
 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO MÉDICO 

CARACTERIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DA NOVA MATRIZ CURRICULAR 

 

CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL: GOB001 

NOME ATUAL: Ginecologia e Obstetrícia 1 

NOVO NOME: Ginecologia Básica 

CARGA HORÁRIA ATUAL: 75 

NOVA CARGA HORÁRIA: 72 

PERÍODO ATUAL: 7º 

NOVO PERÍODO: 6º 

PRÉ-REQUISITOS (ESPECIFICAR CONTEÚDOS E, SE POSSÍVEL, DISCIPLINAS): 

Anatomia (anatomia descritiva sistêmica, anatomia topográfica da pelve feminina). 

Fisiologia Médica (fisiologia de sistemas; musculatura lisa; sensibilidade somática e visceral; 

neuroendocrinologia; mecanismos de ação hormonal). 

Farmacologia Médica (farmacocinética, farmacodinâmica, antimicrobianos, antidepressivos, 

anticoncepcionais hormonais). 

Anatomia Patológica (sistema reprodutor feminino). 

Semiologia Médica ou Integrada (exame clínico). 

  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

 

1. Conhecimentos: Exame ginecológico: anamnese e exame físico (mamas, genitais externos 

e internos). Afecções ginecológicas básicas. Contracepção. Climatério. Métodos 

complementares de diagnóstico, de rastreamento e preventivos em ginecologia. 

Identificação de fatores de risco e indicadores de qualidade da assistência à saúde da 

mulher. 

2. Habilidades: relação médico-paciente, obtenção de história clínica, realização de exame 

físico (inspeção das mamas, palpação axilar, supra e infra-clavicular, palpação das mamas e 

expressão aréolo-papilar; ausculta, percussão e palpação do abdome e pelve; inspeção de 

genitais externos, exame especular, coleta de citologia oncótica, teste de Schiller e toque 
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vaginal), elaboração de prontuário médico, comunicação de diagnóstico, explicação de 

prescrição, orientações profiláticas e terapêuticas. 

3. Atitudes: relação ética e respeitosa com pacientes, colegas, professores e funcionários; 

responsabilidade; respeito às normas de bio-segurança; colaboração no trabalho em 

equipe. 

 

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

1) Anatomia do sistema genital feminino e das mamas, aplicada à prática clínica. 

2) Fisiologia do aparelho genital feminino e das mamas: crescimento e desenvolvimento sexual 

feminino, ciclo menstrual, períodos críticos do desenvolvimento (puberdade, climatério, 

senilitude).  

3) Anamnese e exame físico em ginecologia:  

• Coleta da história clínica desenvolvendo capacidade de abordar as principais queixas 

relacionadas ao processo saúde-doença da mulher. 

• Semiotécnica ginecológica: treinamento da técnica do exame ginecológico e de mamas em 

modelos e simuladores. 

• Exame físico completo com respeito ao pudor e conforto da paciente: exame das mamas, 

genitais externos e internos. 

• Atenção individual à paciente, comunicando-se com respeito, confidencialidade, empatia e 

solidariedade, atuando de acordo com os preceitos da ética médica. 

• Desenvolver a prática médica considerando a saúde como qualidade de vida e fruto de um 

processo de produção social. 

• Abordar aspectos psico-emocionais da consulta ginecológica. 

• Elaboração do prontuário médico em ginecologia. 

4) Métodos de diagnóstico e rastreamento em ginecologia: conceitos básicos, indicações e 

interpretação. Coleta de material para exame a fresco e colpocitologia. 

5) Prevenção de doenças e promoção da saúde da mulher. 

