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I. Identificação da Disciplina 

Código Nome 
No de Horas-Aula 

Total de Horas-Aula 
Teóricas Práticas 

47 Pediatria I 27 27 54 
 

 

Horários Quantidade Grupos de Turmas Práticas 

Turmas Teóricas Turmas Práticas  2  4  8  16  Outro 10 

Toda 8 subgrupos  A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2 

 
 

II. Professor(es) Ministrante(s) 

Glenia Junqueira Machado Medeiros 

 
 

III. Pré-requisitos 

Código Nome da(s) Disciplina(s) 
 Pediatria I 

 
 

IV. Ementa 

Assistência à criança, com ênfase em semiologia pediátrica. 

 
 

V. Objetivos 

Habilitar o aluno para o atendimento à criança, desenvolvendo assim o interesse e a compreensão para 
assuntos referentes à semiologia pediátrica, integrando ensino e assistência, ambos voltados às 
necessidades reais da saúde da população, buscando desta forma uma confiabilidade mútua entre 
faculdade, sistema assistencial e comunidade. 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de: 

1. Área Cognitiva 

- Conhecer os fatores do crescimento e desenvolvimento do ser humano. 

- Conhecer e utilizar as medidas antropométricas de uso corrente em Pediatria, interpretando 
corretamente os gráficos de curvas de crescimento. 

- Avaliar de forma simplificada o desenvolvimento neuropsicomotor. 

- Conhecer as peculiaridades semiológicas dos indivíduos em crescimento e 
desenvolvimento. 

- Conhecer noções básicas de puericultura. 

2. Área Afetiva 

- Reconhecer a importância de assistir globalmente a criança, como um ser físico, mental e social 
individual. 

- Reconhecer os fatores ambientais na gênese dos distúrbios da criança. 

- Reconhecer o papel educativo do médico junto à criança e familiares. 
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VI. Conteúdo Programático 

1. Apresentação da disciplina de Pediatria I. 

2. Particularidades: do recém-nascido ao adolescente 

3. Puericultura na atenção básica primária 

4. Aleitamento materno 

5. Alimentação infantil 

6. Crescimento infantil 

7. Curvas de crescimento 

8. Desenvolvimento neuropsicomotor 

9. Imunização 

10. Consulta pediátrica: anamnese 

11. Consulta pediátrica: Exame físico 

12. Impressão geral 

13. Dados Vitais 

14. Pele e estado de hidratação 

15. Cabeça e face 

16. Pescoço e linfonodos 

17. Semiologia das vias aéreas superiores 

18. Semiologia do aparelho respiratório inferior 

19. Semiologia do aparelho cardiovascular: sopro e cardiopatias congênitas 

20. Semiologia do abdome 

21. Semiologia da região inguinal, sacroilíaca e anorretal 

22. Semiologia do aparelho urinário 

23. Semiologia do aparelho genital masculino e feminino 

24. Semiologia do aparelho Locomotor 

25. Semiologia do Sistema Nervoso 

26. Exploração neurológica do recém-nascido 

 
 

VII. Métodos de Ensino / Desenvolvimento do Programa 

METODOLOGIA: 

Técnicas de ensino: 

- Aulas Teóricas Expositivas e GDs e seminários 

- Aulas Práticas em grupos de 10 alunos e discussão dos casos clínicos 

- Aulas teórico-práticas com uso de manequins e ou outros equipamentos 

- Estudos de casos clínicos e artigos científicos 

- Simulações e dinâmicas 

Recursos audiovisuais: 

- Reconhecer a importância do trabalho da equipe no controle da saúde da criança. 

3. Área Psicomotora 

- Realizar a anamnese e exame físico satisfatório. 
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VIII. Métodos e Instrumentos de Avaliação do Estudante 

 A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os 
quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades 
correspondentes da disciplina, estando reprovado o estudante que não comparecer, no mínimo a 75% 
das mesmas. 

 A nota mínima para aprovação na disciplina é de 70 pontos ou o conceito satisfatório. (REGIMENTO DA 
FMIT, CAPÍTULO VI, DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO, Art. 186) 

 Ao estudante que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido 
será atribuída a nota O (zero), o mesmo ocorrerá caso seja detectado plágio no trabalho apresentado. 

