UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA

PLANO DE ENSINO
Curso: Medicina
Departamento: Medicina Geral
Eixo: Prática
Módulo: Disciplina: Internato em Pediatria
Carga Horária: 390h

Créditos: 13P

Código: SMG0075

Professor Responsável: Edson Ferreira Liberal
EMENTA
Produção do conhecimento nas áreas de Pediatria e Adolescência. Treinamento
intensivo para adestramento em técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício
profissional. Ampliação e aplicação de forma integrada dos conhecimentos adquiridos
nas etapas anteriores do curso de graduação.
OBJETIVO GERAL
Aprimorar e completar conhecimentos obtidos ao longo do curso de graduação na
grande área de Pediatria, com vistas à formação do médico generalista.
COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES
Ao final do curso, pretende-se que o aluno esteja apto às seguintes competências,
habilidades e atitudes:
 Desenvolver raciocínio crítico, aplicação dos conhecimentos na prática,
interpretação dos dados, na identificação de problemas para a promoção,
preservação e recuperação da saúde e prevenção de doenças englobadas pela
Pediatria;
 Compreender a etiopatogenia e correlação clínico-patológica das doenças mais
prevalentes em Pediatria;
 Descrever com propriedade a história, exame físico e clínico do paciente;
 Realizar a propedêutica clínica, compreensão dos exames complementares de
diagnóstico e interpretação de seus resultados;
 Elaborar o diagnóstico e tratamento das doenças pediátricas mais frequentes;
 Conhecer o fluxo do SUS, como funciona a assistência básica, secundária e
 terciária ao atendimento da criança;
 Valorizar as atividades de prevenção;
 Promover a integração do estudante com equipes multiprofissionais de saúde;
Desenvolver atitudes éticas no exercício profissional;
 Estimular a aprendizagem independente e a educação continuada.
METODOLOGIA
O interno de medicina deverá ser inserido em práticas supervisionadas de Pediatria na
enfermaria, ambulatórios geral e especializados, serviço de pronto atendimento, berçário
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(alojamento conjunto e acompanhamento na sala de parto), plantões e atendimento em
Unidades Básicas de Saúde.
As atividades práticas são complementadas por sessões de programa de educação
continuada, tais como: sessões clínicas, anatomopatológicas e clinicoradiológicas;
conferências; clubes de revistas; sessões de revisão e atualização de temas dentre as
quais se pretende discutir criticamente diagnósticos e condutas em pediatria no âmbito
das patologias mais prevalentes.
Dessa forma, o interno deve experimentar situações de aprendizagem que articulem e
aprofundem temáticas, conteúdos, competências e habilidades do campo da clínica.
AVALIAÇÃO
Durante as atividades do internato haverá avaliações formativas e, ao final do estágio, a
avaliação teórica de aprendizagem. A média aritmética da avaliação formativa e da
avaliação teórica final do estágio comporá a nota final.
Se a média das avaliações for maior ou igual a 7,0, o estudante será aprovado por média
e dispensado da prova final. Se a média for menor que 4,0, o estudante não terá direito a
realizar a prova final. Se a média for maior ou igual a 4,0 e menor que 7,0, o estudante
obrigatoriamente fará a prova final. Se a média final for maior ou igual a 5,0, o
estudante é aprovado; caso contrário, o estudante estará reprovado.
A avaliação formativa (de competências, habilidades e atitudes) constará de avaliações
práticas e /ou teóricas para julgamento da aquisição das habilidades, desempenho e
competências necessárias à área de Pediatria; avaliação da conduta ética; avaliação de
frequência, pontualidade, assiduidade, dedicação, interesse e responsabilidade. A nota
será registrada em ficha específica para esse fim.
INTERDISCIPLINARIDADE
Interface com todas as disciplinas da área de clínica médica cursadas pelo estudante.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
01. Aleitamento materno e artificial;
02. Imunizações;
03. Crescimento e desenvolvimento;
04. Doenças Respiratórias;
05. Doenças do trato gastrointestinal;
06. Desnutrição;
07. Desidratação e terapia de reidratação oral e venosa;
08. Obesidade;
09. Parasitoses;
10. Doenças infectocontagiosas;
11. Infecções Congênitas;
12. SIDA;
13. Patologias hematológicas;
14. Síndrome de Down;
15. Doenças reumatológicas;
16. Febre reumática;
17. Kawasaki;
18. Cardiopatias congênitas e adquiridas;
19. Doenças o trato genito-uninário;
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20. Patologias endócrinas;
21. Distúrbios neurológicos;
22. Patologias dermatológicas;
23. Alergia a drogas;
24. Temas de neonatologia;
25.Temas de adolescência;
26. Maus tratos;
27. Temas de emergência e cirurgia.
OBSERVAÇÃO: Outros temas poderão ser incluídos de acordo com a avaliação
conjunta inicial dos professores e alunos.
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