
1 
 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG 
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

DISCIPLINA: PEDIATRIA III (PEDIII) 
 
Coordenador: Sérgio Veloso Brant Pinheiro 
Subcoordenadora: Elizabet Vilar Guimarães 
Data da atualização do documento: Fevereiro/2015 
Disciplina obrigatória - Código: PED019 
Semestre do curso em que é ofertada: 6º período 
Número de vagas: 160 (16 turmas de 10 alunos) 
Relação professor/aluno: 1/10 (Total de 16 turmas) 
Carga Horária (Total/Teórica/Prática): 75/ 10 /65 (15 semanas, 4 horas semanais). 
Créditos: 5 
Pré-Requisitos: PED II, Anatomia Patológica I 
Local: Ambulatório Bias Fortes – Alameda Álvaro Celso 175, 4º andar. Telefone: 3409-9536 
 
Princípio pedagógico: 
A disciplina tem como princípios pedagógicos:  
(1) O aprendizado centrado no aluno, com o professor atuando como facilitador, supervisionando 

e orientando o atendimento médico, as condutas médicas, o raciocínio clínico e os estudos 
específicos (baseia-se nos princípios do “aprender fazendo” e “aprender a aprender”); 

(2) O desenvolvimento das relações professor/aluno/paciente/família/serviço médico 
 
Objetivos de aprendizagem: 
Capacitar o aluno no atendimento médico da criança e do adolescente em ambulatório de cuidados 
primários, enfatizando os aspectos biopsicossociais do paciente e a relação 
médico/paciente/família/serviço. 
 
Competência desejada: 
Espera-se que o aluno desenvolve a capacidade de: 

 Identificar as peculiaridades da atenção à criança/adolescente e sua família em ambulatório de 
cuidados primários; 

 Realizar o atendimento médico com postura ética em relação ao paciente, sua família e a 
comunidade, observando os aspectos sociais, psicológicos e econômicos relevantes do 
contexto, de acordo com os princípios da bioética. 

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe, relacionando-se com os demais membros em 
bases éticas; 

 Executar a anamnese, observando a criança/adolescente e sua família, registrando-a de forma 
organizada no prontuário médico, dentro dos padrões adotados no serviço (ambulatório); 

 Utilizar adequadamente os gráficos e as tabelas adotados pelo serviço para testar, registrar e 
interpretar as etapas do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, diferenciando o 
desenvolvimento normal do suspeito de anormalidade, durante o atendimento médico. 
Encaminhar adequadamente os casos suspeitos de anormalidade; 

 Identificar as peculiaridades do desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes; 

 Executar adequadamente a medição e anotação dos dados antropométricos e mensuração dos 
dados vitais; 
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 Registrar adequadamente os dados de crescimento (incluindo os dados de maturidade sexual) 
em gráficos adotados pelo Ministério da Saúde do Brasil (Caderneta da Criança) e Organização 
Mundial de Saúde e comparar os resultados encontrados com parâmetros normais; 

 Registrar e comparar os hábitos alimentares e higiênicos adotados pela criança/adolescente 
em relação a parâmetros adequados para a idade; 

 Verificar as vacinas recebidas pela criança/adolescente tendo como modelo o cartão de 
imunizações do Programa Nacional de Imunização, orientar e prescrever as vacinas necessárias 
de acordo com a faixa etária; 

 Realizar o exame físico completo da criança e do adolescente, avaliando a repercussão da 
doença sobre o estado geral do paciente, hidratação, nutrição saúde mental, comportamento. 

 Conhecer e aperfeiçoar técnicas para realização do exame físico seguindo durante o exame, se 
possível, as etapas de ectoscopia, palpação, percussão e ausculta dos sistemas, adaptando-as 
às condições físicas da criança; 

 Registrar corretamente o exame físico com ênfase nas particularidades de cada faixa etária; 

 Interpretar achados patológicos; fazer interpretação sumária dos exames complementares; 

 Ao final do exame, escrever a lista dos problemas do paciente, estabelecendo qual ou quais os 
sistemas fisiológicos envolvidos; formular hipóteses diagnósticas;  

 Orientar medidas de prevenção de acidentes de acordo com a etapa do desenvolvimento da 
criança; 

 Preencher os formulários de pedidos de exames, encaminhamentos e prescrição; 

 Prescrever medidas preventivas, curativas e restauradoras, com ênfase às ações básicas de 
saúde e nosologia prevalente no atendimento. 

