Curso de Pós-Graduação em Saúde da Mulher

Valor da Inscrição: R$ 50,00

Curso: Pós-Graduação em Saúde da Mulher

Nível: Lato Sensu / Especialista

Objetivo: proporcionar qualificação de profissionais da área da saúde para atuação eficiente
na atenção à Saúde da Mulher em equipes multiprofissionais, considerando os aspectos da
promoção, prevenção, cura e reabilitação da saúde pautado em Políticas Públicas de Saúde
desenvolvendo competências e habilidades compatíveis a atuação nos vários serviços que
compõem a Rede Atenção à Saúde no SUS na perspectiva da atenção integral à saúde da
mulher.
Público Alvo: Profissionais de saúde de nível superior atuantes no contexto dos serviços
públicos e privados na atenção à saúde da mulher ou com interesse nesta área de
concentração: enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos,
odontólogos, fonoaudiólogos, educadores físicos ou outras áreas relacionadas.
Disciplinas:
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1.Políticas pública de saúde na atenção à saúde da mulher
2.Planejamento e gestão em saúde da mulher
3.Atenção à saúde sexual e reprodutiva (planejamento reprodutivo)
4.Metodologia da pesquisa e da produção científica
5.Anatomia e fisiologia do sistema reprodutivo feminino
6.Aspectos éticos e bioéticos no exercício profissional aplicados à saúde da mulher
7.Atenção integral à saúde da mulher no ciclo gestacional (atenção pré-natal)
8.Atenç~so integral à saúde da mulher durante o parto e puerpério
9.Atenção integral à saúde da mulher: climatério e menopausa
10.Atenção integral à saúde das mulheres: patologias envolvidas no ciclo de vida
11.Atençao integral à saúde da mulher em situação de vulnerabilidade
12.Seminário de monografia I
13.Urgência e emergência em saúde da mulher
14.Diretrizes para rastreamento do câncer de colo de útero
15.Diretrizes para rastreamento do câncer de mama
16. Estudos monográficos I
17. Estudos monográficos II

Duração do Curso: 20 meses
Carga Horária: 425h/a
Conclusão de Curso: Artigo ou Monografia
Mensalidades: 20 x R$ 220,00
Documentação necessária para inscrição
1. Curriculum atualizado (uma via) 2. Uma foto 3 X 4 recente 3. Xerox Diploma ou
Declaração de Conclusão do Curso de Nível Superior
4. Fotocopia da carteira de identidade e do CPF
Informações: (88) 99659-7364 (Aparecida)

(88) 3102-1291 (Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa)
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