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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Medicina da Mulher 
 
DEPARTAMENTO:  
Departamento de Cirurgia 

CÓDIGO: MAI013 

CARGA HORÁRIA: 8 horas/aulas semanais 
60 horas/aula 
 
PRÉ-REQUISITOS: Técnica Operatória (CIR 032), Semiologia II (CME 037) e Patologia Geral (PAT 020) 

EMENTA: 
O Conteúdo de Ginecologia da Disciplina Medicina da Mulher abrange os tópicos mais importantes e freqüentes na 
prática médica diária e são abordados de forma prática, visando a formação do médico generalista  
O conteúdo de Obstetrícia visa promover o conhecimento do aluno quanto aos principais tópicos obstétricos e 
desenvolver habilidades no manejo das pacientes grávidas quanto a assistência obstétrica pré-natal, intra-parto e 
puerperal. 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
Espera-se que à conclusão da Disciplina Medicina da Mulher – Conteúdo de Ginecologia - o aluno tenha conhecimento 
das principais patologias e disfunções do aparelho genital feminino, bem como os recursos de propedêutica e 
terapêutica aplicáveis às mesmas. É indispensável outrossim, que tenha condições de realizar o exame ginecológico e 
de mamas corretamente. Para tal, poderá dispor dos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e práticas, bem 
como das informações contidas na bibliografia sugerida para o curso. É filosofia da Disciplina se ater aos dados 
fundamentais e não a pormenores, sendo entretanto, facultado a qualquer um dos professores, levantar questões 
pertinentes aos assuntos contidos no programa. 

Conteúdo de obstetrícia - O aluno ao final do curso deverá ser capaz de identificar os sinais e sintomas de gravidez, as 
principais alterações anatômicas e fisiológicas, bem como as principais intercorrências no ciclo gravídico-puerperal. 
Objetivo específicos: 

 *Revisar de forma objetiva os conceitos estudados anteriormente, com um enfoque especial para as 
alterações que ocorrem no ciclo gravídico-puerperal. 

           * Estudar as alterações anatômicas e fisiológicas – incluindo as hormonais – que ocorrem no organismo 
feminino durante a gravidez, salientando a sua diferenciação em relação à paciente não grávida. 

           * Abranger a propedêutica básica - clínica e complementar - e as condutas rotineiras da assistência à 
gestação. 

            *Estudar o atendimento clínico ao trabalho de parto fisiológico, bem como a prevenção, o diagnóstico e a 
conduta frente às intercorrências na parturição.  

             * Analisar as modificações fisiológicas, as orientações básicas e a condução das principais complicações 
do período 

        * Abranger o diagnóstico precoce da perda gestacional, o tipo de perda e a conduta a ser adotada, além de 
incluir os procedimentos diagnósticos posteriores a situações especiais, como doenças crônicas (ex.: doenças 
auto-imunes) e agudas, além de alterações cromossômicas do casal. 

         *Estudar os principais tipos de sangramento tardio na gestação, enfatizando as condutas adequadas para 



cada um desses casos. 

          *Enfatizar a profilaxia e analisar a fisiopatologia, o diagnóstico e as terapêuticas possíveis para os casos de 
isoimunização materno-fetal pelo fator Rh. 

          *Realizar o diagnóstico correto da amniorrexe e analisar a conduta frente ao episódio, bem como reconhecer 
os riscos da prematuridade e suas complicações 

           *Abranger o diagnóstico precoce e a conduta adequada frente ao Sofrimento Fetal Agudo , incluindo os 
exames complementares necessários para a sua realização. 

            *Abranger o diagnóstico precoce e a conduta adequada frente ao Sofrimento Fetal crônico , incluindo os 
exames complementares necessários para a sua realização. 

           *Revisar as principais infecções que podem ocorrer durante a gravidez e a sua repercussão materna e 
perinatal.  
           *Analisar o diagnóstico diferencial da hipertensão arterial durante a gravidez, com principal enfoque no 
diagnóstico e na conduta na pré-eclâmpsia/eclâmpsia.  

