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1- PANORAMA  GERAL: 

 

A disciplina GOB-009 constitui a primeira disciplina de obstetrícia da experiência do 

discente no curso médico. Sendo assim, espera-se do discente o desenvolvimento de habilidades 

de comunicação, exame físico normal e alterado no contexto clínico de gestantes/obstetrícia, 

bem como iniciar a construção do conhecimento sobre identificação de patologias mais 

prevalentes e seu manejo em nível primário.   

A disciplina baseia-se na seguinte alternância: serão 1 semana no ambulatório Jenny-

Faria e 1 semana no laboratório de simulação (esquema em módulos).  Cada professor é 

responsável pela sua turma, quer seja no ambulatório, quer seja no laboratório de simulação.  

 

2) SOBRE A DISCIPLINA 

2.1. EMENTA (sem alteração) 

Fundamentos teórico-práticos do atendimento obstétrico, com ênfase na semiologia obstétrica e 

pré-natal de risco habitual. 

    2.1. 2 OBJETIVOS GERAIS:  

1. Capacitar o aluno para prestar assistência pré-natal à gestação de risco habitual.  

2. Reconhecer sinais de risco materno e fetal e referenciar para atendimento de maior 

complexidade.  

2.1.3 OBJETIVOS EDUCACIONAIS ESPECÍFICOS:  

 

1- Realizar acolhimento da gestante e puérpera.  

2- Obtenção de história clínica (anamnese) e realização de exame obstétrico. 
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3- Utilização de protocolos no atendimento e protocolo do Ministério da saúde (MS). 

4- Preenchimento de prontuário médico e cartão de pré-natal.   

5- Realização de orientações às pacientes e redação de prescrições.  

6- Comunicação de diagnóstico.  

7- Desenvolver relação ética e respeitosa com pacientes, colegas, professores e funcionários; 

responsabilidade; respeito às normas de biossegurança; colaboração no trabalho em equipe. 

2.1.4 CONTEÚDOS  

 Exame físico da gestante. 

 Anamnese obstétrica. 

 Cartão de pré-natal e rotinas obstétricas. 

 Alterações e adaptações fisiológicas da mulher à gestação. 

 Estratificação de risco.  

 Prescrição médica em obstetrícia. Noções de teratogenicidade.  

 Diagnóstico de DMG e distúrbios hipertensivos da gestação, com ênfase na identificação 

das condições e referenciamento dos casos.  

 Abordagem conceitual de prematuridade.  

 Análise de exames de pré-natal: para que eu solicito exames? Foco em: sífilis, 

toxoplasmose, hemograma, TS e RH/Coombs indireto e triagem de streptococo beta 

hemolítico (enfoque aqui é a rotina pré-natal, interpretação de resultados, por que estou 

solicitando esses exames?).  
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 Puerpério fisiológico. 

 Sangramentos no primeiro, segundo e terceiro trimestres.  

2.2 ATIVIDADES. 

A disciplina será dividida em módulos, compostos sempre por uma semana de ambulatório 

e 1 semana de laboratório de simulação.  A sequência será definida pelos professores de 

cada período.  

 

2.2.1 Módulo 1: anamnese obstétrica/apresentação do cartão de pré-natal/cálculo de idade 

gestacional/prescrição médica em obstetrícia/noções de teratogenicidade.   

2.2.2 Módulo 2: exame físico/cálculo de idade gestacional/prescrição médica em 

obstetrícia/noções de teratogenicidade.   

2.2.3 Módulo 3: alterações fisiológicas da gestação.  

2.2.4: Módulo 4: Exames complementares (ITU, toxoplasmose, isoimunização) 

2.2.5: Módulo 5:  Exames complementares (DMG, síndromes hipertensivas, sífilis) 

2.2.6: Módulo 6: prematuridade e puerpério fisiológico.   

2.2.7: Módulo 7: sangramentos de primeira e segunda metades da gestação 

 

a) Distribuição dos professores: os professores de cada período tem liberdade de definirem a 

sequência em que desejem operar, desde que isso não se reverta em prejuízo aos alunos. 

 

2.2.4: Discussão de casos atendidos no ambulatório:  

À critério do professor, é possível que essa discussão possa ser feita durante os encontros no 

laboratório de simulação. As discussões em ambiente ambulatorial podem acontecer, desde que 
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se respeitando o distanciamento e os cuidados para minimizar o tempo do paciente no 

ambulatório e a segurança de todos.  

3.  AVALIAÇÕES. 

Pretende-se a realização das seguintes avaliações:  

AV1: Atividade avaliativa Simulação (20 pontos)  

Metodologia da Avaliação: presencial no labsim, previsto para ser realizado na última semana 

de atividade no labsim.  

 

AV2: Atividade avaliativa PARCIAL 2 (20 pontos):  

Metodologia da Avaliação: prova com questões de múltipla escolha e\ou discursiva sobre o 

conteúdo da matéria planejado até o momento da prova. Essa avaliação será aplicada no 

ambulatório. Deverá ser elaborada por cada professor. Data pré-estabelecida: semana 06 a 11/06.  

 

AV3: Prova FINAL (30 pontos)  

Metodologia da Avaliação: Questões de múltipla escolha da matéria do conteúdo do semestre. 

Mesma prova para todos os alunos. Aguardar definição sobre ser ou não presencial. Data 

prevista: 18/07/2022.  

 

AV4: Atendimento ambulatorial (30 pontos) 

Metodologia: Avaliação direta da participação e presença dos alunos nos atendimentos 

ambulatoriais. Atendimento de pacientes no ambulatório. Participação nos atendimentos de 

colegas. Postura profissional. Relacionamento com equipe de trabalho.  

 

3. CRONOGRAMA. 

      INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO: 28 DE MARÇO DE 2022 
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     TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO: 22 DE JULHO DE 2022 

 FERIADOS: 15/04 (SEXTA-FEIRA) 

21/04 (QUINTA-FEIRA) 

16/06 (QUINTA-FEIRA) 

SEMANA 28/03 A 01/04: REUNIÃO ONLINE COM A COORDENAÇÃO PARA 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA COM TODA A TURMA.  

• MÓDULO 1: 04 A 15/04 

• MÓDULO 2: 18 A 29/04 

• MÓDULO 3: 02/05 A 13/05 

• MÓDULO 4: 16 A 27/05 

• MÓDULO 5: 30/05 A 10/06 

• MÓDULO 6: 13/06 A 24/06 

• MÓDULO 7: 27/06 A 08/07 

            

7. Referências: 
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