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Prezado (a) discente, 

 

O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe de professores 

que compõem o módulo Saúde da Mulher e da Criança I (SMCI), do Curso de Medicina 

da UFG-REJ. Nele vocês encontrarão informações sobre o planejamento das atividades 

de ensino do módulo, o cronograma das atividades que serão desenvolvidas no decorrer 

do semestre letivo, além dos métodos de ensino-aprendizagem e o sistema de 

avaliação. 

De forma a garantir uma articulação efetiva das diversas atividades que integram 

o projeto pedagógico do curso, foram estabelecidas as programações semanais, cujo 

principal objetivo é o fortalecimento e a valorização de conteúdos considerados 

fundamentais para a formação do médico generalista, com abrangência nos cuidados 

elementais a saúde da mulher e da criança. 

 

 

 

___________________________________________ 
Profa. Me. Simone Caetano Morale de Oliveira 

Coordenadora do Módulo Saúde da Mulher e da Criança I 
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Curso de Medicina – UFG/REJ 
 

 
Regras de Conduta do Módulo  

 
 

1. Os docentes, no início do semestre, entregarão aos discentes os procedimentos 
metodológicos e pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades 
(plano de ensino). 

2. As atividades manuscritas deverão ser entregues em laudas com pauta (folha de 
papel almaço) e à caneta. O descumprimento desses critérios na confecção das 
atividades e na pontualidade da entrega implicará na perda de nota (total ou 
parcial, a critério do docente).  

3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes. 
4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos 

docentes, segundo as diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação 
(RGCG, Seção III, Art. 81). 

5. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja durante as 
aulas ou depois delas, ou ainda em outros momentos. Para os atendimentos 
extraclasse com o docente, o discente deverá verificar por e-mail a 
disponibilidade de horário e sala. 

 
6. Os equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, jaleco e sapato 

fechado são de uso obrigatório nas aulas práticas e deverão ser providenciados 
pelos discentes. O não cumprimento poderá incorrer na proibição da participação 
do discente na aula prática. 

7. Não é permitido falar ao telefone durante as aulas. Cada discente se 
responsabilizará pela “poluição” produzida em sala de aula, seja ela sonora ou 
visual. Ao final de cada aula os alunos deverão deixar a sala organizada e limpa. 

8. Será proibida a utilização pelos discentes de equipamentos eletrônicos não 
relacionados às atividades pedagógicas de cada aula (máquinas fotográficas, 
MPs) assim como o registro audiovisual (gravador, foto e vídeo) sem a 
autorização formalizada por escrito do docente.  

9. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e 
vocabulário, devendo-se sempre preservar a boa relação e hierarquia entre 
docente e discente.  
 

Em caso de não cumprimento das normas o aluno poderá ser convidado a se retirar 
da sala de aula e poderá haver, pelo docente, interrupção imediata das atividades. 
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Metodologia de Ensino e Sistema de Avaliação do Módulo Saúde da Mulher e da 

Criança 1  

 

De acordo com a perspectiva adotada no projeto pedagógico do curso de 

graduação em medicina da UFG-REJ, e considerando as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação em medicina, a proposta curricular do curso 

não está baseada em disciplinas. Esta proposta é concebida de modo integrado, no qual 

o aluno passa a ser o componente central do processo de ensino-aprendizagem.  Neste 

sentido, o processo ensino-aprendizagem no módulo CHS será baseado na utilização de 

metodologias ativas, que privilegiem a participação ativa do aluno na construção do 

conhecimento e na integração entre os conteúdos. 

Estratégias de aprendizagem ativa incluem uma ampla variedade de atividades 

que compartilham o elemento comum: envolver os estudantes na execução de 

atividades e na reflexão sobre o que estão executando. As estratégias de aprendizagem 

ativa podem ser criadas e utilizadas para envolver os alunos em: (a) pensar criticamente 

ou criativamente; (b) falar com um parceiro, em um pequeno grupo ou com toda a 

classe; (c) expressar ideias através da escrita; (d) explorar atitudes e valores pessoais, 

(e) dar e receber feedbacks e (f) refletir sobre o processo de aprendizagem. Também 

deve-se destacar que as estratégias de aprendizagem ativa podem ser complementadas 

pelos alunos, quer em sala de aula ou fora dela, além de serem realizadas por 

estudantes que trabalham individualmente ou em grupo, com ou sem o uso de 

ferramentas tecnológicas (Fornari e Poznanski, 2015). 

Quando o professor emprega estratégias de aprendizagem ativa, ele ocupa a 

maior parte do tempo auxiliando os alunos a desenvolver a sua compreensão e suas 

habilidades (promoção da aprendizagem de profundidade) e uma menor proporção de 

tempo na transmissão de informações (ou seja, apoio à aprendizagem superficial). Além 

disso, o instrutor irá fornecer oportunidades para os alunos: (a) aplicarem e 

demonstrarem o que eles estão aprendendo e (b) receberem retorno imediato de seus 

pares e / ou do professor (Bonwell et al., 2000). 