6) Anticoncepção e planejamento familiar: conhecer e indicar os métodos contraceptivos.  
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7) Conduta diagnóstica e preventiva das principais afecções ginecológicas: corrimentos vaginais, 

doenças sexualmente transmissíveis, sangramento uterino anormal, dor pélvica, distúrbios 

menstruais, noções das principais afecções endócrinas e neoplasias, doenças benignas da mama, 

rastreamento e diagnóstico do câncer de mama, identificar e orientar a conduta inicial nos 

períodos críticos da vida da mulher (puberdade, climatério, senilitude). 

 

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

• Aula prática: atendimento ambulatorial realizado pelos alunos sob supervisão permanente 

do professor em todas as etapas da consulta. Ao fim do turno de atendimento, discussão 

dos casos atendidos. 

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

questões e casos clínicos preparados, seguindo o conteúdo programático da disciplina. 

• Seminário: apresentação ou série de apresentações orais sobre um tema especial 

complementar ao conteúdo programático da disciplina.  

• Grupos de discussão (GD) sobre os temas propostos, incluindo casos clínicos preparados e 

enviados antecipadamente para os alunos versando sobre os temas propostos. 

• Laboratório de simulação: treinamento de exame ginecológico em equipamento didático 

(modelos e simuladores). 

 

 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

 

Ambulatório de Ginecologia do Instituto Jenny Faria de Assistência à Saúde do Idoso e da Mulher 

(salas de atendimento médico e salas de reunião). 

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

 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

 

Consultórios ginecológicos amplos e com banheiros anexos. 
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Material permanente de exame ginecológico. 

Microscópio óptico. 

Laboratório de simulação. 

 

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

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

assistenciais e devolutiva a cada atendimento clínico realizado. 

• Avaliação somativa: cumprimento das tarefas e participação efetiva nos estudos de casos e 

aulas em laboratório de simulação. 

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

conhecimentos principais que o aluno deve adquirir ao longo do semestre. 

• Avaliação de desempenho: teste individual empregando metodologia da avaliação 

estruturada observacional (OSCE) ou observação estruturada da prática (MINICEX) - Rev 

Bras Educ Méd 2007;31:287-290. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 

• Berek & Novak – Tratado de Ginecologia, 14ª ed. 2006 

• Camargos – Ginecologia Ambulatorial, 2ª ed, 2008 

• Speroff & Fritz – Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 7ª ed., 2005 

• Viana – Ginecologia, 3ª ed, 2010 

 

CORPO DOCENTE: 

Prof. Andréa Moura Fonseca Maciel 

Prof. Fernando Marcos dos Reis 

Prof. João Vaz Silva 

Prof. Márcia Cristina França Ferreira 

Prof. Marilene Vale Monteiro 

Prof. Rubens Lene Carvalho Tavares 

Prof. Washington Cançado Amorim 

Prof. Substituto Anna Luiza Souza 
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Prof. Substituto Luciano Fernandes Loures 

Prof. voluntária Larissa 

 

 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 

Aula prática no ambulatório: 1 professor para cada 5 ou 6 alunos (a relação atual é um 

professor/10alunos) 

Aula prática no laboratório de simulação: 1 professor para cada 10 alunos. 

GD: 1 professor para cada 10 alunos. 

 

PERFIL DOS DOCENTES: 

Deve possuir experiência e conhecimento sólido na assistência integral à saúde da mulher. Ser 

paciente com alunos iniciantes e estar apto a fornecer explicações detalhadas sobre o 

atendimento sob sua supervisão. Possuir habilidade de comunicação, ser modelo de boa relação 

médico-paciente e possuir ótima capacidade semiológica. Deve estar em permanente atualização 

científica e estimular a prática clínica fundamentada na ética e na ciência. 

 

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 as disciplinas de Fisiologia Médica, Farmacologia Médica, Anatomia 

Patológica e Patologia Clínica. 

Revisão de anatomia topográfica de pelve no laboratório de Anatomia Médica. 

 

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

 

  

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NA ATUALIZAÇÃO DESSA ATIVIDADE: 

Márcia Cristina França Ferreira 

Márcia Mendonça Carneiro 

 

 


