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RESUMO 

 

Sanchez NR. Avaliação de um programa de residência médica em ginecologia e 

obstetrícia. 

 

A residência médica em ginecologia e obstetrícia (GO) é indiscutivelmente 

importante para a capacitação dos médicos que optam por esta área básica de 

interesse dos Ministérios da Saúde e da Educação. Entretanto, as pesquisas que 

avaliaram esses programas de residência são escassas, especialmente no que 

tange a aspectos reflexivos qualitativos. Assim, este estudo descritivo e 

exploratório, com aspectos quantitativos e qualitativos, buscou avaliar o programa 

atual de residência médica em GO da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

(FCMS) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Como 

metodologia, foram utilizadas análise curricular comparativa entre o preconizado 

pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e o programa oferecido 

pela FCMS da PUC-SP, além de questionários autoaplicáveis a egressos do 

período de 2007 a 2018. Entre os achados mais importantes da análise documental 

comparativa estão divergências sobre a disposição percentual de carga horária 

anual, evidenciando sobrecarga em horas de plantão; e a distribuição de estágios. 

A taxa de retorno do questionário foi de 66% (41 respondentes dos 62 possíveis). 

Sua análise evidenciou concentração do gênero feminino (n=32, 78%), com 

atividade predominante nas cidades de Sorocaba (n=21, 43,7%) e São Paulo (n=10, 

21%). Há preponderância da satisfação parcial do egresso com o programa cursado 

(n=34, 82,9%), além de evidências que condizem com os achados da análise 

documental comparativa, como a insatisfação com o número de procedimentos 

cirúrgicos ginecológicos realizados (n=39, 95,1%). Em relação à análise qualitativa 

das questões discursivas houve valorização das atividades em obstetrícia pelos 

egressos e as críticas mais evidentes foram relacionadas à menor quantidade de 

horas para certas atividades, em especial àquelas dedicadas às práticas cirúrgicas 

ginecológicas e atividades teóricas. Com base nos achados foram propostas 

sugestões de mudanças que possam trazer impacto positivo no ensino na 

residência. Esta pesquisa contribui para a avaliação diagnóstica de um tradicional 

programa de residência médica, utilizando metodologia reprodutível e, portanto, 

pode servir de comparação para outros, para que melhorias possam ser 

estabelecidas.  

Palavras-chave: ensino médico, residência médica, avaliação educacional, 

ginecologia, obstetrícia 

  



 
 

ABSTRACT  

 

Sanchez NR. Evaluation of a medical residency program in gynecology and 

obstetrics. 

 

Medical residency is an essential part of training for in gynecologists and 

obstetricians. However, there is little research evaluating medical residency 

programs, especially regarding qualitative reflective aspects. Thus, this descriptive 

and exploratory study, using quantitative and qualitative methods, aimed to evaluate 

the current Gynecology and Obstetric residency program of the the Catholic 

University of São Paulo (PUC-SP). This study combines comparative curricular 

analysis of the program recommended by the National Medical Residency 

Commission and the one offered by PUC-SP along with self-administered 

questionnaires for graduates from 2007 to 2018. The most significant finding of the 

comparative analysis are the discrepancies over the annual workload, showing 

overload in working hours; and the distribution of activities. The response rate to the 

questionnaires was 66% (41 respondents out of 62). The analysis showed a 

concentration of female respondents (n = 32, 78%), whose work activity is mainly 

located in the cities of Sorocaba (n = 21, 43.7%) and São Paulo (n = 10, 21%). A 

partial satisfaction with the program took by the graduates was prevalent (n = 34, 

82.9%). Some responses also matched the findings of the comparative analysis 

between the programs, such as dissatisfaction with the number of gynecological 

surgical procedures performed (n = 39, 95.1%). As for the qualitative analysis of the 

written answers, graduates seem to appreciate activities in obstetrics. The most 

relevant complains were related to fewer hours for certain activities, especially to 

gynecological surgical practices and class activities. Based on the findings, 

suggestions for change that could have a positive impact of the residence program´s 

learning and teaching were proposed. This research contributes to the evaluation of 

a traditional medical residency program in Brazil, using replicable methodology and, 

therefore, can be used for others, so that improvements can be made. 

Keywords: medical education, medical residency, educational evaluation, 

gynecology, obstetrics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Situando a residência médica e seu histórico 

 

A residência médica (RM) é modalidade de ensino de pós-graduação destinada 

ao treinamento em serviço supervisionado em determinada área da medicina. O termo 

“residência médica” surgiu a partir da necessidade dos médicos participantes 

literalmente residirem na instituição onde se desenvolvia o Programa. Esses 

profissionais deveriam estar à disposição do hospital, em período integral, para as 

práticas médicas da especialização. 

Embora a RM não seja legalmente imposta pelo Ministério da Educação ou 

pelos Conselhos de Medicina para a prática profissional da medicina no Brasil, tem 

tido função relevante na formação dos jovens recém-graduados, que frequentemente 

não estão preparados para proporcionar o atendimento integral e humano que se 

espera de alguém que abraça este mister. 

Essa modalidade de ensino teve origem nos Estados Unidos, em 1848, quando 

houve manifestação da Associação Médica Americana para a necessidade do ensino 

em prática clínica hospitalar e adestramento profissional em serviço. O primeiro 

programa foi criado em 1889, no John´s Hopkins Hospital em Baltimore, coordenado 

pelo eminente e polêmico cirurgião William Stewart Halsted (1852-1922), cuja história 

foi contada por vários autores1, 2 (Figura 1).  

 

                                       Figura 1 - William Stewart Halsted 

 

Fonte: Osborne MP. William Stewart Halsted: his life and contributions to surgery. 
Lancet Oncol. 2007;8(3):256-65.2 
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Halsted deixou seu nome para sempre na história da medicina, em particular 

da cirurgia, não só por ser o criador da residência médica, mas pelas inúmeras 

contribuições, tais como a mastectomia radical que leva seu nome; desenvolveu 

várias técnicas cirúrgicas, entre elas a de colecistectomia e; inovou ao desenvolver 

luvas cirúrgicas que não dessem alergia para sua esposa, que era enfermeira.1,2 Teve 

a ideia de “treinar” os médicos ao perceber que, alguns pacientes, ao serem tratados 

por médicos recém-formados e pouco experientes, tinham taxas de mortalidade 

superiores àquelas esperadas. Assim, nascia a residência, cujo berço é nos Estados 

Unidos e, seu pai, Halsted.  

O Estudo Flexner3-5 sobre as escolas médicas norte-americanas e canadenses, 

publicado em 1910, tornou o modelo de fragmentação das especialidades e divisão 

do conhecimento médico mais famoso, e consequentemente, um padrão a ser 

seguido em diversas universidades, principalmente no Brasil. O mesmo estudo 

consagrou a John Hopknis como modelo ideal de ensino. 

 A residência médica, nos Estados Unidos, foi reconhecida pela Associação 

Médica Americana como modalidade de treinamento em serviço apenas em 1917, 

tornando-se obrigatória ainda uma década depois.  

No Brasil, os primeiros programas surgiram na década de 1940, mais 

especificamente em 1944/1945, na área de Ortopedia do Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo, estimulado pelo desenvolvimento de tecnologias de alta 

complexidade em grandes centros hospitalares, que se davam preferencialmente nos 

hospitais públicos universitários.6,7 

A história da RM no Brasil se deu de forma irregular no seu início, caracterizada 

pela criação de programas sem qualquer padronização, tendo a sua execução 

seguindo as necessidades de cada instituição e de cada serviço. Nos primeiros anos, 

após o seu surgimento no país, a RM ainda não era vista com tanta importância, sendo 

mais procurada por médicos interessados em docência ou formação técnica 

específica.6-8  

Entre os anos 1950 e 1970 houve um período de consolidação da RM, 

caracterizado pelo importante aumento da procura, à medida que também crescia o 

surgimento de novas escolas médicas, todas baseadas no modelo fragmentista norte-

americano idealizado pelo estudo Flexner.3,4  

Nos anos seguintes, com a expansão das escolas médicas e dos programas 

de Residência Médica abertos no Brasil, foi possível observar diferenças pedagógicas 
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e estruturais entre instituições, públicas ou privadas. O residente, nesta época, era 

considerado, pela maior parte dos programas, como mão de obra barata para atender 

às crescentes necessidades de assistência nos grandes centros hospitalares e a 

preocupação com a qualidade acadêmica, na maioria das vezes, não era homogênea 

ou prioritária.7,8 

O impacto destas enormes discrepâncias entre programas fez emergir um 

movimento de reivindicações dos médicos alunos. A Associação Nacional de Médicos 

Residentes (ANMR) e Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) tiveram 

papel essencial na luta para a padronização e controle dos programas de RM, 

proporcionando a publicação de artigos científicos e possibilitando a discussão em 

congressos, o que facilitou a tomada das medidas que resultaram em sua 

regulamentação.8,9 

 

1.2 Legislação brasileira da RM 

 

Em 1977, finalmente, com a criação da Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM) pelo decreto presidencial 80.28110, os residentes passaram a ser 

legislados, com normas e regulamentos específicos, a fim de se padronizar e avaliar 

os diversos Programas em todas as regiões do País.8,11,12 É possível dividir a história 

da RM no país de diversas formas, uma delas é em dois períodos: o primeiro 

caracterizado pela luta por sua regulamentação, desde seu surgimento até sua 

formalização, em 1977, sendo esse decreto supracitado, um marco histórico para o 

início do segundo período, definido pela institucionalização da RM.8,9,11 

Outro balizador importante a ser ressaltado foi a lei 6.932 de 198112, que além 

de estabelecer as regras gerais de seu funcionamento, definiu a RM como:  

 

Modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma 
de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço 
funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias 
ou não, sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e 
profissional. 12 

 

A regulamentação da RM trouxe vários benefícios, antes não contemplados, 

como preceptoria qualificada, além de alguns direitos trabalhistas fundamentais: bolsa 

de estudos, inscrição como autônomo no INSS para contagem do tempo de trabalho 

para aposentadoria, alimentação, licença maternidade à médica residente após o 
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parto, limites de carga horária (60 horas semanais), férias de 30 dias e auxílio 

moradia.11,12 

Em 21 de junho de 1985, o Decreto nº 91.364 estabelece a composição e o 

funcionamento da CNRM, considerando-a como comissão assessora da Secretaria 

de Ensino Superior (SeSu) do Ministério da Educação.13 

Ressalte-se que a lei 6.93212 restringe o uso do termo “residência médica” aos 

programas destinados aos médicos e confere título de especialista reconhecido em 

todo território nacional na área aos concluintes de um programa, conforme preconiza 

seu artigo de número 6.12 

No entanto, foram necessários 17 anos para que fosse expedida a Resolução 

CFM nº 1.634/200214 que dispõe sobre “convênio de reconhecimento de 

especialidades médicas firmado entre o Conselho Federal de Medicina - CFM, a 

Associação Médica Brasileira - AMB e a Comissão Nacional de Residência Médica - 

CNRM”14, que tem por finalidade, conforme sua cláusula 1a:  

 

A conjugação de esforços dos convenentes para estabelecer critérios para o 
reconhecimento, a denominação, o modo de concessão e registro de título 
de especialista (lato sensu) e certificado de área de atuação médica, 
cabendo às partes: a. CNRM - credenciar e autorizar o funcionamento dos 
programas de residência médica; b. AMB – orientar e fiscalizar a forma de 
concessão de títulos e certificados; e c. CFM – registrar os títulos e 
certificados. 14 

 

Na cláusula 2a define ademais que: “Para a execução deste convênio, fica 

criada a COMISSÃO MISTA DE ESPECIALIDADE– CME”.14 

Hoje a residência médica é considerada como o melhor programa para inserção 

do médico na vida profissional, sendo “padrão ouro” de especialização lato sensu em 

áreas médicas.9,15 Para tanto, a regulamentação e supervisão desses programas são 

articuladas por diversos órgãos, de forma hierárquica, inseridos no Ministério da 

Educação e Cultura (MEC).15  

A Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) atua na coordenação e 

gestão dos programas, juntamente com as Comissões Estaduais de Residência 

Médica (CEREM), criadas em 1987 por meio da Resolução número 01/87 da 

CNRM/SeSu/MEC16 e redefinida pela Resolução 002/2002.9,17 As CEREM possuem 

o poder de decisão descentralizada e de acordo com legislação regulamentadora bem 

estabelecida sobre os assuntos de RM dos estados e do DF. Além disso, a CNRM 

possui uma Câmara Técnica (CT) que dá os subsídios para a tomada de decisão em 
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questões técnicas. As Comissões de Residência Médica (COREME) locais, previstas 

na Resolução nº 2, de 3 de julho de 2013 da CNRM18 elaboram seus próprios 

regimentos para melhor funcionamento interno, desenvolvem e controlam os 

programas de RM de cada instituição, respondendo às CEREM, em consonância às 

normas estabelecidas pela CNRM para cada especialidade.9,19  

Para que um programa de RM entre em vigor, deve ser credenciado na CNRM, 

ato esse realizado após certificação de que atende a todos os pré-requisitos 

necessários, incluindo a admissão por concurso público amplamente divulgado por 

meio de edital.9 Cada programa tem um supervisor responsável e um grupo de 

preceptores sob sua coordenação, para o desenvolvimento das atividades previstas. 

Mais recentemente, novos programas foram criados pelos Ministérios da 

Educação e da Saúde, a partir de um diagnóstico nacional, priorizando áreas 

fundamentais para atender as necessidades e políticas do Sistema Único de Saúde: 

o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, criado pela Lei n° 11.129, de 

200520, e o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em 

Áreas Estratégicas - PRÓ-RESIDÊNCIA, criado pela Portaria interministerial MEC/MS 

nº 1.001, de 22 de outubro de 2009.21 

Outros decretos e leis22 foram sendo expedidos para modificar artigos ou 

introduzir novas orientações aos programas de RM desde sua criação, e são fontes 

importantes de compreensão do processo, à medida que vão amadurecendo e se 

modificando as concepções sobre a RM e os médicos residentes. Como se pôde ver, 

só muito recentemente o governo federal assumiu a necessidade de mudança e sua 

preocupação com o tipo de profissional que é imprescindível formar para o 

fortalecimento do SUS. Esta nova visão se contrapõe ao modelo tradicionalmente 

orientado, sobretudo, pelas vocações acadêmicas das instituições, que concentram 

profissionais ultra-especializados nos grandes centros e que não atendem o 

macroproblema de resolutividade da atenção básica. 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, haviam 7.957 vagas credenciadas 

de RM pela CNRM, sendo que destas, 1.130 foram abertas por meio da Portaria 

SGTES/MS nº 4223, retificada pela Portaria nº 12424 que incrementou 249 vagas, 

totalizando 1.379.24 Estabeleceu-se que 870 (64%) delas seriam para Medicina Geral 

de Família e Comunidade (MGFC), em acordo com esta política de investimento nas 

necessidades do país.25 Nesta ocasião, um dos programas considerados estratégicos 

foi o de Ginecologia e Obstetrícia que foi contemplado com 58 novas vagas. 
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1.3 O programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia pela CNRM 

 

A história do desenvolvimento da especialidade médica dedicada à mulher foi 

construída nos parâmetros de distinção entre os sexos, atrelando o feminino à sua 

função reprodutora.26 Segundo o Dicionário Aurélio, ginecologia significa: “Ciência ou 

tratado dos órgãos sexuais da mulher, da sua fisiologia e das suas doenças”.27 Já a 

obstetrícia é definida por Rezende como “[...] parte da Medicina que estuda os 

fenômenos da reprodução, na mulher.”28 

Porém, a evolução das discussões sobre a influência das ideologias no 

caminho da formação desta disciplina médica evidenciou a importância de ultrapassar 

os conhecimentos sobre gravidez, parto, puerpério e doenças femininas. Hoje é 

possível observar a necessidade de um avanço do entendimento da especialidade, 

para uma maneira mais holística, como ciência que possibilita a compreensão 

multidimensional e dinâmica da mulher, possibilitando, além do conhecimento médico 

sobre as doenças específicas do aparelho reprodutor feminino, a reflexão sobre seu 

significado nos contextos da ciência, história e sociedade.29 

Hoje, no Brasil, a especialidade de Ginecologia e Obstetrícia (GO) é de muita 

relevância na formação médica, sendo considerada área básica de conhecimento, 

com modalidade de acesso direto, ou seja, sem a necessidade de formação prévia 

em outra área.  

