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PROPOSTA NÚMERO  4–  11/2/2015 
 
UFMG- FACULDADE DE MEDICINA- DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA- 
DISCIPLINA- PED II – 5º PERIODO –  
COORDENADORAS: Profa. Valéria de Melo Rodrigues de Oliveira e 
 Profa. Flavia Gomes Faleiro Ferreira 
PERIODO: 1º Semestre/2015 

 
Total de semanas: - 18 semanas 

Total de turmas: 14 turmas no Ambulatório e na Enfermaria, que serão divididas em 7 

turmas na quarta-feira e 7 turmas na quinta-feira. 
Inicio: 26 de fevereiro a 26 de junho . 

Período de provas finais: 29 a 3 de julho (conforme o calendário da Medicina) 
Feriados: Abril:2 e 3 (quinta e sexta-feiras) – Semana Santa (recesso) 

 e 21 (terça-feira)-feriado 

                 Maio: 1 (sexta-feira) feriado 

                 Junho : 4 e 5 (quinta-feira) – recesso? 

 
Cenários de ensino: 
1. Ambulatório Bias Fortes: 4 (quatro) horas pela manhã, ao longo de todo o semestre 

com mesmo professor (segunda a sexta-feira, de manhã, exceto às quartas-feiras): 

7:30h a 11:30h. 
 
2. Enfermaria: aulas à tarde no Hospital das Clínicas/Faculdade de Medicina (LabSim 

e salas de aulas)- 2 horas para cada professor: 13:30h a 15:30 h e 15:30 horas a 17:30h 

 

 
A- PROGRAMAÇÃO PARA O AMBULATÓRIO: 
a) Atendimento e discussão dos pacientes atendidos na manhã 

b) Temas que deverão ser abordados formalmente: 

1- Crescimento: Revisão das Curvas de crescimento e discutir Desvios do Crescimento 

2- Desenvovimento Neuromotor – Discutir o DENVER 

3- Desenvolvimento emocional- saúde psicoafetiva de crianças (vinculo mãe-bebê; 

choro; sono; apetite / saciedade; controle de esfíncteres; birra; disciplina; autoestima, 

uso da chupeta). 

4- Adolescência – discutir a Transição para a Adolescência e as particularidades do 

atendimento do Adolescente. 
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B- PROGRAMAÇÃO PARA AS TURMAS DE ENFERMARIA: 

(a programação para as turmas da quarta-feira será a mesma para as turmas da quinta)  

Aula* Data/ Tema Objetivo Metodologia 
          X 25  de fevereiro 

(4ªf) 
 Fórum de Ensino 
Médico – presença 

de alunos e 

professores. 

 

Fórum de Ensino Médico  

xxxxx 

1a 

 
26/02 (5ªf) Início 
das aulas 
Apresentação da 

disciplina 

Anamnese e 

exame  

Físico. 

Raciocínio clínico 

Apresentação da disciplina, 

objetivos, metodologia. 

Postura no ambulatório e na 

Enfermaria. Revisão da 

anamnese e exame físico- 

raciocínio clínico 

 

 

 

 

 

Simulação -filmes 

Casos clínicos (ver com 

a Eleonora) 

 

1b 4   de março (4ªf) 
Apresentação da 

disciplina 

Anamnese e 

exame  

Físico. 

Raciocínio clínic 

Apresentação da disciplina, 

objetivos, metodologia. 

Postura no ambulatório e na 

Enfermaria. Revisão da 

anamnese e exame físico- 

raciocínio clínico 

Simulação -filmes 

Casos clínicos (ver com 

a Eleonora) 

 

2a 5 de março (5ªf) 
Ectoscopia 

(Revisão) 

Linfadenomegalias 

Recordar Ectoscopia 

Abordagem em 

Linfadenomegalias/diagnóstico 

diferencial 

-Discutir o roteiro de 
Ectoscopia (que deverá 

ser enviado 

previamente). 
GD- discutir o roteiro do 

GD de Linfadenopatia 

(tem que ser feito ainda) 

Pacientes na 

Enfermaria/Video 

2b  11 de março (4ªf) 
Ectoscopia 

(Revisão) 

Linfadenomegalias 
 

Abordagem em 

Linfadenomegalias/diagnóstico 

diferencial 

-Discutir o roteiro de 
Ectoscopia (que deverá 

ser enviado 

previamente). 
GD- discutir o roteiro do 

GD de Linfadenopatia 

(tem que ser feito ainda). 

Ver pacientes na 

 Enfermaria/Video 

3a 12 de março (5ªf) 
Sistema 

respiratório 

Semiologia SR1 GD – Exame físico do 

SR e discussão (1) das 

questões do roteiro. 
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Simulação – LabSim 
Discussão dos casos 

clínicos próprios p o 

LabSim ( tenho) 

 

3b 18 de março(4ªf) 
Sistema 

respiratório 

Semiologia SR1 GD – Exame físico do 

SR e discussão (1) das 

questões do roteiro  

Simulação – LabSim 
Discussão dos casos 

clínicos próprios p o 

LabSim(  tenho) 

4a 19 de março (5ªf) 
Sistema 

respiratório 

Semiologia SR2 GD- Discussão (2) do 

roteiro 

Enfermaria: exame   

dos pacientes e 

discussão dos casos 
4b 25 de março (4ªf) 

Sistema 

respiratório 

Semiologia SR2 GD- Discussão (2) do 

roteiro 

Enfermaria: exame   

dos pacientes e 

discussão dos casos 
5a 26 de março (5ªf.) 

Sistema 

respiratório 

Semiologia SCV1 GD - Exame físico do 

SCV e discussão (1) das 

questões do roteiro  

 5b 

 
1 de abril (4ªf.) 
Sistema 

cardiovascular 

Semiologia SCV1 GD - Exame físico do 

SCV e discussão (1) das 

questões do roteiro  

              X 2 de abril (5ªf.) 
Recesso 
 

RECESSO da Semana Santa, a 

partir do dia 2 de abril. 