 As COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS relacionadas ao conteúdo programático estão detalhadas em 
ANEXO ao final deste documento. 

 
Conteúdo Programático: 
O conteúdo teórico, programado de acordo com a nosologia prevalente, deve oferecer suporte 
para o adequado atendimento clínico e será ministrado através de: discussões de casos clínicos, 
grupos de discussões (GD), aulas magnas ou estudos dirigidos. O programa teórico básico do 1º 
semestre de 2015 será abordado conforme apresentado no quadro abaixo:  
 
Programa teórico Métodos de Ensino 

Semiologia do aparelho urinário e genital e Problemas da área genital* GD 

Semiologia do aparelho ortopédico* GD 

Saúde psicoafetiva da criança* GD 

Atendendo a criança e o adolescente no ambulatório de cuidados 
primários: o prontuário médico e aspectos éticos envolvidos na 
prescrição e nos pedidos de exames complementares 

Abordado durantes as 
discussões e atendimento aos 
pacientes 

Dores recorrentes (cefaleia; dor abdominal; dor nos membros inferiores) Aula magna 

Vacinação 2 (calendário ampliado, vacinação em situações especiais; 
imunização passiva) 

Aula magna 

Nutrição de crianças e adolescentes Aula magna 

Obesidade Aula magna 

Distúrbios do desenvolvimento – dificuldade escolar Aula magna 

Distúrbios gastrointestinais funcionais (constipação intestinal e RGE) Aula magna 

Dermatoses mais comuns na infância e adolescência GD ou Estudo dirigido 

*Conteúdos de transição (a serem ministrados somente no primeiro semestre letivo de 2015). 
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Estratégia pedagógica: 
O processo de aprendizagem dos alunos é integrado ao processo assistencial, tomando-se a própria 
estrutura do serviço de saúde como objeto de estudo. 
Cenário de prática: Ambulatório Bias Fortes. 
Atividades previstas:  
Cada professor é responsável por uma turma de 10-12 alunos distribuídos em três consultórios. 
Cada aluno atende a, no mínimo, 10 pacientes durante a disciplina, participando também de todos 
os atendimentos realizados por seu grupo. Cada turma tem aula uma vezes por semana, em um 
turno de quatro horas (07:30 às 11:30 horas ou 13:00 às 17:00 horas). 
Na aula inaugural, oferecida para todos os alunos da disciplina, serão informados os objetivos e 
metodologia de desenvolvimento do curso. 
No primeiro dia de aula no ambulatório, não haverá marcação de consultas, para apresentação do 
curso, discussão e adequação do conteúdo programático, explicação da dinâmica do ambulatório. A 
partir da 2ª aula, serão marcadas um mínimo de 2 consultas por turma/professor. Com o 
desenvolvimento do semestre letivo, serão marcadas consultas adicionais. 
 
Avaliação: 
A verificação do aproveitamento do aluno será feita da seguinte maneira:  
Avaliação cognitiva: 
Prova final fechada - 35 pontos  
Prova parcial aberta - 25 pontos 
A critério do professor - 20 pontos 
Prova, seminário, portifólio, mapa conceitual ou trabalho.    
Avaliação de habilidade: 
Atitude (Assiduidade, pontualidade, participação, conduta ética, interação, amadurecimento) - 20 
pontos. 
 
Bibliografia: 
LEÃO E et al. Pediatria Ambulatorial. 5ª edição. Belo Horizonte: Coopmed. 2013. 
BEHRMAN RF, VAUGHAN VC. NELSON - Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia: Sanders 
Company, 2011. 
LOPEZ FA, CAMPOS JÚNIOR D. Tratado de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria – Barueri, SP: 
Manole, 2013. 
MARTINS MA et al. Semiologia da Criança e do Adolescente. 1ª edição. Belo Horizonte: Coopmed. 
2013. 
FREIRE LMS. Diagnóstico diferencial em pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.   
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ANEXO 
 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DESEJADAS: 
 
I-Nutrição de crianças e adolescentes 

1. Reconhecer a importância da avaliação nutricional sistemática da criança e do adolescente nos 

cuidados primários. 

