendimento médico da criança e do adolescente dentro de uma visão integral da atenção à saúde, focando aspectos 

biopsicossociais, ações preventivas e curativas e iniciar a construção ética da relação médico-paciente-família, sempre com 

valorização dos aspectos humanos no atendimento às crianças.  

 

O aprendizado é centrado no aluno, com o professor atuando como facilitador, supervisionando e resolvendo o atendimento 

médico junto com alunos e monitores. Baseia-se nos princípios do “aprender fazendo” e “aprender a aprender”, respeitando 

o paciente nas suas limitações e dificuldades. O enfoque no atendimento é no paciente e não na doença, devendo este ser 

avaliado dentro do contexto em que vive, de suas necessidades e da sua família que deverão ser valorizadas e levadas em 

conta. Considera-se que o objeto de estudo da medicina é o ser humano em sua integralidade, social, biológica e psíquica, 

indivisível.  

 

No 4º período, o aluno deve desenvolver a capacidade de realizar anamnese e o exame físico, sendo que a mensuração, a 

ectoscopia, o exame da cabeça, olhos, orelhas, nariz, cavidade bucal, garganta e o exame do pescoço devem ser realizadas de 

forma abrangente e os demais sistemas de forma sumária. 



 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

1- Saber abordar o paciente pediátrico e sua família.  

2- Realizar o atendimento da criança e do adolescente em ambulatório de cuidados primários, enfatizando a relação 

médico-paciente-família-serviço. 

3- Realizar anamnese e exame físico de crianças e adolescentes, identificando o crescimento e desenvolvimentos 

normais. Desenvolver visão integral da atenção à saúde à criança/adolescente e sua família, focando aspectos 

biológicos, psicológicas e sociais e ações preventivas e curativas em nível de atenção de cuidados primários. 

4- Desenvolver visão ética da relação médico-paciente-família a partir do atendimento ambulatorial da criança e do 

adolescente, incluindo, segredo médico; ética nos registros médicos (prontuário); ética nos pedidos de exames; ética 

na prescrição médica.  

5- Iniciar o raciocínio clínico.  

 

Competência desejada: REALIZAR O ATENDIMENTO MÉDICO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM NÍVEL DE ATENÇÃO DE 

CUIDADOS PRIMÁRIOS, COM A VISÃO INTEGRAL DA ATENÇÃO À SAÚDE, INTEGRANDO OS ASPECTOS BIOLÓGICOS, 

PSICOLÓGICOS E SOCIAIS E AS AÇÕES PREVENTIVAS, CURATIVAS E RESTAURADORAS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Trabalhar em equipe, relacionando-se com os colegas, professores e outros profissionais em bases éticas e de 

colaboração mútua. 

2- Realizar anamnese completa, registrando-a corretamente e de forma organizada em prontuário médico.  

3- Realizar a ectoscopia, o exame dos linfonodos, cabeça, olhos, orelhas, nariz, cavidade bucal, garganta e pescoço; os 

demais sistemas deverão ser realizados de forma sumária; observar as particularidades de cada faixa etária. 

4- Identificar as particularidades no atendimento da criança e do adolescente. 

5- Executar adequadamente a medição e anotação dos dados antropométricos e mensuração dos dados vitais. 

6- Avaliar o crescimento da criança e do adolescente e registrar corretamente, os dados na Caderneta de Saúde da 

Criança, explicando para a família. 

7- Avaliar e orientar correções no calendário básico de imunização. 

8- Avaliar e orientar o uso do leite materno e hábitos alimentares da criança e do adolescente. 



 

 

9- Registrar os dados de crescimento nas curvas da OMS e reconhecer o crescimento normal da criança e adolescente; 

correlacionar o crescimento do adolescente com os critérios de Tanner. 

10- Avaliar os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor nos quatro primeiros trimestres de vida da criança. 

11- Orientar hábitos de higiene e medidas de prevenção de acidentes de acordo com a etapa do desenvolvimento da 

criança; estímulos apropriados para cada etapa do desenvolvimento. 

12- Prevenir infecções relacionadas a assistência à saúde. 

13- Identificar, ao final do exame, a lista dos problemas do paciente; tentar formular hipóteses diagnósticas; interpretar 

achados patológicos e avaliar a repercussão da doença sobre o estado geral do paciente, hidratação, nutrição, saúde 

mental e comportamento.  

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1- Anamnese da criança e do adolescente 

2- Exame físico: ectoscopia, exame dos linfonodos superficiais, COONG e pescoço. 

3- Parâmetros de normalidade para medida de pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória em crianças; 

temperatura corporal  

4- A caderneta de saúde da criança e do adolescente 

5- Alimentação 1 (leite materno; alimentação da criança e adolescente);  

6- Calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização 

7- Crescimento da Criança e do Adolescente 

8- Marcos do desenvolvimento normal  

9- Prevenção de acidentes 

 

 

MÉTODO 

PRINCÍPIO PEDAGÓGICO: Aprendizado centrado no aluno, com o professor atuando como facilitador, supervisionando o 

atendimento médico, orientando os estudos complementares específicos e estimulando atitudes críticas em relação ao sistema 

de saúde vigente. Baseia-se nos princípios do “aprender fazendo” e “aprender a aprender”.  

 



 

 

ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA 

O processo de aprendizagem dos alunos é integrado ao processo assistencial, tomando a própria estrutura do serviço de saúde 

como objeto de estudo. 

 

1. Cenário de prática ambulatorial: Ambulatório Bias Fortes - 4º andar. 

• Cada professor é responsável por uma turma de 10-12 alunos distribuídos em dois consultórios. O aluno participa de 

todos os atendimentos realizados por seu grupo. 

• Cada turma tem aula com atendimento ambulatorial uma vez por semana, em um turno de quatro horas (07:30 às 

11:30 horas ou 13:30 às 17:30 horas). 

• São agendadas duas primeiras consultas por turma/professor. Consultas de retorno serão agendadas com o decorrer 

do semestre.  

• O término do atendimento é seguido da análise crítica da consulta, orientações e prescrições pertinentes. Preencher 

o instrumento de discussão de casos clínicos. 

• Todos os alunos deverão participar de todos os atendimentos de sua sala, em sistema de divisão de tarefas e ajuda 

mútua. 

• Compete ao aluno a preparação da sala para o atendimento da consulta, providenciando para que todo o material a 

ser utilizado esteja disponível e organizado. 

 

2. Cenário de treinamento de habilidades e discussão teórica: Faculdade de Medicina – Laboratório de Simulação 

O conteúdo teórico será trabalhado em atividades em grupos com a metodologia Team Based Learned (TBL). 

 

 

  



 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

  

Avaliação  
Avaliação de habilidades e atitudes (observação direta e 
sistematizada da assiduidade, das atitudes e habilidades do aluno 
conforme instrumento padronizado) Anexo I – AV1 

20 pontos 

Atividade integrada – AV2 10 pontos 
Avaliação Teórica (TBL e Moddle) – AV3 30 pontos 
Prova prática – AV4 10 pontos 
Prova escrita final comum a todos os alunos da disciplina – AV5 30 pontos 
Total 100 pontos 
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