 

 

   xxxxx 

 

6a 8 abril (4ªf) 
Sistema 

cardiovascular 

Semiologia SCV2 Simulação- LabSim 
Discussão de casos 

clínicos próprios para o 

LabSim (eu os tenho) 

6b 9 abril (5ªf) 
Sistema 

cardiovascular 
 

Semiologia SCV2 Simulação- LabSim 
Discussão de casos 

clínicos próprios p o 

LabSim ( tenho) 
7a 15 de abril (4ªf) 

Sistema 

cardiovascular 

Semiologia SCV3 

 

Enfermaria: 

Recordar o roteiro do 

exame do SCV.  

 Exame   dos pacientes 

na enfermaria; discussão 

de casos . 
7b 16 abril (5ªf) 

Sistema 

Semiologia SCV3 

 

Enfermaria: 

Recordar o roteiro do 
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cardiovascular  

 

 

exame do SCV.  

 Exame  dos pacientes 

na enfermaria; discussão 

de casos  

8a 22 de abril (4ªf) 
 

Semiologia SD1 GD-  Exame físico do 

SD e discussão (1) do 

roteiro 

Enfermaria: exame dos 

pacientes e discussão 

dos casos dos pacientes 

 
8b 23 de abril (5ªf) 

Sistema digestório 

Semiologia SD1 GD-  Exame físico do 

SD e discussão (1) do 

roteiro 
Enfermaria: exame dos 

pacientes e discussão 

dos casos dos pacientes 

9a 29 de abril (4ªf) 
 

Semiologia SD2 GD-  discussão (2) do 

roteiro 

Hepatoesplenomegalia 

(Abordagem e 

diagnóstico diferencial) 

videos 
Enfermaria: exame dos 

pacientes e discussão 

dos casos da enfermaria 

ou outros casos clínicos. 

Sala de aula na FM-  

LabSim-videos 
9b 30 de abril (5ªf) 

Sistema digestório, 

inclui 

Hepatomegalia e 

esplenomegalia: 

abordagem e 

diagnóstico 

diferencial 

Semiologia SD2 GD-  discussão (2) do 

roteiro 

Hepatoesplenomegalia 

(Abordagem e 

diagnóstico diferencial) 

videos 
Enfermaria: exame dos 

pacientes e discussão 

dos casos da enfermaria 

ou outros casos clínicos. 

Sala de aula na FM-  

LabSim-videos 

10a 6 de maio (4ªf) 
Avaliação parcial 

AVALIAÇÃO PARCIAL 
Teórica e prática? 

Teórica  
Prática – com o 
professor de cada 
turma? 

10b 7 de maio (5ªf) AVALIAÇÃO PARCIAL 
Teórica e prática? 

Teórica  
Prática – com o 
professor de cada 
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turma? 
X 13 de maio (4ªf) 

quarta-feira 
SEMINÁRIO    xxxxx 

11a 14 de maio (5ªf) 
Sistema Genital e 

Urinário 

SGU 1 GD-  Discussão (1) das 

questões do roteiro e do  

exame  fisico do SGU  

Videos 
     11b 20 de maio (4ªf) 

Sistema Genital e 

Urinário 

SGU 1  GD-  Discussão (1) das 

questões do roteiro e do  

exame fisico do SGU  

Videos 
      12a          21 de maio (5ªf) 

Sistema Genital e 

Urinário 

SGU 2  

 

GD- Discussão (2)-  

Escala de Tanner 
Enfermaria e LabSim: 
Exame físico do SGU 

 12b 27 de maio (4ªf) SGU 2  

 

GD- Discussão (2)-  

Escala de Tanner 
Enfermaria e LabSim: 
Exame físico do SGU 

       13a 28 de maio (5ªf) 
Sistema 

Locomotor 

 

SLM GD- discutir o roteiro 

Video (está pronto): 

Exame do SLM do 

lactente e criança maior  
13b 3 de junho (4ªf) 

  
SLM GD- discutir o roteiro 

Video (está pronto): 

Exame do SLM do 

lactente e criança maior 

x 4 de junho- 
Recesso 

RECESSO ?         xxxxx 

14a 10 de junho (4ªf.) 
Sistema Nervoso 

SN1 GD- discussão (1) do 

roteiro 

Videos 
Alojamento conjunto – 

turmas 1 e 2 , 4ª feira 

 
14b 11 de junho (5ªf) SN1 GD- discussão (1) do 

roteiro 

Videos 
Alojamento conjunto – 

turmas 1 e 2 , 4ª feira 

 
15a 17 de junho 

Sistema Nervoso 
SN2 GD- discussão (2) do 

roteiro. 

Videos 
Alojamento conjunto – 

turmas 1 e 2  da 5ª f 
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15b 18 de junho (5ªf) SN2 GD- discussão (2) do 

roteiro. 

Videos 
Alojamento conjunto – 

turmas 1 e 2  da 5ª f 

 
16a 24 de junho (4ªf) 

 
AVALIAÇÃO   PRÁTICA 
TEÓRICA – às 18 h, p 
todos? Ou na outra semana? 
 

Cada prof. faz a 
avaliação prática com 
a sua turma? 

16b 25 de junho  (5ªf) AVALIAÇÃO   PRÁTICA 
TEÓRICA? – às 18 h, p 
todos?) Ou na outra 
semana? 
 
 

Cada prof. faz a 
avaliação prática com 
a sua turma? 

 29 de junho a   03 
de julho 
 

AVALIAÇÃO  TEÓRICA? 
PROVA INTEGRADA 

xxxxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