2.  Realizar anamnese e exame físico completo do paciente pediátrico para avaliação do seu estado 

nutricional e identificação de situações de risco, ou reconhecimento precoce de distúrbios já 

instalados.  

3. Conhecer os diferentes métodos de avaliação do estado nutricional: inquéritos dietéticos, 

determinações bioquímicas, avaliação clínica e antropometria. 

4. Utilizar com segurança as curvas de crescimento da OMS na avaliação do estado nutricional da 

criança e do adolescente, considerando a avaliação transversal e longitudinal dos dados 

registrados.  

5. Compreender a epidemiologia dos distúrbios nutricionais 

6. Categorizar os distúrbios da nutrição em carências nutricionais (desnutrição) ou excesso de 

nutrientes (sobrepeso ou obesidade). 

a. Muito baixa estatura para idade; Baixa estatura para idade; Estatura adequada para 

idade.  

b.  Muito baixo peso para a idade; Baixo peso para idade; Peso adequado para idade; Peso 

elevado para idade. 

c.  Magreza acentuada; Magreza; Eutrofia; Magreza acentuada; Magreza; Eutrofia; Risco 

de sobrepeso; Sobrepeso; Obesidade; Obesidade grave. 

7. Correlacionar os percentis e escores Z dos valores críticos da classificação do estado nutricional 

para cada um dos índices antropométricos considerados (peso/idade, altura/idade, IMC/idade)  

8. Caracterizar os distúrbios nutricionais em primários, secundários ou mistos. 

9. Elaborar hipóteses diagnósticas  

10. Propor propedêutica pertinente e individualizada 

11. Propor tratamento específico, considerando medidas dietéticas, comportamentais e 

medicamentosas.  

12. Propor estratégias de prevenção. 

13. Utilizar os endereços eletrônicos e periódicos impressos para atualização sobre o tema. 

 

II-Obesidade 

1. Compreender a epidemiologia para sobrepeso/obesidade;  

2. Compreender o impacto individual e em nível de saúde pública de sobrepeso/obesidade;  

3. Conhecer as principais etiologias da obesidade em crianças e adolescentes;  

4. Compreender a patogênese da obesidade primária;  

5. Compreender os fatores de risco para sobrepeso/obesidade;  

6. Compreender as manifestações e repercussões clínicas da obesidade;  
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7. Compreender a classificação de sobrepeso e obesidade nas diferentes faixas etárias, segundo as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil;  

8. Compreender a propedêutica para avaliar comorbidades e a Síndrome metabólica;  

9. Compreender o tratamento do sobrepeso/obesidade;  

10. Compreender as medidas profiláticas individuais para prevenir sobrepeso/obesidade, em 

especial àquelas relacionadas à modificação de estilo de vida, à alimentação saudável e às 

atividades físicas;  

11. Compreender as medidas profiláticas coletivas - programas governamentais - para prevenir 

sobrepeso/obesidade  

 

III-Vacinação 2 (calendário ampliado, vacinação em situações especiais; imunização passiva) 

01- Conhecer as vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), ainda não 

incorporadas no PNI: hepatite A, tríplice acelular: esquema vacinal, indicações, contraindicações, 

efeitos adversos. 

02- Conhecer as vacinas particulares e suas diferenças em comparação com as vacinas do Programa 

Nacional de Imunizações. 

03- Conhecer o calendário vacinal do PNI e SBP para prematuros. 

04- Conhecer as recomendações vacinais básicas para crianças com imunodeficiência, incluindo 

imunodeficiência primária, secundária, infecção pelo HIV/SIDA. 

05- Conhecer as recomendações para prevenção da transmissão vertical da Hepatite B. 

06- Conhecer as recomendações para prevenção do tétano neonatal e acidental. 

07- Conhecer as recomendações para prevenção da raiva. 

 

IV-Distúrbios do desenvolvimento – dificuldade escolar 

1. Entender o impacto do fracasso escolar ao longo da vida. Importância de fazer parte da 

anamnese. 