Segundo dados oferecidos pelo “e-SIC”, o sistema eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão, cedidos pela Coordenação-Geral das Residências em 

Saúde do Ministério da Educação em 201730 e por dados oferecidos pelo sistema de 

informação “sisCNRM” publicados em 201131, existem 93 programas de RM em GO 

credenciados na CNRM em todo o país, gerando cerca de 298 vagas para ingresso 

por ano, sendo mais da metade (54,7%) localizadas na região sudeste.  

Os objetivos exigidos para um Programa de RM em GO estabelecidos pela 

CNRM32,33 e propostos pelo MEC têm por objetivos gerais e específicos, conforme 

observado em documento no Anexo A: 

 

Tornar o médico residente 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.  
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Objetivos Específicos 
 
1. Conhecer e interpretar os principais aspectos epidemiológicos, 
demográficos e socioeconômico-culturais que interferem na saúde da 
mulher.  
2. Desenvolver conhecimentos para o adequado entendimento da relação 
entre alterações psíquicas e distúrbios tocoginecológicos.  
3. Praticar assistência pré-natal em todos os níveis.  
4. Capacitar na prevenção, diagnóstico e tratamento das principais 
intercorrências clínicas e obstétricas.  
5. Aprimorar o conhecimento e as habilidades para a assistência ao parto e 
puerpério.  
6. Adquirir habilidades para a prática adequada da Obstetrícia operatória 
(Tococirurgia).  
7. Diagnosticar e tratar as complicações clínicas e cirúrgicas mais frequentes 
em Obstetrícia.  
8. Diagnosticar e tratar as urgências e emergências obstétricas e 
ginecológicas.  
9. Desenvolver conhecimentos e habilidades em medicina intensiva, 
relacionados às afecções obstétricas e ginecológicas.  
10. Desenvolver conhecimentos em medicina fetal; habituar-se ao 
diagnóstico ultrassonográfico das principais afecções fetais.  
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. 33 

 

O detalhamento na íntegra do Programa sugerido pela CNRM pode ser 

verificado no Anexo A. 

 

1.4 O programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia da Faculdade 

de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – contribuição do Prof. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto, seu supervisor 

 

Segundo histórico do ensino na graduação e residência médica em ginecologia 

e obstetrícia da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), redigido pelo Prof. Dr. Luiz Ferraz de 

Sampaio Neto, como contribuição valiosa a este trabalho, a residência médica em GO 

teve início em 1972, apenas 23 anos após a fundação da faculdade em Sorocaba 

(Anexo B) 

 

Com o internato acontecendo plenamente foi possível iniciar a residência 
médica (RM), assim, a partir de 1969 foi iniciado o Programa de RM na FMS. 
A primeira área da FMS que ofereceu vagas para RM foi a pediatria, em 
seguida, a partir de 1972, iniciou-se a RM em ginecologia e obstetrícia. 
(Anexo B) 
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A FCMS, desde sua criação, foi vinculada à PUC-SP e representou o 

pioneirismo na fundação de escola médica no interior do estado de São Paulo. Esta 

ação foi motivada pelas propostas governamentais para superar a escassez de 

médicos que exercessem suas atividades nas cidades do interior do Brasil. O histórico 

detalhado da disciplina de GO na FCMS, desde sua origem, encontra-se no Anexo B.   

Após regulamentação e credenciamento pela CNRM em 1977, o Programa 

recebeu aprovação periódica, seguindo as normas legislativas previstas11, sendo a 

última em 2011.34 Segundo relato do Prof. Dr. Luiz Sampaio, atualmente a Ginecologia 

e Obstetrícia conta com 25 professores, pertencentes ao Departamento de Cirurgia 

da FCMS, sendo 23 mestres e doutores e apenas 2 especialistas, além dos 

preceptores. Desde a sua criação até dezembro de 2018 formaram-se 283 

especialistas, como é evidenciado no Anexo B. Atualmente existem 08 vagas 

credenciadas pela CNRM. 

 

Alguns deles se dedicaram às práticas de ensino, em vários programas de 
RM e faculdades de medicina; outros se dedicaram integralmente ao 
atendimento de pacientes. (Anexo B) 

 

 O programa da RM em sua íntegra, fornecido pela COREME34 da instituição, 

encontra-se no Anexo C. 
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2 MOTIVAÇÃO 

 

Minha motivação resultou da experiência vivenciada durante os anos do meu 

treinamento em Ginecologia e Obstetrícia no Programa de RM da PUC-SP (março de 

2013 a fevereiro de 2016).  Por ter participado ativamente, como médica residente e 

também como preceptora da Área de Ginecologia no Hospital Santa Lucinda (março 

de 2017 a fevereiro de 2018), vivenciei dificuldades e sentimentos no cotidiano das 

atividades, que me fizeram refletir como poderia ser instrumento de melhorias no local 

onde tive minha formação médica e de especialista. 

A ideia de Halsted em criar um “treinamento” onde o recém-formado é imerso 

na prática médica me interessa muito. O diploma médico nos dá a titulação para o 

exercício da profissão e a supervisão constante de professores, mestres e preceptores 

garantiria a segurança de que esse exercício estaria sendo feito de maneira adequada 

e, ainda, possibilitando a correção de vícios, ou a dedicação maior em alguns detalhes 

que poderiam ser passados despercebidos nos primeiros anos da profissão, 

momentos esses essenciais na definição do profissional. Como menciona Laura 

Feuerwerker35 que: “[...] é no processo de especialização, no treinamento prático que 

a residência propicia, que se dá a verdadeira “iniciação profissional” do médico [...]”. 

Apesar dos inúmeros aspectos positivos da RM em termos de crescimento 

pessoal e profissional, a experiência vivenciada revelou-se por vezes angustiante, 

estressante e mesmo insatisfatória frente às minhas expectativas e ansiedades de 

aquisição de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e atitudes no desenrolar 

da prática do dia a dia. Ouso dizer que algumas inconsistências vêm sendo 

frequentemente apontadas informalmente por médicos residentes e mesmo 

preceptores que, por motivos diversos, nem sempre conseguem parar para refletir 

sobre quais as possibilidades de correção de rumos que possam impactar 

positivamente no Programa e em seus egressos. 

É nítido observar a importância do papel da RM na formação do médico, 

exercendo o binômio trabalho-ensino de maneira intensa no momento crucial da 

carreira médica. O que se vê hoje em dia, porém, é um esquecimento, na prática, da 

função pedagógica dos programas de RM no Brasil, exigindo do residente, por muitas 

vezes, trabalho intenso, desacompanhado, desprovido de qualquer estímulo ao 

raciocínio clínico durante suas atividades, tornando-o apto a realizar todas as tarefas 
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do cotidiano da especialidade de maneira automática, mas sem a possibilidade do 

exercício reflexivo e intelectual profissional.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar, do ponto de vista dos egressos, o Programa de Residência 

Médica em Ginecologia e Obstetrícia da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Comparar o Programa de RM em GO da FCMS da PUC-SP efetivamente 

realizado com aquele preconizado pela CNRM. 

 Conhecer o perfil do médico especialista egresso do programa de RM 

em GO da FCMS da PUC-SP 

 Identificar e Refletir se o Programa atende às expectativas de seus 

egressos.  

 Propor mudanças que influenciem positivamente no cotidiano dos 

médicos residentes do Programa. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo e cenário da pesquisa 

 

Trata-se de pesquisa descritiva exploratória com aspectos quantitativos e 

qualitativos, realizada no setor denominado COREME - Comissão de Residência 

Médica da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP. 

 

4.2 Análise documental  

 

Foi realizada análise comparativa entre o Programa proposto pelo MEC, 

segundo os pré-requisitos mínimos estipulados na resolução nº2, de 17 de maio de 

200633, com aquele oferecido pela COREME da FCMS da PUC-SP34 em 2017. Na 

comparação de carga horária, foi calculada a média, por ano de residência, da carga 

horária exercida pelos residentes ativos, durante o ano de 2017. 

Para a comparação entre porcentagem de horas dedicadas a cada atividade 

por ano da residência foi realizado o cálculo da média do número de horas dedicadas 

para cada uma das diversas atividades dispostas na grade horária de cada ano da 

residência e estipulado sua porcentagem em relação à média total de horas cumpridas 

no ano. Para melhor facilidade na comparação entre porcentagens, o número 

encontrado no cálculo para o programa estudado foi arredondado em valores 

absolutos, uma vez que o programa proposto pelo MEC também utiliza valores 

absolutos. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

4.3.1 Características dos participantes 

 

4.3.1.1 Critérios de inclusão 

 

Foram selecionados egressos que completaram o programa de RM em GO da 

PUC-SP entre 2007 e 2018. 
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4.3.1.2 Critérios de exclusão 

 

Por ser participante com possibilidade de inclusão e, para evitar possível viés 

de seleção, a pesquisadora foi excluída do estudo em questão.  

 

4.3.1.3 Critérios de descontinuidade 

 

Foi aplicado o critério de descontinuidade para os participantes que desistiram 

de participar a qualquer tempo deste estudo. 

 

4.3.1.4 Tamanho da amostra  

 

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 62 

egressos do Programa de RM em GO da PUCSP como possíveis participantes do 

estudo. Ao final do período de coleta de dados (de 11 de agosto de 2018 a 6 de 

novembro de 2018), participaram da pesquisa 41 indivíduos, representando uma taxa 

de resposta de 66%. O número absoluto e a taxa de resposta são considerados de 

tamanhos adequados para garantir a validade da pesquisa.36 

 

4.3.2 Características do questionário 

 

O questionário tem como tema principal as impressões e avaliações do 

programa de residência feitas pelos egressos e consta de perguntas fechadas e 

abertas sobre o tema principal, além da caracterização sociodemográfica (Apêndice 

A).  Nele estão contidas, ao todo, 40 perguntas, sendo 12 sobre as características 

sociodemográficas e 28 sobre o tema principal do estudo. É possível consultar o 

questionário na íntegra no Apêndice B. As questões sobre o tema de número 1, 7, 8, 

9, 12, 14, 15, 16 e 17 são compostas de elementos objetivos e discursivos, sendo 

dessas a de número 1 com sua parte discursiva de resposta obrigatória. As perguntas 

de número 22 a 28 são exclusivamente discursivas e de preenchimento obrigatório.  

Durante sua elaboração e antes de ser aplicado aos sujeitos selecionados, o 

questionário passou por análise ortográfica e semântica realizada por profissional 

jornalista capacitado para correção da língua portuguesa. Um pré-teste foi 

disponibilizado para sugestões e críticas a três professores de ginecologia e 
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obstetrícia (experts) da mesma instituição e a dez egressos que não foram inseridos 

na pesquisa. O questionário foi disponibilizado para preenchimento somente após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e feedback das análises com as correções 

sugeridas.  

Optou-se por disponibilizar as questões no formato eletrônico através da 

plataforma GoogleForms®. O questionário ficou disponível para realização entre as 

17h do dia 11 de agosto de 2018 e às 23h do dia 6 de novembro de 2018. Neste 

período todos os sujeitos selecionados receberam as questões por e-mail, de maneira 

regular semanal. 

Também foi enviada cópia do link para acesso ao questionário para todos os 

indivíduos por meio de mensagens em celular regularmente. Nos últimos sete dias 

disponíveis para preenchimento do questionário, a pesquisadora entrou em contato 

telefônico com os indivíduos que faltavam na tentativa de obter uma maior taxa de 

resposta.  

 

4.4 Análise de dados 

 

4.4.1 Análise quantitativa 

 

Para os dados sociodemográficos e as questões fechadas, o conteúdo teve 

análise por estatística quantitativa utilizando o programa Stata 13.1®. Quando optado 

por cruzar dados de respostas fechadas, usou-se, através do software de análise, 

testes de qui quadrado e teste exato de Fisher. Para confecção de gráficos e tabelas 

foi utilizado o software Microsoft Excel® 2010. 

 

4.4.2 Análise qualitativa  

 

Para as respostas das questões abertas e com justificativa foi utilizada análises 

de conteúdo e descritiva de dados por categorização, proposta por Bardin.37-39 

Na categorização, as respostas e justificativas foram interpretadas e 

organizadas em categorias, conforme o assunto abordado na resposta. Isso tornou 

possível obter, em uma única resposta aberta, várias categorias, uma para cada tema 

mencionado na resposta. Desta forma, apesar de obtidos 41 respondentes na 

questão, podemos ter mais de 41 categorias diferentes.  
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Segundo normas da metodologia utilizada, após estabelecer categorias 

individuais para cada pergunta, elas foram agrupadas, conforme interpretação, em 

categorias maiores, que compõem as ideias do grupo, denotadas como categorias 

intermediárias, a fim de facilitar a análise e discussão dos dados obtidos. Para 

confecção de gráficos e tabelas foi utilizado o software Microsoft Excel® 2010. 

Ao transcrever algumas respostas neste trabalho, a fim de ilustrar os resultados 

obtidos, optou-se por enumerar os indivíduos participantes para poder identificá-los e, 

ao mesmo tempo, manter o anonimato garantido no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Os sujeitos foram enumerados conforme ordem cronológica de 

participação.   

 

4.4.3 Gráfico de Pareto 

 

Para determinar quais categorias mais se destacam em cada questão, temos o 

Diagrama de Pareto ou Curva ABC, que classifica as categorias individuais e 

intermediárias de acordo com sua porcentagem acumulada, verificando qual delas 

tem maior frequência. 

A Classe A indica as categorias com até 20% de ocorrência acumulada, e são 

as mais importantes a serem consideradas. A Classe B mostra as categorias que 

possuem entre 20% e 50% de ocorrência acumulada, e têm importância intermediária. 

A Classe C engloba as categorias que não são relevantes o bastante para aparecerem 

detalhadas. O software empregado para este tipo de gráfico foi o Microsoft Excel® 

2010. 
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5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, de acordo com a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde sob as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos.  

Todos os indivíduos que concordaram em participar do estudo assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), sendo garantido o sigilo 

das suas identidades. Este estudo somente teve início após aprovação do CEP da 

FCMS da PUC-SP. O parecer da aprovação consta no Anexo D. 
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6 ANÁLISE DOCUMENTAL DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA: O 

SUGERIDO PELO MEC E O OFERECIDO PELA COREME DA FCMS DA PUC-SP 

 

6.1 O programa sugerido pelo Ministério da Educação 

 

Segundo a resolução nº 2, de 17 de maio de 200633, cada programa de RM 

deve obedecer aos pré-requisitos mínimos dispostos neste documento. Seguindo 

essa resolução, o MEC, juntamente com a AMB (Associação Médica Brasileira), criou 

proposição de conteúdo programático de cada especialidade de RM.40 O programa 

proposto para a RM de GO, pelas instituições acima, foi analisado em comparação 

com o Regulamento interno da RM de GO da FCMS da PUCSP34, na sua versão mais 

atual. A resolução33, na íntegra, com os requisitos mínimos exigidos pode ser 

encontrada através de acesso pelo site oficial do Ministério da Educação.40 Ambos os 

documentos comparados se encontram disponíveis nos Anexos 1 e 3. Primeiramente 

se faz análise crítica do programa sugerido pelo MEC. 

O documento tem em destaque, logo em seu início, o objetivo final a ser 

alcançado na formação do médico residente ao final dos três anos do curso 

programático e os objetivos específicos que deverão ser alcançados ao fim do 

programa. Ao longo de sua extensão, encontram-se detalhadamente as atividades 

teóricas e práticas a serem dedicadas a cada ano de residência, bem como sua 

porcentagem de carga horária a ser dedicada a cada atividade. O documento ainda 

abrange os processos de avaliação dos residentes e expõe os requisitos mínimos a 

serem oferecidos por um serviço de residência médica em Ginecologia e Obstetrícia. 

Na descrição do programa, é definido o foco teórico e prático a ser dedicado 

em cada ano de residência. É também indicada a duração mínima do programa e 

possibilidade de oferta de anos opcionais, conforme a disponibilidade de cada serviço. 