            *Orientar sobre o controle pré-gestacional da mulher diabética e apontar a importância do rastreamento, do 
diagnóstico e da conduta frente ao diabetes gestacional, prevenindo as complicações maternas e fetais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1- A CONSULTA GINECOLÓGICA: Com esta aula o aluno aprenderá a fazer uma anamnese e exame 
ginecológico, incluindo exame de mamas, corretamente, que muito o auxiliará em todo o curso, principalmente nas 
aulas práticas. 

2- FISIOLOGIA DO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO: O objetivo deste tema é ensinar ao aluno a fisiologia do 
eixo Hipotálamo-Hipófise-Ovariano e o mecanismo da menstruação. 

3- SANGRAMENTO UTERINO DISFUNCIONAL 
A finalidade desta aula é ensinar ao aluno o que seja um ciclo eumenorreico e classificar os diversos distúrbios 
menstruais, explicar sua fisiopatologia, diagnóstico diferencial entre hemorragia disfuncional e orgânica, como 
fazer seu diagnóstico e tratamento. 

4- SANGRAMENTO GENITAL DE CAUSA ORGÂNICA 
Serão mostradas as diversas patologias ginecológicas responsáveis pelo sangramento genital de causa orgânica, 
as manifestações clínicas, a propedêutica utilizada e a conduta. 

5- AMENORRÉIAS : QUADRO CLÍNICO, DIAGNÓSTICO E CONDUTA 
Com a abordagem deste tema, o aluno tomará conhecimento das principais causa de amenorréia primária e 
secundária, os principais dados da anamnese e exame físico que deverão ser pesquisados para ajudar na 
hipótese diagnóstica, os métodos propedêuticos básicos para o diagnóstico e a conduta a ser tomada. 

6-   DOR PÉLVICA CÍCLICA: DISMENORRÉIA  

O objetivo aqui é transmitir ao aluno a diferença entre Dismenorréia Primária e Secundária, sua fisiopatologia, o 
quadro clínico, como fazer seu diagnóstico e tratamento. 

7- DOR PÉLVICA AGUDA: ABDOME AGUDO GINECOLÓGICO 
No final desta aula, o aluno deverá saber reconhecer as principais causas de abdome agudo ginecológico 
(hemorrágico, infeccioso e vascular), saber fazer diagnóstico diferencial com causas não-ginecológicas, exames 
complementares utilizados para o diagnóstico e conduta. 

8- DOR PÉLVICA CRÔNICA 
A finalidade desta aula é mostrar as diversas causas de dor pélvica crônica, incluindo as somatizações, os 
métodos propedêuticos utilizados para o diagnóstico, a importância da relação médico-paciente nestes casos, 
assim como a conduta.  

9- CANCER DE MAMA 
No final desta aula os alunos deverão saber como lidar com o achado de um nódulo mamário ou uma lesão 
mamária suspeita, como realizar os diversos tempos propedêuticos (anamnese, exame das mamas e exames 



complementares) para se chegar ao diagnóstico e conduta. Assim como identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento do câncer de mama 

10- CORRIMENTOS VAGINAIS 
O aluno deverá saber diferenciar, ao final da aula, o que seja conteúdo vaginal fisiológico e corrimento vaginal, 
assim como o mecanismo de autodepuração vaginal. As principais causas do corrimento na infância, adolescência, 
menacme e climatério (pós-menopausa), as manifestações clínicas da Tricomoníase, Candidíase, Gardnerella, 
Gonococcia  e Infecção  por Clamídia (cervicites). Como fazer o diagnóstico e tratamento. 

11- ÚLCERAS GENITAIS 
A finalidade desta aula é transmitir conhecimento sobre as DST mais freqüentes: sífilis, cancro mole e Herpes 
genital, linfogranuloma venéreo. Manifestações clínicas, diagnóstico e conduta. 

