
 

 

 

 

 

MANUAL DO PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM GINECOLOGIA 

E OBSTETRÍCIA 

 

 

 

Março - 2016 

 



 

 

 

 

Coordenador da Comissão de Residência Médica 

Cybelle Cristina Pereira Rodrigues 

Coordenadora do Programa de Residência de Ginecologia e Obstetrícia 

Ana Carla Araújo Campos 

Preceptores do CESUPA: 

Ana Carla Araújo Campos 

Ana Paula Siqueira 

Celso Hideo Fukuda 

Cynthia Lins 

Debora Queiroz 

Djenanne Caetano 

Milena Caldato 

Rodolpho Vieira 

Taisa Andrade Pereira 

Preceptores dos serviços credenciados e colaboradores 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 4 

2. OBJETIVO GERAL .............................................................................................. 4 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 5 

3. METODOLOGIA DO PRMGO/CESUPA ............................................................. 6 

4. ATIVIDADES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ............................ 6 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO TEÓRICO DO PRMGO................................... 7 

5.1 PROGRAMA TEÓRICO EM OBSTETRÍCIA ............................................... 7 

5.2 PROGRAMA TEÓRICO EM GINECOLOGIA .............................................. 8 

6. AVALIAÇÃO ..................................................................................................... 10 

6.1 NOTA TEÓRICA ......................................................................................... 10 

6.2 NOTA PRÁTICA ......................................................................................... 10 

6.3 PORTIFÓLIO ............................................................................................... 10 

6.4 PROJETO DE PESQUISA ........................................................................... 10 

6.5 NOTA FINAL .............................................................................................. 10 

7. MÓDULOS DE ATIVIDADES E RODÍZIOS ..................................................... 11 

8. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA ............................................................................. 11 

9. REFERÊNCIAS .................................................................................................. 13 

APÊNDICE A: FICHA DE AVALIAÇÃO.............................................................. 15 

APÊNDICE B: FICHA DE FREQUÊNCIA ............... Erro! Indicador não definido. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                           



4 

 

1. Introdução 

A Residência Médica foi instituída pelo Decreto nº 80.281, de 05 de     setembro de 1977 e 

constitui uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de 

especialização, funcionando em Instituições de Saúde, sob a orientação de profissionais médicos de 

elevada qualificação ética e profissional, sendo considerada o “padrão ouro” da especialização 

médica. O Programa de Residência Médica, cumprido integralmente dentro de uma determinada 

especialidade, confere ao Médico Residente o título de especialista (Ministério da Educação/ MEC/ 

Secretaria de Educação Superior) frente às principais entidades certificadoras, como o Conselho 

Federal de Medicina, a Comissão Nacional de Residência Médica, a Associação Médica Brasileira e 

o Ministério da Educação. Trata-se de uma responsabilidade legal e ética expedir certificados, de 

validade nacional, que conferem ao médico residente que terminou o PRM o título de especialista. O 

modelo de formação da residência médica consiste então no treinamento em serviço com carga 

horária específica, tutoria presencial, programa teórico compatível com a prática e necessidade de 

confecção de trabalho final no formato de monografia de conclusão de curso. 

O programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia é regulamentado pela 

Resolução CNRM Nº 02 /2006, de 17 de maio de 2006, que tem como  objetivo formar um 

especialista em Obstetrícia e Ginecologia apto a promover a saúde e prevenir, diagnosticar e tratar as 

afecções relacionadas à mulher, nas diferentes fases da vida, bem como desenvolver habilidades e 

raciocínio crítico nas sub-especialidades e nas diversas áreas de atuação.  

A Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia do Centro Universitário do Pará-

CESUPA, teve seu credenciamento provisório autorizado pela Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM) e Ministério da Educação (MEC) em dezembro de 2015, ofertando então 4 vagas 

para R1 neste mesmo ano. O mesmo número de vagas de R1 estará disponível para os residentes de 

2º e 3º anos, ocupadas automaticamente pelos que completaram o 1º e 2º ano de residência, 

respectivamente, sempre que tenham alcançado um rendimento acadêmico considerado adequado, 

mediante nota que será conferida em cada estágio e através de provas específicas. 