A avaliação dos acadêmicos no módulo ocorrerá de modo contínuo no decorrer 

de todas as semanas, concomitantemente às ações empreendidas, em todos os níveis, 

obedecendo ao que se encontra estabelecido nas DCNs dos cursos de graduação em 

medicina. A avaliação do acadêmico será efetuada pelos professores mediante a 
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utilização de métodos próprios estabelecidos de acordo com as abordagens 

metodológicas descritas anteriormente. Deste processo, constarão avaliações dos 

acadêmicos baseadas nas competências, habilidades e conteúdos curriculares 

desenvolvidos nos submódulos e no módulo. 

As capacidades dos alunos de se relacionarem entre si e com os demais alunos, 

além das competências na execução da auto avaliação de forma crítica e reflexiva, 

também serão consideradas nas avaliações e acontecerão de modo contínuo. A grande 

diversidade de atributos que serão avaliados exigirá o emprego de diversos métodos, 

que serão adequadamente selecionados, tendo em vista a qualidade das informações 

que fornecerão, possibilitando assim que um perfil mais amplo do processo de ensino-

aprendizagem seja estabelecido. De grande relevância, deve-se considerar que as 

informações obtidas nas avaliações dos estudantes possibilitarão a análise da eficácia 

do processo de ensino-aprendizagem e do próprio desempenho dos professores do 

módulo. Esta função diagnóstica visa verificar os avanços e dificuldades do acadêmico, 

a fim de que sejam disponibilizados os instrumentos e as estratégias de sua superação, 

quando necessário. 

A definição dos métodos de avaliação caberá aos professores que compõem 

cada módulo, os quais levarão em conta os atributos dos estudantes a serem 

considerados, os objetivos de aprendizagem, os cenários de atuação do aprendizado, o 

melhor momento de aplicação, bem como a qualidade intrínseca de cada um dos 

instrumentos, no que se refere a validade e fidedignidade. 

A avaliação da aprendizagem poderá ser realizada em duas dimensões: 

- Avaliação formativa: compreendida como um processo de acompanhamento e 

compreensão dos avanços, dos limites e das dificuldades dos estudantes em atingir os 

objetivos das atividades que participarão no decorrer do curso, incentivando a busca de 

correções. 

- Avaliação somativa: realizada com o objetivo de identificar a aprendizagem 

efetivamente ocorrida e analisar se o estudante está apto para progredir durante o curso 

e, dessa forma, confrontar o seu desempenho com os objetivos de aprendizagem 

específicos de cada semestre do curso. Nesta avaliação, é considerada essencialmente 

a dimensão cognitiva (articulação entre teoria e prática), envolvendo estratégias como: 

provas escritas objetivas e subjetivas; provas escritas de caráter integrado com temas 

clínicos elaborados a partir dos objetivos de aprendizagem dos módulos; provas orais; 

seminários; relatórios; estudos de casos clínicos. 
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A aprovação do estudante no módulo seguirá os critérios descritos em seu plano 

de ensino, definindo-se pela frequência mínima e pelo aproveitamento acadêmico. A 

frequência é calculada em relação à carga horária de cada submódulo que compõe o 

módulo SMCI. Os estudantes que não cumprirem a frequência mínima exigida estarão 

reprovados, independentemente de nota. Nos casos em que a avaliação do 

aproveitamento acadêmico ocorrer por notas, estas serão atribuídas em uma escala de 

0 (zero) a 10 (dez), computadas até a primeira casa decimal. 

As formas de avaliação de aprendizagem encontram-se definidas no plano de 

ensino do módulo, presente neste manual. Desde que tenha cumprido a frequência 

mínima de 75% em cada um dos submódulos que compõem o módulo SMCI, o 

estudante será automaticamente aprovado se obtiver nota igual ou maior que 6,0 (seis). 

O acadêmico que for reprovado no módulo ficará impedido de ingressar no 

próximo período do curso. 

 

Referências: 

Fornari, A., Poznanski, A. How-To Guide for Active Learning. International 

Association of Medical Science Educators, 2015. 

Bonwell, C., Eison, J., &Bonwell, C. C. (2000). Active learning: Creating 

excitement in the classroom. (ASHE-ERIC Higher Education Report Series (AEHE)). 

Washington, DC: George Washington University. 

 
 

  



Módulo: Saúde da Mulher e da Criança 1 
Curso de Medicina – Regional Jataí/UFG 

 

 
Plano de Ensino 

 
 I.  IDENTIFICAÇÃO 

 Unidade Acadêmica: Unidade Acadêmica Especial Ciências da Saúde – Regional 
Jataí 

 Curso: Medicina 

 Módulo: Saúde da Mulher e da Criança I 

 Sub-módulos: Ginecologia 
                       Pediatria I 

Carga horária semestral: 160h  Teórica: 120 h Prática: 40h 

Semestre/ano:2º semestre/2019  Turma/turno: Única/integral/ 7º período 

 Professores: 
 