2. Compreender o que é dificuldade escolar – dificuldades externas à criança 

3. Compreender o que é transtornos específicos de aprendizagem (TA) como dislexia (leitura), 

disortografia, disgrafia e discalculia do desenvolvimento – dificuldade na aquisição das 

habilidades referidas NÃO-esperadas para idade, escolaridade e cognitivo (inteligência). No 

caso, os tratamentos são não-medicamentosos com psicopedagoga e fonoaudiologia (dislexia) 

4. Identificar sinais e sintomas de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDA/H). Em 

grande maioria dos casos, os tratamentos medicamentoso associa-se a educação familiar e não-

medicamentosos com terapia cognitivo-comportamental, psicopedagoga e fonoaudiologia 

5. Fazer o diagnóstico diferencial com outros quadros que mimetizam ou acentuam as causas de 

baixo desempenho escolar. Ex: distúrbio de sono (apnéia do sono), deficiência intelectual, 

síndrome alcoólica fetal, exposição a álcool e fumo na gestação 

6. Identificar os fatores de risco ambientais (filhos de um cuidador não-proficiente de leitura, 

prematuridade, baixo peso ao nascimento, atraso de linguagem, exposição fetal a álcool e 

nicotina, entre outros), genéticos (história familiar positiva para TDA/H e TA) 
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7. Conhecer a importância do tratamento multiprofissional para crianças com baixo desempenho 

escolar. Importância do papel da família no tratamento. 

 

V-Dores recorrentes (cefaleia; dor abdominal; dor nos membros inferiores) 

Cefaleias 

1. Compreender o conceito, a fisiopatologia e a história natural da cefaleia; 

2. Classificar as cefaleias na infância;  

3. Diagnosticar cefaleias em crianças e adolescentes, baseado na história clínica e exame físico; 

4. Conhecer os exames complementares que auxiliam o diagnóstico diferencial da cefaleia na 

infância; 

5. Conhecer o diagnóstico diferencial da cefaleia na infância;  

6. Propor e orientar os cuidados com a criança e o adolescente com cefaleia;   

7. Propor e orientar o tratamento medicamentoso inicial da cefaleia;  

8. Reconhecer a necessidade de encaminhamento para o especialista;  

9. Reconhecer sinais de gravidade da cefaleia na infância; 

10. Identificar situações de urgência relacionadas a cefaleia na infância.  

Dores abdominais 

1. Compreender o conceito, a fisiopatologia e a história natural da dor abdominal crônica; 

2. Classificar a dor abdominal crônica na infância;  

3. Diagnosticar dor abdominal crônica em crianças e adolescentes, baseado na história clínica e 

exame físico; 

4. Conhecer os exames complementares que auxiliam o diagnóstico diferencial da dor abdominal 

crônica na infância; 

5. Conhecer o diagnóstico diferencial da dor abdominal crônica na infância;  

6. Propor e orientar os cuidados com a criança e o adolescente com dor abdominal crônica;   

7. Propor e orientar o tratamento inicial da dor abdominal crônica;  

8. Reconhecer a necessidade de encaminhamento para o especialista;  

9. Reconhecer sinais de gravidade da dor abdominal crônica na infância; 

10. Identificar situações de urgência relacionadas a dor abdominal crônica na infância.  

Dores nos membros 

1. Compreender o conceito, a fisiopatologia e a história natural das dores nos membros; 

2. Classificar as dores nos membros na infância;  

3. Diagnosticar as dores nos membros em crianças e adolescentes, baseado na história clínica e 

exame físico; 

4. Conhecer os exames complementares que auxiliam o diagnóstico diferencial das dores nos 

membros na infância; 

5. Conhecer o diagnóstico diferencial das dores nos membros na infância;  

6. Propor e orientar os cuidados com a criança e o adolescente com dores nos membros;   

7. Propor e orientar o tratamento inicial das dores nos membros;  

8. Reconhecer a necessidade de encaminhamento para o especialista;  

9. Reconhecer sinais de gravidade das dores nos membros na infância; 

10. Identificar situações de urgência relacionadas as dores nos membros na infância.  
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VI-Distúrbios gastrointestinais funcionais (constipação intestinal, dispepsia e RGE) 

Constipação intestinal 

1. Compreender a epidemiologia da constipação intestinal. Comparar a prevalência da morbidade 

no Brasil com dados oriundos de outras regiões do mundo. 