Na descrição dos conteúdos teóricos, o documento enfatiza suas importâncias, 

descrevendo os temas gerais de maior relevância a serem abordados durante o 

período de aprendizagem, além de sugerir diversos assuntos específicos para a 

formação em ginecologia e obstetrícia, separadamente. Além disso, são sugeridos 

vários tópicos para atualização, cursos dirigidos à residentes e outras atividades 

teóricas que o residente pode realizar. 

Em seguida, é definido o conteúdo programático teórico-prático, contendo 

objetivos específicos de cada ano e divisão de carga horária para cada atividade. O 
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documento expõe, detalhadamente, as habilidades a serem desenvolvidas ao longo 

de cada ano de residência, explicitando, ao final, em tabela, a porcentagem de carga 

horária a ser disposta para cada treinamento. 

Para o primeiro ano de residência, o foco é teórico e prático, segundo que no 

programa proposto, a ênfase é dada na Obstetrícia de baixo risco, englobando os 

conhecimentos em fisiologia gravídico-puerperal normal, lactação e planejamento 

familiar puerperal. Na área de ginecologia, deve-se treinar o residente para o 

atendimento ginecológico geral, com foco em prevenção primária das doenças 

ginecológicas e promoção da saúde da mulher, com conhecimento em anticoncepção 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição da carga horária por atividade no primeiro ano da RM 

Estágios R1 Duração 

Atendimento na Atenção Primária/Rede Básica de Saúde 15% 

Urgência e Emergência/Capacitação em Pronto 

Atendimento 

Obstétrico 

15% 

Unidade de Internação 10% 

Centro Obstétrico 20% 

Centro Cirúrgico Geral e Ambulatorial 15% 

Ultra-sonografia Básica 5% 

Plantão em Obstetrícia e Ginecologia 10% 

Atividade Teórica 10% 

Fonte: Proposição de conteúdo programático para RM de GO, disponível no Anexo A.  

 

É importante observar nesta tabela que não há grandes discrepâncias 

numéricas na divisão das horas a serem dedicadas às atividades. A maior dedicação 

fica para o foco teórico-prático proposto pelo programa para o primeiro ano, o centro 

obstétrico, com 20% da carga horária. Observa-se também que a atividade de plantão 

tem a mesma porcentagem que a preconizada para a atividade teórica na divisão de 

horas, mostrando igualdade de importância entre elas.  

A dedicação ao aprendizado de exames de imagem, em particular a 

ultrassonografia é a de menor relevância no primeiro ano, ocupando 5% da carga 

horária, porém é caracterizada pela introdução dessa habilidade na prática da 
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especialidade, devendo o residente receber suporte teórico e prático sobre os 

princípios básicos do exame, suas indicações em ginecologia e obstetrícia e 

interpretação contextualizada nas diferentes situações práticas possíveis. 

No segundo ano de residência, o foco teórico prático é o desenvolvimento na 

área de ginecologia, em especial as subespecialidades ginecológicas, com atividades 

em ambulatórios especializados e cirurgias ginecológicas, devendo iniciar sua 

formação em oncologia ginecológica. Na obstetrícia, o residente inicia a prática em 

habilidades no alto risco, em atividades ambulatoriais e cirúrgicas especializadas.  Ao 

final das descrições dos objetivos específicos do segundo ano, há tabela com 

especificação da porcentagem de carga horária dedicada a cada atividade (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Distribuição da carga horária por atividade no segundo ano da RM 

Estágios R2 Duração 

Ambulatórios Especializados e Unidade de Internação: 

Obstetrícia 

20% 

Ambulatórios Especializados e Unidade de 

Internação: Ginecologia 

20% 

Urgência/Emergência 15% 

Centro Obstétrico 10% 

Centro Cirúrgico 10% 

Propedêutica em Obstetrícia e Ginecologia 05% 

Plantão em Obstetrícia e Ginecologia 10% 

Atividade Teórica 10% 

Fonte: Proposição de conteúdo programático para RM de GO, disponível no Anexo A. 

 

É possível verificar que as atividades em ambulatórios de especialidades 

ginecológicas e obstétricas são as de maior peso no segundo ano da residência, 

ocupando ao todo 40% da carga horária do residente.  

Observa-se ademais que as habilidades ultrassonográficas em ginecologia e 

obstetrícia foram inseridas na atividade descrita como “Propedêutica em obstetrícia e 

ginecologia”. Essa atividade engloba não apenas as habilidades referentes ao exame 

físico, mas igualmente a interpretação de exames específicos para as 

subespecialidades ginecológicas como estudo urodinâmico, e obstétricas, como 

ecocardiografia fetal; iniciar o treinamento prático em ultrassonografia de média 
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complexidade e ser exposto ao acompanhamento em atividades diagnósticas 

ginecológicas, como agulhamento mamário, biópsias guiadas por ultrassom e 

interpretação de mamografia.  

A menor porcentagem (5%) dedicada a essa atividade é questionável, já que 

as habilidades em propedêutica são fundamentais para o aprendizado em 

especialidades ginecológicas e obstétricas, e fazem parte do foco a ser dedicado 

durante o segundo ano da residência. 

Ao longo do terceiro ano o residente deve complementar e finalizar seu 

treinamento em ambulatórios especializados, ter conhecimento teórico-prático em 

habilidades no campo da alta complexidade em oncologia ginecológica e mastologia, 

finalizar treinamento básico em ultrassonografia e ter adquirido conhecimento em 

procedimentos minimamente invasivos em ginecologia (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Distribuição da carga horária por atividade no terceiro ano da RM 

Estágios R3 Duração 

Ambulatórios Especializados: Obstetrícia 15% 

Ambulatórios Especializados: Ginecologia 20% 

Centro Obstétrico 10% 

Centro Cirúrgico 25% 

Unidade de Internação 5% 

Propedêutica em Obstetrícia e Ginecologia 5% 

Plantão em Obstetrícia e Ginecologia 10% 

Atividade Teórica 10% 

Fonte: Proposição de conteúdo programático para RM de GO, disponível no Anexo A. 

 

Percebe-se que a maior porcentagem do tempo será para dedicação em centro 

cirúrgico, seguida do treinamento em ambulatórios especializados de ginecologia. 

Conforme descrito nos objetivos específicos do R3, o residente, ao final do ano, deve 

estar capacitado a realizar cirurgias terapêuticas de patologias benignas 

ginecológicas, auxiliar cirurgias de neoplasias mamárias e diagnosticar, diferenciar e 

conduzir casos de doenças malignas ginecológicas.  

Supõe-se, então, que o residente treinará suas habilidades práticas durante 

procedimentos cirúrgicos, com complexidade gradualmente progressiva, durante o 

ano do curso. Porém, não há especificação quantitativa para os procedimentos, nem 
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tanto detalhamento das técnicas ou tipos de procedimentos necessários. Cria-se, 

assim, uma importante dependência dos procedimentos disponíveis em cada 

instituição para a formação técnica do residente, por vezes prescindindo daquilo que 

seria indispensável à formação integral do médico residente de GO.  

Hoje existem instituições vinculadas a programas de residência credenciados 

com diferenças importantes em quantidade, técnica e tecnologia aplicada a diferentes 

procedimentos clínicos e cirúrgicos. Nas instituições públicas, por exemplo, a 

constante instabilidade administrativa e financeira e a aquisição sempre atrelada ao 

menor custo nas licitações, causa com frequência, mesmo que temporariamente, o 

desligamento ou interrupção de procedimentos e/ou ambulatórios de 

subespecialidades.  A falta de detalhamento numérico, técnico e descritivo dos 

procedimentos nas exigências da CNRM vai à contramão da padronização mínima 

das exigências de aprendizado e treinamento da especialidade médica, principal 

motivo que mobilizou a fundação da própria Comissão. Em contrapartida, essa 

característica pode ser vista como uma possibilidade de flexibilização dos diversos 

programas de RM em GO para que possam oferecer as diferentes demandas de 

acordo com a disponibilidade de cada serviço.  

É possível perceber que não consta na descrição programática a dedicação 

para treinamento em procedimentos minimamente invasivos, como “caixa preta” e 

outras modalidades de simuladores. Há na descrição das atividades em centro 

cirúrgico a realização de procedimentos laparoscópicos e histeroscópicos, o que não 

é evidenciado, porém, é a descrição de atividades de treinamento prévio em técnicas 

minimamente invasivas, para capacitação do aprendiz. O avanço tecnológico nos 

trouxe inúmeros aprimoramentos nas técnicas cirúrgicas e de diagnóstico. Hoje os 

procedimentos minimamente invasivos são métodos tidos como preferenciais em 

diversos protocolos e se tornou rotina em muitos serviços ginecológicos das grandes 

cidades.  

Sabendo que a curva de aprendizado para técnicas minimamente invasivas é 

mais longo41, o momento ideal para início do treinamento seria durante a residência 

médica, dando foco ao suporte teórico, para melhor sedimentação, e treinamento em 

simuladores ao longo dos anos da residência.   

Como avaliação dos residentes, a CNRM exige que seja realizada com certa 

frequência e diferenciada para cada ano, tendo feita a apresentação dos seus 

métodos no início do programa. Não há, no entanto, especificação de qual método ou 
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métodos de avaliação são necessários, deixando a escolha a critério de cada 

instituição, apesar de recomendar o uso de processo de avaliação somativa e 

formativa, em conjunto. 

O documento não menciona, porém, a aplicação de feedback avaliativo, 

instrumento de suma importância no processo de aprendizagem. Não há, tampouco, 

exigências sobre avaliação da docência e preceptoria de cada programa pelos 

residentes, tornando o processo unilateral e sem possibilidade de utilizar melhorias a 

partir do olhar crítico e reflexivo dos aprendizes. 

Ao término do programa, o residente deve contemplar todos os objetivos 

descritos no regimento interno de cada serviço, inclusos nos objetivos do Programa 

de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia.  

Por último, o regulamento exige pré-requisitos mínimos que um programa de 

RM deve ter para receber aprovação e cadastro na CNRM, que dizem respeito à 

estrutura e demanda de atendimento oferecido pelo serviço vinculado ao programa de 

RM.  

 

6.2 O regulamento do Programa de Residência Médica em Ginecologia e 

Obstetrícia oferecido pela COREME da FCMS da PUC-SP 

 

O documento da FCMS da PUC mostra-se objetivo e prático; enfatizando 

comunicados de suma importância para o acompanhamento e treinamento do 

residente ao longo do ano, como vestimentas adequadas e documentos burocráticos 

necessários para certos procedimentos, como o agendamento cirúrgico. 

Especialmente para residentes oriundos de outras instituições de ensino superior, não 

familiarizados às rotinas do serviço, é importante que recebam estas orientações que 

facilitam sua integração. 

Logo no começo do documento é descrito o corpo docente, os serviços 

disponíveis em atendimento ambulatorial e de urgência nos dois serviços vinculados 

ao programa: Hospital Santa Lucinda e Conjunto Hospitalar de Sorocaba.  

Ao ler o objetivo do programa, vê-se que o regulamento da FCMS da PUC não 

enfatiza o conhecimento e técnica a serem adquiridos pelo residente ao final de sua 

formação, mostrando apenas como resultado final do treinamento a possibilidade de 

adquirir o certificado de conclusão da Residência Médica, sem dar importância ao 
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objetivo pedagógico do programa, que é a garantia do conhecimento, habilidades e 

atitudes apropriados para exercer a especialidade. 

No decorrer do Programa é informada a função geral de cada residente, de 

maneira geral, a ser empregada em todos os tipos de atividade. Nessa descrição das 

“funções gerais dos residentes”; apenas no primeiro ano (R1) é citado um objetivo a 

ser alcançado durante o ano. É possível observar certo peso hierárquico em relação 

às funções dos residentes. O residente do segundo ano (R2) deve “supervisionar as 

atividades” dos R1 e dos internos, durante um atendimento médico. Já o residente do 

último ano (R3) tem a função de “dirimir as dúvidas” dos demais médicos alunos.  

Percebe-se aqui um importante apagamento do papel do docente nessas 

funções. O documento permite que o próprio residente se comporte e seja na prática 

o preceptor dos mais novos, sem considerar a importância da supervisão docente 

desses ensinamentos e o eximindo de uma atuação preponderante. Assim, o papel 

docente fica como o de um auxiliar, interferindo no aprendizado apenas nas situações 

em que lhe é solicitado. Isso fica tácito na descrição das atribuições gerais dos 

residentes, onde se pode ler ipsis litteris: “Respeitar a hierarquia do serviço, 

recorrendo inicialmente ao seu Preceptor ou ao Coordenador da Disciplina, quando 

julgar necessário” (Anexo C).  

Não há ênfase na supervisão por docentes ou preceptores nas diversas 

atividades práticas, exceto para as de plantão. Na seção “Plantões maternidades 

Hospital Regional e Hospital Santa Lucinda” é explicado o funcionamento dos 

serviços, horários dos turnos e atividades dos residentes durante o plantão, as quais 

são acompanhadas da supervisão do chefe de plantão ou do residente acima 

hierarquicamente. Apesar de ainda um pouco apagada devido à inclusão do residente 

mais antigo na tarefa de orientar o residente mais novo, o que é natural, a função do 

preceptor ou chefe de plantão é mencionada como fundamental para o seguimento 

do serviço, observado na frase “Tendo em vista as responsabilidades envolvidas, 

nenhuma paciente deverá ser dispensada sem ter havido orientação do Chefe de 

plantão.” 

Em seguida, o documento da FCMS da PUC-SP menciona as atividades 

semanais, separando-as nas categorias: “ambulatórios”; “enfermaria”; “pronto 

socorro” e “atividade teórica”. Não existe, porém, uma descrição detalhada de cada 

uma das atividades. Esse detalhamento é deixado para ser explicado separadamente, 

por subespecialidade, através do responsável por cada subárea. As grades horárias 
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das subespecialidades e estágios para cada ano da residência em 2017 constam 

detalhadamente no Anexo E.  

Percebe-se então uma fragmentação do programa, dificultando a comunicação 

entre as subespecialidades para que culmine no mesmo objetivo final, que é a 

capacitação do residente. O programa fica sujeito à dedicação do responsável por 

cada subárea para preenchimento da carga horária do estágio, podendo variar entre 

elas e mudar ao longo dos anos. Um bom exemplo disso é a grade horária do estágio 

de cirurgia em oncoginecologia no terceiro ano da residência. Sua duração é o dobro 

do que as demais (um mês de duração, enquanto os demais estágios são de duas 

semanas).  

É importante ressaltar que parte dessa distribuição é organizada pelo próprio 

residente, especialmente no que se refere a escala dos plantões. Não deve ser 

minimizada a participação do residente na elaboração da grade horária de suas 

atividades, pois isso o torna apto a opinar e sugerir alterações que possam aprimorar 

o programa, tornando-se parte integrante e ativa do processo de construção de seu 

ensino aprendizado, mas respeitados os limites de suas competências.42  

O papel do residente nessas atividades, portanto, deve ser valorizado, mas é 

preciso lembrar que o supervisor da área, junto à COREME, é peça fundamental no 

desenvolvimento da grade horária dos estágios, sendo o responsável por garantir o 

cumprimento das atividades necessárias para a formação do residente, tendo sempre 

como base a Resolução Nº 2, de 17 de maio de 200633, e a proposição de conteúdo 

proposta pelo MEC (Anexo A).  

O regulamento da FCMS da PUC-SP define, ainda, quais cirurgias são 

atribuídas aos residentes de cada ano, os horários das atividades teóricas, e as 

punições previstas para não cumprimento das atividades. Para avaliação do residente, 

é informado o que será cobrado, porém não há especificação do tipo de avaliação, 

bem como sua frequência e feedback ao interessado. 

 

6.3 Análise comparativa 

 

Na comparação dos documentos é nítida a diferença na estrutura e divisão dos 

assuntos abordados. Enquanto o regulamento proposto pela CNRM segue uma linha 

de raciocínio que se inicia de uma visão geral para depois especificar e aprofundar os 

deveres e funções de cada ano da residência, dividido em atividades teóricas e 
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práticas; o regulamento da FCMS da PUC segue a divisão por serviço e atividade, de 

maneira não linear. 