2. Objetivo geral 

Tornar o médico residente apto a prevenir, diagnosticar e tratar as afecções relacionadas à 

saúde da mulher, nas áreas da ginecologia, obstetrícia e oncologia ginecológica, bem como nas suas 

sub-especialidades.  
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2.1 Objetivos específicos 

2.1.1 Conhecer e interpretar os principais aspectos epidemiológicos, demográficos e 

socioeconômico-culturais que interferem na saúde da mulher.  

2.1.2 Desenvolver conhecimentos para o adequado entendimento da relação entre alterações 

psíquicas e distúrbios tocoginecológicos.  

2.1.3 Praticar assistência pré-natal em todos os níveis.  

2.1.4 Capacitar na prevenção, diagnóstico e tratamento das principais intercorrências clínicas e 

obstétricas.  

2.1.5 Aprimorar o conhecimento e as habilidades para a assistência ao parto e puerpério.  

2.1.6 Adquirir habilidades para a prática adequada da Obstetrícia operatória (Tocurgia).  

2.1.7 Diagnosticar e tratar as complicações clínicas e cirúrgicas mais freqüentes em 

Obstetrícia.  

2.1.8 Diagnosticar e tratar as urgências e emergências obstétricas e ginecológicas.  

2.1.9 Desenvolver conhecimentos e habilidades em medicina intensiva, relacionados às 

afecções obstétricas e ginecológicas.  

2.1.10 Desenvolver conhecimentos em medicina fetal; habituar-se ao diagnóstico ultra-

sonográfico das principais afecções fetais.  

2.1.11 Capacitar na prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções ginecológicas, incluindo 

ginecologia infanto-puberal, distúrbios endocrinológicos, DST/AIDS, patologia do trato 

genital inferior, algia pélvica, endometriose, climatério e doenças da mama. 

2.1.12 Desenvolver conhecimentos e habilidades em reprodução humana, incluindo 

planejamento familiar e infertilidade. 

2.1.13 Adquirir habilidades em cirurgias ginecológicas e mamárias, para o tratamento das 

doenças benignas e malignas. 

2.1.14 Adquirir conhecimentos em procedimentos especializados em Ginecologia, como 

colposcopia, laparoscopia diagnóstica e cirúrgica, histeroscopia diagnóstica e cirúrgica, 

mamografia, uroginecologia e urodinâmica. 

2.1.15 Capacitar na prevenção e diagnóstico das neoplasias malignas ginecológicas e da mama, 

e tornar-se apto a estabelecer um planejamento terapêutico adequado particularmente nos 

estádios iniciais, bem como conhecer a sua evolução prognóstica. 

2.1.16 Diagnosticar e tratar as complicações cirúrgicas mais freqüentes em Ginecologia. 

2.1.17 Desenvolver conhecimentos em diagnóstico por imagem em Obstetrícia e Ginecologia. 

2.1.18 Desenvolver conhecimentos relacionados a responsabilidade ética e profissional. 
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3. Metodologia do PRMGO/CESUPA 

Embasado no treinamento em serviço nas unidades básicas de saúde (UBS), nos ambulatórios 

de especialidades médicas do CESUPA (CEMEC), nos ambulatórios, enfermarias e unidades 

cirúrgicas dos hospitais credenciados no município de Belém. Será de responsabilidade dos 

residentes o atendimento dos pacientes, sendo supervisionados pelos docentes e médicos envolvidos 

com o programa. O aprendizado será feito prioritariamente com atividades práticas, discutindo os 

casos atendidos e realizando os procedimentos que lhes sejam atribuídos. Essas atividades incluem às 

atividades de plantões, diurnos (finais de semana e feriados) e noturnos. 

De acordo com as normas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) o PRMGO 

se desenvolve ao longo de, no mínimo três anos, com 30 dias de férias anuais e carga horária 

semanal máxima de 60 horas incluindo 12 a 24 horas de plantão.  

4. Atividades do Programa de Residência Médica 

O primeiro ano será mais voltado à formação obstétrica, desenvolvendo uma atuação intensa 

em obstetrícia, mas incluirá atuação em ginecologia básica e iniciação cirúrgica e ultra-sonografia.  

No segundo ano, a formação contemplará mais a área de ginecologia, com atuação em 

ambulatórios especializados, pronto atendimento tocoginecológico e atividades cirúrgicas de 

Ginecologia, além de atuação em pré-natal de alto risco, pré-natal de adolescentes e centro 

obstétrico. Ainda no segundo ano o residente iniciará também sua formação em oncologia 

ginecológica e continuará seu aperfeiçoamento em ultra-sonografia.   

