
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS TOLEDO

Coordenação do Curso de Medicina

 

 

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina:   Saúde Materno-Infantil                                                                       1º Semestre 2022  Código: TLDM037

 Natureza: 

 ( X ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  X   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: TLDM 005 TLDM 010
TLDM013 TLDM 106 TLDM 019  Co-requisito:  Modalidade: (  X   ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:

_______

 CH Total:220

 CH Semanal: 11

Prática como
Componente
Curricular
(PCC): 

 

Atividade
Curricular de
Extensão (ACE):

 

Padrão (PD): 

140

Laboratório
(LB): 10 Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 80

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

                                                                                                  EMENTA 

Revisão de semiologia em Ginecologia e Obstetrícia e aspectos éticos e legais no atendimento ginecológico. Atenção preventiva à mulher.
Exames complementares em ginecologia e Obstetrícia. Patologias benignas na Ginecologia. Endocrinologia reprodutiva, oncologia
ginecológica, sexualidade e disfunções sexuais. Atenção ao pré natal, complicações clínica e obstétrica, atendimento ao trabalho de parto e
parto. Revisão de semiologia da criança. Atendimento ao Recém-nascido. Alojamento conjunto. Patologias mais frequentes do período
neonatal. Puericultura. Alterações do crescimento (desnutrição, obesidade). Imunização. Educação em direitos humanos.

 

                                                                                                              PROGRAMA

Acolhimento e esclarecimento e pactuação sobre as atividades desenvolvidas no módulo.  

OBSTETRÍCIA  

Teórica:  

1. Semiologia em Obstetrícia 

2. Exames complementares em Obstetrícia 

3. Atenção ao Pré Natal 

4. Complicações clinicas e obstétricas 

5. Atendimento ao trabalho de parto e parto 

Prática especifica: Ambulatório de Obstetrícia e Gestação Alto Risco
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GINECOLOGIA:  

Teórica 

1. Princípios da assistência à paciente nas diferentes fases da vida da mulher. Avaliação clínica. 

2. Atenção preventiva à saúde e rastreamento 

3. Planejamento familiar 

4. Sexualidade e disfunção sexual  

5. Saúde da população LGBTQIA+

6. Infecções geniturinária e Doenças sexualmente transmissíveis 

7. Dor pélvica 

8. Massa Pélvica 

9. Endometriose 

10. Doença intraepitelial do colo, vagina e vulva  

11. Câncer de colo de útero, vagina e vulva 

12. Câncer de endométrio e ovário 

13. Câncer de mama 

14.  Patologias cirúrgicas e principais cirurgias ginecológicas 

15. Amenorreia 

16. Sangramento uterino anormal 

17. Menopausa  

18. Infertilidade  

Prática especifica: Ambulatório de Ginecologia   

PEDIATRIA 

Teórica:  

1. Revisar principais características de cada sistema- prática; 

2. Preparo para a assistência ao RN; 

3. Avaliação da vitalidade ao nascer; 

4. Assistência ao RN de termo com boa vitalidade; 

5. Aspectos éticos da assistência ao RN na sala de parto; 

6. Aleitamento materno; 

7. Objetivos e importância do AC; 

8. Cuidados (posicionamento, controle sinais vitais, manipulação, higiene, exame físico, testes/triagens, vacinação, alta); 

9. Infecções congênitas (TORCHS); 

10. Sepse neonatal; 

11. Icterícia neonatal; 

12. Convulsões no período neonatal; 

13. Asfixia perinatal; 

14. Distúrbios respiratórios do RN (DMH, TTRN, PNM, HPP);  

15. Promoção de saúde e prevenção (aleitamento materno, monitoração do crescimento, promoção do desenvolvimento, atividade física,
nutrição);  

16. Prevenção de acidentes;  

17. Problemas comuns em ambulatório pediátrico (febre, dores recorrentes funcionais, adenomegalias, diarreia, anemias, infecções
respiratórias agudas). 

Prática especifica: Ambulatório de Pediatria e Puericultura.
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OBJETIVO GERAL

Capacitar e exercitar o aluno para realizar raciocínio clinico e compreender os aspectos fisiopatológicos, epidemiológicos, clínicos e
biopsicossociais em Pediatria, ginecologia e obstetrícia. Incentivo a postura profissional ética.   

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitar para o exame clinico obstétrico; 

Conhecer os principais exames complementares em obstétrica, suas indicações, interpretação e aplicação durante o pré natal normal e
alto risco. 

Capacitar para a atenção ao Pré Natal 

Conhecer a fisiopatologia das principais patologias obstétrica, suas complicações e tratamento.  

Conhecer o atendimento ao trabalho de parto e parto; 

Promover a prevenção à saúde e rastreamento. 

Conhecer métodos anticoncepcionais e capacitar para a indicação em diferentes contextos da saúde.  

Discutir a sobre sexualidade, disfunções e identidade de gênero. 

Capacitar para identificação clínica e laboratorial das principais infecções ginecológica e doenças sexualmente transmissíveis. 

Identificar as principais causas de dor e massas pélvica. 

Avaliar aspectos epidemiológicos, prevenção e diagnóstico do câncer ginecológico. 

Capacitar para avaliação para endocrinopatologias ginecológicas. 

Executar de forma adequada anamnese e exame físico da criança 

Formular ao final de cada prática em ambulatório hipóteses quanto ao crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, alimentação,
calendário vacinal e doenças 

Capacitar o aluno nos principais conceitos e condutas no atendimento na sala de parto 

Capacitar o aluno no atendimento na sala de parto ao RN baixo risco 

Capacitar atendimento seguimento de RN de baixo risco 

Acompanhar desenvolvimento neuropsicomotor crianças da comunidade 

Delinear perfil epidemiológico de lactentes no CMEI 

Saber os conceitos de nutrição saudável na criança 

Conhecer as principais patologias do período neonatal 

Conhecer as patologias mais frequentes em ambulatórios de pediatria 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Durante as aulas serão usadas metodologias ativas principalmente sessões de TBL (Team-Basead Learning), baseadas na problematização de
resolução de casos clínicos em pequenas equipes de alunos. Em conferências os alunos serão apresentados aos conteúdos curriculares
teóricos através de atividades em sala. As aulas práticas serão ministradas em ambulatórios de especialidades, referentes ao conteúdo

ministrado. Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia, insumos de laboratório e softwares
específicos. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Duas avaliações cognitivas e avaliação das sessões de TBL, com a seguinte composição das médias: 

1ª avaliação - prova teórica (50%) + avaliação aula prática (20%) + sessões de TBL (30%) 

2ª avaliação - prova teórica (50%) + avaliação aula prática (20%) + sessões de TBL (30%) 

Nota final do módulo - média da 1ª e 2ª avaliações 

Critério de aprovação: média 70 

Critério de aprovação com prova final: média 50 

Modalidades de Avaliação 

Provas teóricas: questões abertas (discursivas) e questões objetivas 

Sessões de TBL – em cada sessão são realizadas avaliação individual (50%), avaliação do grupo (40%) e avaliação do professor (10%). 
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