A descrição técnica do Programa da FCMS da PUC-SP parece abranger os 

pré-requisitos exigidos pela CNRM para uma residência credenciada, porém só é 

possível chegar a essa conclusão aquele que é conhecedor dos pré-requisitos 

mínimos.  

Vê-se hoje que o médico recém-formado ingressa num programa de residência 

com expectativas adquiridas, em sua maioria, pelo contato prévio com o serviço, 

durante período de internato ou, em outras ocasiões, pela convivência anterior em 

algum serviço (acadêmico ou não) naquela especialidade, dando menor importância 

às regras e normas que os embasam e que deveriam ser seguidas.   

Sem entender o funcionamento do processo de ensino aprendizagem no qual 

se inseriu e frequentemente mais preocupado com o objetivo final, o residente acaba 

por aceitar ordens irregulares, não se coloca na posição de quem se interessa pelo 

cumprimento integral do Programa e, equivocadamente, reivindica privilégios 

inapropriados, alimentando ainda mais a distância entre teoria e prática, tão nítida 

durante a vivência da pesquisadora. Uma prévia apresentação do programa, com 

suas normas e obrigações a cumprir com a CNRM, é fundamental para que o 

residente entenda seus deveres e direitos e se mantenha alerta para possíveis 

desvios, embora não se possa alegar ignorância da lei. 

A resolução nº 2 de 200633 da CNRM deixa a critério da COREME de cada 

instituição a escolha pelo método de avaliação dos residentes, entre a prova oral, 

escrita, prática ou de desempenho por escala de atitudes, respeitando a frequência 

mínima trimestral. A COREME da FCMS da PUC-SP optou por avaliar o residente, 

conforme seu desempenho por atitudes, incluindo avaliação de apresentações em 

reuniões científicas e frequência nas atividades (Anexo C). Não há, porém, 

detalhamento do instrumento a ser utilizado na avaliação, o que coloca a instituição 

em desacordo com o preconizado e uma oportunidade nítida de melhoria. 

Atualmente a preocupação com métodos de avaliação do médico residente é 

crescente. Nunes et al.43 afirmam que: 

 

A avaliação deve ser dinâmica, com múltiplos meios e instrumentos, devendo 
ocorrer em serviço, considerando conhecimento, habilidades e atitudes. 
Deve, ainda, contemplar o desenvolvimento das clássicas competências 
gerais, como comunicação, tomada de decisão, liderança, administração e 
gerenciamento, ética e sistema de saúde. Pode ocorrer na forma de 
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simulações, de avaliação das habilidades e atitudes no dia a dia, por meio 
de instrumentos padronizados, de diários de campo, de reflexões sobre a 
prática, sempre com o conhecimento prévio de todos e com a oportunidade 
de conversas entre avaliador e avaliando (devolutivas), a fim de se concluir 
pela devida capacitação do residente e sua ação benéfica à sociedade.43 
 

 

Fica evidente a necessidade de se aprimorar os procedimentos avaliativos para 

o residente, com políticas atualizadas para avaliação 360º, que inclua feedback efetivo 

como ferramenta de avaliação formativa. A regulamentação dos mecanismos e 

instrumentos propostos é parte fundamental deste processo.  

Diversos estudos mostram pontos positivos e negativos sobre os diferentes 

métodos de avaliação e sua aplicabilidade.44,45 A supervisão é peça chave no 

aprendizado e garantia do ganho de habilidades e conhecimento que garantem o bem-

estar do paciente.35 Por outro lado, é importante, sob o ponto de vista institucional, a 

capacitação dos avaliadores e supervisores para que o processo resulte no melhor 

aprimoramento do conhecimento médico com ganhos para todos os envolvidos.45  

Não há menção sobre avaliação docente/preceptor em ambos os documentos 

analisados, tampouco existe nas normas da CNRM. Isso comprova a falta do 

reconhecimento formal dessa atividade cada vez mais importante para a formação 

profissional.  É preciso investir em capacitação e treinamento pedagógico para o 

educador que atua diretamente com médicos residentes. O que se observa na prática 

é que muitas vezes o médico residente passa grande parte do seu tempo de 

aprendizado em habilidades com chefes de plantão que, apesar de possuírem 

formação profissional especializada e tempo de experiência no exercício da medicina, 

características importantes para compor perfil docente, não possuem os saberes 

pedagógicos necessários para exercer adequadamente as tarefas de supervisão, 

correção, ensino e avaliação do médico residente. Nunes et al.43 nos induz a 

importante reflexão com as perguntas: 

 

Qual médico foi estimulado a planejar programas de residência médica, 
tendo em vista a reflexão e elaboração dos projetos pedagógicos que 
contemplem conteúdos a serem desenvolvidos e estratégias a serem 
empregadas para que os objetivos pretendidos sejam alcançados, da mesma 
maneira como pensa uma pergunta e elabora a metodologia científica para 
respondê-la? Qual médico, assim como prescreve para determinada 
situação, sabe planejar avaliações sucessivas que contemplem a 
multiplicidade de atributos a serem aperfeiçoados ao longo daquele estágio 
ou PRM? Onde se desenvolve as necessárias habilidades de gestão para o 
devido cumprimento das tarefas de supervisão, coordenação, que tão bem 
se faz no desenvolvimento de habilidades clínicas ou cirúrgicas?43 
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É essencial entender neste contexto, o complexo papel dos preceptores na 

construção do médico especialista, pois assumem na realidade vários papéis que 

culminam na formação técnica, moral e ética dos residentes. Devemos reconhecer a 

importância deste papel de educador como estratégia para aperfeiçoar os programas 

de residência, culminando no melhor atendimento médico e no bem-estar do 

paciente.46 

 Ao ler a disposição dos setores e serviços de atendimento à mulher disponíveis 

no programa da FCMS da PUC-SP, percebe-se que estes estão contidos em todos os 

pré-requisitos exigidos pela CNRM para uma residência credenciada, como 

ambulatórios de pré-natal de baixo e alto risco, diferenciados; centro cirúrgico com 

horários para cirurgias programadas e Day clinic com possibilidade de realizar 

cirurgias ambulatoriais. A comparação entre carga horária e disposição de atividades 

segue abaixo.  

 

6.3.1 Carga horária  

 

A Resolução 05/7911 estabelece, no artigo 2º, carga horária anual mínima de 

2.800 (dois mil e oitocentas) horas e máxima de 3.200 (três mil e duzentas) horas. 

Ainda na mesma resolução, é estipulado o limite de 60 (sessenta) horas semanais, 

nelas inclusas 24 (vinte e quatro) horas de plantão. Com base nessas regras, a CNRM 

sugere distribuição da carga horária diferenciada para cada ano de residência, 

conforme o grau de complexidade de cada atividade exigida no primeiro, segundo e 

terceiro ano de residência. Segundo a resolução Nº 2, de 17 de maio de 200633, a 

disposição de carga horária para cada ano deve seguir uma porcentagem específica 

para cada tipo de atividade.  

Para contagem da carga horária do programa, optou-se por analisar as grades 

horárias e escalas de plantão de todos os residentes durante o ano de 2017, o mais 

recente ano completo antes do início da realização dessa pesquisa. Nesse ano, o 

programa tinha ao todo 20 residentes, sendo 08 do primeiro ano, 05 (cinco) do 

segundo ano e 07 do terceiro ano. Para cálculo de horas totais no ano, foi realizada 

média entre as horas dedicadas pelos residentes de cada ano.  

São disponibilizadas 08 vagas novas a cada ano para ingresso no programa de 

residência em GO pela PUCSP, através de processo seletivo organizado pela própria 
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instituição. Esse número foi recentemente atualizado. Em 2016 foi adicionada uma 

vaga às antigas 6 oferecidas. Em 2017 o número passou para 08.  

Após o início do programa, desistências podem ocorrer, sendo as vagas 

remanescentes preenchidas de acordo com a lista de chamada. Esse processo é 

permitido até o fim dos primeiros 30 dias do início do programa. Desistências após 

essa data não podem ser preenchidas, deixando defasagem no número de residentes. 

Em 2016, das 07 vagas oferecidas pelo processo seletivo, houve duas desistências 

após a data permitida para preenchimento de vagas, ambas no segundo semestre do 

ano.  

 

Gráfico 1 - Carga horária cumprida em 2017 no programa de RM da PUC-SP 

 

Fonte: Dados do trabalho. Autoria própria. 
Carga horária realizada pelos residentes de Ginecologia e Obstetrícia da FCMS da PUCSP, no ano 
de 2017. As linhas representam os limites mínimo (em verde) e máximo (em vermelho) de horas 
estipuladas pela resolução CNRM nº08/81.  
 

O gráfico 1 mostra o total de horas, inclusas as de estágio e plantão, pelos 

residentes no ano de 2017. O primeiro ano de residência teve um total de 3.369 (três 

mil trezentos e sessenta e nove) horas, o segundo ano com 3.225 (três mil duzentos 

e vinte e cinco) horas e o terceiro ano com 2.180 (duas mil cento e oitenta) horas. É 
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possível analisar pelo gráfico uma diferença drástica entre a carga horária ao longo 

dos três anos. Enquanto os dois primeiros ultrapassam o limite máximo permitido 

(linha vermelha), o último fica longe do mínimo exigido (linha verde) pela resolução. 

Esse gráfico evidencia possibilidades de melhoria no programa que podem vir a ser 

implementadas.  

Apesar de não ser entendida legalmente como relação de trabalho celetista, a 

RM tem sua principal atividade educacional fundamentada na prática médica, muitas 

vezes em serviços de grande demanda. Na prática, o residente aprende exercendo o 

trabalho da especialidade, tornando-se mão de obra importante onde está inserido. 

Esse processo de aprendizado ativo exige muito do residente para assimilar 

informações novas, ao mesmo tempo em que realiza suas tarefas.   

Hoje existem diversas evidências científicas que comprovam a relação entre 

carga horária excessiva de trabalho e consequências físicas, mentais, emocionais e 

profissionais para o médico e paciente.47-49 De fato a RM é um período de 

desenvolvimento no qual o médico recém-formado deve, além da técnica, aprender a 

manejar sentimentos de vulnerabilidade e desassistência quando cotejados com a  

complexidade do atendimento à população feminina; balancear o desejo de curar com 

as possibilidades de cuidar e paliar; e estabelecer os limites de si mesmo enquanto 

pessoa e profissional.50 

Garantir a segurança do paciente que participa da educação do residente é 

outra questão extremamente importante. Para aperfeiçoar o desenvolvimento de 

competências adequadas para a prática independente no futuro, é importante usar 

instrumentos que minimizem os fatores que prejudicam esse processo. A principal 

delas é a carga de trabalho adequada.  

É preciso mencionar que o menor contingente no ano é importante fator de 

peso na quantidade de horas dedicadas aos plantões. O número de residentes no 

segundo ano foi menor do que o número de vagas ofertadas. Isso colocou o médico 

residente na missão de preencher possíveis lacunas na escala de plantão ao longo 

do ano. O residente fica submetido a aumento de sua carga horária em casos 

semelhantes, como afastamento de um dos membros por motivo de saúde ou licenças 

previstas em lei. É importante lembrar que é de responsabilidade da COREME da 

instituição realizar adaptações na grade horária de estágios e plantões para o número 

disponível de residentes ao longo dos anos, para evitar abusos de carga horária e 

suas consequências negativas. 
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Gráfico 2 - Divisão do total de horas cumpridas em 2017 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
Distribuição da carga horária anual entre plantão (vermelho) e estágio (azul), nos três anos do 
programa de residência médica. 

 

6.3.2 Distribuição de atividades 

 

Ao analisar as atividades dedicadas a cada ano de residência, percebe-se 

importante decréscimo de carga horária de plantão no último ano do programa. O 

número menor de horas de plantão pode justificar a carga horária total abaixo do 

mínimo exigido pela CNRM, visto que não há mudança importante na quantidade de 

horas dedicadas a estágio para os três anos. O gráfico 2 ilustra essa distribuição 

desproporcional.  

Segundo as escalas dos plantões, o R3 fica encarregado de cobrir apenas os 

plantões noturnos de segunda a quinta, e apenas no Conjunto Hospitalar de Sorocaba 

(CHS), serviço referência para gestantes de alto risco em obstetrícia para Sorocaba e 

Região. Os demais plantões noturnos no serviço do CHS ficam na escala de plantão 

dos R2. Os R1, no entanto, são designados a cumprir plantões em ambos os hospitais. 

Essa é uma justificativa possível e plausível para a excessiva carga horária de plantão 

no primeiro ano em 2017 (gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Comparativo entre porcentagem da carga horária nas diferentes 

atividades para o primeiro ano da RM 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
Atividades propostas para o primeiro ano da residência em Ginecologia e Obstetrícia pela resolução 
CNRM nº2, de 17 de maio de 2006. Comparação entre porcentagem de carga horária por atividade. 
Na coluna vertical há o tipo de atividade; na linha horizontal a porcentagem. Em azul aquela 
preconizada pela resolução e em laranja a porcentagem oferecida pelo programa de RM em GO da 
FCMS da PUC-SP em 2017. A atividade “Ultrassonografia Básica” não foi contemplada pelo programa 
da Universidade. As duas últimas atividades não constam na distribuição de atividades para o primeiro 
ano de residência pela resolução, porém constam no programa da FCMS.  

 

O gráfico 3 mostra com clareza o excesso de horas dedicadas para plantão no 

primeiro ano de residência pelo programa da FCMS da PUC-SP. Em 2017, o R1 

completou 37% da sua carga horária anual em plantão, quase quatro vezes o 

preconizado pela CNRM (10%).  Essa é, sem dúvida, a atividade de maior divergência 

na comparação. Também se observa contraste importante na atividade “Centro 

Cirúrgico Geral e Ambulatorial”, ocupando quase um quarto da porcentagem 

obrigatória (4% pela PUC e 15% pela CNRM). Pelos dados fornecidos, o residente de 
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primeiro ano acompanha número inferior de cirurgias ginecológicas àquelas 

preconizadas em sua grade horária. 

Déficits importantes de cumprimento da carga horária comparada também são 

evidenciados nas atividades “Ultrassonografia Básica”; “Centro Obstétrico” e 

“Atendimento na Atenção Primária/Rede básica de Saúde”.  

Apesar de não contemplar a carga horária necessária para a atividade “centro 

obstétrico” na grade de estágios do primeiro ano da residência no programa da FCMS 

da PUC-SP, seus objetivos são alcançados ao longo das inúmeras horas de plantão 

dedicadas nesse ano. Pela resolução CNRM nº 2 de 200633, essa atividade tem 

objetivo de: 

 

Condução e assistência ao parto e puerpério imediato de gestantes de baixo 
e de alto risco. Indução de parto. Procedimentos operatórios (cesárea, 
fórcipe de alívio e abreviação, esterilização tubária). Interpretação das 
monitorizações anteparto e intraparto. Procedimentos relacionados com o 
atendimento de puérperas e com abortamento e interrupção de gestação. 
Atuação em sala de recepção de recém-nascido, com realização de 
procedimentos de pequena complexidade.33 
 

 

É nítido que todas as atividades acima descritas são realizadas durante os 

plantões na unidade de atendimento de maternidade do Hospital Santa Lucinda, visto 

sua grande demanda de atendimento obstétrico. Em 2017 foram realizados 3.237 

partos, sendo o parto normal a maioria dos procedimentos (53%).51  

Não foi observado, em nenhuma grade de estágios, disponibilidade para o 

residente exercer a atividade “Ultrassonografia Básica” no primeiro ano. Essa 

atividade é descrita pelo programa sugerido pelo MEC como: 

 

[...] aprendizado de técnicas e treinamento na indicação e interpretação dos 
resultados. Iniciar o treinamento nas técnicas de imagem utilizadas em 
Obstetrícia e Ginecologia, capacitando o residente de primeiro ano a realizar 
exames ultra-sonográficos de menor complexidade. Discussões teórico-
práticas sobre a manipulação de aparelhos relacionados com a atividade do 
ultra-sonografista. Aspectos teóricos do exame ultra-sonográfico nas várias 
situações relacionadas ao diagnóstico por imagem em Tocoginecologia. 
(Anexo A) 
 

 

O exame de ultrassonografia está integrado na rotina do médico Ginecologista 

e Obstetra. Aprender o funcionamento básico, seus fundamentos técnicos, manejo e 

sua interpretação são de suma importância para a melhor condução dos diversos 
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casos na especialidade e são preconizados em consensos internacionais com 

diferentes níveis de complexidade para cada ano de residência, inclusive com técnicas 

de simulação.52 Capacitar o residente para dominar esse exame e suas implicações 

garante melhor assistência médica, culminando no melhor bem-estar e segurança da 

paciente.  