No terceiro ano o residente continuará atuando na área de gravidez de alto risco, participará 

de ambulatórios especializados de obstetrícia, freqüentará centro obstétrico, freqüentará ambulatórios 

de mastologia e de oncologia pélvica, terá aprendizado em endoscopia ginecológica e 

complementará sua formação em todos os ambulatórios especializados de Ginecologia. Deve ter 

treinamento no atendimento de pacientes graves e concluir seu aprendizado básico de ultra-

sonografia.  

Nesses três anos a formação teórica deve ser feita por meio de aulas expositivas e na forma de 

reuniões e debates clínicos, bem como em reuniões para discussão de artigos científicos e de revisão 

de temas e protocolos, que podem ser organizadas e apresentadas pelos próprios residentes, com a 

presença de integrantes do corpo de ensino do serviço. 



7 

 

5. Conteúdo programático teórico do PRMGO 

Deve abranger os tópicos referentes a gravidez normal e patológica, a assistência a parto 

normal e distócico, assim como a ginecologia geral e especializada, além de temas relacionados aos 

avanços da especialidade, discussões éticas, bioéticas e da atuação do profissional. 

5.1 Programa teórico em Obstetrícia 

Abrangerá Obstetrícia Normal; Aspectos Preventivos Obstétricos; Intercorrências Clínicas na 

Gestação; Lactação; Anticoncepção Puerperal; Patologias Obstétricas e Puerperais; Cirurgia 

Obstétrica e Tocurgia; Emergências Obstétricas; Terapia Fetal; Aspectos Éticos e Responsabilidade 

Médica; Artigos de Atualização. 

Temas de Obstetrícia: 

 Embriologia e desenvolvimento fetal 

 Modificações fisiológicas da gestação 

 Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal 

 Diagnóstico da gravidez/Propedêutica clínica e laboratorial 

 Abortamento espontâneo 

 Abortamento habitual 

 Abortamento infectado e choque séptico (de causa obstétrica) 

 Gestação ectópica 

 Doença trofoblástica gestacional 

 Assistência pré-natal normal e alto risco 

 Assistência ao parto 

 Avaliação da idade gestacional e maturidade fetal 

 Avaliação da vitalidade fetal 

 Indução e condução ao parto 

 Assistência ao puerpério 

 Puerpério patalógico (infecção, hemorragia,etc.) 

 Distocias mecânicas 

 Prematuridade 

 Gestação prolongada 

 Discinesias 
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 Apresentações anômalas 

 Gemelidade 

 Isoimunização ao Fator Rh 

 Sofrimento fetal agudo 

 Ruptura prematura das membranas 

 DPP, Placenta prévia, Ruptura uterina 

 Hipertensão na gestação 

 Avaliação do crescimento fetal e crescimento intra-uterino retardado 

 Coagulopatias 

 Morte fetal intra-útero 

 Diabetes na gestação 

 Infecções pré-natais não viróticas 

 Interrupção da Gestação 

 Infecções pré-natais viróticas 

 Cardiopatias na gestação 

 Terapêutica medicamentosa na gestação 

 Nefropatias na gestação 

 Noções gerais: cardiotocografia, ultra-sonografia e dopplervelocimetria. 

 

5.2 Programa teórico em Ginecologia 

Abrangerá Ginecologia Geral; Aspectos Preventivos Ginecológicos e Oncológicos; 

Planejamento Familiar; Patologia do Trato Genital Inferior, Esterilidade e Infertilidade; 

Reprodução Humana Assistida; Ginecologia Endócrina; Climatério; Doenças Sexualmente 

Transmissíveis; Cirurgia Ginecológica e Laparoscópica; Mastologia, Oncologia Ginecológica; 

Terapêutica Oncológica; Cirurgia Oncológica; Artigos de Atualização. 