Bruno Borges Ferreira Gomes 
Denise da Costa Carvalho    
Juliete Teresinha Silva 
Leonardo Carrijo 
Roberto Fabiano Cintra Farias 
Roberto dos Santos Junior  
Simone Caetano Morale de Oliveira 
 

 II. Ementa 
 
Módulo 

A saúde da mulher dentro do contexto social, econômico, político e cultural. A 
violência contra a mulher e gênero. Propedêutica clínica: anamnese, exame 
ginecológico e exames complementares. Ginecologia endócrina normal e patológica. 
Anticoncepção e Infertilidade. Sangramento genital anormal. Disfunções sexuais. 
Estudo da assistência integral à saúde da mulher, destacando as ações frente às 
doenças e agravos de notificação compulsória. Patologias benignas da mama, vulva, 
vagina, útero e anexos. Câncer ginecológico: prevenção, diagnóstico e tratamento. 
Urgências ginecológicas. Semiologia pediátrica. Puericultura. Eco pediatria. 
Promoção da saúde. Prevenção dos agravos à saúde da criança e educação familiar. 
Ações básicas de saúde em pediatria: Aleitamento materno, alimentação 
complementar, monitorização do crescimento e desenvolvimento, imunização, 
segurança, higiene. Nascimento e o recém-nascido normal. 
 

 III. Objetivo Geral  

 
Compreender as funções e estruturas macro, microscópicas e moleculares dos 
diversos sistemas do corpo humano saudável. 
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 IV. Metodologia 

 
 Team Based Learning (TBL); 
 Aula expositiva dialogada; 
 Práticas de atendimento e discussões de Casos nas Unidades Básicas de 

Saúde 
 GV-GO 
 Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente; 
 Estudo de textos científicos; 
 Seminários; 
 Portfólio; 
 Role play. 

 

 V. Processos e critérios de avaliação 

Os alunos serão avaliados de forma contínua, sendo adotadas as seguintes 
estratégias: 
Avaliações objetivas, discursivas, práticas e orais; 
Pré-testes e pós-testes; 
Testes TBL (Team Based Learned); 
Seminários/Grupo de estudo; 
Portfólio 
 
As notas serão assim calculadas: 
N1: [(CIP + CII) /2] x 0,2 + (AV1x 0,6)  
N2: [(CIP + CII + OSCE/3] x 0,2 + (AV2 x 0,6) 
CIP= Caso integrador patologia        CII: caso integrador Imaginologia 
AV1= Avaliação Modular 1 
AV2=Avaliação Modular 2 
 
A média entre N1 2 N2 terá peso 8 na nota final do módulo, enquanto que as 
avaliações inerentes aos submodulos (ASM) pediatria e ginecologia terão peso 2. 
 
Nota final do módulo: (N1 + N2) /2 + (média aritmética entre ASM pediatria e 
ASM Ginecologia) 
 
Avaliações do Submódulo (ASM): avaliações específicas aplicadas em cada 

submódulo, cuja natureza e forma de pontuação serão definidas abaixo. Os 2,0 (dois) 
pontos correspondentes à ASM serão obtidos pela média aritmética da pontuação 
dos submódulos.  
Os 2 (dois) pontos serão assim atribuídos:  
 
ASM Ginecologia: Portfólio (1 ponto) + TBL (1 ponto). Serão aplicados 4TBLs ao 

longo do semestre, cada um valendo 1 ponto (sendo obtida uma média aritmética 
entre eles). Os critérios de avaliação do Portfólio serão entregues em folhas a parte. 
 
ASM Pediatria: Portfólio (1,0 ponto). O aluno deverá entregar 2 portfólios, cada um 

com um caso clínico elaborado a partir dos atendimentos realizados na prática. O 
primeiro portfólio deverá ser entregue no dia 02/10/2019. O segundo portfólio deverá 
ser entregue no dia 04/12/2019. Os critérios de avaliação do portfólio serão 
apresentados aos alunos em material a parte   
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Atividades práticas nos ambulatórios e alojamento conjunto (0,5 ponto). A nota 

será elaborada a partir de instrumento de avaliação o qual será apresentado aos 
alunos. Os alunos serão avaliados em todas as atividades práticas pelo seu 
respectivo médico orientador. Será realizada média aritmética entre as notas dos 4 
médicos orientadores. 
Pré testes e pós testes (0,5 ponto). Serão aplicados pré e pós testes em sala de 
aula. As datas serão previamente comunicadas aos alunos. Será realizado média 
aritmética entre as notas. 
A nota final para aprovação no módulo é 6,0 (seis) pontos. 
 

 Os critérios referentes às avaliações, segunda chamada, revisão de notas 

e frequência deverão ser observados conforme resolução CEPEC N⁰ 

1557, que aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da 

Universidade Federal de Goiás, de 1⁰de dezembro de 2017. 

 
 VI. Local de divulgação dos resultados das avaliações 

 

Sala de aula; 
E-mail da turma; 
SIGAA. 
 

