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PLANO DE CURSO 

 

MÓDULO: Saúde da Mulher I 
CARGA HORÁRIA: 120 horas/aula                          CRÉDITOS: 06 

6º PERÍODO - SEMESTRE: 2021.1 

PROFESSORES:  Adil Carlos Pimentel 
                              Francisco Marcelo Braga de Carvalho 
                              Francisco Manoel Carvalho de Mendonça 

                              Gilka Paiva Oliveira Costa  
                              Giane Camilo Sarmento 

                              Marcelo Paulo Tissiani 
                              Wanuzia Keyla Miranda  
EMENTA: 

Fisiologia do aparelho genital feminino. Propedêutica ginecológica. 
Amenorréias. Fluxo genital feminino. Anticoncepção. Sexualidade. Síndrome 
do climatério. Doença inflamatória pélvica. Carcinoma do colo uterino. 
Patologia benigna do colo do útero. Prolapso genital. Infertilidade e 
esterilidade I e II. Câncer do corpo uterino. Patologia benigna e maligna dos 
ovários. Mastopatias funcional, doenças Fibrocísticas da mama. Câncer 
mamário. Amniocentese. Ultra-sonografia. Propedêutica obstétrica. Doppler 
Fluxometria. Patologias do 3º e 4º períodos. Hemorragias do 3º e 4º períodos. 
Cesárea. Fórceps. Diabete e gestação. Puerpério normal. Puerpério 
patológico. Sofrimento fetal agudo: Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. 
Propedêutica da vitalidade fetal anteparo: Cardiotocografia. Trabalho de parto 
pré-termo. Moléstias trofoblásticas gestacionais. Hemorragia do 2º e 3º 
trimestre. Toxemia. Abortamento. Gravidez ectópica. Diagnóstico da gravidez. 

 

COMPETENCIAS / HABILIDADES: 

Apreender os conhecimentos básicos das patologias ginecológicas e 

obstétricas para o domínio de habilidades no atendimento das especialidades 

na atenção primária, secundária e terciária. 

Tornar o estudante apto a promover a saúde e prevenir, diagnosticar e tratar 

as afecções relacionadas à mulher, nas diferentes fases da vida, bem como 

desenvolver habilidades e raciocínio crítico na especialidade. 

Identificar os órgãos genitais femininos e correlacionar com a fisiologia; 

Conhecer os elementos propedêuticos na assistência à saúde da mulher; 

Realizar o atendimento médico às mulheres; 

Capacitar o aluno a prestar assistência médica primária em ginecologia e 

obstetrícia, atuando na Assistência Integral à saúde da mulher. 

Reconhecer a fisiopatologia das principais afecções ginecológicas; 

Diagnosticar e tratar as principais patologias ginecológicas; 

Identificar, diagnosticar e tratar os casos de: Amenorreia, Climatério, 

Corrimentos Vaginais, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Doença 

Inflamatória Pélvica, Distopias Genitais, Planejamento Familiar, Dismenorreia 

/ Síndrome da Tensão Pré-menstrual, Patologias Ovarianas, Patologias 

 



Mamárias, Patologias do colo uterino, Patologias do corpo uterino; 

Conhecer os aspectos emocionais e sociais envolvidos nas afecções 

ginecológicos; 

Realizar os procedimentos básicos da assistência pré-natal, aplicando a 

semiologia obstétrica – Anamnese, exame físico; 

Identificar as principais intercorrências clínicas que surjam no decurso da 

gestação e conduzi-las adequadamente; 

Identificar o risco gestacional; 

Identificar as modificações fisiológicas da gestação e conduzi-las 

adequadamente; 

Orientar a gestante quanto aos hábitos higiênico-dietéticos; 

Interpretar adequadamente os exames complementares de rotina e que se 

fizeram necessários durante o pré-natal; 

Orientar e preparar adequadamente a gestante para o parto e puerpério, este 

particularmente no que se refere à amamentação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE CONTEÚDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE I 

GINECOLOGIA: 

 Anatomia Ginecológica 

 Semiologia Ginecológica 

 Fisiologia do ciclo menstrual 

 Patologia do ciclo menstrual 

 Sexualidade Humana 
 

OBSTETRÍCIA: 

 Diagnóstico de gravidez 

  Uso de drogas no ciclo gravido-puerperal 

 Adaptação do organismo materno à gravidez 

 Assistência pré-natal 

 Abortamento espontâneo 

 Abortamento habitual 

 Abortamento infectado 

 Estudo farmacológico do uso de Drogas na gravidez 
e puerpério 

 Diagnostico USG de gravidez (!º trimestre) 
 

 
 
 
 

UNIDADE II 

GINECOLOGIA: 

 Síndrome dos ovários policísticos - SOP 

 Amenorreia 

 Corrimento vaginal. 