A lacuna observada para essa capacitação no programa de residência da 

FCMS da PUC-SP, potencialmente torna o residente despreparado para realizar 

diagnósticos possíveis conforme as diferentes interpretações que o exame em 

questão pode implicar. Seria estratégico para a formação profissional especializada 

incluir tal formação na grade horária do médico residente.52  

O baixo índice percentual de horas dedicado para “Atendimento na Atenção 

Primária/Unidade Básica de Saúde” detectado no programa da FCMS da PUC-SP, 

em comparação ao obrigatório pela norma da CNRM, deve ser motivo de reavaliação 

por parte dos gestores. É nessa atividade que o residente desenvolve habilidades em 

saúde preventiva, como planejamento familiar, exame ginecológico de rastreamento 

para câncer, atendimento pré-natal adequado, garantindo à paciente não só seu bem-

estar, mas o suporte de conhecimento sobre sua saúde.  Possíveis falhas nesse 

treinamento médico significam obstáculo nas ações previstas na política nacional de 

atenção integral à saúde da mulher53, a qual tem como compromisso a “[...] 

implementação de ações de saúde que contribuam para a garantia dos direitos 

humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis e 

evitáveis.”.53 

É possível observar pelo gráfico 3 a presença de atividades contempladas pelo 

programa de residência da FCMS da PUC-SP que não constam nas atividades 

propostas para o primeiro ano pela CNRM. São elas “Estudo à distância (EAD)” e 

“Ambulatório de especialidades”.  

A atividade “Estudo à Distância” engloba a tarefa “projeto protocolo” muito 

observada na grade horária do residente dos três anos em 2017. Trata-se de estudo 

em regime domiciliar ou utilizando recursos oferecidos na Biblioteca da Faculdade, 

sobre patologia específica, designada ao residente pelo seu supervisor, a fim de tentar 

padronizar protocolos de atendimento para o serviço em que realiza assistência, com 

auxílio de um professor ou preceptor do programa.  

Este projeto foi iniciativa educativa de alguns preceptores e professores do 

programa, após observarem falhas na padronização de condutas e protocolos de 
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atendimento médico nos serviços de atendimento à mulher do SUS, vinculados à 

instituição. Para melhor suporte teórico no atendimento médico, principalmente em 

setor de urgência e emergência, iniciou-se esse projeto, com a inclusão dos residentes 

como estímulo ao ensino, à pesquisa e às atividades extensionistas.  

A falta de protocolos de atendimento em alguns serviços, especialmente em 

unidades de emergência, é fator que prejudica o aprendizado do médico residente, 

pois o torna sujeito a variações de conduta, na maioria das vezes optadas por chefes 

de plantão, sem se importarem em discutir em profundidade o embasamento teórico 

para as diversas opções terapêuticas. Essa prática corriqueira também é fator 

prejudicial ao bem-estar da paciente, já que opções de tratamento consideradas 

padrão ouro por diversos estudos podem não ser a opção como conduta, podendo 

eventualmente aumentar o risco para complicações, em alguns casos.  

A atividade descrita como “Ambulatório de Especialidade” corresponde às 

horas observadas na grade horária do primeiro ano, dedicadas a ambulatórios de 

subespecialidades. São eles o ambulatório de mastologia benigna e uroginecologia.  

Atividades de subespecialidades não constam no foco do aprendizado do 

residente do primeiro ano, preconizado pela CNRM (Anexo A), sendo esse iniciado no 

segundo ano de residência. Entende-se que no primeiro ano o residente deva dominar 

conhecimentos de atenção básica à saúde da mulher e iniciar seu treinamento em 

habilidades de assistência ao parto, técnicas em ultrassonografia, técnicas cirúrgicas 

e atendimento de urgência e emergência, como observado no programa sugerido pela 

CNRM (Anexo A). 

Em resumo, ao comparar a disposição de atividades do primeiro ano de 

residência entre o preconizado pela CNRM e o disposto pela FCMS da PUC-SP, é 

possível concluir sobre a necessidade de alguns ajustes de carga horária, 

especialmente de plantão, bem como investimento e aumento da dedicação em outras 

atividades igualmente importantes para a formação do médico especialista, como 

conhecimento em técnicas ultrassonográficas e atenção básica à saúde da mulher, 

em consonância às políticas públicas de saúde da mulher. 
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Gráfico 4 - Comparativo entre porcentagem da carga horária nas diferentes 

atividades para o segundo ano da RM 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
Atividades propostas para o segundo ano da residência em Ginecologia e Obstetrícia pela resolução 
CNRM nº2, de 17 de maio de 2006. Comparação entre porcentagem de carga horária por atividade. 
Na coluna vertical há o tipo de atividade; na linha horizontal a porcentagem. Em azul aquela 
preconizada pela resolução e em laranja a porcentagem oferecida pelo programa de RM em GO da 
FCMS da PUC-SP em 2017. As duas últimas atividades não constam na distribuição de atividades 
para o primeiro ano de residência pela resolução, porém constam no programa da FCMS da PUC-SP. 
 

O gráfico 4 representa a comparação entre a distribuição da carga horária para 

as atividades do segundo ano da residência em Ginecologia e Obstetrícia. É possível 

verificar que, novamente, há sobrecarga horária para a atividade de plantão pelo 

Programa de Residência da FCMS. É igualmente demasiada a porcentagem de carga 

horária destinada a atividade “Centro obstétrico”, porém em menor proporção.  

É preciso chamar atenção para o déficit em carga horária para a prática em 

“Ambulatórios Especializados e Unidade de Internação: Ginecologia”. Essa atividade 

é descrita, pelo programa sugerido pelo MEC (Anexo A), como: 
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[...] conhecimentos de patologia do trato genital inferior, planejamento 
familiar, doenças sexualmente transmissíveis, uroginecologia, ginecologia 
infanto-puberal, sexologia, endocrinologia ginecológica, climatério, 
reprodução humana, mastologia. Possibilitar, também, ao médico residente, 
a compreensão geral e condutas teórico-práticas no atendimento e 
conhecimento da fisiologia infanto-puberal, modificações fisiológicas da 
adolescência e problemas ginecológicos da adolescência. (Anexo1) 
 

 

As habilidades descritas acima são de muita importância para compor a 

bagagem teórico-prática sobre diversas patologias ginecológicas, essenciais para o 

diagnóstico diferencial e seguimento adequado para cada paciente, conforme suas 

particularidades. Observa-se ausência de apenas ambulatório que dispõe a discussão 

e treinamento do residente para fisiologia e fisiopatologia infanto-puberal. Há 

atividades de atendimento ambulatorial para as demais habilidades propostas, porém 

sua carga horária não atinge o limite mínimo preconizado.  

É compreensível que os objetivos da atividade “Urgência/Emergência” sejam 

alcançados durante as inúmeras horas em habilidades de Plantão em Obstetrícia e 

Ginecologia.  Em relação a “Propedêutica em Obstetrícia e Ginecologia”, novamente 

há déficits, principalmente nos treinamentos com métodos e procedimentos 

diagnósticos, como ultrassonografia, mamografia e estereotaxia.  

No segundo ano observa-se ainda a prática em habilidades básicas, objetivo 

principal no aprendizado do R1. Comparando com o gráfico 3, é possível observar 

pequena troca de atividades entre o R1 e o R2. Enquanto no primeiro ano há 

treinamento em ambulatório de especialidades, o R2 continua prestando assistência 

supervisionada em ambulatório de atenção básica. O residente do segundo ano ainda 

exerce estudo à distância, embora em menor carga horária em relação ao primeiro 

ano, destinado ao “Projeto Protocolo” estimulado por professores da instituição.  
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Gráfico 5 - Comparativo entre porcentagem da carga horária nas diferentes 

atividades para o terceiro ano da RM 

Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria.  
Atividades propostas para o terceiro ano da residência em Ginecologia e Obstetrícia pela resolução 
CNRM nº2, de 17 de maio de 2006. Comparação entre porcentagem de carga horária por atividade. 
Na coluna vertical há o tipo de atividade; na linha horizontal a porcentagem. Em azul aquela 
preconizada pela resolução e em laranja a porcentagem oferecida pelo programa de RM em GO da 
FCMS da PUCSP em 2017. As duas últimas atividades não constam na distribuição de atividades 
para o primeiro ano de residência pela resolução, porém constam no programa da PUC. 

 

Ao analisar o gráfico 5, comparativo das atividades propostas para o último ano 

da residência, percebe-se importante redução na carga horária de plantão, ainda que 

se mantenha acima da porcentagem proposta pela CNRM. Entre os três anos, é no 

R3 que a porcentagem de plantão mais se aproxima da preconizada.  

Os baixos números de porcentagem para ambulatórios especializados, tanto 

em obstetrícia quanto ginecologia, ainda são evidentes no terceiro ano da residência. 

Uma possível justificativa para isso seria a baixa frequência dos ambulatórios 

especializados, principalmente na área da ginecologia.  

Há disponibilidade para o residente aprender e capacitar suas habilidades nas 

mais diversas subáreas específicas, como visto anteriormente. O que é evidenciado, 

0 5 10 15 20 25 30

EAD

Estágio Eletivo

Atividade Teórica

Plantão em Obstetrícia e Ginecologia

Propedêutica em Obstetrícia e
Ginecologia

Unidade de Internação

Centro Cirúrgico

Centro Obstétrico

Ambulatórios Especializados:
Ginecologia

Ambulatórios Especializados:
Obstetrícia

Porcentagem da carga horária no ano

A
ti

vi
d

ad
e

PUC

CNRM/MEC



50 
 

porém, é a pequena frequência dos ambulatórios, com dedicação de no máximo 23 

horas na semana, em um dos estágios no qual o residente permanece por duas 

semanas. Nos demais, esse número não passa de 10 horas semanais. 

 Um bom exemplo disso é o ambulatório dedicado às patologias endócrino-

ginecológicas, cujo atendimento conjunto entre preceptoria e residência das duas 

especialidades ocorre somente uma vez ao mês. Somado isso à permanência em 

cada estágio por apenas duas semanas, é possível que algum residente seja 

prejudicado, podendo não ter tido a chance de participar de discussões e 

ensinamentos tão importantes para sua formação. 

Outro contraste importante observado no gráfico 5 é na atividade “centro 

cirúrgico”, a qual é definida pelo programa sugerido pelo MEC (Anexo A) como: 

 

[...] realização de cirurgias de grande porte em Ginecologia Geral, Oncologia 
Ginecológica, Uroginecologia e Mastologia, acompanhamento de 
procedimentos vídeo-endoscópicos propedêuticos e terapêuticos. Capacitar 
o médico residente, através de técnicas de complexidade progressivamente 
maiores, para a realização de procedimentos terapêuticos cirúrgicos 
aplicados a doenças benignas do trato genital e trato urinário inferior. 
Cirurgias vaginais e abdominais eletivas e de urgência. (Anexo1) 
 

Os procedimentos cirúrgicos dispostos na grade horária do residente do 

terceiro ano contemplam a definição acima descrita. É observado, porém, na prática, 

número reduzido de procedimentos realizados. Isso se deve a muitos fatores que 

prejudicam o adequado aprendizado prático do residente.  

Um desses possíveis fatores, e possivelmente o mais impactante, é a 

insuficiência de recursos materiais, estruturais e humanos para suprir a demanda 

necessária. Outro fator seria a disponibilidade de menor número de preceptores e 

professores encarregados pelos procedimentos cirúrgicos descritos acima. Em 2017 

a área contava com 6 preceptores responsáveis por treinar residentes na prática em 

cirurgias benignas, dois preceptores designados às cirurgias oncológicas mamárias, 

apenas um para cirurgias uroginecológicas e dois professores encarregados das 

cirurgias oncopélvicas ginecológicas.  

O programa de residência da FCMS da PUC-SP disponibiliza a oportunidade 

ao residente de adquirir experiência em estágio optativo, de um mês de duração, no 

terceiro ano, nos diversos serviços e universidades conveniadas com a instituição, 

ainda dando a possibilidade de o residente adquirir vínculo novo em serviço de sua 

preferência nacional ou internacional. É uma vantagem de destaque para o programa, 
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possibilitando aprimoramento em conhecimentos de interesse pessoal do médico 

residente em subespecialidade, ampliando seus horizontes e auxiliando no estímulo 

ao estudo e pesquisa como já demonstrado em outros programas de residência.54 

Em síntese, percebem-se diferenças importantes entre a distribuição da carga 

horária e conteúdos entre o programa de residência estudado e aquele preconizado 

pela CNRM. Algumas delas oferecem aspectos positivos à instituição, como a 

presença de estágio eletivo e dedicação em estudos sobre protocolos de atendimento. 

No entanto, existem diferenças potencialmente prejudiciais ao aprendizado médico, 

como excessiva carga horária para plantão, déficits em horas dedicadas a atividades 

específicas como centro cirúrgico, ambulatório de especialidades e desenvolvimento 

de habilidades em ginecologia e obstetrícia. A sugestão é que alguns tópicos sejam 

revistos, com reorganização de algumas questões internas e persistência na cobrança 

por melhores condições estruturais e de recursos, tanto materiais quanto humanos 

das instituições conveniadas à FCMS, para que possam, em conjunto, resultar em 

melhorias na qualidade do ensino e formação do médico especialista.  
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Os resultados obtidos dos 41 questionários retornados e suas discussões são 

apresentado de maneira conjunta. Optou-se por organizar os achados conforme o 

tema principal abordado nas questões. A seção sobre dados sociodemográficos 

também é apresentada separadamente com a finalidade de facilitar a leitura do 

trabalho. As respostas dos participantes transcritas em meio a discussão dos 

resultados foram identificadas com números (por exemplo, sujeito nº 5), a fim de 

manter seu sigilo e anonimato. Os sujeitos foram enumerados conforme ordem 

cronológica de participação, conforme relatado anteriormente.   

 

7.1 Dados sociodemográficos 

 

O gênero feminino ocupa maior porcentagem das respostas (n=32, 78%). A 

idade variou entre 28 e 41 anos e 90,2%(n=37) dos entrevistados se consideraram de 

etnia branca. Foi encontrado igual percentual de 4,9%(n=2) para as etnias parda e 

amarela. Não foi registrada nenhuma resposta para cor de pele preta.  

Em relação à naturalidade, apenas um entrevistado é estrangeiro (Costa Rica), 

enquanto os demais são brasileiros. Nesta questão foi observado viés de 

interpretação, visto que algumas respostas só tiveram o país de origem, enquanto 

outras mencionaram, além da nacionalidade, a cidade e estado de origem (Gráfico 6). 

Devido a imprecisões nas respostas discursivas para esta questão, é possível apenas 

estimar a região do Brasil que tem origem a maioria dos egressos, sendo as cidades 

do estado de São Paulo as mais mencionadas nesta resposta (n=25, 62,5%), dessas, 

predomina a cidade de Sorocaba (n=5, 20% da naturalidade do estado de São Paulo). 

Pouco mais da metade dos egressos (n=23, 56,1%) são casados e 58,5% 

(n=24) não possuem filhos. O número máximo de filhos encontrado nas entrevistas foi 

2 (21,9%). Apenas 8 entrevistados (19,5%) possuem um filho. Não é surpresa 

observar, em um grupo de médicos especialistas, onde a maioria é de mulheres, 

pequeno ou nenhum número de filhos. A mulher quando ingressa no mercado de 

trabalho é mais propensa a retardar ou anular o momento da gravidez.55,56 
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Gráfico 6 - Número de respostas para a questão Naturalidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
 

Os entrevistados graduaram em medicina em anos entre 2002 e 2014. Em 

relação à instituição de ensino superior em que se formaram, houve predomínio das 

respostas para as instituições do estado de São Paulo (n=29, 70,7%). Em menores 

porcentagens estão as instituições do estado de Minas Gerais (n=6, 14,6%) e Rio de 

Janeiro (n=4, 9,7%). Os estados de Espirito Santo e Santa Catarina acumularam 

mesmo percentual de 2,4% (n=1).  

