
ROTINA SEMANAL – CLÍNICA CIRÚRGICA I 

ROTINAS DOS ALUNOS ESCALONADOS – Enfermaria, Policlínica e Ambulatório 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

7:30h – 08:30h – 

Visita a Enfermaria 

(Todos os internos, exceto o 

que irá realizar ambulatório) 

7:30h – 08:30h – 

Visita a Enfermaria 

(Todos os internos, exceto o 

que irá realizar ambulatório) 

7:30h – 08:30h – 

Visita a Enfermaria 

(Todos os internos, exceto o 

que irá realizar ambulatório) 

7:30h – 08:30h – 

Visita a Enfermaria 

(Todos os internos, exceto o que 

irá realizar ambulatório) 

7:30h – 08:30h – 

Visita a Enfermaria 

(Todos os internos, exceto o 

que irá realizar ambulatório) 

Plantão Plantão 

8:30h – 11:30h  (3h) 

(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado  

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só terá 

atividade no período da tarde, 

caso haja intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

8:30h – 11:30h  (3h) 

(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado  

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só terá 

atividade no período da tarde, 

caso haja intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

8:30h – 11:30h  (3h) 

(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado 

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só terá 

atividade no período da tarde, 

caso haja intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

8:30h – 11:30h  (3h) 

(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado 

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só terá 

atividade no período da tarde, 

caso haja intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

8:30h – 11:30h  (3h) 

(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado 

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só terá 

atividade no período da tarde, 

caso haja intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

Plantão Plantão 

12 h - Almoço 12 h - Almoço 12 h - Almoço 12 h - Almoço 12 h - Almoço   

14h – 17h (3 h)  

No caso de haver 

intercorrência na enfermaria, 

ou ser solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

14h – 17h (3 h)  

No caso de haver 

intercorrência na enfermaria, 

ou ser solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

14h – 17h (3 h)  

No caso de haver 

intercorrência na enfermaria, 

ou ser solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

14h – 17h (3 h)  

No caso de haver 

intercorrência na enfermaria, 

ou ser solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

14h – 17h (3 h)  

No caso de haver 

intercorrência na enfermaria, 

ou ser solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

Plantão  
 

Plantão  
 

Carga horária prevista ambulatório: 14 h semanais. 
Carga horária prevista enfermaria: 4 h diárias. 
 

OBS: Plantão de Pronto Socorro durante a semana (segunda-feira a sexta-feira) será das 20:00 às  07:00 h. 
         Final de semana – Plantão de 24 h de sob-aviso. 

Plantão de Final de semana: Rodízios entre os internos da cadeira, um por final de semana. O mesmo deverá ajudar na visita à enfermaria. O interno 
deve participar do atendimento, avaliação, diagnóstico e tratamento dos pacientes admitidos na Emergência, sempre acompanhado, orientado e/ou 
supervisionado pelo STAFF de plantão, desenvolvendo suas habilidades, o conhecimento, o compromisso e a atitude médica e ética. 

 
 

 



ROTINAS DOS ALUNOS ESCALONADOS – CLINICA CIRURGICA 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8:00h – 12:00h (4h) 

14:00 – 16:00h (2h) 

O interno escalado 

(Centro Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores e 

residentes. 

2 alunos 

8:00h – 12:00h (4h) 

14:00 – 16:00h (2h) 

O interno escalado 

(Centro Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores e 

residentes. 

2 alunos 

8:00h – 12:00h (4h) 

14:00 – 16:00h (2h) 

O interno escalado 

(Centro Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores e 

residentes. 

2 alunos 

8:00h – 12:00h (4h) 

14:00 – 16:00h (2h) 

O interno escalado (Centro 

Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores e 

residentes. 

2 alunos 

8:00h – 12:00h (4h) 

14:00 – 16:00h (2h) 

O interno escalado 

(Centro Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores e 

residentes. 

2 alunos 

Plantão  Plantão 

 
Carga horária prevista cirurgia: 6 h diárias. 
 

OBS: Plantão de Pronto Socorro durante a semana (segunda-feira a sexta-feira) será das 20:00 às  07:00 h. 
         Final de semana – Plantão de 24 h de sob-aviso. 

Plantão de Final de semana: Rodízios entre os internos da cadeira, um por final de semana. O mesmo deverá ajudar na visita à enfermaria. O interno 
deve participar do atendimento, avaliação, diagnóstico e tratamento dos pacientes admitidos na Emergência, sempre acompanhado, orientado e/ou 
supervisionado pelo STAFF de plantão, desenvolvendo suas habilidades, o conhecimento, o compromisso e a atitude médica e ética. 

 

         Horário de almoço : 12:00 às 13:30 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTINAS DOS ALUNOS ESCALONADOS – PSADULTO 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 17:00 h (3h) 

O interno escalado (PSAdulto) 

irá acompanhar o 

atendimentos das urgências e 

emergências e rotinas do 

Pronto Socorro, com 

preceptores e residentes. 

1 aluno 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 17:00 h (3h) 

O interno escalado (PSAdulto) 

irá acompanhar o 

atendimentos das urgências e 

emergências e rotinas do 

Pronto Socorro, com 

preceptores e residentes. 