 Doença inflamatória pélvica - DIP 

 Propedêutica do casal infértil 

 Planejamento familiar 

 
OBSTETRÍCIA: 

 Estudo do trajeto 

 Estatística Fetal, 

 Estudo da bacia 

 Mecanismo e assistência ao parto, 

 



 Distócias 

 Partograma, fórcipe 

 Operação cesariana 

 Anestésicos em obstetrícia 

 USG na gravidez (2º e 3º trimestre) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 

III 

GINECOLOGIA: 

 Hemorragia uterina disfuncional - HUD 

 Adenomiose 

 Endometriose 

 Miomatose uterina 

 Climatério 

 Distopias 

 Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST 

 Assistência a mulher vítima de violência sexual 
 
OBSTETRÍCIA: 

 Puerpério Normal 

 Puerpério Patológico 

 Prematuridade 

  Aminiorrexe prematura 

 Patologia do Líquido amniótico 

 DPP e PP 

 Síndromes hipertensivas 
 

 

UNIDADE IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        GINECOLOGIA: 

 Patologia da mama benigna e maligna 

 Anatomia patológica das patologias da mama 

 Patologia do ovário benigna e maligna 

 Anatomia patológica das patologias do ovário 

 Patologia do colo do útero benigna e maligna 

 Anatomia patológica das patologias do colo do útero 

 Patologia do corpo uterino benigna e maligna 

 Anatomia patológica das patologias do corpo uterino 

  
      OBSTETRÍCIA: 

 Sofri. Fetal agudo. 

 Indução do parto 
 Diabetes gestacional 
 Doenças Infecciosa na gravidez 

 Avaliação da Vitalidade Fetal 
 Bioética na gravidez 

 Câncer e gravidez - Oncologia 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO – APRENDIZAGEM: 

Aulas expositivas teóricas. 
Leitura e discussão de textos 

Estágio nos ambulatório e hospitais supervisionados 
 
Excepcionalmente em função da pandemia da COVID-19, declarada pela 
Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020,  alguns recursos 
didáticos pedagógicos, bem como outras estratégias de ensino, foram 

 



adotados em consonância com as Portarias MEC de nº 544, de 16 de junho 
de 2020 e a portaria MEC 1096, de 30 dezembro de 2020 que dispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, assim como o 
Decreto municipal de nº 9.749, de 17 de junho de 2021. 
 
A fim de garantir a transmissão do conhecimento e dos saberes num 
ambiente atípico, utilizamos a plataforma Moodle - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – AVA como recurso didático para a realização das aulas 
síncronas e assíncronas. Além das aulas ministradas no ambiente virtual, no 
formato acima mencionado, também foram realizadas na plataforma Moodle 
as atividades de tutoria, como também as discussões de casos clínicos que 
ocorreram de forma síncrona entre professor e grupos de alunos. 
 
Todas as atividades didáticos-pedagógicas que aconteceriam de forma 
presencial foram mantidas e aperfeiçoadas para melhor adequação de sua 
realização no ambiente virtual. No que concerne às atividades práticas, as 
mesmas iniciaram de forma presencial, após liberação pelo Decreto municipal 

de nº 9.738/2021 de 02 de junho de 2021, sendo executado toda as 
atividades práticas inerente a cada conteúdo curricular de forma a 
concluir toda a carga horária prática do módulo. 

AVALIAÇÃO: 

Atividade em campo em ambulatórios e enfermarias/hospitais; Seminários.        
Provas (03) 

 

RECURSOS MATERIAIS: 
Projetor multimídia; material impresso; quadro branco; Data Show. 
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