Dentre as universidades do estado de São Paulo, a mesma instituição da 

residência médica (FCMS da PUC-SP), ocupa a prevalência das respostas (n=18, 

62% das instituições do estado de São Paulo). Em relação ao número total de 

egressos entrevistados, os graduados na FCMS da PUC-SP atingem 43,9% (n=18), 

quase a metade dos entrevistados, representando uma concentração dos médicos 

graduados na mesma instituição. 

Em relação à cidade de atuação da profissão, Sorocaba concentra a maioria 

das respostas, com 43,7% (n=21), seguida de São Paulo, com 20% (n=10). Uma 

pequena porcentagem (n=4, 9,7%) dos entrevistados atua em mais de uma cidade. 
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Gráfico 7 - Grau acadêmico 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

Em relação ao grau acadêmico (Gráfico 7), a vasta maioria (n=36, 87,8%) dos 

entrevistados possui a especialidade como graduação máxima. Apenas 4 egressos 

(n=4, 9,8%) possui pós-graduação latu sensu em área correlata e somente um (2,4%) 

entrevistado possui mestrado. Este baixo índice de egressos com pós-graduação 

pode ser explicado pelo movimento atual de pouca procura devido às dificuldades 

políticas e econômicas relacionadas aos investimentos em pesquisa no País, pela 

falta de programa específico na área em Sorocaba e ainda pela falta de estímulo dos 

residentes a continuar os estudos e se qualificar para a docência ou pesquisa. 

Mais da metade dos entrevistados (n=21, 51,2%) possuem renda pessoal 

acima de R$ 15 mil (Gráfico 8), o que pode significar boa satisfação financeira dos 

egressos com sua especialidade. Não foi observado nenhum entrevistado com renda 

pessoal menor que R$ 5 mil, sendo essa opção excluída da amostragem do gráfico 8. 

Foi observado, dentre as opções de renda abaixo de R$ 15 mil, porcentagem 

significativa (n=12, 29,3%) de especialistas com renda acima de R$ 10 mil e 

19,5%(n=8) dos entrevistados afirmaram ter renda entre R$ 5 mil e R$ 10 mil (Gráfico 

8). 
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Gráfico 8 - Renda pessoal 

  
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
 

Em relação ao local de trabalho, é possível observar, pelo Gráfico 9, 

concentração dos especialistas entrevistados em hospital privado e consultório 

privado (n=36, 87,8% e n=27, 66,9%, respectivamente). As menores porcentagens 

correspondem a ambulatórios do SUS (n=17,41,5%) e hospital de ensino (n=11, 

26,8%). Percebe-se assim concentração da atuação do especialista em setores 

privados, tendo a menor proporção de atuação observada em Hospital de Ensino. 

Nenhum entrevistado atualmente atua em Indústria Farmacêutica. 

 

Gráfico 9 - Local de trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
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7.2 Satisfação e insatisfação com o programa 

 

Uma grande maioria (n=34, 82,9%) dos entrevistados se mostrou satisfeito 

parcialmente com o programa de RM que cursou (Pergunta 1 do Apêndice B), como 

é possível observar no gráfico 10.  Apenas 14,6%(n=6) afirmaram satisfação plena. 

Um entrevistado (2,4%) respondeu que não fiou satisfeito com o programa 

frequentado. Isso evidencia a certeza de que existem pontos a serem corrigidos no 

programa. 

 

Gráfico 10 - Percentual de respostas da pergunta 1 das questões fechadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

Ao analisar a parte discursiva da questão, composta pela justificativa da 

resposta, ilustrada no gráfico 11, observou-se, ao todo, 62 afirmações diferentes, 

contidas nas respostas dos 41 entrevistados. Estas respostas foram agrupadas em 

14 categorias iniciais e, por fim, as últimas foram agrupadas em 3 categorias finais. 

Constatou-se que pouco mais da metade (n=32, 51,6%) das afirmações se 

encaixaram na categoria final denominada “Insatisfação com atuação prática do 

programa”, 43,55%(n=27) se referiam à “Insatisfação com organização e coordenação 

do programa” e 4,84%(n=3) das justificativas estavam relacionadas à satisfação plena 

do programa. 
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Gráfico 11 – Percentual das categorias finais para justificativa da questão 1  

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

Fizeram parte da categoria final de maior porcentagem as categorias iniciais 

“pouca prática clínica em ginecologia” e “pouca quantidade de prática cirúrgica”, que 

se repetiram com maior frequência das vezes (n=19, 30,65% e n=10, 16,13%, 

respectivamente). Os dados individuais referentes a estas frequências podem ser 

melhor visualizados no Apêndice D. Em relação à segunda categoria mais frequente 

no gráfico, algumas categorias iniciais contidas nela foram “Faltou avaliação durante 

o programa” e “Pouca discussão de casos durante o atendimento”. Para a categoria 

final de menor porcentagem, a categoria inicial mais encontrada foi “Tive diversos 

cenários de aprendizagem”. Uma resposta compôs a categoria inicial “Exerço e 

reproduzo tudo que aprendi no programa”. 

A pouca prática e a falta de discussão de casos fizeram com que os egressos 

percebessem lacunas em suas formações. Estas afirmativas evidenciam a 

importância do uso da prática médica voltada para o aprendizado, com discussão de 

casos e estímulo ao raciocínio clínico de forma integrada e complexa, ferramentas 

fundamentais para o desenvolvimento de habilidades profissionais durante a 

residência médica57.  

Em revisão de literatura, Botti57 descreve as ferramentas mais importantes para 

construção do raciocínio clínico de qualidade durante a residência médica: 

 

[...] apenas competências informativas, baseadas no domínio de 
conhecimentos, habilidades e atitudes clínicas, não conferem a um residente 
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a qualidade de ser um bom profissional. Para isso, é necessário que o 
médico em formação consiga traduzir essas competências e integrá-las, de 
maneira a desempenhar tarefas complexas, que caracterizam uma atividade 
médica de qualidade. Nesse sentido, a residência deve oferecer 
oportunidades clínicas variadas para que os neófitos exerçam o cuidado aos 
pacientes nas diversas circunstâncias da vida de um médico. Não deve exigir 
apenas atributos cognitivos dos residentes, mas estimular que eles cuidem 
bem de seus pacientes nas situações clínicas reais. O treinamento desses 
atributos cognitivos isolados pode anatomizar o cuidado médico, o que é 
prejudicial à qualidade da atenção. A ênfase nas competências informativas 
não consegue evidenciar a habilidade médica de escolher, entre os 
elementos dessas competências, aqueles que devem ser utilizados em cada 

situação.57 

 

 

Ao responderem “faltou avaliação durante o programa”, os egressos mostraram 

a importância do papel da avaliação na formação especializada. O objetivo principal 

desta ferramenta é o diagnóstico do aprendizado, um norte a ser seguido para o 

constante aperfeiçoamento dos conhecimentos e habilidades do profissional.  

Segundo Pelissoni58 

 

[...] a avaliação deve ter uma função diagnóstica, na qual verifica a situação 
da aprendizagem dos alunos para propor novos meios de mediação e de 
intervenção do professor; é uma leitura do aprendizado dos alunos e também 
uma forma de promover a auto-regulação da aprendizagem entre os 
discentes. 

 

 

Afirmações referindo a falta de avaliação durante o programa evidenciam a 

necessidade sentida pelos egressos de receberem um direcionamento para seu 

crescimento profissional. É possível concluir que, para esses egressos, o sentimento 

de dúvida e desconfiança sob seus conhecimentos predominou durante o programa. 

Esses resultados mostram importantes pontos a serem aprimorados no programa de 

RM estudado nesta pesquisa.  

As respostas da questão 7 (Apêndice B) evidenciam que uma grande 

porcentagem (n=17, 41,5%) dos entrevistados respondeu já ter pensado em desistir 

da RM. Isso mostra que boa parte dos egressos enfrentou, durante os anos do curso, 

dificuldades que consideraram significativas o suficiente para repensar sobre sua 

permanência ou não no programa.  

A análise qualitativa sobre as justificativas das respostas revela algumas 

características do programa consideradas negativas pelos egressos (gráfico 12). Ao 

todo foram registradas 28 respostas discursivas diferentes para a área “justifique” da 

questão 7. Estas foram direcionadas em 8 categorias iniciais e, a partir delas, criaram-
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se 3 categorias finais que resumem os temas principais abordados na questão, como 

ilustrado no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 12 – Percentual de respostas por categoria final para a questão 7 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

A categoria “Desgaste físico” obteve maior porcentagem de respostas (n=16, 

57,14%), o que evidencia a dificuldade considerada mais importante pelos egressos 

do programa estudado. Inserida nesta categoria ficaram afirmações como “Carga 

horária excessiva” e “Exaustão”. Os dados individuais referentes a estas frequências 

podem ser melhor visualizados no Apêndice D. O número aumentado de horas anuais 

dedicadas aos plantões, como já evidenciado anteriormente, em análise de grade 

horária, certamente causa um efeito negativo para a continuidade do residente no 

programa. Este achado, somado às evidências já discutidas na análise comparativa 

dos programas (item 6.3), representam outro ponto importante de diagnóstico.  

O desgaste emocional representa 25% (n=7) das afirmações encontradas para 

a questão. Nesta categoria final estão contidas categorias iniciais como 

“Desentrosamento entre plantonistas e residentes” e “Não estive feliz devido ao alto 

número de críticas e cobranças”. Estudos evidenciam que o programa de residência, 

por si só, é fonte de tensão e estresse para o residente.59 Evidências mostram também 

que as taxas de burnout, depressão, irritabilidade e ansiedade são maiores entre 

médicos no período da residência.60 A prática médica exige do profissional alta 
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competência e não abre espaço para erros, o que torna este cenário de extrema 

tensão. 

A justificativa “Assédio moral” registrada por um sujeito da pesquisa deve ser 

colocada em destaque. Apesar do resultado pouco frequente encontrado no programa 

avaliado, estudos mostram que o assédio moral é comumente encontrado no 

ambiente hospitalar e nos programas de residência médica.61,62 

Talvez, se houvesse uma questão específica sobre assédio durante o curso, 

seria possível verificar um número maior de afirmativas do que o encontrado. Sua 

definição é difícil devido a possíveis interpretações de uma grande diversidade de atos 

e comportamentos abusivos, que podem estar demonstrados nas respostas 

anteriores, tais como, “Desentrosamento entre plantonistas e residentes” e “Não estive 

feliz devido ao alto número de críticas e cobranças”.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o assédio moral como “uma 

forma de abuso do empregador que surge de comportamentos não éticos e conduz à 

vitimização do trabalhador.”63 O assédio moral no local de trabalho é caracterizado 

por ocorrer frequentemente em cenários institucionais fechados, com prevalência 

hierárquica assimétrica, onde suas ações são comumente conduzidas de maneira 

silenciosa.62 E, considerando o ambiente da residência médica, este silenciamento 

ocorre em ambos os personagens (abusador e abusado).  

É de interesse do médico aprendiz garantir maior oportunidades de prática para 

o melhor aperfeiçoamento, bem como aumentar as chances de obter o melhor 

ensinamento de seus mestres, o que causa certa relação de dependência entre o 

residente o serviço o qual está inserido, bem como seus professores, preceptores e 

chefes de plantão. Isso coloca o médico em situações de maior vulnerabilidade, o 

tornando, por muitas vezes, susceptível a sofrer ações de abuso e conduzi-las de 

maneira reservada, com intuito de preservar seu aprendizado. Essas situações podem 

trazer consequências impactantes para o futuro do profissional, como mostram 

estudos comprovando a maior tendência a transtornos psiquiátricos e abusos com 

pacientes entre aqueles profissionais assediados.62,64  

Em outras situações, muitas vezes o preceptor se vê na obrigação de se 

apresentar, para o seu aprendiz, como profissional incabível de falhas e defeitos 

durante seus ensinamentos. Essa sensação pode trazer sentimentos como frustração 

e angústia ao educador, sendo esses muitas vezes projetados durante o processo de 

ensino do médico residente, camuflados em cobranças e críticas.63   
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Os mecanismos envolvidos nas relações de abuso no ambiente médico e, em 

especial na residência médica, são certamente mais extensos, sendo seu maior 

aprofundamento de extrema importância nos dias de hoje. É importante manter o 

constante estímulo aos profissionais envolvidos com educação a refletir sobre as 

relações interpessoais envolvidas no cotidiano educacional, a fim de identificar e 

corrigir padrões comportamentais, para que reproduções possam ser evitadas no 

futuro.62 

A categoria final com menor porcentagem de respostas encontradas para a 

justificativa da questão 7 (gráfico 12) foi “incompatibilidade entre expectativa e 

realidade encontrada no decorrer do programa”, representando 17,8% (n=5) das 

respostas. Nesta categoria final contam algumas categorias iniciais como “Falta de 

orientação e apoio durante o primeiro ano” e “Falta de estrutura física para o 

atendimento”. Nesta categoria final, entendeu-se que o egresso enfrentou 

desapontamentos sobre suas expectativas durante o curso, tanto da parte prática 

quanto da parte acadêmica. 

Infelizmente, obstáculos como escassez de recursos hospitalares e 

ambulatoriais estão presentes no cotidiano dos serviços públicos, gerados 

possivelmente pelos diversos fatores relacionados à gestão do serviço de saúde. 

Dentre eles, além da restrição de recursos orçamentários, deve-se atentar também ao 

uso inadequado de equipamentos, a escassez de profissionais qualificados na área 

de abastecimento e atenção insuficiente ao planejamento logístico do setor.65 

Muitas vezes as providências necessárias fogem ao alcance da instituição e 

dos profissionais envolvidos. O contrário pode ser visto para as condutas que possam 

gerar contribuições favoráveis ao serviço, como o estímulo ao pensamento reflexivo 

do residente sobre temas como gestão e saúde pública, levantando questionamentos 

que possam instigar os profissionais na busca por melhorias na atenção à saúde. 

 

7.3 Estrutura, organização e recursos 

 

Como pode ser observado no gráfico 13, 46,3%(n=19) dos entrevistados 

respondeu ter conhecimento do funcionamento do programa antes do seu início de 

maneira parcial e 29,3%(n=12) respondeu que não teve apresentação prévia do 

programa. A falta da apresentação, tanto parcial quanto plena, foi registrada por um 

percentual acumulado de 75,5%(n=31) dos entrevistados, uma maioria marcante. 
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Gráfico 13 - Percentual de respostas da pergunta 2 das questões fechadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 
O não oferecimento da possibilidade de o residente conhecer, entender e 

esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do programa que ingressou, antes que seja 

iniciado, pode gerar sentimentos como angústia, medo e frustração sob o dia a dia do 

seu trabalho, influenciando por muitas vezes seu desempenho e qualidade de 

vida.44,45 Uma devida introdução do programa aos recém-ingressos poderia esclarecê-

los com melhor alcance, estimulando o bom relacionamento entre seus colegas e 

potencialmente fornecer maior suporte para o residente. 

Como é possível observar no gráfico 14, 41,5%(n=17) dos egressos afirmaram 

ter descanso após cumprir carga horária de plantão algumas vezes e 26,8%(n=11) 

afirmou ter o descanso na maioria das vezes. Apenas 9,8%(n=4) dos entrevistados 

afirmaram ter tido esse descanso em todas as ocasiões durante o programa (resposta 

“sempre”). 
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Gráfico 14 – Percentual das respostas para questão 10 do questionário 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 
Uma possível explicação para o predomínio de pequenas frequências de 

descanso pós-plantão é a norma ter sido regulamentada apenas em 2011, sendo 

publicada no Diário Oficial da União através da Resolução nº 1, de 16 de junho de 

2011,66 sendo considerado obrigatório a partir desta data e, por isso a menor 

frequência pode ser atribuída para os sujeitos que frequentaram o programa antes 

desta data. 

