ANEXO 4

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

PROGRAMA DE DISCIPLINA
CURSO: MEDICINA
DEPARTAMENTO: CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
DISCIPLINA: PEDIATRIA I
CARGA HORÁRIA: 60h CRÉDITOS: 03
CÓDIGO: SMG0010
PROFESSOR: EDSON FERREIRA LIBERAL
PRÉ-REQUISITOS: CLÍNICA MÉDICA I
EMENTA:
Avaliação da criança normal dentro do seu contexto familiar. As fases do desenvolvimento da
criança. Aleitamento materno. Necessidades nutricionais da criança. Cuidados primários no período
neonatal e sua evolução. Problemas do desenvolvimento e aprendizagem da criança. Prevenção de
acidentes na infância. Anamnese da criança e sua família. Exame físico da criança enfatizando as
diferenças em relação ao adulto. Aspectos fisiológicos e biológicos da infância.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
Nesta disciplina serão ministradas aulas teóricas e práticas visando a dar conhecimentos básicos aos
alunos sobre a avaliação da criança normal (Semiologia e anamnese específica para a criança),
noções básicas dos aspectos anatômicos e fisiológicos da criança. Epidemiologia das doenças que
afetam as crianças e as bases do atendimento primário à criança e suas relações, mas possuindo
peculiaridades importantes em suas relações com o meio em que a cerca.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Anamnese e Exame Físico do Recém-Nascido (interações mãe/feto);
2. Anamnese e Exame Físico da criança menor de 1 ano;
3. Anamnese e Exame Físico da criança maior de um ano;
4. Semiologia do recém-nascido;
5. Semiologia da criança no 1º ano de vida;
6. Semiologia do pré-escolar;
7. Semiologia do escolar;
8. Princípios básicos do aleitamento materno;
9. Alimentação no 1º ano de vida;
10. Plano Nacional de Imunizações;
11. Avaliação do crescimento normal da criança no 1º ano de vida;
12. Epidemiologia dos grandes problemas que afetam as crianças:
a) Acidentes na infância;
b) Asma e Pneumonias;
c) Desnutrição;
d) Diarréias;
e) Mortalidade perinatal;
f) Obesidade;
g) Tuberculose.
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METODOLOGIA:
As aulas teóricas e os seminários serão ministrados no anfiteatro da pediatria com lotação para 72
alunos e que dispõe de quadro-negro, negatoscópio, 02 projetores de slides e 01 retroprojetor. As
aulas práticas e teórico-práticas serão ministradas aos alunos através de visitas orientadas aos
pacientes internados nas enfermarias de pediatria, que estão divididas em 4 setores principais
(lactentes, pneumologia, nutrição, e gastroenterologia, AIDS e escolares), bem como nos
ambulatórios de pediatria geral e puericultura e berçário.
De uma maneira geral, esperamos que o aluno após a conclusão do curso tenha conhecimentos
gerais sobre os tópicos desenvolvidos e esteja apto a colher uma anamnese, realizar um exame físico
geral e avaliar uma criança normal dentro de seu contexto familiar e de seu ambiente. Também o
aluno deverá estar apto a reconhecer as principais ações básicas em saúde ligadas à Pediatria.
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