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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  MESTRADO EM PODIATRIA INFANTIL 

 

 

 Unidade curricular:  

Fundamentos Pediátricos 
Curricular Unit: 

Pediatric Basics 
 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

Esta unidade curricular pretende dotar o aluno de conhecimentos específicos que lhe permitam: 

- Familiarizar-se com os termos utilizados por Pediatras 

- Descrever a normal gestação e parto 

- Reconhecer conceitos de avaliação perinatal 

- Reconhecer as principais doenças infeciosas na criança 

- Reconhecer os principais síndromes neurológicos da criança 

- Familiarizar-se com os conceitos de gestão e administração de uma clínica 

 

 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

This course aims to provide the student of expertise to enable it: 

- Familiarize yourself with the terms used by Pediatricians 

- Describe the normal pregnancy and childbirth 

- Recognize concepts of perinatal assessment 

- Recognize the major infectious diseases in children 

- Recognise the main neurological syndromes of child 

- Familiarize yourself with the concepts of management and administration of a clinic 
 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

Neonatologia 

- Crescimento e desenvolvimento pré natal 

- Recém-nascido normal 

- Problemas frequentes no período neonatal 

Criança Normal 

- Crescimento normal 

- Avaliação do crescimento 

- Variantes normais 

- Dismorfologia 

Desenvolvimento normal 

- Avaliação desenvolvimento 

- Variantes normais 

Nutrição 

- Princípios da nutrição pediátrica 
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- Obesidade 

Suporte básico de vida 

Criança alérgica 

- Criança atópica 

- Doenças alérgicas mais comuns 

Pediatria social 

- Ética em Pediatria 

- Criança maltratada 

Saúde infantil 

- Vacinas 

- Plano de saúde infantil 

- Rastreios 

Infeciologia Pediátrica 

- Principais doenças infecciosas 

- Imunodeficiências 

- Medidas de controlo infecção 

Neurologia Pediátrica 

- Revisão da avaliação neurológica: anamnese e exame neurológico 

- Principal semiologia neurológica 

- Perturbação da marcha e quedas: Influência dos sentidos especiais 

- Doenças do Movimento 

- Marchas patológicas 

- Gestão de Unidades de Saúde 

Syllabus (1000 caracteres) 

Neonatology 
- Prenatal growth and development 
- Normal newborn 
- Frequent problems in the neonatal period 
Normal Child 
- Normal growth 
- Assessment growth 
- Normal variants 
- Dysmorphology 
Normal development 
- Evaluation development 
- Normal variants 
Nutrition 
- Pediatric nutrition principles 
- Obesity 
Basic life support 
Allergic Child 
- Atopic child 
- Most common allergic diseases 
Social Pediatrics 
- Ethics in Pediatrics 
- Abused child 
Child health 
- Vaccines 
- Child health plan 
- Traces 
Pediatric Infectious Diseases 
- Major infectious diseases 
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- Immunodeficiencies 
- Infection control measures 
Pediatric Neurology 
- Review of neurological evaluation: medical history and neurological examination 
- Top neurological examination 
- Disturbance in gait and falls: Influence of special senses. 
- Diseases of Movement 
- Marches pathological 
Management of Health Units 
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