PEDIATRIA - ARARAS

PLANO DE CURSO

DADOS GERAIS:
1. NOME DO PROGRAMA: Residência em Pediatria
2. DURAÇÃO: 3 (três) anos
3. PRÉ-REQUISITOS: Graduação em Medicina
4. CARGA HORÁRIA: 60 horas semanais
5. SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA: Dra Juliana Passafaro Marsico.
6. COORDENADOR(A) DO PROGRAMA: Dra Valéria Dulce Cressoni
7. ESTÁGIOS CONVENIADOS
Santa Casa de Araras
Prefeitura de Araras UBS
8. Objetivos do Programa

8.1 Objetivos Gerais
Prestar assistência integral ao ser humano em crescimento e desenvolvimento;
Atuar no contexto de um ambiente em constantes transformações sociais,
culturais e cientificas, com capacidade de realizar a busca ativa de novos
conhecimentos; participar dos processos educativos dos pacientes e de seus
familiares em relação as questões de saúde mais prevalentes;
Atuar em equipe interdisciplinar.

8.2 Objetivos Intermediários
1.
Integrar os conhecimentos necessários para avaliar o processo de
crescimento e desenvolvimento de filhos de mães adolescentes e outros grupos
de risco.
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2.
Integrar os conhecimentos para a adequada compreensão dos
determinantes biológicos, psicológicos e sociais dos distúrbios nutricionais.
3.
Valorizar a saúde materna como um determinante da saúde do feto e do
recém-nascido.
4.
Integrar os conhecimentos para a utilização racional dos métodos
laboratoriais para diagnostico e acompanhamento de tratamento das doenças
mais prevalentes em pediatria.
5.
Integrar os conhecimentos para a utilização racional dos métodos de
imagem para diagnostico e acompanhamento de tratamento nas doenças mais
prevalentes em pediatria.
6.

Compreender a importância da biologia molecular aplicada a pediatria.

7.
Integrar os conhecimentos para a determinação genética de doenças em
pediatria.
8.
Compreender a importância da prevenção na infância das doenças
prevalentes no adulto.
9.
Integrar os conhecimentos necessários para compor, com os dados
obtidos pela anamnese, exame físico, exames subsidiários e condições de vida
do paciente, um raciocínio clínico e uma programação terapêutica e de
orientação, com base na melhor evidencia disponível, para as doenças mais
prevalentes no recém-nascido, na criança e no adolescente.
10.
Desenvolver a capacidade de manter-se atualizado, buscando material
adequado para reciclagem constante. Ler criticamente um artigo cientifico.
11.

Liderar a equipe de saúde no atendimento da criança e do adolescente.

12.
Integrar os conhecimentos para compreender os determinantes sociais da
violência contra crianças e adolescentes.
13.
Promover a integração dos conhecimentos para compreender os
determinantes sociais do uso de drogas na adolescência.
14.
Identificar e avaliar os principais temas de saúde da criança e do
adolescente na comunidade em que vive.

R1
Enfermaria Geral
Atendimento e acompanhamento das internações em enfermaria geral de
pediatria.
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Pediatria Geral e Puericultura
Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento de egressos de
internações hospitalares e referenciados pelo sistema público ou privado.
Pronto Socorro Pediátrico
Treinamento em urgência e emergência em pediatria.
Unidade Neonatal
Assistência ao recém-nascido em sala de parto, alojamento conjunto e médio
risco.

R2
Enfermaria Geral
Atendimento e acompanhamento das internações em enfermaria geral de
pediatria e supervisão do residente de primeiro ano.
Pediatria Geral e Puericultura
Ambulatório de crescimento e desenvolvimento com especial atenção aos filhos
de mães adolescentes, de saúde mental ou desenvolvimento de nutrição com
especial atenção aos distúrbios nutricionais e ambulatório de atendimento ao
adolescente.
Pronto Socorro Pediátrico
Treinamento em urgência e emergência em pediatria.
Unidade Neonatal
Assistência ao recém-nascido de médio e alto risco e unidade de cuidados
intensivos neonatal.
UTI
Treinamento em UTI pediátrica.

R3
Áreas de atuação em pediatria
Treinamento nas áreas de atuação pediátrica.

Cirurgia Pediátrica
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Treinamento clínico em pré e pós-operatórios de cirurgias de crianças e
adolescentes.
Criança vitimizada
Treinamento em atendimento à criança vitimizada.
Enfermaria
Acompanhamento das internações em enfermarias de áreas de atuação em
pediatria.
Exames de imagem
Treinamento clínico em unidade de radiologia e diagnóstico por imagem com
vistas a melhor compreensão na visualização de ecografias, tomografias,
ressonâncias magnéticas e outros procedimentos da área realizados em
crianças e adolescentes.
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
Atendimento e acompanhamento de pacientes internados em unidades de
terapia intensiva pediátrica e realização de procedimentos pertinentes.
Urgência e Emergência
UTI neonatal Acompanhamento e atendimento de pacientes em unidade de
terapia intensiva neonatal e realização de procedimentos pertinentes.

9. DIVISÃO DOS ESTÁGIOS
9.1 – Semana Padrão:
R1

R2
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R3

10. AVALIAÇÃO:

10.1. Avaliação de residentes
1. Avaliação por acompanhamento (das atividades práticas e do
desenvolvimento de habilidades motoras) e cognitivo-afetivo-afetiva (para
avaliar os ganhos cognitivos e o desenvolvimento de atitudes e valores). Será
aplicada pelos preceptores ao final de cada estágio ou trimestralmente (nota de
0 a 10 com peso 2).
2. Avaliação das competências a cada 3 meses. (nota de 0 a 10 com peso 2)
3. Prova cognitiva, que poderá ser discursiva, múltipla escolha ou oral, aplicada
no mínimo a cada semestre. (nota de 0 a 10 com peso 4).
4. Trabalho de final de curso. Ao final do segundo ano, o residente também
deverá apresentar um trabalho científico, sobre tema de sua escolha e pertinente
aos conteúdos desenvolvidos no programa, sob formato compatível à publicação
de artigo. Esse trabalho será acompanhado por um orientador e sua análise final
realizada por uma banca formada por três docentes. (nota de 0 a 10 com peso
2).
5. Certificação. A certificação fica vinculada à obtenção de conceitos
satisfatórios em todas as modalidades de avaliação com nota final de no mínimo
7.
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