 VII. Bibliografia básica e complementar 

 
Bibliografia Básica 
1. BEREK, N. Tratado de Ginecologia. 15a.ed, São Paulo: Editora Guanabara, 2014. 
2. KLIEGMAN, R.M.; BEHRMAN, R. E.; GEME, J. S.; STANTON, B. F.; SCHOR, N.F. 

Tratado de Pediatria. 2 Vols. 19a.ed./ 20ªed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier Brasil, 

2013/2017.  

3. CAMPOS JUNIOR, D.; BURNS, D. A. R.; LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria- Sociedade 

Brasileira de Pediatria. 3ª ed./ 4ª ed. Barueri: Editora Manole, 2014/2017.  

 
Bibliografia complementar 
1-BARACAT, EC. Condutas em Ginecologia Baseadas em Evidências. 1aed, Edit Atheneu 

2016 
2-FEBRASGO. Manual de Orientação Ginecologia Endócrina 2012. Disponível em: 
http//www.febrasgo.org.br/site/? page_id=42 
3-FORTNER et al. Manual de Ginecologia e Obstetrícia do Johns Hopkins. 4a edição 

Editora Artmed 2012 
4-BRASIL MS. Cadernos de Atenção Básica. Saúde Sexual e Reprodutiva. Brasília DF 

2010. Disponível em:http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php 
5-FEBRASGO. Manual de Patologia do Trato Genital Inferior 2010. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/home.html 
6. DUTRA, A. Semiologia pediátrica. 2a ed. São Paulo: Editora Rubio, 2011.  

7. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, n. 33). 

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar – 2a. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015 

9. SANTIAGO, LB. Manual de Aleitamento Materno. 1ª ed. Barueri: Editora Manole, 2013. 

10. BRASIL. MS. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

saúde- Cuidados com o Recém-nascido pré termo. Brasília-DF. / 2011. 4v. 

11. BRASIL. MS. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php
http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/home.html
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saúde – Cuidados gerais. Brasília-DF. 2ª edição. / 2014. 1v. 

12. BRASIL. MS. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

saúde – Intervenções comuns, icterícia e infecções. Brasília-DF / 2011. 2v. 

13. BRASIL. MS. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

saúde – Problemas Respiratórios, cardiocirculatórios, metabólicos, neurológicos, 

ortopédicos e dermatológicos. Brasília-DF.2ª edição. / 2014. 3v. 

Semana VIII. Cronograma de Aulas Teóricas 
 

Conteúdo (*)                                                  Professor 

1 

12-17 
    agosto 

Pediatria:  Introdução a Neonatologia 
...................................................................................................... 
Ginecologia: Anatomia dos Órgãos Genitais femininos 

Bruno 
  

Roberto 

2 

19-24 
agosto 

Pediatria: Neonatologia (Distúrbios metabólicos e neurológicos; 
icterícia) 

Bruno   

Ginecologia: Vulvovaginites Simone  

3 

26-31 
agosto 

Pediatria: Neonatologia (Infecções Neonatais) Bruno/Denise   

Ginecologia: Ciclo Menstrual/ Controle neuroendócrino e 
Esteroidogênese 

Juliete   

4 
02-07 

setembro 

Pediatria: Neonatologia (Doenças respiratórias neonatais) Bruno/Denise   

Ginecologia: Amenorreia e Patologias Benignas da Mama Leonardo   

5 
09-14 

setembro 

Pediatria: Reanimação Neonatal Bruno/Denise   

Ginecologia: Sangramento Uterino Anormal Roberto   

6 
16-21 

setembro 

Pediatria: Aleitamento materno Bruno/Denise   

Ginecologia: Patologias benignas útero: Miomatose/ Ademiose/ 
Pólipo  
 

Simone   

7 

23-28 
setembro 

Pediatria: --------------------- Bruno/Denise   

Ginecologia:  Planejamento Familiar Juliete   

8 
31-5 

set/out 

Pediatria: Primeiro trimestre de vida / Entrega Portfólio Bruno/Denise   

Ginecologia: Câncer de Mama  Leonardo   

9 
7-12 

  outubro 

Pediatria: Avaliação Modular 1    

Ginecologia: Avaliação Modular 1 
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10 
14-19 