2. Compreender quando e como se dá a transição do uso da fralda para o uso de vaso sanitário, 

identificando situações de risco. 

3. Compreender a classificação da constipação intestinal: aguda versus crônica, e funcional versus 

orgânica.  

4. Compreender a etiopatogênese da constipação intestinal orgânica e funcional.   

5. Identificar os fatores de risco para a constipação intestinal, incluindo medicações sabidamente 

constipantes. 

6. Reconhecer as manifestações clínicas da constipação intestinal.   

7. Compreender a Escala de Bristol. 

8. Compreender os conceitos de escape, encoprese e incontinência fecal e a repercussão desses 

quadros sobre a saúde psicossocial da criança e da família. 

9. Compreender as complicações da constipação intestinal crônica. 

10. Compreender que o diagnóstico da constipação intestinal funcional é primariamente clínico e 

que a propedêutica complementar, frequentemente, não é necessária. 

11. Compreender as indicações da propedêutica, notadamente exames de imagens, manometria 

anorretal e biópsia retal.   

12. Compreender a importância do tratamento precoce em pacientes com constipação intestinal. 

13. Compreender que a constipação intestinal deve ser tratada com medidas dietéticas, 

comportamentais e uso de medicamentos laxativos, associados ou não. 

14. Propor orientações educacionais e dietéticas para o paciente com constipação intestinal.  

15. Compreender que restrições alimentares não devem ser utilizadas rotineiramente na condução 

de crianças e adolescentes com constipação intestinal. 

16. Compreender o tratamento farmacológico da constipação intestinal funcional, identificando as 

contraindicações e efeitos colaterais dos medicamentos habitualmente usados. Compreender 

que na abordagem de pacientes com massas fecais moderadas a grandes e/ou escape fecal o 

tratamento inicial é realizado com medicamento, associado ou não ao uso de clister. 

17. Compreender a profilaxia da constipação intestinal. 

18. Compreender o prognóstico da constipação intestinal crônica. 

Refluxo Gastresofágico – RGE 

1. Compreender a epidemiologia do RGE e da DRGE na criança e adolescente. 

2. Compreender o que é a barreira anti-refluxo e citar seus componentes. 

3. Compreender o que são os relaxamentos transitórios do esfíncter esofageano inferior (RTEEI). 

4. Compreender a classificação do RGE: fisiológico versus patológico.  

5. Compreender o conceito de doença do refluxo.  

6. Compreender a fisiopatologia da DRGE. 

7. Compreender as manifestações clínicas, esofageanas e extra esofageanas da DRGE.  

8. Fazer o diagnóstico diferencial entre DRGE e alergia à proteína do leite de vaca, propondo 

testes de retirada da proteína do leite de vaca quando pertinente.  
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9. Conhecer as indicações para propedêutica - exames de imagens, pHmetria esofageana de 24 

horas, impedanciometria, manometria esofageana, endoscopia digestiva, biópsia esofageana.   

10. Compreender o tratamento farmacológico da RGE.  

11. Compreender o papel das intervenções dietéticas e comportamentais na condução de crianças 

e adolescentes com DRGE. 

12. Reconhecer as indicações para o tratamento cirúrgico e que, na atualidade, este é apenas 

ocasionalmente indicado.  

13. Compreender as complicações do RGE. 

14. Compreender o prognóstico do RGE.  

 

VII-Dermatoses mais comuns na infância e adolescência 

1. Reconhecer a importância da anamnese e exame físico completo para diagnóstico das doenças 

de pele, subcutâneo e fâneros ainda que apresente manifestações localizadas. 

2. Realizar anamnese com descrição clara da evolução das lesões, incluindo alterações ocorridas 

após a instituição de qualquer terapêutica. 

3. Identificar e descrever as lesões elementares de pele, agrupando-as em cinco categorias 

básicas: manchas ou máculas (vásculo-sanguíneas e pigmentares); formações sólidas; 

formações líquidas; alterações de espessura e perdas teciduais. 

