
 
 

 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: não se aplica - disciplina nova 

NOME ATUAL: não se aplica - disciplina nova 

NOVO NOME: Atenção Primária á Saúde da Mulher 

CARGA HORÁRIA ATUAL: não se aplica - disciplina nova 

NOVA CARGA HORÁRIA: 75 

PERÍODO ATUAL: não se aplica - disciplina nova 

NOVO PERÍODO: 8º 

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

Ginecologia básica e Obstetrícia básica. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

1. Conhecimentos: Aprofundamento da abordagem integral do processo saúde-doença 

feminino, envolvendo as dimensões biológicas, sociais, econômicas e culturais. Inserção 

dos estudantes de medicina no cenário real de práticas de assistência à saúde oferecida 

pela Rede de atenção básica do SUS. Conhecimento e aplicação de fundamentos técnico-

científicos de reprodução humana, contracepção, prevenção e diagnóstico precoce do 

câncer ginecológico,de mama e DST. Particularidades da assistência ginecológica nas 

diversas fases da vida da mulher: adolescência, período reprodutivo, climatério e 

senectude. Atenção á mulher no período gravídico-puerperal. Atendimento das condições 

agudas de resolução ambulatorial.  

2. Habilidades: realizar com proficiência a anamnese e exame físico da mulher. Estabelecer 

boa relação médico-paciente. Conhecer a nosologia prevalente. Utilizar-se de protocolos 

no atendimento, mantendo visão crítica sobre a realidade local, atuando com maior 

resolutividade e integração com a equipe da UBS. Informar, educar pacientes e 

comunidade a respeito da prevenção de doenças e promoção da saúde da mulher.  

3. Atitudes: relação médica e respeitosa com pacientes e acompanhantes, colegas, 

professores e funcionários das unidades básicas de saúde; responsabilidade; respeito ás 

normas de biosegurança. Integração no trabalho em equipes multidisciplinares.  
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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. 

• Coleta da história clínica desenvolvendo capacidade de abordar as principais 

situações da saúde da mulher 

• Avaliação de fatores de risco ginecológico e obstétrico, classificação de risco, 

referenciamento. 

• Atenção humanizada à paciente e seus familiares; comunicando-se com respeito, 

confidencialidade, empatia e solidariedade. 

• Preceitos éticos e legais: abordagem da adolescente e da vítima de violência sexual. 

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

processo de produção social.  

• Aspectos psicoemocionais da consulta gineco-obstétrica 

• Elaboração do prontuário médico em ginecologia, obstetrícia e cartão de pré-natal 

2) Identificar os principais problemas de saúde da mulher descrevendo suas medidas de 

incidência, prevalência e história natural. 

3) Conhecer as Políticas públicas de saúde aplicadas a saúde da mulher 

4) Medidas preventivas na promoção da saúde da mulher: vacinação, planejamento familiar, 

rastreamento e diagnóstico do câncer ginecológico, integrados á equipe multidisciplinar de 

atenção básica.  

5) Conduta diagnóstica e terapêutica nas afecções mais prevalentes na atenção básica em 

ginecologia e obstetrícia: 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 terapêutica inicial nos períodos 

críticos da vida da mulher (puberdade, climatério, senilitude), anemia, infecção urinária, 

diabete gestacional, síndromes hipertensivas, infecções congênitas e doenças sexualmente 

transmissíveis na gestante, sangramentos na gestação, distúrbios do crescimento fetal 

(macrossomia e restrição de crescimento), princípios da propedêutica fetal.  
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6) Prática em métodos de rastreamento, diagnóstico e de terapêutico, em Ginecologia e 

Obstetrícia: conceitos básicos, indicações e interpretação.  

7) Orientar práticas educativas de promoção à saúde da mulher. 

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

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

do professor. 

• Discussão dos atendimentos ao fim do turno de atendimento,  

• Grupo de discussão (GD): discussão de um tema teórico, a partir de questões e casos 

clínicos previamente preparados, seguindo o conteúdo programático da disciplina 

• Atividades de integração: participação em grupos operativos da UBS, em encontros com 

equipe multidisciplinar, em visitas domiciliares e em campanhas de saúde.  

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

(modelos e simuladores). 

 

 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

Unidades básicas de Saúde (UBS) da região metropolitana de Belo Horizonte. 

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

 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

Consultórios ginecológicos, preferencialmente com banheiros anexos. 

Material permanente de exame ginecológico. 

Laboratório de simulação. 

 

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

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

assistenciais e devolutivas a cada atendimento clínico realizado. 