Além disso, possíveis reposições de residentes por desistência ou até mesmo 

aqueles que por motivo de saúde ou férias deixam lacunas nas atividades de 

atendimento poderiam ter sido motivo para que o egresso tenha deixado de cumprir 

as horas de descanso previamente estipuladas. 

A melhor fiscalização para o cumprimento das normas pode ser empregada a 

fim de garantir a segurança do paciente e diminuir fatores que possam prejudicar no 

processo de ensino-aprendizagem do residente. 

Quando o assunto do questionário passou a ser sobre treinamento com 

tecnologias auxiliares no diagnóstico e tratamento de doenças ginecológicas e 

obstétricas durante o programa de residência (Questão 14 do Apêndice B), a maioria 

dos entrevistados (n=33, 80,5%) referiu ter recebido esse treinamento apenas 

algumas vezes. Como mostra o gráfico 19, 14,6%(n=6) dos entrevistados respondeu 

que não teve treinamento em nenhum momento durante o período do programa 

(resposta “nunca”). Apenas 2 egressos (4,9%) responderam que tiveram 
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oportunidades de treinamento na maioria das vezes. A resposta “sempre” não foi 

computada e, portanto, não foi acrescentada no gráfico 15 abaixo. 

 

Gráfico 15 – Percentual de respostas para a questão 14 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria 

 

Quando analisadas as justificativas para estas respostas, foram evidenciadas 

19 observações, dispostas em 3 categorias diferentes. O gráfico 16 abaixo ilustra 

melhor a porcentagem de observações por categoria. 

 

Gráfico 16 – Percentual de observações por categoria para a justificativa da questão 

14 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
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A maior porcentagem de observações discursivas para a justificativa da 

questão 14 ficou inserida na categoria “Estruturação deficiente do programa para as 

atividades”, com 63,16%(n=12) das observações. Nesta categoria ficaram as 

afirmações que se referem às dificuldades tanto com a disposição de horários na 

grade de atividades, quanto com a pouca oferta de treinamento enfrentadas pelos 

egressos. A resposta transcrita “Não tínhamos nenhum estágio voltado para esses 

tipos de exames. Apenas no R3 acompanhamos biópsias de mama, por exemplo.” 

(Sujeito nº20) mostra essas dificuldades. 

O aprimoramento da tecnologia nos procedimentos em ginecologia e obstetrícia 

passaram a exigir maior conhecimento teórico e treinamento técnico do especialista41. 

Hoje sabe-se que existem diversos cursos, estágios e até programas de residência 

médica voltados especificamente para o treinamento técnico de habilidades como 

videolaparoscopia, ultrassonografia e histeroscopia.67  

Por serem tecnologias que se tornam cada vez mais frequentes no cotidiano 

dos grandes serviços, principalmente em hospitais escola de alta complexidade, é 

necessário o ensinamento e treinamento básico, especialmente referente ao 

conhecimento teórico, dos residentes para essas habilidades durante o programa. É 

a partir desse contato inicial, somado ao domínio em técnicas cirúrgicas mais simples, 

que o médico, após concluir a especialização, pode optar por aprofundar-se em 

conhecimentos técnicos e treinamento específico que agregam saberes à sua 

formação, como cursos Lato sensu propostos por algumas instituições.67,68  

Em menores proporções ficaram as categorias “Disponibilidade limitada de 

material para essas atividades”, com 26,32%(n=5) das observações; e “Má disposição 

docente para essas atividades”, com apenas 10,53%(n=2) das observações. Em 

relação à segunda categoria com maior porcentagem, observou-se comentários sobre 

precariedade de manutenção e até ausência dos materiais disponíveis no serviço de 

atendimento para os diversos procedimentos acima mencionados, como foi 

encontrado na resposta transcrita a seguir: 

 

“Acompanhei pouquíssimas vezes histeroscopia e videolaparoscopia, quase 

sempre por problemas com os aparelhos.” (Sujeito nº 14). 

 

Por exigirem suporte técnico específico regularmente, fica evidente que os 

desafios financeiros e de gestão nos diversos serviços da saúde, especialmente os 
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grandes centros de referência, interferem negativamente na disponibilidade dos 

recursos necessários para o sucesso na realização dos procedimentos e 

atendimentos médicos. Isto pode configurar, provavelmente, dificuldade enfrentada no 

cotidiano de muitos serviços de saúde, principalmente naqueles de gestão pública. 

Há, porém, a possibilidade em estimular o conhecimento teórico das técnicas 

disponíveis, bem como disponibilizar o treinamento em laboratório com materiais 

específicos ou simuladores. 

Foi registrado menor número de observações sobre “Má disposição docente 

para essas atividades” (n=2, 10,53%), tendo referência à pouca quantidade de 

docentes e preceptores para exercer as atividades que envolvem tecnologia 

avançada. O aprimoramento das técnicas cirúrgicas e diagnósticas, com o avanço 

tecnológico, demanda do programa de RM e serviços conveniados atualização 

constante para que, além de oferecer melhores oportunidades de aprendizado para o 

residente, possam dispor aos pacientes os procedimentos mais seguros e menos 

invasivos para o seu melhor bem-estar.  

A composição de equipe com número adequado de profissionais com 

treinamento e aptidão para exercer tais atividades é fundamental tanto para o melhor 

conhecimento do médico residente quanto para a segurança e bem-estar dos 

pacientes. Os resultados encontrados sobre a disposição das atividades cirúrgicas e 

diagnósticas que demandam tecnologia avançada mostram uma necessidade de 

atualizar as técnicas dispostas pelo programa em estudo e seus serviços 

conveniados. 

As questões de número 15 e 16 do questionário (Apêndice B) tiveram o objetivo 

de entender se o egresso considerou sua frequência de treinamento em 

procedimentos, tanto ginecológicos quanto obstétricos, adequada para sua formação 

na especialidade. Um contraste entre procedimentos obstétricos e ginecológicos foi 

evidente. Enquanto 90,2%(n=37) dos egressos considerou o número de 

procedimentos obstétricos realizados durante o programa como apropriados (resposta 

“sim” para a pergunta), observou-se porcentagem parecida (n=39, 95,1%) de 

egressos que considerou o número de procedimentos ginecológicos como 

inapropriado para seu aprendizado (resposta “não” para a pergunta). O gráfico 17 

ilustra esse contraste. 
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Gráfico 17 – Percentual de respostas objetivas das questões 15 e 16 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
 

O grande volume de carga horária de plantões durante o programa, registrado 

neste estudo, é o provável responsável pela maior porcentagem de satisfação dos 

egressos quanto ao número de procedimentos obstétricos realizados, apesar dos 

aspectos negativos que esta questão carrega devido ao desgaste físico e cansaço 

dele decorrente.  

As justificativas escritas para as respostas objetivas das questões acima 

mostraram 40 observações diferentes, dispostas em 11 categorias iniciais. Estas 

foram novamente agrupadas em 3 categorias finais. Os dados individuais referentes 

a estas observações podem ser melhor visualizados no Apêndice D.  
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Gráfico 18 – Percentual de observações por categorias para a justificativa das 

questões 15 e 16  

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
 

Percebe-se, com o gráfico 18, que a maioria das justificativas para 

considerarem o número de procedimentos ginecológicos como inadequado se referem 

à categoria “Poucas oportunidades de treinamento na grade horária do programa”. 

Esta categoria contém os comentários sobre escassez de horários disponíveis para 

realizar os procedimentos, culminando em número menor de cirurgias durante os anos 

de treinamento.  

Estes dados encontrados confirmam os achados na análise comparativa de 

distribuição de atividades (item 6.3.2) obtidos através da comparação entre a 

distribuição de horas para cada atividade em cada ano do programa. Como 

mencionado anteriormente, a dedicação para atividades em centro cirúrgico, em 

número de horas, deixa a desejar, ao comparar com o programa proposto pelo MEC 

(Anexo A), para os três anos analisados.  

Somada à “Impedimentos cirúrgicos”, as duas categorias finais mais frequentes 

acumulam 90%(n=36) das afirmações contidas nesta resposta. A frase transcrita de 

um sujeito da pesquisa mostra a realidade enfrentada por essa maioria: 

 

 “Pouca carga horaria de cirurgia em ginecologia. Cancelamentos de cirurgias 

eram frequentes.” (Sujeito nº23).  
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Na segunda categoria final foram registradas observações sobre falta de 

recursos hospitalares, como salas cirúrgicas, vagas de internação e materiais 

cirúrgicos que geraram os frequentes cancelamentos.  

Por fim, 10%(n=4) das afirmações se referiram à categoria final “Pouco número 

de preceptores/professores disponíveis para as atividades cirúrgicas”. Este achado 

pode ser considerado uma das causas para o número reduzido de atividades 

cirúrgicas na grade horária do residente, como também comentado anteriormente 

neste trabalho (item 6.3.2). 

 

7.4 Avaliação durante o programa   

 

Quando perguntados sobre avaliação na residência, quase metade dos 

entrevistados (n=19, 46,3%) respondeu não ter tido qualquer tipo de avaliação durante 

os anos do seu curso, como é possível observar no gráfico 19. Uma possível 

justificativa para tal resultado seria o desconhecimento do residente sobre os 

instrumentos utilizados pelo programa, descritos no regulamento, podendo este ter 

passado por avaliação (de frequência ou comportamento e atitude) sem ter tido 

conhecimento. Outra possível explicação, mais provável, seria a realização 

infrequente de avaliações no programa devido à escassez de profissionais aptos, 

especialmente entre os preceptores de campo, nem sempre motivados ou 

capacitados a realizar feedback.  

O grande número de horas de plantão observado no programa, como 

evidenciado anteriormente, faz com que o plantonista do serviço atue frequentemente 

como preceptor do residente. Segundo normas em vigor69 sabe-se que o preceptor 

deve ter certificado de conclusão de residência médica reconhecido na área em que 

atua ou título de especialista pela AMB.  A falta de pré-requisitos focados na 

capacitação pedagógica para o preceptor faz com que seja possível observar lacunas 

nas habilidades de supervisionar, ensinar e avaliar os residentes. Esse despreparo 

para as funções descritas acima, somado a falta de comunicação e fiscalização da 

instituição, tornam o processo de ensino-aprendizagem na residência defasado e 

desvalorizado.70   
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Gráfico 19 - Percentual das respostas da pergunta 3 das questões fechadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
 

Conforme mostrado anteriormente, o programa de RM de GO oferecido pela 

COREME da FCMS da PUC-SP não estabelece claramente quais métodos são 

utilizados para avaliar o residente, apesar de mencionar que seu desempenho e 

frequências são computados. Seguindo esse raciocínio, é compreensível observar 

que a grande maioria dos entrevistados respondeu não ter tido avaliações tanto 

somativas (n=27, 90%) quanto formativas (n=20, 69%), como perguntado nas 

questões 4 e 5 (Apêndice B). Outro resultado importante é observado na pergunta 

sobre feedback (questão número 6 do Apêndice B), o qual se vê uma fragilidade 

significativa no processo de ensino e aprendizagem do programa em estudo, após 

revelar que 83% (n= 25) dos 30 entrevistados que responderam ter tido avaliação 

refere-se à não utilização qualquer tipo de feedback avaliativo durante o período do 

curso. Os outros 16,7% (n= 5) receberam retorno de suas avaliações. 

Sabe-se da importância da presença da avaliação no desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos71, dispensando aqui sua discussão. O que deve ser 

refletido, porém, são os métodos avaliativos utilizados nos programas de RM na 

atualidade, como já discutido anteriormente (item 6.2). Estudos mostram vantagens e 

desvantagens dos diversos métodos avaliativos.43 É preciso conhecê-las para saber 

usar a técnica adequada para cada habilidade a ser avaliada durante o programa. 
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Segundo Nunes et al.43 

 

O médico residente deve ser avaliado quanto ao(à): 
• cuidado para com o paciente; 
• conhecimento médico; 
• desempenho prático nos diferentes locais de 
treinamento; 
• habilidade de comunicação com pacientes, familiares, 
equipe de saúde; 
• responsabilidade, ética, comprometimento social; 
• conhecimento e comprometimento com o sistema 
e políticas de saúde. 

 
 

Para regulamentar essa importante etapa pedagógica do programa, medidas 

como implementação de métodos avaliativos diversificados e capacitação docente 

são importantes para melhorias de impacto educacional. 

 

7.5 Orientação educativa e suporte teórico 

 

Mais da metade dos entrevistados (n=23, 56,1%) respondeu que tinham 

acompanhamento de um professor ou preceptor durante atendimento médico nos 

diferentes cenários de prática (questão 8 do Apêndice B) na maioria das vezes, 

34,1%(n=14) respondeu que essa frequência era menor (algumas vezes) e apenas 

10% afirmou que esse acompanhamento acontecia em todos os atendimentos e 

cenários da prática médica. 

Ao analisar as respostas discursivas, obtidas no espaço dedicado à justificativa, 

foram obtidas 21 observações diferentes, agrupadas em 4 categorias, como ilustra o 

gráfico 20. Os dados individuais referentes a estas frequências podem ser melhor 

visualizados no Apêndice D. 

A categoria que conteve o maior número de afirmações (n=9, 42,86%) foi 

“Atendimento sem acompanhamento, dando autonomia ao residente”. Nela estão 

contidas opiniões que remetem ao atendimento desacompanhado do residente, 

justificadas algumas vezes pela hierarquia fortemente presente no programa, outras 

para dar autonomia ao residente, sendo o preceptor acionado somente nos casos de 

dúvida. Isso é evidenciado por observações como as duas a seguir:  
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“Eles não ficavam o tempo todo do nosso lado! Se tínhamos alguma dúvida aí 

a gente comunicava eles e iam até nos. Caso contrário, ficavam no conforto médico” 

(Sujeito nº 37) 

 

 “No r1 que é quando estamos aprendendo, o mais próximo de nós é o R2. O 

chefe muitas vezes se faz inacessível com a desculpa de hierarquia e assim segue o 

primeiro e mais importante ano de formação do especialista.” (Sujeito nº 19) 

 

A segunda categoria de maior frequência observada foi “Atendimento 

acompanhado somente pelo residente mais antigo”, com 28,57% das observações. 

Em empate percentual foram observadas as categorias “Presentes nos diferentes 

cenários, exceto nos plantões” e “Presentes nos diferentes cenários, exceto nos 

ambulatórios”. Estas últimas categorias contêm comentários sobre ausência de 

supervisão exclusivamente em plantões ou em ambulatórios.  

  

Gráfico 20 – Percentual de justificativas da questão 8 por categoria 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

É possível perceber a força da hierarquia no ambiente da prática médica neste 

programa. Isso é evidente desde suas normas e regulamentações, como já observado 

no item 6.2 deste trabalho. Apesar de ter sua importância para o convívio nos 
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hospitais-escola e apresentar suas vantagens para o aprendizado na residência, 

deve-se evitar essa supervalorização. Isso fez com que fosse possível observar certa 

terceirização do ensino do residente, no qual o preceptor e professor têm papel 

coadjuvante no processo de aprendizado, tanto na prática quanto na documentação 

oferecida pela COREME da instituição. Fica difícil, dessa forma, uniformizar e 

fiscalizar a qualidade em que o conhecimento é transmitido para o aprendiz.  

Foi encontrado, para a pergunta 9 (Apêndice B), que 56,1% (n=23) dos 

participantes afirmaram que a orientação educativa, durante atendimento médico, 

ocorria na maioria das vezes e 36,6% (n= 15) afirmou que ocorria em algumas vezes. 

As porcentagens para “sempre” (n= 2, 4,9%) e “nunca” (n= 1, 2,4%) foram similares e 

não tiveram representação significativa.  

Para as justificativas, foram registradas 8 afirmações diferentes, agrupadas em 

2 categorias, como pode ser visto no gráfico 21.  

