
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 6O. 

DISCIPLINA: Saúde da Mulher I 

CARGA HORÁRIA: 140 ha PRÉ-REQUISITO: Introd.da 
Saúde da Mulher e da Criança SEMANAL: 07 ha TOTAL: 140 ha 

 

EMENTA 
Estudo das doenças mais prevalentes em Ginecologia, com ênfase à promoção e prevenção da 
saúde da mulher, em um ambiente prático ambulatorial.  

 

OBJETIVOS 
Ao final do período os alunos deverão estar capacitados a realizar o exame clínico ginecológico e 
obstétrico e a abordar os problemas de maior prevalência nos ambulatórios de ginecologia e pré-
natal  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Semiologia ginecológica; 
- Fisiologia do ciclo menstrual; 
- Contracepção;  
- Vulvovaginites; 
- Doenças sexualmente transmissíveis; 
- Doença inflamatória pélvica; 
- Propedêutica do colo uterino; 
- Resposta sexual humana e distúrbios sexuais; 
- Sangramento uterino anormal; 
- Amenorréia; 
- Endometriose; 
- Infertilidade; 
- Prolapsos genitais; 
- Incontinência urinária;  
- Miomas uterinos; 
- Adenomiose; 
- Climatério; 
- Dismenorréia; 
- Síndrome pré-menstrual; 
- Tumores benignos dos ovários; 
- Propedêutica mamária;  
- Doenças benígnas das mamas; 
- Câncer de mama; 
- Câncer do corpo uterino; 
- Câncer de ovário; 
- A infecção HPV; 
- Neoplasia intra-epitelial cervical e câncer de colo uterino; 
- Câncer de vulva e vagina; 
- Puberdade fisiológica; 
- Puberdade anormal; 
- Malformações genitais; 
- Vulvovaginites na infância; 
- Contracepção na adolescência. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas complementadas por seminários e aulas práticas 

 



 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Aulas teóricas em sala de aula com projetor de slides, retroprojetor, quadro e giz e data-show. 
Aulas práticas com atendimento ambulatorial sob supervisão de um professor da Faculdade de 
Medicina  

 

ATIVIDADES DISCENTES 
Aulas teóricas e aulas práticas com atendimento ambulatorial 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Provas teóricas: 1a. 30 pontos 
                            2a. 30 pontos 
                            3a. 20 pontos 
Avaliação Prática: de acordo com o desenvolvimento do aluno durante as aulas práticas no 
atendimento ambulatorial – 20 pontos 
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