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

aulas em laboratório de simulação. 
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• 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; 31h28min-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 

• Cabral, Antônio Carlos Vieira. Fundamentos e Prática em Obstetrícia. -1ª edição 2009 

• Correa, Mário Dias. Noções Práticas de Obstetrícia – 13ª edição 

• Rezende\Montenegro – Obstetrícia Fundamental – 11ª edição, 2008 

• Williams. Obstetrícia – 22ª edição 

 

CORPO DOCENTE: 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 

Aula prática no ambulatório: um professor para cada 10 alunos. 

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

GD: um professor para cada 10 alunos. 

PERFIL DOS DOCENTES: 

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

Não se aplica, disciplina em processo de implantação. 

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS  
DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 
 
Seminários inter e multidisciplinares; ações inter e multidisciplinares nas comunidades atendidas 



 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

 

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

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

1. NECESSIDADES 

• Número de Docentes: Deverá ser suficiente para atender 16 turmas de 4 horas 

cada (Exemplo: pelo menos 5 a 6 professores com carga horária de 12 horas de 

docência ou 8 professores com carga horária de 8 horas). 

• Unidades Básicas de Saúde: será necessária captação de Unidades Básicas de 

Saúde com salas ginecológicas para atender 16 turmas dessa nova disciplina. 

Atualmente, existem apenas 03 postos de saúde que recebem alunos de 

Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. 

 

2. SUGESTÃO DURANTE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO (2º sem\2014 e 1º sem\2015):   

• APSM em 2/2014: os alunos que estiverem no 8º período no semestre 2/2014 

estarão cursando a nova disciplina APSM (Atenção Primária a Saúde da Mulher) do 

novo currículo. Portanto, os alunos já cursaram a GOB 001 (Ginecologia) no período 

anterior, mas não terão cursado a disciplina GOB 002 (Obstetrícia Básica). Neste 

contexto propõe-se: 

I. O departamento de Ginecologia e Obstetrícia deverá planejar, em 2/2014, uma 

atividade complementar em Obstetrícia (Exemplo: Seminário em Obstetrícia) para 

suprir a carência teórica dos alunos (já que não cursaram Obstetrícia Básica). 

Poderia ainda ser realizada semana de imersão teórica com simulações no 

laboratório (LABSIM) com foco no exame obstétrico no início do semestre. 

 

I. Os professores que lecionarem no APSM, durante o 2/2014, deverão priorizar os 

atendimentos obstétricos nas UBS para suprir a carência prática em Obstetrícia desses 

alunos. 
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• APSM em 1/2015: os alunos que estiverem no 7º período no semestre 2/2014 

estarão cursando a disciplina GOB 002 (Obstetrícia Básica). Portanto, não terão 

cursado a disciplina GOB 001 (Ginecologia Básica) e cursarão diretamente, em 

1/2015, a disciplina APSM. Neste contexto pode-se propor:   

II. O departamento de Ginecologia e Obstetrícia deverá planejar, no semestre 2/2014 

(quando ainda estiverem cursando Obstetrícia Básica), uma atividade 

complementar em Ginecologia (Exemplo: Seminário em Ginecologia) para suprir a 

carência teórica dos alunos (que não cursaram Ginecologia Básica) e obter a 

equivalência curricular para GOB 001 (Pré-requisito para APSM). Poderia ainda ser 

realizada semana de imersão teórica com simulações no laboratório (LABSIM) com 

foco no exame ginecológico no início do semestre. 

II. Os professores que lecionarem no APSM, durante o 1\2015, deverão priorizar os 

atendimentos Ginecológicos nas UBS para suprir a carência prática desses alunos. 

 
Com as atividades acima realizadas devem-se proceder às seguintes equivalências curriculares 

durante o período de transição para a nova grade: 

 

Grade Curricular de Ginecologia e Obstetrícia 

PERÍODO CURRÍCULO ATUAL CURRÍCULO NOVO 

6º PERÍODO ---- GOB 001: Ginecologia Básica 

e Obstetrícia Básica* 

7º PERÍODO GOB 001 - GINECOLOGIA GOB 002: Obstetrícia Básica 

8º PERÍODO GOB 002 - OBSTETRÍCIA APSM - Atenção Primária a 

Saúde da Mulher. 

*Modificação proposta: o código GOB 001: deverá ser equivalente a disciplina de Ginecologia e 

Obstetrícia básicas, e não apenas a Ginecologia Básica (conforme previsto) durante o período de 

transição. 

 

 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 
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Detalhamento baseado em documento da Nova Grade Curricular e complementado por 

discussões Membros da CCD-GOB (Prof. Gabriel Costa Osanan\Coordenador da nova disciplina; Profa 

Márcia Cristina França Ferreira\Coordenadora do GOB 001; Profa Juliana Silva Barra\Coordenadora do 

GOB 002; Profa Eura Martins Lage\Coordenadora do internato de GOB; Profa. Márcia Mendonça 

Carneiro\Vice Chefe do Departamento GOB\UFMG.   

 


