
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina  Período: 8O. 

DISCIPLINA: Saúde da Mulher II 

CARGA HORÁRIA: 100 ha PRÉ-REQUISITO: SAÚDE DA 
MULHER I SEMANAL: 05 ha TOTAL: 100 ha 

 

EMENTA 
Estudo da Obstetrícia, com ênfase à promoção da saúde da gestante e prevenção de doenças 
durante o período gestacional, com ênfase no acompanhamento pré-natal, em um ambiente 
prático ambulatorial e assistência ao parto. 

 

OBJETIVOS 
O aluno ao final do curso deverá ser capaz desenvolver habilidade de identificar os sinais e 
sintomas de gravidez, realizar consulta de pré-natal de baixo risco, bem como a solicitação de 
exames e sua correta interpretação; ser capaz de diagnosticar e tratar as principais intercorrências 
do ciclo gravídico puerperal; diagnosticar, solicitar exames complementares e traçar conduta 
frente às principais complicações que ocorrem durante a gravidez. 
Diagnosticar, solicitar exames complementares e traçar conduta frente às doenças crônico-
degenerativas que ocorrem previamente à gravidez. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Introdução e apresentação da disciplina; assistência pré-natal; 
- Revisão anátomo-embriológica; 
- Diagnóstico de gravidez, idade gestacional, estática fetal; 
- Modificações do organismo materno; 
- Contratilidade uterina; 
- Parto- assistência clínica; 
- Puerpério; 
- Doenças intercorrentes na gravidez; 
- Hemorragia da 1ª. Metade da gravidez; 
- Doença trofoblástica gestacional; 
- Doença hemolítica perinatal; 
- Sofrimento fetal; 
- Síndromes hipertensivas - HAC; 
 - Síndromes hipertensivas – Pré-eclâmpsia/eclampsia; 
- Síndromes TORCH; 
- Gestação gemelar; 
- Hemorragia da 2ª. Metade da gravidez; 
- Diabetes e gestação; 
- Amniorrexe prematura/prematuridade; 
- Polidrâmnio; oligihidrâmnio; crescimento intra-uterino restrito. 

 

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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