
ATIVIDADES DO INTERNATO DE PEDIATRIA - 1º SEMESTRE 

2018 

 
Os internos deste período serão divididos em grupos conforme lista da Coordenação de medicina 

em PI e PII. Cada grupo fará um turno de 2ª a 6ªcom horário de manhã, tarde e noite, 1plantão 

final de semana e 1dia de folga. 

No HRPG os preceptores serão: Drs: Adriele, Allisson, Antonia,Antonieta, Cleber, Cicero, 

Giglyanne, Saionara, Simoneide. 

No ambulatório UNIRG os preceptores serão: Drª Maria Antonieta e Drª Rosangela. 

Toda quinta feira haverá ambulatório de pediatria no Ambulatório UNIRG, seminários e 

resolução de questões de residência sobre o assunto do seminário, apresentação de casos clínicos, 

avaliação, para todos internos da pediatria (Drªs Rosangela e Antonieta). 

NO HRG os internos farão: PSI, Ambulatório HRG, enfermaria, C.O, alojamento e berçário. 

Avaliação - além de todas as atividades os internos farão provas escritas, orais e práticas. 

 É obrigação do interno trazer a frequência todos os dias para ser assinada pelo preceptor. 

O preceptor não assinará frequência atrasada 

O ACADÊMICO que FALTAR NÂO terá NOTA até regularizar sua Situação. 

No último dia do estágio o interno tem de entregar a frequência deste período na 

coordenação de medicina e a folha da avaliação ao preceptor. 

Acadêmicos :  

Escala abaixo      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



ESCALA DE ATIVIDADES DO INTERNATO DE PEDIATRIA 2018 

Início 20/01 -27/02 - 28/02-07/04 -  08/04-16/05 - 17/05 término dia 24/06/2018 

Pediatria PII 
 

 

20/01 -27/02  Eduardo Henrique RiosBorduque(10º)      Keren Sayuri Okoci. (11º)    

                       Candenor Godoi do nascimento (10º)        Lany Raisla Santos Silva(12º) 

                      Tania Greicy Q, Al. Dos Santos(11º)          Yago Daltiba Rabelo      (12º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã 

08-12h(4h) 

Manhã- 

08-12h(4h) 

Manhã 

08-12h(4h) 

Manhã 

07.15-11:25h (4h) 

Manhã- 

08-12h (4h) 

Manhã 

08-12h (4h) 

FOLGA 

HRG 

Atendimento no 

PSI enf.ped, 

Prescrição 

  Ambulatório 

HRG 

HRG 

Atendimento  no 

PSI, enf.ped.   

Prescrição 

  Ambulatório 

HRG 

 HRG 

Atendimento no 

PSI, enf.ped.   

Prescrição 

Ambulatório 

HRG 

Ambulatório 

UNIRG 

Puericultura 

Casos clínicos 

seminários  

avaliações 

HRG  

Atendimento 

no PSI enf 

.ped.  

Prescrição 

Ambulatório 

HRG 

HRG 

Atendimento no 

PSI enf.ped.  

Alcon e berçario 

-Prescrição 

Ambulatório 

HRG 

 

Tarde 

14-18h (4h) 

Tarde 

14-18h(4h) 

Tarde 

14-18h(4h) 

Tarde 

13:15h-16:25h(3h) 

Tarde 

14-18h(4h) 

Tarde 

14-18h(4h) 

 

Atendimento no 

PS I,enfermaria, 

sala de parto 

alcon e berçário, 

prescrição, 

Ambulatório 

HRG 

Atendimento no 

PSI ,enfermaria, 

sala de parto 

,alcon e berçário, 

prescrição, 

Ambulatório 

HRG 

 

Corrida de Leito 

nas enf.ped.  sala 

de parto ,alocon e 

berçário 

Prescrição 

PSI, Ambulatório 

HRG 

 

 

Ambulatório 

UNIRG 

Puericultura 

Casos clínicos 

seminários  

avaliações 

 

 

 

Atendimento 

no PSI, 

enfermaria, 

sala de parto 

alcon e 

berçário, 

prescrição 

Ambulatório 

HRG 

Atendimento no  

P SI ,enfermaria, 

sala de  parto      

,alcon e berçário, 

prescrição 

Ambulatório 

HRG 

 

 

 

 

 

 

Total   08h Total   08h Total   08h Total   07h Total   08h Total   04h Total   43h 



ESCALA DE ATIVIDADES DO INTERNATO DE PEDIATRIA 2018 

Início 20/01 -27/02 - 28/02-07/04 -  08/04-16/05 - 17/05 término dia 24/06/2018 
Pediatria I 

 

20/01 – 27/02 -Danival Ferreira Castro Junior(10º) 

                         Haulder da Silva Gratão (10º) 

 

                         Rhenan Vilela Arantes (12º) 

                         Raphael Aquino de Sá Guimarães(12º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã 

07-11h(4h) 

Manhã- 

07-11h(4h) 

Manhã 

07-11h(4h) 

