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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Disciplina: Habilidades Médicas e Atitudes IV                                  Código da Disciplina: MED 213 

Curso: Medicina                                                               Semestre de oferta da disciplina: 4° 

Faculdade responsável: Faculdade de Medicina 

Programa em vigência a partir de: 13/08/2013 

Número de créditos: 08                  Carga Horária total: 120                                   Hora-aula: 144 

EMENTA:  

O ensino da anamnese e do exame físico geral e específico, normal e anormal em ginecologia e obstetrícia. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

Desenvolver competências para que o estudante de medicina realize a anamnese e o exame físico geral, 

específico, normal e patológico em ginecologia e obstetrícia que facilite o desenvolvimento do 

conhecimento das habilidades e atitudes necessárias para uma correta aplicação das diversas técnicas 

semiológicas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Participar de forma efetiva nos trabalhos de pequenos grupos; 

 Cooperar com outros profissionais de saúde; 

 Reconhecer que o trabalho com equipes multiprofissionais aumenta a segurança e qualidade do 

cuidado com o paciente; 

 Estabelecer uma boa relação estudante-paciente; 

 Respeitar os desejos do paciente, bem como respeitar a autonomia do mesmo; 

 Respeitar crenças e valores do paciente; 

 Admitir erros e informar ao professor quando ocorrerem; 

 Manter aparência condizente com sua atuação profissional, respeitando as normas sanitárias das 

unidades de saúde e aprendizado; 

 Exibir pontualidade; 

 Respeitar os membros da equipe de saúde 

 Aplicar a técnica de obtenção da anamnese completa; 

 Realizar exames da mama, normal e patológico; 



 Realizar exames ginecológicos normais e patológicos; 

 Realizar exames obstétricos normais e patológicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Apresentação, orientações gerais, atenção à saúde da mulher; 

 Relação médico paciente e anamnese em GO; 

 Aspectos éticos, abordagem psicossomáticas em ginecologia, sexologia. 

 Condições necessárias para o exame Ginecológico, exame físico em GO. 

 Colpocitologia: Materiais e técnica, classificação e interpretação.  

 Métodos diagnósticos complementares em Ginecologia I: Ultrassonografia; 

 Colposcopia: Materiais e técnica, classificação e interpretação 

 O exame das mamas I, propedêutica básica em mastologia. Métodos diagnósticos complementares 

em Ginecologia II: Classificação das Mamografias, Sistema Birads. 

 Consultas supervisionadas em UBS, Exame físico supervisionado em UBS 

 Avaliação pré-concepcional. 

 Assistência Pré-natal; 

 Anamnese e exame obstétrico. 

 Acompanhamento supervisionado do atendimento de pré-natal em Unidade Básica de saúde. 

 Modificações e adaptações do organismo materno. 

 Diagnóstico de gravidez e idade gestacional. 

 Mecanismo de parto; 

 Parto: Fenômenos Maternos. 

 Parto: Fenômenos mecânicos; 

 Puerpério: aspectos fisiopatológicos e possíveis complicações 

 Maternidade Augusta Bastos com acompanhamento supervisionado do atendimento da gestante. 

Acompanhamento supervisionado do atendimento de pré-natal em Unidade Básica de saúde. 

 

ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

a) Aulas administradas em grupo de 8 a 12 discentes (4 a 6 duplas), supervisionadas por um docente 

com dois encontros semanais (8h aulas), onde um dos alunos será o examinador e outro o 

observador, conforme descrito no manual de habilidades do 4
o
 período; 

b) Aulas no laboratório de habilidades. 

c) Aulas práticas em ambientes hospitalares parcialmente protegidos, supervisionados por um docente 

para cada grupo; 

d) Grupos de discussão de casos clínicos retirados das anamneses de cada dupla para o aprimoramento 

das habilidades com preenchimento de lacunas pelo docente; 



FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

1. A nota final da disciplina (NFD) será constituída através da média aritmética das 3 notas processuais 

(NP) das avaliações 1, 2 e 3, da seguinte forma:  
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2. A NP será obtida da seguinte forma: 

 

 Pela avaliação formativa (AF) de acordo com o Formulário de Avaliação contido no Manual 

Unificado de Habilidades e Atitudes, Apêndice III aplicada pelo docente de cada grupo; 

 Quando o desempenho for menor que 75%, em qualquer uma das avaliações (1,2,3), 

necessariamente, o discente deverá ser submetido a uma avaliação somativa (AS), composta por 

questões objetivas de múltipla escolha. Neste caso a nota processual (NP) será obtida pela média 

aritmética da avaliação formativa e somativa.  
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