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DISCIPLINA: TREINAMENTO EM SERVIÇO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  CÓDIGO: RCG 0442 

DIA DO 

MÊS 

DIA DA 

SEMANA 

HORÁRIO 

Início              Final 

TURMA SUBTURMA A U L A  

T  /  P   

ATIVIDADE NOME COMPLETO 

DO MINISTRANTE * 

COLABORADOR** SUGESTÃO DE 

SALA 

O objetivo dessa disciplina é promover a iniciação prática do aluno na assistência obstétrica possibilitando o aprendizado por meio do atendimento de gestantes, 

parturientes e puérperas no Centro Obstétrico do Hospital das Clínicas da FMRP-USP e no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER. Cada 

aluno faz 10 plantões de 12 horas por ano (noturnos e aos finais de semana) sob supervisão de docentes, médicos assistentes e residentes. O aluno participa da 

consulta de admissão da paciente, adquirindo treinamento necessário para a realização da anamnese e exame físico obstétrico. Além disso, participa das avaliações 

das gestantes internadas em trabalho de parto no pré-parto, recebendo ensinamentos sobre assistência obstétrica humanizada e a primeira fase clínica do parto 

(dilatação). Com o objetivo de compreender o mecanismo e as outras fases clínicas do parto (período expulsivo, dequitação placentária e quarto período), o estudante 

tem a oportunidade de observar e até, quando possível, participar dos partos normais. Ainda, participa como instrumentador em cesarianas e acompanha o puerpério 

imediato. 

 * Docente que ministrou a aula ou é responsável por ela. 

 ** Pessoa que ministrou a aula, mas não é servidor da USP. 

 P. Aula Prática    /    T Aula Teórica 

GRADUAÇÃO – FMRP/USP 

Início das Aulas: Primeiro dia do ano letivo de 2017  Fim das Aulas: Último dia do ano letivo de 2017 

 

Distribuição da Carga Horária da Disciplina (por turma) 

- Carga Horária Total: 120 horas anuais 

- Carga Horária das aulas e de outras atividades práticas: 120 horas anuais 

- Carga Horária das aulas teóricas: zero  

COORDENADOR DA DISCIPLINA: Profa. Dra. Alessandra Cristina Marcolin 


