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MEDICINA GERAL DE CRIANÇAS I 
 
OBJETIVOS GERAIS: 
 
- Atuar junto ao indivíduo ou a seus familiares, no sentido de obter o reconhecimento 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, terapêuticas e de reabilitação não especializados; 
- Avaliar criticamente os dados concretos da experiência acumulada dos atendimentos referentes à 
nosologia prevalente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Desenvolver o conhecimento e habilidades adquiridas no sexto período. 
• Realizar anamnese, enfatizando particularidades na faixa pediátrica e dos dados que conduzem a afeição 

global da saúde da criança. 
• Realizar o exame físico completo e repetitivo da criança aplicando conceito de normalidade nos diversos 

sistemas. 
• Interpretar os exames complementares (radiológicos e laboratoriais) relativos aos casos atendidos no 

ambulatório. 
• Reconhecer prontamente deficiências no crescimento. 
• Reconhecer deficiências do desenvolvimento neuropsicomotor. 
• Identificar os regimes higiêno-dietéticos adquiridos a cada faixa etária. 
• Após o atendimento de cada caso, avaliar e discutir com o professor a condição de saúde global da 

criança: crescimento, desenvolvimento, condição alimentar, imunitária, intercorrência clínica. 
• Planejar a prescrição dietética e medicamentosa. 
• Prescrever o esquema de imunização adequado. 
• Através do estudo e consulta da bibliografia sugerida, cumprir o programa de estudo, participando dos 

grupos de discussão semanais. 
 
PROGRAMA 
 

1. Revisão da Semiologia Pediátrica: 
1.1 - O prontuário médico 
1.2 - O atendimento à criança pela equipe de saúde 
1.3 - Roteiro de anamnese e exame físico 
1.4 - Princípios gerais de prescrição 

 
2. Puericultura 

2.1 – Alimentação em pediatria: 
• princípios gerais da alimentação. 
• alimentação natural do lactente. 
• alimentação do pré-escoloar e do escolar. 

2.2 – Crescimento: 
• conceitos e fatores que interferem no crescimento. 
• métodos de estudo estatísticos. 
• crescimento nas várias faixas etárias. 
• avaliação do desenvolvimento. 
• dentição. 
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2.3 – Desenvolvimento:  

• conceituação 
• métodos de estudo 
• testes de desenvolvimento 
• avaliação de desenvolvimento motor, linguagem e psico-social 
• aplicações práticas: brinquedos e prevenção de acidentes 

2.4 – Imunização:  
• desenvolvimento do sistema imunitário 
• tipos de imunização 
• indicações e contra-indicações gerais das vacinas 
• PPD e BCG 
• vacina tríplice ( anti-tetânica, anti-diftérica e anti-pertussis) 
• vacina Sabin 
• vacina anti-sarampo 
• vacina anti-rubéola 
• vacina anti-caxumba 
• outras vacinas 

 
a. que alteram o halo de inibição, incubação, leitura do antibiograma, interpretação 

(antibiograma dispensável, antibiograma indispensável, discrepância de resultados). 
b. Diagnóstico imunológico da gravidez: imunoensaio, mecanismo do teste, tipos de testes 

(látex, hemácias), propriedades da gonadotrofina coriônica humana, material, procedimento, 
interpretação. 

c. Proteína C reativa: propriedades, princípios do teste, material, procedimento, interpretação. 
d. Fator reumatóide: características imunoquímicas, testes para o fator reumatóide 

(aglutinação do látex, aglutinação de hemácias de carneiro), material, procedimento, 
interpretação. 

e. Antiestreptolisina “O” (AELO): propriedades da estreptolisina “O”, mecanismo da reação, 
material, procedimento, interpretação. 

f. VDRL: anticorpos para Treponema pallidum, tipos de teste (não treponêmicos, 
treponêmicos), material, procedimento (VDRL qualitativo e quantitativo), interpretação, 
reações positivas falsas, reações negativas falsas. 

 
2. Bioquímica e Análises Urinárias 

a. Glicose: metabolismo da glicose, regulação da glicemia, método da ortotoluidina (princípio 
do método, procedimento, causas de erro, interpretação), glicemia pós-prandial (princípio 
do teste, interpretação). 

b. Uréia: síntese e excreção, regulação, método da diacetilmonoxima (princípio do método, 
procedimento, interpretação), método da urease, método de Wybenga. 

c. Creatinina: síntese e excreção, regulação, método de Folin-Wu (princípio do método, 
procedimento, interpretação), prova da depuração da creatinina (princípio do método, 
técnica da colheita da urina e sangue, procedimento, causas de erro, interpretação) 

d. Bilirrubinas: metabolismo, método de Powell, princípio do método, procedimento, causas de 
erro, interpretação e indicações. 

e. Proteínas: metabolismo das proteínas, regulação da proteinemia, método do biureto 
(princípio do método, procedimento, interpretação e indicações). 

f. Lípides: colesterol (metabolismo, regulação da colesterolemia, método de Huang), 
triglicérides (metabolismo, regulação dos triglicérides, método de Fletcher). 

g. Urina: caracteres gerais (enumerar e pesquisar, interpretação), elementos anormais 
(enumerar e pesquisar, interpretação), sedimentoscopia (preparo da urina, elementos 
organizados, elementos não organizados, interpretação), proteinúria (método de Folin-
Denis, interpretação), indicações do exame de urina. 
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