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EMENTA 
 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de mulheres, com afecções ginecológicas e assistência ao ciclo grávidopuerpural. 

OBJETIVOS 
 

Proporcionar aos alunos, sob supervisão médica, condições de:  
 

• Relacionar de forma ética com professores, médicos-residentes, colegas, 

funcionários, pacientes e famílias; 

• Conduzir a anamnese e o exame físico; 

• Avaliar as condições ginecológicas, de forma a definir condutas e intervenções 

clínicas ou cirúrgicas; 

• Reconhecer as doenças cirúrgicas mais comuns; 

• Acompanhar a evolução dos pacientes com afecções cirúrgicas; 

• Avaliar os fatores de risco presentes em uma consulta de pré-natal; 

• Discutir com o preceptor os exames a serem solicitados em procedimentos gineco-

obstétricos; 

• Solicitar exames complementares quando necessários, justificando cada pedido e 

fazendo uma correta análise do custo/benefício; 

• Sugerir o diagnóstico final; 

• Acompanhar o tratamento cirúrgico de afecções ginecológicas prevalentes; 

• Propor tratamento para a patologia diagnosticada e o acompanhamento da 

paciente; 

• Propor e desenvolver, em cada faixa etária, os aspectos de medicina preventiva e 

saúde reprodutiva. 
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COMPETÊNCIAS 

• Aplicar os princípios morais e éticos com responsabilidades legais inerentes à 

profissão;  

• Capacidade de lidar com paciente terminal e aplicar princípios de tratamento 

paliativo; 

• Utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita ao 

paciente e familiares tomada de decisões compartilhadas; 

• Valorizar a interação com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o 

paciente, por meio de trabalho em equipe; 

• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação clínica 

e complementar; 

• Explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental e do 

comportamento humano; 

• Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e sua 

interação com o ambiente físico e social; 

• Aplicar os conhecimentos dos princípios da ação e uso dos medicamentos; 

• Interpretar dados de anamnese valorizando aspectos econômicos, sociais e 

ocupacionais; 

• Analisar dados de exame físico geral e especial, incluindo o estado mental; 

• Analisar dados de exames complementares geral e especial; 

• Aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para definir a 

natureza do problema; 

• Executar estratégias diagnósticas e terapêuticas apropriadas para promoção da 

saúde, utilizando os princípios da medicina baseada em evidências. 

AVALIAÇÃO 

 

No final de cada estágio haverá uma avaliação escrita com questões discursivas e 

múltipla escolha, com todos os assuntos discutidos durante o estágio. A avaliação escrita 

valerá 60% .  

A avaliação prática corresponde a 40%, e esta é feita diariamente levando em 

consideração: participação ativa (postura, conhecimento, comunicação, compromisso e 

habilidade para tomar decisões) nas atividades da enfermarias, plantões e ambulatórios 

com todos os preceptores. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Desenvolvimento mamário; 

2. Biopsia de lesões mamárias; 

3. Mastites; 

4. Rastreamento de câncer de mama; 

5. Seguimento de câncer de mama; 

6. Câncer de vulva e vagina; 

7. Climatério; 

8. Endometriose; 

9. Sexualidade e disfunção sexual; 

10. Tumores malignos e benignos de ovário; 

11. Planejamento familiar; 

12. Histeroscopia e laparoscopia; 

13. Câncer de colo; 

14. Infertilidade; 

15. Câncer de endométrio; 

16. Tumores benignos e malignos do útero; 

17. TRH; 

18. Sangramento uterino anormal; 

19. Diagnóstico de gravidez; 

20. Pré-natal; 

21. Assistência ao trabalho de parto; 

22. Mecanismos de parto cefálico e pélvico; 

23. Aborto; 

24. Prenhez ectópica; 

25. Mola hidatiforme; 

26. DPP e PP; 

27. Rotura uterina; 

28. Trabalho de parto prematuro; 

29. Amniorrexe prematura; 

30. Forceps; 

31. DHEG; 

32. Diabetes e gravidez; 

33. Isoimunização ao fator Rh; 

34. Gestação de alto risco; 

35. Cardiotocografia; 
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36. Drogas e gravidez; 

37. Anemia e gravidez; 

38. AIDS e gravidez; 

39. Tireóide e gravidez; 

40. Óbito fetal; 

41. Torch e gravidez; 

42. Doença autoimune e gravidez; 

43. Gravidez gemelar; 

44. ITU e gravidez; 

45. Doppler em obstétrica; 

46. Ultrassom em obstetrícia. 
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