
 

 

 
 
 
 

  

�  Os residentes da Tocoginecologia

calendário da FCM ou do

residência, favor atentar no

o Feriados municipais

o Carnaval 2018: 

normal 

o Feriados municipais

funciona em esquema

o Feriados estaduais:

o Feriados nacionais

o Recesso de final

 

�  R2: CIRURGIA GINECOL

o Horário de chegada

que esteja pronto

atividades no Centro

o Evolução e pres

Ambulatório 

▪ Ambulat

▪ CC: demais

o Internações ao longo

o O R2 deverá discutir

como definir a ordem

diariamente à enfermeira

o Na eventualidade

(CO) para ajudar

 

�  R1a: CENTRO OBSTÉTRICO

o Horário de chegada

o Atendimento dos

o Evolução das pacientes

o Deverá participar

ORIENTAÇÕES AOS 
RESIDENTES DE 

TOCOGINECOLOGIA 2018 – 
ESTÁGIOS HES 

Tocoginecologia seguem o calendário próprio do HES, que 

do CAISM. Portanto, a fim de não haver problemas com escalas

no início do estágio ao Calendário Administrativo do HES: 

municipais de Campinas são dias normais no HES  

 dias 12/2 e 13/2 serão feriado. Dia 14/2 (Quarta-feira 

municipais de Sumaré: 26/7 (aniversário da cidade): residentes liberados,

esquema de plantão 

estaduais: 9/7 é feriado  

nacionais são comuns 

final de ano: não haverá recesso 

GINECOLÓGICA 

chegada às 07h00; poderá chegar antes se o residente julgar 

pronto para discussão e visita com os médicos contratados antes

Centro Cirúrgico (CC) ou Ambulatório 

prescrição pré e pós-operatórios todas as manhãs, antes das

Ambulatório: segundas-feiras (manhã) e sextas-feiras (tarde) 

demais períodos 

longo da rotina diária 

discutir com o médico contratado todas as internações de 

ordem das cirurgias para o dia seguinte. Esta ordem deverá

enfermeira chefe da Enfermaria na véspera do procedimento

eventualidade de não haver cirurgias eletivas, o R2 deverá dirigir-se 

ajudar na rotina deste setor  

TRICO 

chegada 07h00, horário de saída 19h00 

dos casos de UER 

pacientes internadas ou em observação no pré-parto 

participar dos procedimentos, juntamente com os médicos contratados

 

 por vezes difere do 

escalas de plantões da 

 de Cinzas) será dia 

liberados, pois o HES 

 necessário, de forma 

antes do início de suas 

das rotinas de CC ou 

 pré-operatórios, bem 

deverá ser comunicada 

procedimento 

 ao Centro Obstétrico 

contratados 



 

 

o Compõe o aprendizado a condução dos casos, além das discussões das internações 

 

 

�  R1b: ENFERMARIA 

o Manhãs: horário de chegada às 07h00; poderá chegar antes se o residente julgar necessário, de 

forma que esteja pronto para discussão e visita, com os médicos contratados, até às 08h30. A 

prioridade é a evolução de todas as gestantes e das puérperas patológicas, mas o residente 

deverá estar ciente de todos os casos da Enfermaria para a rotina do dia. Deverá ajudar o 

médico contratado na supervisão dos internos 

o Tardes: permanecerá na Enfermaria para as pendências e intercorrências do dia a dia; poderá 

ajudar o R2 nas internações e pré-operatórios e eventualmente será chamado para auxiliar 

cirurgias no CC 

o Horário de saída: às 19h00 deverá dirigir-se ao CO para a passagem do plantão 

o Às terças e quartas-feiras o R1b ficará à disposição do estágio da Cirurgia Geral, das 13h00 às 

17h00; às 17h00 deverá voltar à Enfermaria da GO para resolver as pendências do dia e às 

19h00 dirigir-se ao CO para a passagem do plantão  

 

�  Em caso de férias dos contratados, ou bloqueios de ambulatórios ou de centro cirúrgico, o R2 deverá 

manter sua rotina de pré e pós-operatórios e após dirigir-se ao CO 

 

�  Os residentes estão liberados para as atividades didáticas no CAISM às quintas-feiras, das 07h00 às 

08h00, quando houver confirmação das mesmas. Após o término da aula, deverão dirigir-se 

impreterivelmenteao estágio de Sumaré - o R2 e o R1b deverão apresentar-se na Enfermaria a partir das 

08h30 ou antes se possível; o R1a no Centro Obstétrico 


