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MEDICINA GERAL DE CRIANÇAS II 

 

OBJETIVOS GERAIS 
 
- Atuar junto ao indivíduo ou a seus familiares no sentido de obter o reconhecimento de suas 

necessidades de saúde e as de sua comunidade. 
- Fazer o diagnóstico do estado de saúde do indivíduo em seu contexto sócio-econômico e cultural. 
- Prescrever medidas preventivas,  terapêutica e de reabilitação não especializada. 
- Administrar a prescrição 
- Avaliar criticamente os dados concretos das experiências acumuladas dos atendimentos referentes a 

nosologia prevalente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Formular o diagnóstico geral de saúde da criança. 
- Formular o diagnóstico das nosologias prevalentes e discutir seu diagnóstico diferencial. 
- Solicitar os exames complementares adequados as patologia e interpretá-los fisiopatologicamente. 
- Discutir, prescrever e administrar medidas de prevenção terapêuticas a reabilitação para as nosologias 

referidas anteriormente. 
- Avaliar o resultado das medidas acima. 
- Definir critério de encaminhamento hospitalar, acompanhando-o neste processo. 
- Realizar com bastante independência de orientação direta, anamnese e exame físico da criança, em 

qualquer faixa etária 
- Avaliar globalmente o estado de saúde, reconhecer e interpretá-los fisiopatologicamente, quando 

possível. 
- Discutir com o professor assistente os dados obtidos, o diagnóstico formulado e os exames 

complementares necessários. 
- Após a discussão do caso,propor as medidas preventivas, terapêutica e de reabilitação. 
- Julgar a necessidade de encaminhamento da criança para a Unidade de Internação considerando os 

riscos médicos e as repercussões sociais e psicológicas sobre a criança e a família. 
- Realização de prescrição. 
- Em consultas posteriores avaliar criticamente as medidas realizadas. 
- Através de estudo e consulta a bibliografia sugerida, cumprir o programa de estudo, participando dos 

grupos de discussão semanais. 
 
PROGRAMA: 
 

1. Parasitoses e esquistossomose mansoni 
2. Anemia ferropriva e diagnóstico diferencial das anemias 
3. Dermatoses comuns da infância 
4. Problemas da área genital 
5. Infecções das vias aéreas superiores e otites 
6. Bronquite e asma 
7. Pneumonias 
8. Diarréia aguda e Hidratação oral 
9. Problemas do trato urinário (Infecção urinária e Glomerulonefrite Difusa Aguda) 
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