Manhã 

07.15-11:25h (4h) 

Manhã- 

07-11h (4h) 

 Manhã 

08-12h(4h) 

HRG 

Corrida de Leito  

no.alcon  

Prescrição 

Anamnese  

no pré parto   

HRG 

Corrida de Leito 

no alcon  

Prescrição 

Anamnese  

no pré parto 

 HRG 

Corrida de Leito 

no alcon 

Prescrição 

Anamnese  

no pré parto 

Ambulatório 

UNIRG 

Puericultura 

Casos clínicos 

seminários  

avaliações 

HRG  

Corrida de Leito 

no alcon 

Prescrição 

Anamnese  

no pré parto         

FOLGA HRG  

Corrida de Leito 

nas enf, ped., 

alcon e berçário. 

Prescrição, PSI, 

Ambulatório 

HRG 

Noite 

18-23h (4h) 

Noite 

18-23h(4h) 

Noite 

18-23h(4h) 

Noite 

18-23h(4h) 

Noite 

18-23h(4h) 

 Tarde 

14-18h(5h) 

 

Atendimento no 

PSI, enfermaria, 

sala de parto,  

alcon e berçário, 

prescrição 

Ambulatório 

HRG 

Atendimento no 

PSI, enfermaria, 

ped, sala de parto, 

alcon e berçário  

Prescrição 

Ambulatório 

HRG 

atendimento no 

PSI, enf.ped.,  

sala de parto 

alcon e berçário  

Prescrição 

Ambulatório 

HRG 

atendimento no PSI 

enf.ped. sala de 

parto, alcon e 

berçário  

Prescrição 

Ambulatório HRG 

Atendimento no 

PSI, enfermaria, 

sala de parto 

alcon e berçário  

prescrição 

Ambulatório 

HRG 

 Atendimento 

enf.ped. alcon e 

berçário 

Prescrição, PSI 

Ambulatório 

HRG 

 

Total 08h Total 08h Total 08h Total 07h Total 08h  
Total 04h 

43h 



           PLANO DE DISCIPLINA     INTERNATO PEDIATRIA 

 
 

I – DADOS GERAIS: 

1. CURSO: MEDICINA  

                                         DISCIPLINA: PEDIATRIA - INTERNATO   

2. PERÍODO LETIVO:  1º SEMESTRE DE 2018 

3. NÚMERO DE CRÉDITO:  

4. CARGA HORÁRIA :450 HORAS  

5. REGENTES: ROSÂNGELA G. SILVEIRA  E MARIA ANTONIETA DA SILVEIRA 
 

II – EMENTA: 

 

     1. Recém Nascido: 

 

      a- Importância da amamentação para o crescimento físico e emocional nos primeiros mil dias de vida da 

criança.. 

        b-Importância do relacionamento mãe-filho e de seu contato precoce para o                                                                                                                                                                                                     

desenvolvimento da criança. 

      c-  A antropometria do recém-nascido normal,puericultura. 

      d-  Determinação da idade gestacional. 

      e-  Marcos principais do exame físico do recém-nascido: postura, tônus, pele, fontanelas, umbigo, etc.        

       f- Triagem da acuidade auditiva,visual ,cardiológica ,exames do pezinho e teste da boquinha. 

      g-Imunização no período neo- natal 

      h. As novas abordagens na sala de parto. 

       i- Os dez passos para uma alimentação saudável de crianças menores de 2 anos.  

 

       2.  Lactente e do Pré-Escolar: 

 

a-  Conhecer as bases do estudo da criança  e da proteção de seus  direitos. 

b-  Conhecer as doenças infecto-contagiosas preveníveis por vacinas. 

c-  O crescimento normal, curvas de crescimento pondero-  estatural , perímetro cefálico, perímetro branquial, 

gráficos do NCHS. 

d- Identificação dos marcos de desenvolvimento psicomotor do nascimento aos 6 anos de idade. 

     e- Doenças infecto-contagiosas previniveis: tuberculose, poliomielite, tétano, difteria, coqueluche, sarampo, 

rubéola, caxumba, meningite meningocócica, hepatite B, varicela e rota vúrus.  

     f-O calendário de vacinação da secretaria da saúde do Estado do Tocantins; a caderneta de Saúde da Criança. 

 g- A saúde oral: escovação dos dentes, indicações de flúor oral e tópico . 

 h- Os dez passos para uma alimentação saudável 2 a10 anos 

 i-. Prontuário médico: noções elementares sobre registros médicos orientadores por problemas e seus 



aspectos legais ,elaboração de pedidos de exames complementares e receitas. 

