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A Medicina praticada hoje teve inicio no secu lo V a C. na Grecia. com Hip6crates. Passou per
varias mudano;as. destacando-se 0 Relat6ri o Flexner. de 19 10, epoca em que Escolas Medicas
eram ca6ticas, em grande numero, abordando conteudos diversos. Ele fo i importante para

padron izar formao;ao Medica. No Brasil, em 200 I. sao instituidas as Diretrizes Curricu lares
Nacionais (DeN). Por meio delas. 0 centro da formao;ao Medica passa a ser necessidades
populacionais. promovendo uniao servio;o-comunidade-ensino. de preferencia per meio do
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SUS. com ensino (entrada no aluno. Este trabalho objetiva descrever D isc iplina Pediatria de

Curso Medico Tradicional em adequao;ao as DCN ,Atualmente a disciplina possui carga horaria de 126 h, (36 teoricas e 90 praticas). A teoria e trabalhada em aulas expositivas dialogadas. com inclusao de temas de Saude Coletiva e Medicina Preventiva.As patologias, abordadas segundo grandes grupos de sintomas. As praticas. realizadas atraves de atend imento
em ambulatorio geral de pediatria pelos alunos sob supervisao docente, priorizando humaniza<;ao do cuidado. com enfoque do pac iente como um todo e enfase na resolutividade.
Os casos atendidos sao posteriormente problematizados com alunos no sentido de fazer
conexao com a teoria e sedimentar conhecimentos adquiridos. Outr"as abordagens teorico-praticas implantadas com sucesso foram prepara<;ao de seminarios pelos alunos, exibi<;ao e
discussao de videos. e atividades de educa<;ao em saude. Foi institu ida aplica<;ao de questionario de avalia<;ao da disciplina pelo aluno ao ~ na l do pen"odo.Apesar das DCN nao serem
tao '·novas'·, em muitos Cursos Medicos elas ainda nao estao totalmente implementadas. Um
tempo para esta adapta<;ao e necessario. porem, este atraso pode ser prejudicial a popula<;.10. As mudan<;as instituidas no case relatado nao necessitaram tecnologias avan<;adas, mas
sim, conscientiza<;ao docente das DCN. do dinamismo da constru<;ao Curricular e do compromisso com a Sociedade.
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