 outubro 

Pediatria: Segundo trimestre de vida  Bruno/Denise   

Ginecologia: Prolapsos Genitais e Incontinência Urinária Roberto   

11 
21-26 

outubro 

Pediatria:  ------------- Bruno/Denise   

Ginecologia:  Tumores benignos e Cistos Funcionais do Ovário Simone   

12 

27-2 
Out/nov 

Pediatria: Terceiro trimestre de vida  Bruno/Denise   

Ginecologia: Infertilidade e Endometriose Juliete   

13 
4-9 

     
novembro 

Pediatria: Quarto trimestre de vida  Bruno/Denise   

Ginecologia: Câncer de Ovário e Endométrio Leonardo   

14 

11-16 
novembro 

Pediatria: Segundo ano de vida  Bruno/Denise   

Ginecologia: Climatério Roberto   

15 

18-23 
novembro 
 

Pediatria: De 2 a 7 anos de vida  Bruno/Denise   

Ginecologia: Doença Inflamatória Pélvica/ Violência Sexual Simone   

16 

26-30 
novembro 

Pediatria: De 8 a dez anos de vida  Bruno/Denise   

Ginecologia: Câncer de Colo Uterino e Lesões Precursoras Juliete   

17 

    2-7 
    
dezembro 
 

Pediatria: Adolescência 1/Entrega Portfólio Bruno/Denise   

Ginecologia: Úlceras Genitais/NIV e NIVA /Entrega Portfólio Leonardo   

18 

9-14 
dezembro 

Pediatria: AVALIAÇÃO MODULAR 2    

Ginecologia: Avaliação Modular 2     

19 

16-19 
dezembro 

Pediatria: Devolutiva     

Ginecologia: Devolutiva    

 
* As datas poderão ser alteradas para adequação ao conteúdo programático do curso, por 
necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior. 
Obs.: as naturezas das atividades complementares serão definidas pelos docentes responsáveis 
por cada submódulo. 
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Objetivos de Aprendizado Pediatria 

 

Distribuição de temas das aulas de Pediatria 2019.2 
 

Semana Tema Objetivos 

1 
14/08 

Apresentação do 
submódulo 
 
Introdução a 
neonatologia 
 

 Programação do submódulo de Pediatria I 

 Orientações a cerca das atividades práticas  

 Orientações sobre as avaliações 

 Introdução a Neonatologia: Cuidados na hora do nascimento; 

Anamnese e exame físico; Cuidados no Alojamento Conjunto 

 

2 
21/08 

Neonatologia: 
Distúrbios 
metabólicos e 
neurológicos; 
icterícia; 

 Saber diagnosticar e tratar: Hipoglicemia, Crises Epilépticas, 
Icterícia Neonatal 
 

3 
28/08 

Neonatologia: 
Infecções 
Neonatais 

 Saber diagnosticar e tratar: SEPSE e TORCHS (Sífilis, 

Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes), Hepatites e HIV 

 

4 
04/09 

Neonatologia: 
Doenças 
Respiratórias 
Neonatais 

 Saber diagnosticar e tratar: Síndrome do Desconforto 

Respiratório, Taquipneia transitória do RN, Síndrome da Aspiração 

de Mecônio, Pneumonia 

 

5 
11/09 

Reanimação 
Neonatal 

 Conhecer os protocolos para recepcionar um recém-nascido em 
sala de parto  

 Conhecer as manobras de reanimação neonatal 

6 
18/09 

Aleitamento 
materno 

 Saber as recomendações quanto ao tempo de aleitamento 
materno (AM) 

 Ter noções de anatomia e da fisiologia do mama em lactação 

 Saber como orientar sobre a técnica correta de amamentação 

 Saber os benefícios do AM, as principais dificuldades, suas 
contra-indicações reais e falsas 

 Saber os amparos legais para a mãe que amamenta 

 Saber fornecer orientações no caso de impossibilidade de AM 

7 
25/09 

Obs: teste de 
progresso 

  

8 
02/10 

Primeiro trimestre 
de vida 
 
Entrega de 
portfólio  

 Saber examinar uma criança nos seus primeiros 3 meses de vida 
e orientar a familia sobre: 
 Alimentação adequada para a idade,  
 Acidentes próprios da idade e como preveni-los,  
 Vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI) a serem 
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realizadas em cada mês (características das vacinas, quais doenças 
previnem e efeitos colaterais possíveis) 

 Saber fazer as medidas antropométricas e uso das curvas da 
OMS presentes no cartão de vacinação. Saber qual o ganho 
esperado de peso, altura e perímetro cefálico para neste período 
do desenvolvimento. 

 Identificar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para 
a idade 

 Saber fazer o diagnóstico diferencial das principais causas de 
choro no primeiro trimestre de vida (cólica do RN, Doença do 
Refluxo Gastro-Esofágico, Otite e Alergia Alimentar) 

9 
09/10 

Avaliação modular   

10 
16/10 

 

Segundo trimestre 
de vida  
 
 

 Saber examiner uma criança entre 4 a 6 meses de vida e orientar 
a família sobre: 
 Alimentação adequada para a idade,  
 Acidentes próprios da idade e como preveni-los,  
 Vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), a serem 
realizadas em cada mês 

 Saber o calendário do Programa Nacional de Imunização e 
também os calendários da Sociedade Brasileira de Pediatria e da 
Sociedade Brasileira de Imunizações 

 Saber fazer as medidas antropométricas e uso das curvas da 
OMS presentes no cartão de vacinação. Saber qual o ganho 
esperado para o peso, altura e perímetro cefálico neste período do 
desenvolvimento e classificar os desvios de normalidade 

 Utilizar os gráficos da OMS para o rastreio de desvios da 
normalidade e tomar condutas específicas para cada caso 