 

      3.ESCOLAR  E DO ADOLESCENTE: 

 

a. Orientação preventiva para escolares e adolescentes . 

b. O crescimento normal, curvas de crescimento, gráficos do NCHS. 

c. O desenvolvimento normal do escolar e do adolescente; alterações típicas da puberdade; estágios da 

maturação sexual segundo Tanner. 

d. Imunização de adolescente contra doenças infecto-contagiosas. 

e. Triagem da acuidade auditiva e visual. 

f. Técnica de medida da pressão arterial; valorização dos gráficos de pressão arterial normal e a importância 

da detecção da hipertensão arterial 

g. Pesquisa de escoliose pela ectoscopia 

h. O sistema de saúde: como e para onde encaminhar as crianças com problemas.Sistema de referência e 

contra referência    

4  NOÇÔES ATENDIMENTO DE URGENCIA  

a.Urgências Respiratórias :Pronto socorro infantil ,sala de parto,berçário e enfermaria. 

b.Urgências Cardiológicas:Pronto socorro infantil ,sala de parto,berçário e enfermaria: 

c.Intoxicações exógenas 

d.Picada de animais peçonhentos 

e.Paciente politraumatizado 

f.Primeiros socorros em queimaduras. 

 

 

 

 

 

III – JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA: 

 

             As ações desenvolvidas no internato visam desenvolver conhecimentos básicos na área da 

puericultura e da medicina curativa, oferecendo experiência e segurança aos alunos, e futuros 

profissionais médicos .   

             A disciplina “Pediatria” é de grande importância, pois aborda o ser humano em seu 

desenvolvimento da fecundação a puberdade, dando oportunidade ao aluno do internato desenvolver 

conhecimentos, habilidades e competências, de forma eminentemente pratica adquirindo experiência e 

segurança.Evitando insegurança no atendimento em :PS,PFS,UPA e atendimento ambulatorial e 

diminuindo  encaminhamentos desnecessários.     



IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

      1. R.N. 

      a. R.N. normal 

      b. Relação mãe-filho no período do pós-parto mediato 

      c. Importância da amamentação 

      d. Antropometria do R.N. 

      e. Determinação da Idade Gestacional 

      f. Exame R.N. 

      g. Reflexos próprio do R.N. 

     h. Os direitos do RN: vacinas, amamentação e etc 

      2. Lactente pré-escolar. 

      . 

      a. Antropometria  do lactante e do pré-escolar. 

      b. Desenvolvimento psicomotora várias faixas etárias. 

      c. Estado Nutricional das crianças. 

      d. Saúde Oral de Crianças 

      e Conhecer as doenças infecto contagiosas preveniveis por vacinas . 

      

      3. Escolar Adolescente 

 

      a. Anamnese básica com escolar e adolescente. 

      b. Realizar a antropometria do escolar e do adolescente. 

      c. Identificar certos processos patológicos que podem interferir na aprendizagem. 

       d. Fazer triagem de escoliose e hipertensão  arterial  

   4  NOÇÔES ATENDIMENTO DE URGENCIA  

a.Urgências Respiratórias :Pronto socorro infantil ,sala de parto,berçário e enfermaria. 

b.Urgências Cardiológicas:Pronto socorro infantil ,sala de parto,berçário e enfermaria: 

c.Intoxicações exógenas 

d.Picada de animais peçonhentos 

e.Paciente politraumatizado 

f.Primeiros socorros em queimadura 

  

 

V – OBJETIVOS: 

 

a. Visa principalmente colocar o aluno precocemente no papel de médico, dando-lhe  oportunidade de conhecer o ser 

,criança /adolescente,normal - Puericultura  ou quando sua saúde alterada-medicina curatinva. 

      b. Capacitar o aluno a observar: o RN normal e sua integração com as mães; avaliar o lactantes , pré – escolares ,escolares 

saudáveis e adolescentes. 

     c. Exercitar a identificação de fatores de promoções da saúde e fatores de risco para a  saúde. 

     d. Capacitar o aluno a exercitar ativamente ações básicas precoces a saúde como ;orientar as mães quanto ao aleitamento 

materno ,calendário vacinal,alimentação,saúde bucal,hábitos de higiene,atividade física e laser.  



VI- Avaliação: 

    a. Presença efetiva em todos os estágios. 

    b. Pontualidade. 

    c. Interesse e participação. 

    d. Responsabilidade com pacientes e tarefas. 

    e.Habilidades técnicas (atuação nas atividades práticas e apresentação oral dos relatórios). 

    f. Relacionamento com os colegas, professores e pacientes. 

    g. Postura (atitude, linguagem e apresentação) 

    h. Avaliação individual (provas escritas e práticas) 

 . 
   VII BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
  

      Pediatria Básica -Tomo I, II e III Eduardo Marcondes- Ed. Sarvier. 

      Semiologia e Atenção Primária à Criança e ao Adolescente- Maria Conceição Oliveira Costa.-    Ed. Revinter.       

       Pediatria  Dianóstico e tratamento, Jayme Murahowsch, Ed. Sarvier. 

      Pediatria de Nelson, Ed. Interamericana. 

  

 

  

         VIII  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

                 Semiologia Pediátrica, César Perneta, Ed. Interamericana.  

                 Manual de Condutas Médicas- Programa Saúde da Família- Ministério da Saúde. 

                 Doenças Transmissíveis e seus agentes Causadores- Fundação Nacional da Saúde. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


