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 Disciplina: Saúde da Criança e do Adolescente                         
                                    1º Semestre 2022  Código: TLDM056

 Natureza: 

 (   x  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  x   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     )
Modular

 Pré-requisito:
TLDM037  Co-requisito:  Modalidade: (   x  ) Presencial      (     ) Totalmente

EAD     (     ) CH em EAD: _______

 CH Total:80
h

 CH
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(PCC): 

 

Atividade
Curricular de
Extensão
(ACE):
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(PD): 60
h

 

Laboratório
(LB): 
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(CP): 

Estágio
(ES): 

Orientada
(OR): 

Prática
Específica
(PE): 20 h

Estágio de
Formação
Pedagógica
(EFP):   



EMENTA 

Prática ambulatorial para o desenvolvimento de habilidades semiológicas, diagnósticas e
terapêuticas em Pediatria. Correlação dos sintomas e sinais com a sua fisiopatologia.
Interpretação dos dados da observação clínica. Abordagem das síndromes nos diversos níveis de
atenção saúde e sua utilidade na elaboração de um diagnóstico.

                                                                                                              PROGRAMA

1. Infecção pelo HIV na Criança e adolescente

2. Tuberculose

3. Parasitoses intestinais

4. Coqueluche

5. Meningites virais e bacterianas

6. Pneumonias Adquiridas na Comunidade

7. Infecções de Vias Aéreas Superiores

8. Asma

9. Lactente Sibilante

10. Fibrose Cística

11. Anafilaxia

12. Urticária e angioedema

13. Síndrome Nefrótica e Síndrome Nefrítica

14. Infecções do Trato Urinário

15. Tumores na Infância

16. Leucemias

17. Distúrbios Plaquetários e da Coagulação

18. Síndrome de Kawasaki

19. Erros inatos da imunidade

20. Diabetes na Infância

21. Diarréia e desidratação na infância



OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno nas técnicas e habilidades no atendimento em pediatria, saber reconhecer as principais
patologias e tratamentos.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

1-Conhecer as principais doenças infecciosas em pediatria – parasitoses, diarreia, tuberculose, infecção pelo
HIV, meningites, coqueluche - com ênfase em diagnóstico, medidas preventivas e aspectos terapêuticos.

2- Reconhecer os aspectos clínicos, fatores de risco, sinais de gravidade, medidas preventivas e terapêuticas
nos quadros de sibilância em lactentes, asma, pneumonias na infância, fibrose cística, anafilaxia, urticária e
angioedema.

3- Conhecer as características clínicas, diagnóstico, comorbidades associadas a diabetes na infância.

4-Capacitar para o reconhecimento precoce das neoplasias na infância e distúrbios plaquetários e da
coagulação e a necessidade de investigação e encaminhamento para serviço de referência.

5- Interpretar as características clínicas e fazer diagnóstico de crianças com  doença de Kawasaki.

6-Avaliar crianças com síndrome nefrótica ou nefrítica e infecção urinária com ênfase nos aspectos
diagnósticos e acompanhamento clínico.

7-Capacitar para o reconhecimento precoce dos sinais de alerta para imunodeficiências, investigação e
encaminhamento para serviço de referência.

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Realização de aulas teóricas semanais.

• Sessões de Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE)

• Conferências interativas

• Grupos de discussão

• Capacitação em habilidades e atitudes

• Estudo individual (Biblioteca)

• Pesquisa na internet

• Leitura e interpretação de textos.

 

Recursos: livros e textos de referência previamente encaminhados aos alunos para estudo, quadro de giz,
notebook e projetor multimídia. Aulas semanais realizadas em sala de aula.

 

Realização de ambulatório semanal, com atendimento presencial de Pediatria geral, nos quais os alunos
farão atendimento aos pacientes previamente agendados pelo CISCOPAR.

 

Recursos: consultório, maca, pia para lavagem de mãos, computador para acessar o sistema, estetoscópio,
lanterna, jaleco, luvas.

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Modalidades de Avaliação

* Provas teóricas: questões objetivas e dissertativas

* * Sessões de ABE – em cada sessão é realizado: avaliação individual (50%), avaliação do grupo (40%) e
avaliação do professor (10%).

*Avaliação das atividades práticas: relatório de caso clínico atendido no ambulatório, avaliação de atitudes
e assiduidade das práticas ambulatoriais.

Critério de aprovação (critérios definidos pela UFPR – resolução 37/97-CEPE)

·         Critério de aprovação: média 70

·         Critério de aprovação com prova exame final: média 50.
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