 

Temas de Ginecologia: 

 Embriologia e anatomia do aparelho urogenital feminino 

 Fisiologia menstrual – controle neuroendócrino 

 Esteroidogenese 

 Semiologia ginecológica 

 Desenvolvimento puberal normal e anormal 
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 Malformações genitais 

 Planejamento familiar – Métodos anticoncepcionais 

 Amenorréias 

 Sangramento genital 

 Hemorragia uterina disfuncional 

 Vulvovaginites 

 Doenças sexualmente transmissíveis 

 Doença inflamatória pélvica 

 Dor pélvica crônica 

 Incontinência urinária 

 Miomatose uterina 

 Endometriose 

 Dismenorréia 

 Síndrome Pré-Menstrual 

 Climatério 

 Patologias Benignas da Mama 

 Infertilidade conjugal 

 Sexualidade 

 Doenças malignas da mama 

 Propedêutica mamária 

 Câncer de colo uterino 

 Câncer de endométrio 

 Tumores anexiais 

 Câncer de ovário 

 Câncer de vulva 

 Outros tumores ginecológicos 

 Técnica cirúrgica 

 Complicações pós-operatórias 

 Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos 

 Endoscopia ginecológica – procedimentos histeroscópicos 

 Endoscopia ginecológica – procedimentos laparoscópicos 

 Técnicas diagnósticas e terapêuticas em uroginecologia 
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O conteúdo programático teórico será abordado através de: 

 Aulas teóricas ministradas pelos residentes coordenadas pelos preceptores e docentes 

convidados. 

 Discussões de casos clínicos, coordenados pelos preceptores. 

 Seminários ministrados pelos residentes e supervisionados pelos preceptores e docentes 

convidados. 

 Reuniões de Revisão Bibliográfica. 

 Reuniões Clínicas. 

 Discussão com supervisão docente de casos atendidos nos ambulatórios. 

 Discussão didática, em visita às enfermarias, de casos internados. 

 Supervisão docente nas cirurgias obstétricas, ginecológicas e oncológicas. 

 Participação em pesquisas, com supervisão docente. 

 Atividades teóricas em cursos/ congressos/ jornadas/ debates etc. com devida comprovação 

da participação do médico residente. 

 Incentivo à participação em eventos científicos e de atualização da especialidade. 

6. Avaliação 

A avaliação dos médicos residentes será realizada da seguinte forma:  

6.1 Nota Teórica 

Avaliação semestral.  

6.2 Nota Prática 

Aplicada ao final de cada módulo prático, sob responsabilidade do Médico Preceptor, 

utilizando ficha padronizada.  

6.3 Portifólio 

Será exigida, bimestralmente, a elaboração de Portfólio, informando as doenças dos pacientes 

atendidos, número de atendimentos, assuntos discutidos, procedimentos realizados, afim de 

realizar ajustes na programação em tempo hábil para garantir que os objetivos propostos 

sejam alcançados; 

6.4 Projeto de pesquisa 

Será exigida a elaboração e execução de um Projeto de Pesquisa, do qual, os resultados 

deverão ser apresentados ao final do treinamento; 

6.5 Nota final 

As notas serão compostas da seguinte maneira 
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 Nota final do R1: (Média das notas teóricas do R1 + Média das notas práticas do R1+ 

Nota de qualificação do projeto de pesquisa)/3 

 Nota final do R2: (Média das notas teóricas do R2 + Média das notas práticas do R2+ 

Nota de apresentação dos resultados do projeto de pesquisa)/3 

 Serão considerados aprovados aqueles que obtiverem nota final igual ou superior a 7 

em cada ano e cumprirem integralmente a carga horária do programa. 

7. Módulos de atividades e Rodízios 

Rodízios dos R1 – 2016 

MÓDULO 1 – M1 

HORA SEG TER QUA QUI SEX 

8:00 – 12:00 PPP/CO (FSCM) PPP/CO (FSCM) Ambulatório de Pré-

natal (CEMEC) 

USG (CEMEC) Ambulatório de 

Pré-natal 

(CEMEC) 

14:00 – 18:00 Triagem (FSCM) Triagem/AMIU (FSCM) Triagem (FSCM) Triagem/AMIU (FSCM) Triagem (FSCM) 

MÓDULO 2 – M2 

HORA SEG TER QUA QUI SEX 

7:00 – 12:00 Triagem (FSCM) Triagem (FSCM) PPP/CO (FSCM) PPP/CO (FSCM) USG (CEMEC) 

14:00 – 18:00 Ambulatório de PTGI 

(CEMEC) 