1 aluno 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 17:00 h (3h) 

O interno escalado (PSAdulto) 

irá acompanhar o 

atendimentos das urgências e 

emergências e rotinas do 

Pronto Socorro, com 

preceptores e residentes. 

1 aluno 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 17:00 h (3h) 

O interno escalado (PSAdulto) 

irá acompanhar o 

atendimentos das urgências e 

emergências e rotinas do 

Pronto Socorro, com 

preceptores e residentes. 

1 aluno 

08:00 – 12:00 h (4h) 

14:00 – 17:00 h (3h) 

O interno escalado (PSAdulto) 

irá acompanhar o 

atendimentos das urgências e 

emergências e rotinas do 

Pronto Socorro, com 

preceptores e residentes. 

1 aluno 

Plantão 
Plantão  

 

 

Carga horária prevista PSAdulto: 7 h diárias. 
 

OBS: Plantão de Pronto Socorro durante a semana (segunda-feira a sexta-feira) será das 20:00 às  07:00 h. 
         Final de semana – Plantão de 24 h de sob-aviso. 

Plantão de Final de semana: Rodízios entre os internos da cadeira, um por final de semana. O mesmo deverá ajudar na visita à enfermaria. O interno 
deve participar do atendimento, avaliação, diagnóstico e tratamento dos pacientes admitidos na Emergência, sempre acompanhado, orientado e/ou 
supervisionado pelo STAFF de plantão, desenvolvendo suas habilidades, o conhecimento, o compromisso e a atitude médica e ética. 

 

         Horário de almoço : 12:00 às 13:30 h. 
 

Resumo Geral da Carga Horária – Clínica Cirúrgica I e Anestesia 

Atividade Carga Horária diária Carga horária Semanal 

Ambulatório 02 a 04 h diárias. 14 h 

Enfermaria  04 h diárias 20 h 

Cirurgia 06 h diárias 30 h 

Anestesia 06 h diárias 30 h 

PS Adulto 07 h diárias 35 h 

 

 

 



CRONOGRAMA AMBULATÓRIOS DE CIRURGIA 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  07:00h 

(Policlínica) 
Dr. Langen 

13:30h 

(Policlínica) 
Dr. Rodrigo Costa 

08:00h                

(Amb. UnirG) 
Dr. Celso 

08:00h   às 12 :00 h           

(Amb. UnirG) 
Dr. Francisco 

  

    

10:00h (Policlínica) Dr. Celso 

  

  
  

OBS.1: Alguns ambulatórios estão sujeitos à alteração de data e horário. Todo mês serão disponibilizados os horários correspondentes. 

OBS.2: Concluindo as atividades no Ambulatório de Cirurgia, os internos deverão retornar ao Hospital. 

Médico Regente : Dr. Celso Rocha 

Médicos Preceptores  Local onde atendem CRM  Médicos Preceptores  Local onde atendem CRM 

Aléxis Alison Cardozo Leite Cirurgia I  - na área de cirurgia do HRG 2028  Reinhard Langen Cirurgia I  - na área de cirurgia do HRG 598 

Celso Rocha da Silva Cirurgia I  - na área de cirurgia do HRG 1292  Rodrigo da Costa Carvalho Cirurgia I  - na área de cirurgia do HRG 1793 

Francisco Carlos de A. Leme Cirurgia I  - na área de cirurgia do HRG 253  Wagner Minghini Cirurgia I  - na área de cirurgia do HRG 2156 

Marcos Carseta Cirurgia I  - na área de cirurgia do HRG 2760     

Maurício Nauar Chaves Cirurgia I  - na área de cirurgia do HRG 584     
 

ANESTESIA :  Médico Sub-Regente: Marco Aurélio Gondim Cordeiro 

Médicos Preceptores  Local onde atendem CRM 

Eduardo Saavedra Sanchez Anestesiologia - Cirurgia I 2546 

Faye de Paula Chaves de Oliveira Anestesiologia - Cirurgia I 1072 

Felipe Oliveira Neves Anestesiologia - Cirurgia I 1943 

Marco Aurélio Gondim Cordeiro Anestesiologia – Cirurgia I 1407 

Mario Sérgio Fortes Borges Anestesiologia - Cirurgia I 219 

Valdilei Barbosa Aguiar da Silveira Anestesiologia - Cirurgia I 785 

Informações Gerais:  
 Horário de chegada: 07:30h; 
 Plantão Noturno: sobreaviso (20:00h – 08:00h); 
 Plantão de Final de semana: Rodízios entre os internos da cadeira, um por final de semana. O mesmo deverá ajudar na visita à enfermaria. O interno 

deve participar do atendimento, avaliação, diagnóstico e tratamento dos pacientes admitidos na Emergência, sempre acompanhado, orientado 
e/ou supervisionado pelo STAFF de plantão, desenvolvendo suas habilidades, o conhecimento, o compromisso e a atitude médica e ética 

 Sempre verificar com o regente da Cadeira, no caso o Dr. Celso Rocha se houve alterações nas rotinas. 


