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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR TAMBÉM O CONTEÚDO DE ÉTICA MAIS APROPRIADO 
A SER DESENVOLVIDO DE MANEIRA INTENCIONAL E SISTEMÁTICA DURANTE ESSA ATIVIDADE): 
 

1) Anamnese e exame físico aplicados à ginecologia e obstetrícia, em caráter resolutivo: 

• Realização da coleta da história clínica e do exame físico, centrados no atendimento de 

urgências/emergências. 

• Elaboração do prontuário médico hospitalar em ginecologia, obstetrícia. 

2) Identificar os principais problemas de saúde da mulher que requerem assistência 

hospitalar, propondo condutas. 

3) Prestar assistência ao trabalho de parto eutócico, sob supervisão, preenchendo e 

interpretando o partograma. 

4) Auxiliar cesarianas, partos operatórios e cirurgias ginecológicas.  

5) Conhecer as afecções mais prevalentes na atenção secundária e terciária em ginecologia e 

obstetrícia: abdome agudo em ginecologia e obstetrícia, sangramento uterino anormal, 

tumores benignos e malignos do sistema genital feminino, doenças da mama, distúrbios 

menstruais, violência sexual, infecções do sistema genital e Doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), endometriose e dor pélvica crônica, malformações do sistema genital, 

climatério. Atenção ao pré-natal habitual e de alto risco. Intercorrências específicas da 

gestação. Intercorrências clínicas da gestação. Acompanhamento do parto distócico. 

Puerpério fisiológico e patológico.  

6) Análise crítica dos métodos de diagnóstico e rastreamento em ginecologia e obstetrícia.  

 

 

 

METÓDO (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, GD, TRABALHO DE CAMPO, ETC.). 
DETALHAR: 
 

• Aula prática: atendimento ambulatorial e hospitalar realizado pelos alunos sob supervisão 

do professor/preceptor. Discussão dos casos atendidos, com proposição de condutas. 

• Estudo de casos: discussão de um tema teórico previamente determinado, a partir casos 

clínicos atendidos, seguindo o conteúdo programático da disciplina. 
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• Aulas teóricas: ministradas pelo professor, abordando temas relevantes em ginecologia e 

obstetrícia, seguindo o conteúdo programático da disciplina. 

• Laboratório de simulação: treinamento em mecanismo e assistência ao parto (modelos e 

simuladores). 

 

 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

Laboratório de Simulação do Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. 

Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Jenny Faria de Assistência à Saúde do Idoso e 

da Mulher. 

Maternidade Otto Cirne do Hospital das Clínicas da UFMG e Maternidades Conveniadas: 

• Hospital Júlia Kubitschek 

• Maternidade do Imbiruçu (Betim-MG) 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

 

Consultórios gineco-obstétricos amplos e com banheiros anexos. 

Material permanente de exame gineco-obstétrico. 

Salas de métodos propedêuticos em ginecologia e obstetrícia (ultrassonografia, colposcopia, 

urodinâmica, mamografia). 

Salas de cirurgia ginecológica de pequeno, médio e grande porte. 

Bloco obstétrico. 

Laboratório de simulação. 

 

AVALIAÇÃO (FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC): 

• Avaliação formativa: observação diária do desempenho dos alunos nas atividades práticas 

assistenciais e feedback a cada atendimento clínico realizado. 

• Avaliação somativa: cumprimento das tarefas diárias nos cenários de prática. 

• Avaliação de conhecimentos: prova com questões objetivas, versando sobre os 

conhecimentos principais que o aluno deve adquirir ao longo do semestre. 
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CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: 

Os professores atuais apresentam os principais requisitos para atuar na disciplina. Entretanto, é 

necessário que tenham oportunidade de treinamento e reciclagem em métodos pedagógicos, 

semiotécnica em modelos e simuladores, avaliação de desempenho e princípios éticos e 

humanísticos. 

  

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS  
DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 
 
Seminários conjuntos com os estágios supervisionados das disciplinas neonatologia, traumatologia 

e clínica médica, abordando em conjunto as situações de urgência e emergência. 

 

POSSIBILIDADE DE OFERTA DA/O DISCIPLINA/ESTÁGIO COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
PARA OUTROS CURSOS. ESPECIFICAR: 
 

Não se aplica 

 

 

  

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: aumento do número de docentes para voltarmos a ter 

um professor/8 alunos na discussão de casos clínicos em Ginecologia 

 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NA ATUALIZAÇÃO DESSA ATIVIDADE: 

Eura Martins Lage 

Márcia Mendonça Carneiro 

 

 


