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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Vigilância a Saúde da Criança e do Adolescente Código: TACS017 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD 

CH Total: 34 

CH semanal:  
Padrão 
(PD):34 

Laboratório 
(LB):  

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Desmame. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infanto-juvenil. Cartão da criança. 
Esquema vacinal. Doenças prevalentes na infância e na adolescência. Saúde do escolar. Características 
físicas psicológicas e sociais do adolescente. Situações de risco e violência contra a criança e o 
adolescente. Alimentação. Saúde bucal. 

 
PROGRAMA 

Indicadores de saúde da criança/adolescente; Declaração de nascido vivo; (DNV) Crescimento e 
desenvolvimento da criança/adol; Caderneta de saúde da criança/ado/ Esquema vacinal da criança e 
adolescente; Diarréias, IRA; Sexualidade do adolescente: Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
Prevenção de acidentes na infância e adolescência;  

OBJETIVO GERAL 
Atuar frente   às situações de vulnerabilidade e do processo  saúde/doença da criança e do adolescente. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.Analisar gráficos de crescimento e desenvolvimento da criança, identificando riscos da DNV. 
2. Conhecer as doenças prevalentes na infância e adolescência e sua interface com os indicadores de 
saúde; 

     3. Relacionar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a prevenção das violências  
     4. Compreender a importância da amamentação e alimentação saudável.  

  5. Conhecer o Programa Nacional de Imunização e o esquema vacinal de crianças e adolescentes. 
  6 Refletir sobre a saúde do adolescente, suas potencias e vulnerabilidades   

. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

(14 de agosto a 18 de setembro/2020) - Aulas síncronas às sextas-feiras, das 10h às 12h. 

A disciplina será desenvolvida 100% à distância. 
A carga horária total da disciplina está dividida em 6 módulos.  
Cada módulo corresponde a um conteúdo listado no programa e a carga horária de cada um está descrito abaixo: 
 

1) Indicadores de saúde da criança/adolescente; Declaração de nascido vivo; (DNV)                   6h 

2) Crescimento e desenvolvimento da criança/adol; Caderneta de saúde da criança/ado/           6h 

3) Programa Nacional de Imunização/Esquema vacinal da criança e adolescente                             6h  

4) Doenças e agravos comuns da infância e adolescencia (Diarréias, IRA, violências)                          6h 
5) ECA, Saúde e Sexualidade na adolescência                                                                                              6 h  
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6) Práticas desenvolvidas por ACS em AB no cuidado de crianças e adolescentes                                           4h 

 
Cada módulo terá 2 horas de atividades síncronas e as demais de atividades assíncronas 
A disciplina será desenvolvida através de  aulas expositivo-dialogadas  síncronas e assíncronas, onde serão 
apresentados os conteúdos curriculares mediados pelas tecnologias digitais de comunicação e informação 
(TDCI).  
Serão utilizados recursos como: notebook, smartphone, sites, bancos de informação e pesquisa em saúde, 
ambientes virtuais de  aprendizagem (AVA). 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

1. Será processual e continua, envolvendo atividades em grupo ou individual. 

2. Resenhas de filmes indicados. (3,0) 

3. Resolução de  estudos dirigidos. (3,0) 

4. Produção de vídeos/slides sobre conteúdos da disciplina (4,0) 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. Protocolo de atenção a saúde do adolescente. Curitiba: 
Secretaria Municipal da Saúde, 2002. 

2. MENZ, D.M. Cuidando de famílias em contexto comunitário. In WEBER, Lidia Natalia Dobrianskyj (Org). 
Família e desenvolvimento: visões interdisciplinares. Curitiba: Juruá, 2008. 

3. Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. 

Coordenação: Renata Dejtiar Waksman, Mário Roberto Hirschheimer, Luci Pfeiffer. – 2.ed. Brasília, DF: Conselho 

Federal de Medicina, 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1) MS – Desenvolvimento infantil – Caderneta Apurando o Olhar para a Vigilância do Desenvolvimento Infantil 
https://www.youtube.com/watch?v=ixj2B-YcNqc&list=PL_rQTI99G4P9ZaPHKZjUH1Ec1CPOXkhEZ 

     2) MS - Boletim epidemiológico 27, nº 49 junho 2018 – Análise das Violências contra criança e adolescentes 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/25/2018-024.pdf 

3.MS- Política Nacional de Saúde da Criança  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=465&v=rzide7nnUp0&feature=emb_title 

       4) MS -Programa Nacional de Imunização 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/vacine-se 

       5) Fiocruz – Radis – nº 176, 196 

       6)  
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/sbp/manual_atendimento_criancas_adolescentes_vitimas_violencia
_cfm_2018.pdf 

Professor da Disciplina: Dione Maria Menz 
 
Assinatura: __________________________________________ 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Luci Regina Panka Archegas  
 
Assinatura: __________________________________________ 
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