4. Reconhecer que as lesões elementares podem se agrupar de variadas formas, em uma mesma 

doença: lesões eritêmato-descamativas, vesiculobolhosas, ulcerocrostosas, pápulas 

eritematosas, placas hipercrômicas, etc. 

5. Descrever a configuração das lesões: anular, numular, em alvo, linear, serpiginosa, umbilicada, 

herpertiforme. 

6. Descrever a distribuição das lesões: disseminadas, simétricas, fotoexpostas, localizadas, 

regionais, universais, zosteriformes. 

7. Realizar exame físico completo para diagnosticar uma eventual doença sistêmica como causa de 

lesão mais localizada.  

8. Conhecer os princípios básicos do tratamento dermatológico: medicações tópicas versus 

sistêmicas (benefícios e riscos); medidas de higiene (sabões, xampus, antissépticos, óleos); 

escolha do veículo de acordo com a fase evolutiva da doença (fase aguda exsudadtiva- soluções 

aquosas, loções ou cremes; fase crônica com lesões secas- pomadas ou unguentos) ou de 

acordo com a região acometida (áreas pilosas- loção, spray, solução ou gel; áreas de dobra- pó 

ou creme) 

9. Reconhecer dermatoses complexas que necessitem do auxílio do dermatologista para 

abordagem específica (evoluções atípicas pós-tratamento, necessidade de dermatoscopia, 

exame micológico, biópsia de pele, exame com lâmpada de Wood). 

10. Compreender a epidemiologia, etiologia, manifestações clínicas, história natural da doença, 

possibilidades terapêuticas, prognóstico e profilaxia das dermatoses mais comuns na infância. 

 Escabiose 

 Pediculose 

 Prurigo agudo – Estrófulo 
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 Molusco contagioso 

 Verrugas (Simples; Plana; Filiforme; Plantar) 

 Herpes (Simples; Zoster; Gengivoestomatite herpética) 

 Larva migrans cutânea 

 Tungíase 

 Eczema atópico 

 Dermatite seborreica 

 Dermatite de fralda 

 Dermatite de contato 

 Eczemátide hipocromiante 

 Impetigo 

 Ectima 

 Intertrigo 

 Celulite 

 Erisipela 

 Foliculite 

 Furúnculo 

 Abscesso 

 Tínea (corpo, couro cabeludo e unhas) 

 Ptiríase versicolor 

 Miliária 

 Milium 

 Anormalidades Vasculares 

 Hemangioma Macular 

 Mancha Vinho do Porto 

 Hemangioma em Morango 

 Hemangioma Cavernoso 

 Urticária 

 Dermatografismo 

 Farmacodermia 

 Queilose 

 Queilite 

 Língua geográfica 

 Aftas de repetição 

 Monilíase oral 

 Síndrome mão-pé-boca 

 Ceratose folicular de face extensora 

11. Utilizar os endereços eletrônicos e periódicos impressos para atualização sobre o tema. 
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VIII-Atendendo a criança e o adolescente no ambulatório de cuidados primários: o prontuário 

médico e aspectos éticos envolvidos na prescrição e nos pedidos de exames complementares 

1. Compreender o atendimento a criança e o adolescente no ambulatório de cuidados primários  

2. Identificar os aspectos éticos relacionados ao prontuário médico 

3. Conhecer os aspectos éticos envolvidos na prescrição 

4. Compreender os aspectos éticos envolvidos nos pedidos de exames complementares 

 
IX-Conteúdos de transição (apenas para as turmas do primeiro semestre de 2015): 

Semiologia do aparelho urinário e genital e Problemas da área genital: 
1- Conhecer os termos semiológicos referentes ao sistema genitourinário. Definir algúria, 

disúria, poliúria, polaciúria, enurese, nictúria e noctúria 

2- Realizar o exame físico do sistema genitourinário normal. Realizar as técnicas de percussão 

e palpação dos rins e das lojas renais. Avaliar presença de bexiga palpável 

3- Realizar o exame físico do aparelho genital masculino e feminino e ser capaz de avaliar 

presença ou não de anormalidades 

4- Avaliar o desenvolvimento puberal do adolescente, aplicar escala de Tanner 

5- Realizar a manobra de valsalva para avaliar presença de hérnias, varicocele. 

