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Ementa
Capacitação para a consulta ginecológica e noções básicas do diagnóstico e tratamento das principais patologias da
mulher. Conhecimento básico essencial para a assistência à gravidez e ao parto normal, com identificação das patologias
principais no ciclo gravídico–puerperal. Estudo da propedêutica e principais intervenções obstétricas.

COMPETÊNCIA
Conhecimentos
•Noções fundamentais sobre principais patologias da mulher.
•Conscientizar o aluno da importância do estudo da ginecologia.
•Orientar o aluno no diagnóstico e terapêutica das principais patologias ginecológicas e mamárias.

Habilidades
•Diagnosticar, com base nos conhecimentos adquiridos, as principais patologias e tratamentos referentes à mulher.
•Realizar uma consulta ginecológica.
•Capacitar o aluno do 4º ano a realizar uma anamnese ginecológica;
•Capacitar o aluno a realizar o exame físico das mamas, abdome e genitália externa e interna;
•Capacitar o aluno a realizar a colheita para prevenção do câncer do colo uterino;
•Capacitar o aluno a elaborar suspeita diagnóstica das principais patologias ginecológicas e mamárias.
•Orientar o aluno no raciocínio terapêutico das principais patologia ginecológicas e mamárias.

Atitudes
•Desempenhar, de forma consciente e crítica, ações pertinentes ao diagnóstico e tratamento das patologias da mulher

Conteúdo Programatico
1Consulta Ginecológica
2Fisiologia do ciclo menstrual – Distúrbios Menstruais
3Endometriose.
4Doenças benignas da mama. Diagnóstico. Condutas.
5Prolapsos genitais – Distopias.
6Contracepção
7Vulvovaginites
8Ovários policísticos.
9DSTs
10Patologias pré-malignas e malignas do colo uterino
11 Doença inflamatória pélvica
12Patologias benignas do corpo uterino
13Doenças benignas e malignas da mama. Diagnóstico. Condutas.
14Climatério- Menopausa
15Amenorréias.
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Métodos e Técnicas de Aprendizagem
O programa do curso é ministrado sob forma de discussão de casos clínicos, prática com manequins e atendimento
ambulatorial de pacientes que apresentam queixas ginecológicas ou que desejam realizar o preventivo do câncer cervical.
No primeiro dia de aula o aluno recebe a programação do curso. No período de segundas a quintas feiras os alunos terão
aulas teóricas, atendimento aos pacientes e discussão de casos clínicos.
Módulo de 4 semanas, 24 alunos, subdivididos em grupos de 6 alunos.
A aula prática sobre consulta ginecológica e exame físico é realizada em manequins.

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
O conceito será emitido através da avaliação do aluno durante todo o curso, observando a sua participação, interesse e
desenvoltura no atendimento e na relação medico paciente. São realizadas também avaliações da participação nas
discussões interativas dos casos clínicos , teste escrito no meio e no final do curso, o qual deverá versar sobre os
assuntos discutidos. Primeira avaliação escrita será no último dia de aula da segunda semana. Segunda avaliação escrita
no último dia de aula do período com assuntos práticos incluidos nest avaliação.

Recursos
Multimídia (Datashow), textos, artigos, livros, manequim para demonstração prática.
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