 Avaliações programadas para a disciplina: 
1. Avaliação do 1º Bimestre: Avaliação escrita (questões objetivas e discursivas), nota máxima 100 

pontos; Data prevista: 02/04/2020. 
2. Avaliação do 2º Bimestre: Avaliação escrita e Avaliação prática, nota máxima 100 pontos, distribuídos 

em 90 pontos para atividades avaliativas e 10 pontos para o Teste de Proficiêcia.) Data prevista: 
18/06/2020. 

3. Avaliação do 3º Bimestre: Avaliação escrita (instrumento), nota máxima 100 pontos; Data prevista: 
24/09/2020 

4. Avaliação do 4º Bimestre: Avaliação escrita e Avaliação prática, nota máxima 100 pontos, incluindo 
Teste de Proficiencia  ( 10 pontos); Data prevista: 20/11/2020 

 

 Os instrumentos de avaliação podem conter questões objetivas, objetivas mistas ou dissertativas. 
Podem ser utilizadas dinâmicas ou atividades para avaliação de desempenho psicomotor ou atitudinal. 

 Poderão ser designados trabalhos escritos para complementar os assuntos. Neste caso a nota dos 
mesmos será incluída na avaliação teórica. 

Observações: 
Avaliação de Segunda Chamada 
Para pedido de avaliação de segunda chamada, somente nos casos em que o estudante, por motivo de força 
maior e plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas neste plano de ensino, deverá 
formalizar pedido na secretaria acadêmica, endereçado ao coordenador do curso, dentro do prazo de 72 
horas, apresentando comprovação. (REGIMENTO DA FMIT, CAPÍTULO VI, DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO, Art. 
186). 

Computador 

Projetor Multimídia 

Vídeos 

ATIVIDADES TEÓRICAS: 

Aulas teóricas ministradas na Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIt), com a turma toda, às quintas-feiras 
das 15:20-16:10, com carga horária de 27 horas/aula. 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS: 

Aulas práticas ministradas nos Postos de Saúde, das 7:30 às 10:50 horas, para grupos de 10 alunos (8 
subgrupos), sob supervisão direta do professor, com carga horária de 27 horas/aula: 

 Quinta-feira: na ESF Vila Isabel; 

 Sexta-feira: na ESF da Medicina. 
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IX. Cronograma 

Semana Datas Assunto 

1  Aula teórica turma toda. Apresebtação do Plano de ensino 

2  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

3  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

4  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

5  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

6  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

7  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

8  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

9  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

10  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

11  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

12  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

13  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

14  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

15  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

16  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 
17  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

18  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

19  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

20  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

21  Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 
22    Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 
23    Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 
24    Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 
25    Aula teórica turma toda e aula prática com subgrupos 

 
 

X. Feriados Previstos para o Período Letivo 

Data – Feriado: 
19  e 20/03 
09 e 10/04 
01/05 
11 e 12/06  
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XI. Bibliografia Básica 

 

1. BRUNS, Dennis Alexander Rabelo; et al. Tratado de pediatria Sociedade Brasileira de 
Pediatria. 4 ed. Barueri: Manole, 2017. 2v. 

 
2. KLIEGMAN, Robert M. Nelson Tratado de pediatria. 20 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

 
3. LIMA, Eduardo Jorge da Fonseca. Pediatria ambulatorial da teoria à prática. 2 ed. Rio de 

Janeiro: MedBook, 2017.  
 

 
 

XII. Bibliografia Complementar 

 
1. HAY, Willian W. CURRENT pediatria: diagnóstico e tratamento. 22 ed. Porto Alegre: AMGH, 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555226. 
 

2. MARTINS, Maria Aparecida; et al. Semiologia da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: 
MedBook, 2010. 

3. MAROSTICA, Paulo José Cauduro. Pediatria: consulta rápida. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582714478 

4. MORAIS, Mauro Batista de. Pediatria: diagnóstico e tratamento. Barueri, SP: Manole, 2013. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447598 

5. VASCONCELOS, Marcio Moacyr. GPS pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527732727 

 
 

Os documentos e livros acima citados constam na Biblioteca da FMIT ou podem ser 

encontrados no acervo da Disciplina, impressos ou digitais, disponíveis nas bases eletrônicas 

contratadas pela instituição. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Glenia Junqueira Machado Medeiros 

Responsável pela Disciplina 

 

 
Aprovado em reunião do Colegiado do Curso em: ............................. 

 
 
 
 

Coordenador do Curso de Medicina 


