Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente
Mestrado Interinstitucional – MINTER - FMRP-USP/UEA
RPP 5701 - DESENVOLVIMENTO NA INFÂNCIA
2017
Responsáveis: Heloisa Bettiol e Viviane Cunha Cardoso
Período: 14/08/17 a 18/08/17.
Local: Mini Auditório da Telemedicina, ESA, 4º andar.
PROGRAMA
Aulas Formais: 10
Estudos/Tarefas: leitura dos textos e preparo dos seminários sobre curvas de
crescimento.
Aula-exercício: sete grupos de dois alunos para apresentações dos artigos
sobre curvas de crescimento em dois seminários.
Técnicas: aulas
videoconferência.
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Recursos: lousa, multimídia, artigos e aulas gravadas disponíveis no Moodle.
Avaliação: Resenha de um texto referente a um tema trabalhado em aula.
Análise de registro observacional das apresentações dos artigos apresentados
em seminários. Autoavaliação do pós-graduando. Avaliação global da
disciplina.
Ementa:

Objetivos
Permitir o entendimento dos processos de crescimento físico e desenvolvimento psíquico da
criança, reconhecendo-os como processos interdependentes. Estudar os métodos de avaliação
do crescimento e desenvolvimento tanto em nível individual como coletivo, e reconhecer suas
limitações. Permitir o diagnóstico dos distúrbios do crescimento e desenvolvimento como um
modelo de avaliação das condições de vida e saúde do indivíduo e da coletividade.
Justificativa
Sendo a Pediatria a medicina do indivíduo em fase de crescimento e desenvolvimento, é
fundamental que os pós-graduandos da área de Saúde da Criança e do Adolescente e de
outras áreas que se ocupam com a criança sejam capazes de entender o processo de
crescimento e desenvolvimento e sua associação com os fatores biológicos, sociais,
econômicos e culturais.
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Apresentação – O curso de PG em Saúde da Criança e do
Adolescente da FMRP-USP e a proposta do Mestrado
Interinstitucional com a UEA. HELOISA
Pré-teste
Proposta
de
trabalho
da
disciplina.
VIVIANE/HELOISA.
Breve história e importância dos estudos de crescimento.
Métodos de estudos de crescimento. HELOISA
Crescimento e desenvolvimento da criança na perspectiva do
DOHaD: a criança é o pai do homem. VIVIANE
Interação herança*meio. VIVIANE
Crescimento intrauterino e epidemiologia do peso ao nascer.
HELOISA
AULA GRAVADA: Regulação hormonal e genética do
crescimento pré e pós-natal. SONIR
Livre para estudo e preparo dos seminários
AULA GRAVADA: Puberdade normal. SONIR
Avaliação e diagnóstico de problemas de crescimento.
VIVIANE
Livre para estudo e preparo dos seminários.
AULA POR VIDEOCONFERÊNCIA: Como analisar dados
antropométricos em pesquisa. FABIO
Oficina sobre curvas de crescimento1. VIVIANE/HELOISA
Oficina sobre curvas de crescimento2. VIVIANE/HELOISA
AULA
POR
VIDEOCONFERÊNCIA:
A
criança
em
desenvolvimento: características e necessidades psicológicas
do nascimento à puberdade. BERNADETE
Pós-teste. Avaliação final. Encerramento. VIVIANE/HELOISA