 Identificar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para 
a idade 

 Dermatite Atopica 

11 
23/10 

CONEPE 

12 
30/10 

Terceiro trimestre 
de vida  

 Saber examinar uma criança entre 6 a 9 meses de vida e orientar 
a família sobre: 
 Alimentação adequada para a idade,  
 Saber a importância da alimentação complementar (AC) com 
enfoque nos 1000 primeiros dias de vida 
 Definir programação metabólica 
 Fornecer orientações práticas para as famílias sobre a 
introdução da AC e sobre a manutenção de uma alimentação 
saudável. 
 Identificar os principais erros alimentares e as condutas para 
cada caso 
 Acidentes próprios da idade e como preveni-los,  
 Vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), a serem 
realizadas em cada mês 
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 Saber fazer as medidas antropométricas e uso das curvas da 
OMS presentes no cartão de vacinação. Saber qual o ganho 
esperado para o peso, altura e perímetro cefálico neste período do 
desenvolvimento e classificaros desvios de normalidade. Utilizar os 
gráficos da OMS para o rastreio de desvios da normalidade e 
tomar condutas específicas para cada caso 

 Identificar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para 
a idade 
 

13 
06/10 

Quarto trimestre 
de vida 

 Saber examiner uma criança entre 9 e12 meses de vida e 
orientar a família sobre: 
 Alimentação adequada para a idade,  
 Acidentes próprios da idade e como preveni-los,  
 Vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), a serem 
realizadas em cada mês 

 Saber fazer as medidas antropométricas e uso das curvas da 
OMS presentes no cartão de vacinação. Saber qual o ganho 
esperado para o peso, altura e perímetro cefálico neste período do 
desenvolvimento e Classificar os desvios de normalidade. Utilizar  
os gráficos da OMS para o rastreio de desvios da normalidade e 
tomar condutas específicas para cada caso 

 Identificar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para 
a idade 
 Utilizar os principais métodos de triagem de desenvolvimento 
 Identificar os atrasos de desenvolvimento e tomar as condutas 
para os principais casos 

 Saber diagnosticar e tratar as principais micoses superficiais e 
parasitoses de pele comuns na infância. 
 

14 
13/11 

Segundo ano de 
vida 

 Saber examinar uma criança entre 12 e 24 meses de vida e 
orientar a família sobre: 
 Alimentação adequada para a idade,  
 Acidentes próprios da idade e como preveni-los,  
 Vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI),  a serem 
realizadas em cada mês 

 Saber fazer as medidas antropométricas e uso das curvas da 
OMS presentes no cartão de vacinação. Saber qual o ganho 
esperado para o peso, altura e perímetro cefálico neste período do 
desenvolvimento e Classificar os desvios de normalidade. Utilizar 
os gráficos da OMS para o rastreio de desvios da normalidade e 
tomar condutas específicas para cada caso 

 Identificar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para 
a idade  

 Saber diagnosticar e encaminhar os distúrbios de marcha e 
linguagem 

 Saber diagnosticar e tratar parasitoses intestinais 
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15 
    20/11 

Criança de 2 a 7 
anos 

 Saber examinar uma criança entre 3 e 7 anos de vida e orientar a 
família sobre: 
 Alimentação adequada para a idade,  
 Acidentes próprios da idade e como preveni-los,  
 Vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), a serem 
realizadas em cada idade 

 Saber fazer as medidas antropométricas e uso das curvas da 
OMS presentes no cartão de vacinação. Saber qual o ganho 
esperado para o peso, altura e perímetro cefálico neste período do 
desenvolvimento e Classificar os desvios de normalidade. Utilizar 
os gráficos da OMS para o rastreio de desvios da normalidade e 
tomar condutas específicas para cada caso 

 Identificar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para 
a idade 

 Saber diagnosticar e tratar Constipação intestinal e Distúrbios de 
Aprendizagem 
 

16 
27/11 

Período de 8 a 10 
anos de idade 

 Saber examinar uma criança entre 8 e 10 anos de vida e orientar 
a família sobre: 
 Alimentação adequada para a idade,  
 Acidentes próprios da idade e como preveni-los,  
 Vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), a serem 
realizadas em cada idade. 

 Saber fazer as medidas antropométricas e uso das curvas da 
OMS presentes no cartão de vacinação. Classificar os desvios de 
normalidade. Utilizar os gráficos da OMS para o rastreio de desvios 
da normalidade e tomar condutas específicas para cada caso 

 Identificar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para 
a idade 

 Saber diagnosticar e orientar sobre puberdade normal e 
precoce. (Estadiamento puberal de Tanner).  

 Saber diagnosticar e orientar sobre Baixa estatura. 
 

17 
04/12 

Adolescência 01 
 
Entrega do 
Portfólio 
 
 
  

 Conhecer as peculiaridades da consulta do adolescente e seus 
aspectos éticos. 

 Saber examinar um adolescente e orientar a família sobre: 
 Alimentação adequada para a idade e distúrbios alimentares 
(bulimia e anorexia),  
 Acidentes próprios da idade e como preveni-los,  
 Vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), a serem 
realizadas em cada idade. 
 Principais situações de risco, do adolescente (drogas, gravidez, 
DST/AIDS, marginalização) e como abordar 

 Saber fazer as medidas antropométricas e uso das curvas da 
OMS presentes no cartão de vacinação.  