6- Realizar a manobra de transiluminação para reconhecer presença de hidrocele. 

7- Reconhecer a presença de corrimento vagina e conhecer as principais causas no recém-

nascido, lactente, pré-escolar, escolar e adolescente 

8- Definir e reconhecer fimose, parafimose e prepúcio exuberante, hérnia inguinal, hidrocele, 

torção testicular, tumor testicular e varicocele, criptorquia, testículo retrátil, hipospádia e 

epispádia. Saber a conduta e quando encaminhar a cirurgia em cada uma destas 

enfermidades 

9- Diferenciar micropênis de pênis oculto. Definir, identificar e conhecer causas de priapismo 

Semiologia do aparelho ortopédico: 
1- Realizar o exame físico do sistema locomotor, saber avaliar presença ou não de 

anormalidades. 

2- Conhecer os distúrbios mais comuns do aparelho locomotor, de acordo com a faixa etária: 

recém-nascido, lactente, escolar e adolescente. 

3- Saber diferenciar hipotonia e hipertonia citando exemplos de doenças. 

4- Saber diferenciar hipertrofia de pseudohipertrofia muscular 

5- Saber o significado da manobra de Gowers e em qual doença pode estar presente. 

6- Saber reconhecer displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ), como detectá-la no 

recém- nascido e quais as consequências se não tratada. 

7- Definir, identificar, genu varum e genu valgum e quando encaminhar. 

8- Definir as seguintes alterações de extremidades: polidactilia, sindactilia, aracnodactilia,  

baqueteamento digital, amelia. 

9- Saber diferenciar: pé torto congênito do pé torto verdadeiro; pé chato (plano) fisiológico do 

pé chato verdadeiro. 

10- Conhecer os sinais e sintomas mais comuns nas seguintes doenças do aparelho locomotor: 
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 Artrite reumatoide - Artrite séptica 

 Doença de Legg- Calvé Perthes - Doença de Osgood-Schlatter 

 Doença de Sever - Distrofia muscular tipo Duchenne/ Becker - Esclerodermia juvenil 

11- Conhecer os critérios usados no diagnóstico de “dor de crescimento” e a conduta 

recomendada, identificando os principais diagnósticos diferenciais. 

12- Caracterizar: dor de crescimento, fibromialgia, síndrome de hipermobilidade articular, 

osteocondrites, síndromes dolorosas do super uso, tumores ósseos quanto a   (sexo mais 

acometido, idade, localização, tipo da dor, alterações concomitantes). 

13- Conhecer as principais dores recorrentes em membros com manifestações sistêmicas na 

criança. 

14- Conhecer 10 alterações clínicas possíveis em pacientes com doença do sistema locomotor. 

15- Conhecer 10 alterações cutâneas possíveis de estarem associadas à doença do sistema 

locomotor. 

Saúde psicoafetiva da criança: 
16- Compreender as principais características do desenvolvimento emocional das crianças e dos 

adolescentes. 

17- Observar e avaliar o vínculo mãe-filho. Compreender a sua importância. 

18- Conceituar e reconhecer os organizadores de Spitz, explicar os seus significados. 

19- Identificar dados da anamnese e exame físico que levam a suspeita de autismo na criança. 

20- Identificar fatores de risco para o desenvolvimento emocional das crianças. 

21- Saber ouvir dos cuidadores as observações sobre o desenvolvimento da criança e considerá-

las. 

22- Identificar estrabismo, baixa visão e como a visão evolui na criança.  

23- Identificar como é o desenvolvimento do olfato no bebê. 

24- Explicar a afirmação: Mãe boa o bastante de Winnicott e os objetos transicionais deste 

autor. 

25- Identificar o papel do pai no desenvolvimento infantil. 

26- Saber orientar cuidadores quanto a: por que a criança faz birra, como proceder em tais 

casos e quando iniciar o treinamento de esfíncteres. 

27- Saber orientar os cuidadores quanto ao momento de estabelecer limites e quais são as 

regras básicas para a sua implementação. 