 12-PLANEJAMENTO FAMILIAR (ANTICONCEPÇÃO) 

 Aqui os alunos deverão tomar conhecimento dos diversos métodos de anticoncepção reversíveis e irreversíveis, 
seu mecanismo de ação, suas vantagens e desvantagens e suas indicações nas diversas fases da vida 
(adolescência, menacme e climatério) e suas contra-indicações. 

13-ASSISTÊNCIA Á MULHER CLIMATÉRICA: NOÇÕES BÁSICAS SOBRE TH 

O objetivo deste tema é mostrar aos alunos a importância da assistência médica nesta fase da vida, com a 
finalidade de melhorar os sintomas climatéricos, quando existirem; fazer a prevenção de doenças cardiovasculares 
e osteoporose  e a prevenção do câncer ginecológico. Além disto, mostrar a importância da alimentação e 
atividade física na obtenção de uma melhor qualidade de vida. 

 14- NOÇÕES BÁSICAS DO CÂNCER GINECOLÓGICO I E II 

 As principais manifestações clínicas do câncer de vulva, colo, endométrio e ovário serão abordadas e a 
propedêutica básica para diagnóstico. O tema é dividido em duas aulas  

Quanto ao conteúdo de obstetrícia:  

Conteúdo teórico: 

Revisão anatômica: bacia óssea/canal do parto 

Modificações do organismo materno  

Assistência pré-natal  

Parto: Assistência clínica  

Puerpério normal e patológico                                      

Hemorragias da primeira metade da gravidez                

Hemorragias da segunda metade da gravidez 

Doença hemolítica perinatal 

Amniorrexe prematura/prematuridade 

Sofrimento fetal agudo 

Sofrimento fetal crônico 

TORCH 

Síndromes hipertensivas na gestação 

Diabetes e gestação 



Gestação múltipla 

Conteúdo prático: 

Exames complementares em Obstetrícia 

Cartão da gestante (detalhar: preenchimento, principalmente as curvas) 

Estática fetal   e toque(treinamento manequim/posição fetal) 

Mecanismo do parto e toque ( treinamento manequim/dilatação, apagamento, altura) 

Papeleta obstétrica/ partograma  

Construindo partograma(  construção do partograma, com toque em manequim simulando  trabalho de parto 
normal e patológico) 

distocia de ombro/ treinamento em manequim de suas manobras 

fórcipe de alívio  e treinamento em manequim 

apresentação pélvica 

discussão caso clínico 

toque obstétrico 

- Ambulatórios: Assistência Pré-natal. 

- Local: - Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ). 

 - Horário: 13 às 17 horas / sextas-feiras.  

METODOLOGIA: 
As 60 horas/aulas do conteúdo de ginecologia da Disciplina Medicina da Mulher são divididos em 30 horas/aulas 
de aulas teóricas/discussão de casos clínicos e 30 horas/aulas de aulas práticas. As aulas teóricas acontecem às 
quinas-feiras de 7:00 às 8:00h., seguidas da discussão de um caso clínico referente a aula de 8:00 às 9:00h. As 
aulas práticas acontecem no ambulatório de ginecologia do HU-CAS, às segundas (duas turmas), terças, quartas, 
e sextas (três turmas) 
Quanto ao conteúdo de obstetrícia, as aulas teóricas com recursos áudio-visuais, expositivas, discussão de casos 
clínicos, exposição de vídeos (filmes). Aulas práticas utilizando manequins junto ao laboratório de habilidades e 
assistência às pacientes gestantes junto aos ambulatórios de pré-natal. 

AVALIAÇÃO: 
Os alunos são avaliados através de prova teórica com questões discursivas e/ou de múltipla escolha, além de uma 
prova prática que acontece no ambulatório de ginecologia no HU/CAS 
Avaliação através de provas abertas com casos clínicosAvaliação de habilidades obstétricas junto aos manequins 
e outros dispositivos( Laboratório de habilidades)Análise de frequência do aluno em sala de aula,laboratório de 
habilidades e ambulatórios. Avaliação de postura, comportamento, desempenho junto às pacientes. 
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18) Artigos atualizados enviados por professores 

 
 

 
 
 
 
 
 