 Identificar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para 
a idade 
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 Saber orientar sobre anticoncepção no adolescente. 
 

18 
11/12 

Avalição modular 2  
 

19 
18/12 

Devolutiva  

 
 
 
Objetivos de Aprendizado Ginecologia 
 

Aula Objetivos 

Anatomia dos órgãos genitais 
femininos 
 
 
 

Apresentar a especialidade Ginecologia e seus 
desafios. Descrever a anatomia das mamas e 
órgãos genitais femininos (genitália externa, 

genitália interna, períneo). Aplicar os 
conhecimentos no exame físico ginecológico.  

 

Sangramento Uterino Anormal Entender o conceito e classificação (causas 
orgânicas e não-orgânicas ou funcionais – PALM-
COEIN). Saber conceituar as hemorragias genitais 

anormais, quanto à quantidade, duração e 
ciclicidade. Saber diferenciar se o sangramento é 

proveniente de outros sistemas (sistema urinário ou 
trato intestinal). Conhecer a melhor propedêutica 

de investigação (anamnese, exame físico e 
exames complementares).  Repercussões sobre os 

mais diferentes aspectos (psicológicos, sociais, 
qualidade de vida, limitação para atividades, 
intensidade sintomas, anemia, absenteísmo, 

anemia, procedimentos cirúrgicos). Aprender a 
estabelecer o tratamento mais adequado para cada 

situação, se clínico ou cirúrgico.  
 

Prolapsos genitais e 
incontinência urinária 

Relembrar a anatomia do assoalho pélvico para 
melhor entender as distopias genitais (prolapsos). 

Saber sobre o aparelho de suspensão e de 
sustentação do assoalho pélvico. Entender as 
correlações anatômicas da cavidade pélvica. 

Vascularização e inervação do assoalho pélvico. 
Saber das principais causas, variedades e graus de 

prolapso genital. Descrever os sinais e sintomas 
para o diagnóstico. Diagnóstico diferencial e 

tratamento das distopias genitais. Rever anatomia 
do sistema urinário. Saber conceituar incontinência 

urinária. Entender a fisiologia da micção e os 
mecanismos de continência urinária. Saber sobre 

os fatores determinantes IU. Sinais e sintomas para 
diagnóstico. Exames complementares no 
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diagnóstico de IU. Tipos de tratamentos propostos 
em IU.  

 

Amenorréia primária 
 
 
 
 
 
 
 

Entender conceito e classificação. Saber a etiologia 
e fisiopatologia do quadro. Conhecer as causas 
ovarianas e canaliculares. Identificar principais 
achados de anamnese e exame físico para o 

diagnóstico. Saber sobre os principais exames 
complementares. Conhecer os tipos de tratamento.  
 

Climatério Saber conceituar e entender a fisiologia do 
climatério. Entender as principais modificações e 

consequências desta fase na vida da mulher. 
Conhecer as principais manifestações 

neurogênicas, psicogênicas, metabólicas, 
mamárias, genitais, urinárias e tegumentares do 
período climatérico. Principais sinais e sintomas. 
Exames complementares propostos. Saber sobre 

os tratamentos disponíveis.  
 

Vulvovaginites Entender as diferenças entre flora vaginal normal e 
anormal; identificar os principais patógenos 
envolvidos nas vulvovaginites e vaginoses, bem 
como a fisiopatologia envolvida nesses processos; 
saber como diagnosticar e tratar as vulvovaginites. 

Amenorréia secundária/ 
Anovulação Crônica 
Hiperandrogênica (Síndrome 
dos Ovários Policísticos) 

Entender o conceito de amenorreia secundária e 
suas principais causas; Saber construir o 
diagnóstico diferencial das amenorreias com base 
nos mecanismos de funcionamento do eixo 
hipotálamo-hipófise-ovariano; Saber reconhecer e 
manejar a Síndrome dos Ovários Policísticos. 
 

Patologias Benignas do Útero e 
Anexos/ tumores Ovarianos 

Saber diagnosticar e tratar as principais doenças 
benignas do útero e anexos, com ênfase nos sinais 
e sintomas clínicos e exames auxiliares; 

Violência contra a Mulher/ 
tumores ovarianos 

Compreender os tipos de violência contra a mulher 
e suas repercussões na vivência em sociedade; 
aprender como fazer o atendimento a mulher vítima 
de violência sexual do ponto de vista do 
atendimento ginecológico: como fazer o exame 
físico e ginecológico, provas periciais, profilaxia de 
gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. 
Reconhecer os principais tumores ovarianos, sua 
origem histológica e sintomatologia, bem como 
diagnóstico e tratamento. 

Doença inflamatória pélvica Conhecer os microrganismos envolvidos na 
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Dor pélvica crônica etiopatogenia da Doença Inflamatória pélvica; 
aprender como diagnosticar e tratar a enfermidade. 
Reconhecer os principais diagnósticos diferenciais 
na dor pélvica crônica, com base na anamnese, 
exame físico e propedêutica complementar. 