Ambulatório de 

Infectologia/DST 

(CEMEC) 

Ambulatório de PTGI 

(CEMEC) 

Ambulatório de 

climatério (CEMEC) 

PPP/CO (FSCM) 

MÓDULO 3 – M3 

HORA SEG TER QUA QUI SEX 

7:00 – 12:00 Enfermaria de 

patologia obstétrica 

(FSCM) 

Enfermaria de patologia 

obstétrica (FSCM) 

Enfermaria de 

patologia obstétrica 

(FSCM) 

Enfermaria de patologia 

obstétrica (FSCM) 

Enfermaria de 

patologia 

obstétrica (FSCM) 

14:00 – 18:00 Cirurgia ginecológica 

(Beneficente) 

Ambulatório de hebiatria 

(CEMEC) 

Cirurgia ginecológica 

(Beneficente) 

PPP/CO (Beneficente) PPP/CO 

(Beneficente) 

MÓDULO 4 – M4 

HORA SEG TER QUA QUI SEX 

7:00 – 12:00 Cirurgia ginecológica  

(FSCM) 

Cirurgia ginecológica  

(FSCM) 

Cirurgia ginecológica  

(FSCM) 

Cirurgia ginecológica  

(FSCM) 

Cirurgia 

ginecológica  

(FSCM) 

14:00 – 18:00 Cirurgia ginecológica  

(FSCM) 

Cirurgia ginecológica  

(FSCM) 

Cirurgia ginecológica  

(FSCM) 

Cirurgia ginecológica  

(FSCM) 

Cirurgia 

ginecológica  

(FSCM) 

Atividade teórica: segunda-feira 18:30 (CESUPA) / terça e quinta-feira 18:30 (FSCM) 

RODÍZIO ANUAL - 2016 

R1 MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

A M1 M1 M2 M2 M3 M3 M1 M1 FÉRIAS  M4 M4 M2 

B M2 M2 M1 M1 FÉRIAS  M4 M4 M3 M3 M2 M1 M1 
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FICHA DE AVALIAÇÃO 

NOME: 

LOCAL DE TREINAMENTO: 

PERÍODO DE TREINAMENTO:  

Item a ser avaliado 
1 2 3 4 5 

Nunca  Raramente  Às vezes Frequentemente Sempre  

1. Realiza anamnese completa, utilizando 

linguagem apropriada, de maneira 

respeitosa, ética e individualizada? 

     

2. Realiza adequadamente o exame físico 

geral? 
     

3. Realiza com desenvoltura e rigor técnico 
exames e procedimentos ginecológicos e 

obstétricos? 

     

4. Identifica dados críticos, subjetivos e 

objetivos, importantes para o 

atendimento do paciente? 

     

5. Indica de forma precisa e racional os 

exames complementares para condução 

do caso e os interpreta corretamente? 

     

6. Apresenta raciocínio clínico coerente, 

formula hipóteses diagnósticas e 

diagnósticos diferenciais pertinentes? 

     

7. É capaz de tomar decisões, diagnósticas 

e terapêuticas, considerando as 

comorbidades, preferências do paciente e 

as melhores evidências da literatura? 

     

8. É participativo e interessado na 
realização de atividades, delegadas ou 

não? 

     

9. Conhece as políticas de promoção, 

recuperação e atenção à saúde da 

paciente assim como os níveis de 

atenção, dando encaminhamento 

adequado ao caso? 

     

10. Mantém anotações apropriadas e 

legíveis? 
     

11. Preenche corretamente os formulários e 

documentos? 
     

12. Solicita e aceita feedback de preceptores 

de forma respeitosa na atividade diária? 
     

SOMA  

MÉDIA  

Caso a resposta aos itens abaixo seja “NÃO”, deverá ser reduzido até 0,5 ponto por item  

É pontual?  

É assíduo?  

Cumpre normas e regulamentos?  

Mantém bom relacionamento com pacientes, familiares e equipe multidisciplinar?  

Média: Pontos perdidos: MÉDIA FINAL  

 

_____________________________________ 

Assinatura e Carimbo do preceptor 
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FICHA DE FREQUÊNCIA 

Nome: 

Local de treinamento: 

DIA ASSINATURA 
1º TURNO 2º TURNO Visto do 

Responsável Entrada Saída Entrada Saída 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

 