Câncer de Mama  Rever a anatomia mamária; entender a importância 
do câncer de mama com base em aspectos 
epidemiológicos; saber realizar o rastreio 
populacional desse câncer, e aprender como é feito 
o diagnóstico, estadiamento e tratamento da (o) s 
pacientes com essa neoplasia. 
 

Ciclo Menstrual  O objetivo deste tema é ensinar ao aluno a 
fisiologia do eixo Hipotálamo-Hipófise-Ovariano e o 
mecanismo da menstruação. 
 

Planejamento Familiar Aqui os alunos deverão tomar conhecimento dos 
diversos métodos de anticoncepção reversíveis e 
irreversíveis, seu mecanismo de ação, suas 
vantagens e desvantagens e suas indicações nas 
diversas fases da vida (adolescência, menacme e 
climatério) e suas contra-indicações. 

Infertilidade e Endometriose Os alunos deverão saber fazer a investigação 
propedêutica do casal infértil, e conhecer as 
principais patologias envolvidas na sua etiologia, 
com ênfase na endometriose. 
 

Câncer de Colo Uterino e Lesões 
Precursoras 

Entender os mecanismos envolvidos na gênese do 
câncer de colo uterino e suas lesões precursoras, 
bem como aprender a atuar na prevenção, rastreio 
e tratamento. 
 

 
 
 
IX: AULAS Práticas 
As aulas práticas serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde. Os alunos serão 
divididos em subgrupos para as aulas práticas, conforme tabelas a seguir: 
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Aulas Práticas Pediatria:  
 
Divisão da Turma para aulas práticas SMC1- Pediatria 2019-2       
Policlinica: Prof. Roberto e Dr. Claudinei 
H.C. Serafim de Carvalho (setor dos ambulatórios): Dra Cristiane 
 

Data Policlinica 
Prof 
Roberto 
7:00 as 8:40 

Policlinica 
Prof 
Roberto 
9:00 as 
10:40 

Policlinica 
Dr. 
Claudinei 
7:30 as 9:10 

HCSC 
Dra. 
Cristiane 
8:00 as 9:40 

14/08/19 
21/08/19 
28/08/19 
04/09/19 

A1 A2 B1 B2 

11/09/19 
18/09/19 
25/09/19 
02/10/19 

B2 A1 A2 B1 

09/10/19 
30/09/19 
06/11/19 
13/11/19 

B1 B2 A1 A2 

20/11/19 
27/11/19 
04/12/19 
11/12/19 

A2 B1 B2 A1 

 
Turma A1: Anna Julia, Anna Amarilis, Charles, Daniela Wagner, Danilo Alvin 
Turma A2: Ester, Filipe, Isabela, Leticia, Luan 
Turma B1: Lucas, Luis, Marco, Matheus, Mayane 
Turma B2: Niuza, Patricia, Paulo, Rafael, Renata, Tais 
 
OBS: Para as atividades de pediatria, não serão admitidas trocas de alunos entre os 
grupos! 
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Aulas Práticas Ginecologia 

 
 
 
Divisão da 
Turma para 
aulas práticas 
SMC1- 
Ginecologia 
2019-2      
Sétimo 
PeríodoUBS 
Goiás: Profs 
Simone e Juliete   
UBS Rio Claro: 
prof Roberto e 
Leonardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

práticas data UBS Goiás UBS Rio Claro 

1 14/08 Turma A1 Turma A2 

2 21/08 Turma B1 Turma B2 

3 28/08 Turma A2 Turma A1 

4 04/09 Turma B2 Turma B1 

5 11/09 Turma A1 Turma A2 

6 18/09 Turma B1 Turma B2 

7 25/09 Teste progresso Teste progresso 

8 02/10 Turma A2 Turma A1 

9 09/10 Turma B2 Turma B1 

10 16/10 Turma A1 Turma A2 

11 23/10 congresso congresso 

12 30/10 Turma B1 Turma B2 

13 06/11 Turma A2 Turma A1 

14 13/11 Turma B2 Turma B1 

15 20/11 Turma A1 Turma A2 

16 27/11 Turma B1 Turma B2 

17 04/12 Turma A2 Turma A1 

18 11/12 Turma B2 Turma B1 

19 18/12 avaliação avaliação 
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Turma A1: Anna Julia, Anna Amarilys, Charles, Daniela Wagner, Danilo Alvin 
Turma A2: Ester, Filipe, Isabela, Leticia, Luan 
Turma B1:Lucas, Luis, Marco, Matheus, Mayane 
Turma B2: Niuza, Patricia, Paulo, Rafael, Renata, Tais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jataí, 08/08 /2019 
 
 
 
 
_______________________________ 
Prof Simone Caetano Morale de Oliveira 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
ProfJuliete Teresinha Silva 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Prof Roberto Fabiano Cintra Farias 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Prof Leonardo Carrijo 
 
 
 
 
_________________________________ 
Prof Bruno Borges Ferreira Gomes 
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Prof Denise da Costa Carvalho
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