 

Gráfico 21 – Porcentagem de respostas discursivas por categoria para a questão 9 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

A maior porcentagem de observações ficou incluída na categoria “Foco da 

discussão era para eficácia do andamento do serviço e não aprendizado do residente”, 

com 62,5% (n=5) das afirmações encontradas. Nesta categoria estão contidas frases 

como: 

 

“Devido ao grande volume de pacientes nem sempre era possível discutir o 

diagnóstico e tratamento dos pacientes”. (Sujeito nº32) 
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Estudos mostram que a grande demanda de atendimento e carga horária de 

trabalho aumentada pertencem aos principais obstáculos enfrentados por docentes 

num programa de RM.70 Esses aspectos, somados ao baixo reconhecimento da 

profissão, com consequente baixa remuneração, precariedade das condições de 

trabalho, e constante desafio em despertar a curiosidade e interesse no aprendiz 

culminam em desapontamentos no exercício da profissão e podem gerar sentimento 

de frustração e desestímulo ao profissional.70  

Este, por sua vez, passa a realizar suas tarefas de maneira automatizada e 

focada na resolutividade do atendimento médico, auxiliando o residente em condutas 

apenas em casos de dúvida.  

Ao analisar a frequência das atividades teóricas (Questões de 11 do Apêndice 

B), foi encontrado que uma porcentagem significativa (n=14 34,1%) dos entrevistados 

afirmou que as atividades teóricas aconteciam semanalmente de maneira regular em 

todo o tempo do programa (resposta “sempre”). Porém, a maioria dos egressos (n=17, 

41,5%) ainda considerou que essas atividades estiveram presentes apenas algumas 

vezes ao longo do programa.  

Quando perguntado se os residentes conseguiam participar das atividades 

teóricas programadas (questão 12 do Apêndice B), a maioria dos entrevistados (n=19, 

46,3%) respondeu que sim, em algumas vezes. 43,9% (n=18) afirmou que 

participavam na maioria das vezes, 4,9% (n= 2) das respostas foram observadas nos 

dois extremos, em igual quantidade tanto para “nunca” quanto para “sempre”. 

A análise discursiva para o espaço dedicado a justificativa da questão 12 

mostra 20 observações agrupadas em 4 categorias iniciais. Estas, por fim, foram 

arranjadas em 3 categorias finais, ilustradas no gráfico 22. 
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Gráfico 22 – Percentual de observações por categoria para a questão 12 

  
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
 

A grande maioria (n=16, 80%) das observações registradas se encaixaram na 

categoria final “Proibição da docência/preceptoria”. Nela foram agrupadas categorias 

iniciais como “Estágios de emergência não eram permitidos sair. Caso não tivesse 

terminado as atividades do estágio não íamos às aulas para que tudo pudesse ser 

finalizado.”. Os dados individuais referentes a estas categorias podem ser melhor 

visualizados no Apêndice D. 

Uma menor porcentagem (n=3, 15%) das observações foi acerca da categoria 

final “Falta de interesse do residente pelo tema da aula” e apenas 5%(n=1) das 

observações mencionavam a categoria final “Posição hierárquica” como fator 

impeditivo do residente em participar das atividades teóricas. 

Percebe-se assim uma desproporção entre prioridades aplicadas às diferentes 

atividades do programa estudado, sendo a resolução dos atendimentos e tarefas 

práticas considerados os objetivos principais do dia a dia do residente. As atividades 

teóricas ficam em segundo plano, sendo cumpridas em ocasiões especiais (permissão 

da preceptoria/docência, assunto de interesse do residente e posição hierárquica 

favorável). 

É de se concordar que a essência do programa de RM é a atuação prática, 

visto sua maior porcentagem de carga horária destinada ao atendimento médico. 

Porém deve-se lembrar da importância da conciliação da teoria ao exercício, servindo 

de base para aperfeiçoamentos no raciocínio clínico e expertise médica.71,72 A 

existência de comentários sobre a “Falta de interesse do residente pelo tema da aula” 
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expressa a carência do egresso em atividades dedicadas ao estímulo para esse 

aperfeiçoamento. A resposta de um egresso, transcrita a seguir, ilustra essa carência: 

 

“A aula de quinta-feira é destinada para os internos, com temas superficiais e 

repetitivos. As aulas da Unimed conseguiam ser ainda piores e mais ainda voltadas 

ao interno. Totalmente diferente das outras universidades onde a reunião de serviço 

é o momento de aperfeiçoar o residente, mostrar casos, comparar condutas e analisar 

literatura frente ao caso, e assim acrescentar à formação”. (Sujeito nº19) 

 

Estas observações evidenciam outro ponto importante para o direcionamento 

de condutas que possam causar impactos positivos no treinamento especializado. 

A maior porcentagem (n=17, 41,4%) dos egressos afirmou ter, em média, 2h 

semanais dedicadas a atividades teóricas (Questão 13 do Apêndice B). 24,4%(n=10) 

respondeu que essa média era de 4h por semana. 17,1%(n=7) afirmou ter média de 

1h semanais, 12,2%(n=5) responderam que essa média era de 3h e apenas 

4,9%(n=2) respondeu que não tinham horas dedicadas para atividade teórica durante 

a semana. 

Essas respostas podem ser um reflexo das justificativas descritas acima para 

o não comparecimento dos egressos nas atividades teóricas programadas. É possível 

analisar, através das respostas dos egressos, que, por não frequentarem as 

atividades teóricas em todas as ocasiões estes tinham uma carga horária semanal 

dedicada a essas atividades reduzida.  

 

7.6 Estímulo acadêmico e produção científica 

 

Mais da metade (n= 22, 53,7%) dos entrevistados mencionou que não recebeu 

estímulo para pesquisas em nenhum momento do programa (resposta “nunca”) ao 

responder à pergunta 17 (Apêndice B). Uma grande parte dos egressos (n= 17, 

41,5%) referiu que este estímulo acontecia apenas algumas vezes e o restante (n= 2, 

4,9%) referiu que essa frequência era maior (resposta “maioria das vezes”). Não 

houve resposta para a alternativa “sempre”.  

Em análise cruzada com dados obtidos em “grau acadêmico”, observou-se 

certa relação entre médicos que receberam pouco ou nenhum estímulo a prática em 

pesquisa e o grau acadêmico “residência médica”. Apesar de não ter sido registrado 
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significância, houve certa aproximação do valor de p (p= 0,107), o que pode ser 

interpretado como tendência, visto o número pequeno da amostra. Em outras 

palavras, há certa tendência entre residentes em que o estímulo a pesquisa foi 

reduzido ou nulo a não progredirem para outros títulos de graduação, como pós-

graduação latu sensu, mestrado ou doutorado. 

Estes achados reforçam a importância do estímulo da instituição e seus 

profissionais a prática em pesquisas científicas durante a residência médica. Meurer73 

em estudo avaliando o interesse de residentes de anestesiologia na carreira 

acadêmica conclui que: 

 

[...] para incentivar a formação de anestesiologistas acadêmicos, os 
programas de residência médica poderiam incentivar os médicos residentes, 
especialmente no primeiro ano de especialização, a realizar estudos 
científicos, com a respectiva apresentação em eventos científicos. Além 
disso, também se deve ressaltar a criação de estratégias para o 
desenvolvimento de habilidades referentes ao ensino durante o programa de 
residência médica, já que grande parte do interesse demonstrado pelos 
participantes se situa nessa área de atuação. É preciso contar não só com 
pesquisadores, mas também com professores para a formação do ambiente 
acadêmico.73 

 

Ao analisar as justificativas escritas para a questão, foram registradas 6 

observações diferentes, sendo organizadas em 2 categorias, como mostra o gráfico 

23 abaixo. Somente uma observação mencionava o interesse do residente como fator 

causador do pouco estímulo à pesquisa durante o programa. As outras 5 respostas 

se referiram à categoria “Pouco estímulo por parte dos preceptores/professores”. 

 

Gráfico 23 – Percentual de observações por categoria para a justificativa da questão 

17 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
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O baixo número de respostas discursivas para esta questão dificultou a 

discussão e possíveis conclusões para esta pergunta, evidenciando somente a falta 

de estímulo dos preceptores e professores como fator limitante ao estímulo. Porém, 

estudos relacionados73,74 mostram alguns fatores estimulantes e desestimulantes 

para um residente escolher a carreira acadêmica com produções científicas. Como 

fatores desencorajadores para a prática acadêmica estão questões burocráticas 

relacionadas à pesquisa, tempo insuficiente de treinamento em pesquisa e questões 

financeiras. 

Dados73,74 relatam que, dentre os fatores que tiveram importância na escolha 

da carreira acadêmica, entre os residentes, estão a admiração pelos professores-

orientadores durante a residência, as experiências de ensino vivenciadas com os 

estudantes de medicina e ter apresentado trabalho em evento científico.  

Conhecer os fatores que podem estimular e limitar a prática médica em 

pesquisas durante a residência é uma importante estratégia para fortalecer o meio 

científico de uma instituição, a fim de promover o aumento sempre crescente da 

escolha pela carreira acadêmica.  

As questões de número 18 a 21 se referem à produção de artigos, pesquisas, 

teses ou relatos de caso e suas publicações ou apresentações em congressos feita 

pelos egressos durante e após o programa de residência e podem ser conferidas em 

detalhes no Apêndice B.  

A grande maioria dos egressos não publicou nenhum artigo científico em revista 

nem durante (n= 38, 92,7%) nem após o término do programa (n= 34, 82,9%). 

Proporções parecidas foram encontradas para a apresentação de trabalhos científicos 

em eventos na área, mostrando que 68,3% (n= 28) dos egressos não apresentou 

trabalho em evento durante a residência e 78% (n= 32) não teve produção 

apresentada após o término do curso.  

Estes dados reafirmam os achados discutidos no item anterior, mostrando o 

perfil do profissional formado por este programa, sendo ele voltado mais para o 

mercado de trabalho do que à pesquisa, evidenciado pelo pouco estímulo ao ambiente 

acadêmico e pequeno número de produções científicas realizadas pelos egressos nos 

últimos anos. É preciso compreender o impacto que o programa de RM exerce no 

caminho da carreira do médico especialista, tornando igualmente importante conhecer 

suas fortalezas e fragilidades para assim, criar estratégias que possam alcançar seus 

objetivos na formação do profissional. 
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7.7 Principais fortalezas 

 

Nas questões de 22 a 27 foi solicitado aos participantes que descrevessem o 

principal ponto forte e ponto fraco para cada ano do programa, segundo suas vivencias 

obtidas durante a RM. Seus resultados e discussões estão dispostos de maneira 

separada por ano. 

Foi registrado, para o ponto forte do R1 (questão 22 do Apêndice B), 50 

observações, dispostas em 3 categorias. Segundo gráfico 24 abaixo, percebe-se que 

a maior parte dos entrevistados (n=35, 70%) reconheceu a prática obstétrica em 

assistência ao parto como ponto forte para o primeiro ano. Justificativas para isso são 

vistas em respostas transcritas, como essas a seguir: 

 

 “Grande número de partos e pequeno número de R1, apenas 3, não tinha 

como não aprender obstetrícia.” (Sujeito nº12) 

 

 “Muitos procedimentos obstétricos” (Sujeito nº 13)   

 

É possível observar que o treinamento massivo em obstetrícia assistencial foi 

novamente valorizado. Apesar dos comentários sobre excessiva carga horária de 

plantão em unidade hospitalar ao longo do questionário, esta característica foi 

aproveitada pelos egressos, de modo que a intensa prática se tornou a principal 

fortaleza do programa. Outro fato que evidencia este aproveitamento é a segunda 

categoria mais frequente (n=12, 24%) nas respostas, o “Grande volume de 

atendimentos”.   
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Gráfico 24 – Percentual de observações por categoria para questão 22 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

Sem dúvida, ao somar grande demanda de atendimento ao maior tempo 

dedicado ao plantão obstétrico, é possível obter número significativo de oportunidades 

de aprendizado e solidificação das habilidades de um especialista. Isso garantiu a 

segurança em procedimentos obstétricos registrada na questão 15 (gráfico 17), com 

satisfação de 90,2% (n=37) dos egressos para esse treinamento durante o programa, 

como já discutido no item 7.3. 

Para o R2 foram registradas 52 observações sobre suas principais fortalezas 

(questão 23 do Apêndice B), que após transcrição e análise, foram agrupadas em 6 

categorias (Gráfico 25). Estas categorias podem ser melhor visualizadas no Apêndice 

D. A maioria das observações (n=25, 48,08%) se enquadrou na categoria 

“Aprendizado em subespecialidades obstétricas”. Isso mostra que, apesar de 

apresentar carga horária reduzida para esta atividade no segundo ano, comparada 

com o preconizado pela CNRM, conforme já discutido anteriormente, foi valorizada 

pelos egressos, sendo considerada significativa para o aprendizado da especialidade. 

A categoria “Aprendizado em subespecialidades ginecológicas” também foi 

destacado, porém em menor proporção (n= 6, 11,54%). 
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Gráfico 25 – Percentual de observações por categoria para a questão 23 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

Uma quantidade razoável (n= 9, 17,31%) de observações está na categoria 

“Amadurecimento pessoal e interprofissional”, a qual foram incluídas respostas como 

as transcritas “Aumento das responsabilidades” (sujeito nº 9) e “Organização e 

amadurecimento” (sujeito nº 38). Esta fortaleza do programa deve ser destacada, pois 

mostra crescimento importante para o desenvolvimento do profissional e representa 

um dos objetivos, segundo a CNRM, a ser alcançado após conclusão do programa, 

como é evidenciado no Anexo A. 

Somando as três categorias com maior porcentagem de observações, percebe-

se que, para o segundo ano do programa, deve ser destacado o aprendizado em 

subespecialidades obstétricas e ginecológicas e o amadurecimento do profissional, 

totalizando porcentagem acumulada de 76,93% (n=40) das observações recebidas. 

Menos de 10% (n=5, 9,62%) das respostas foram incluídas na categoria 

“Redução da carga horária em relação ao ano anterior”, mostrando que alguns 

egressos se beneficiaram com o menor número de plantões no segundo ano. Poucas 

observações foram registradas nas categorias “Aprendizado cirúrgico” e “Não teve 

ponto forte a ser mencionado” mostrando percentual menos significativo (gráfico 25). 

Para a pergunta sobre o ponto forte do R3 (questão 24 do Apêndice B), foram 

analisadas 56 observações, sendo elas dispostas em 6 categorias ilustradas no 

gráfico 26. Essas podem ser melhor visualizadas no Apêndice D. Percebe-se que a 

categoria que teve maior número de observações foi “Procedimentos cirúrgicos de 
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média e alta complexidade” (n=20, 35,71%). Isso mostra que mesmo com carga 

horária inferior ao proposto pela CNRM, como visto anteriormente no gráfico 5, as 

atividades em centro cirúrgico são bem aproveitadas e valorizadas pelos egressos.  

Em segundo lugar ficou a categoria “Prática obstétrica”, com 23,21% (n= 13) 

das observações registradas na pergunta 24 (Apêndice B).  É possível observar que 

as atividades de subespecialidade obstétrica prevalecem nas principais fortalezas 

mencionadas para os três anos do programa, configurando a obstetrícia como 

subárea de forte impacto no aprendizado do egresso.  

  
Gráfico 26 - Percentual de observações por categoria para questão 24 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

Com percentual parecido está a categoria “Prática em subespecialidades 

ginecológicas e obstétricas”, com 21,43% (n= 12) das observações. Igualmente ao 

ocorrido com atividades em centro cirúrgico, observa-se aqui valorização do 

treinamento em subespecialidades mesmo tendo observado carga horária menor do 

que o preconizado pela CNRM, visto no gráfico 5. A categoria “Amadurecimento 

pessoal e profissional” continua com sua importância, sendo evidenciado percentual 

de observações significativo (n=6, 10,71%) para essa categoria no terceiro ano. As 

categorias “Não teve ponto forte a ser mencionado” e “Diminuição da carga horária 

em relação aos anos anteriores” tiveram porcentagem semelhante e não foram 

consideradas significativas, em comparação com as demais.  
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É possível observar, após analisar as fortalezas mencionadas para os três 

anos, que as atividades obstétricas têm grande relevância para o aprendizado dos 

egressos durante todo o curso do programa. O aprendizado em subespecialidades é 

evidenciado no segundo e terceiro ano, bem como o amadurecimento pessoal e 

profissional. Há um grande aproveitamento das atividades em centro cirúrgico no 

terceiro ano, apesar de sua carga horária atualmente ser considerada inferior àquela 

proposta pela CNRM. Estes achados auxiliam no mapeamento do programa, 

possibilitando entender o perfil profissional do especialista que é formado ao concluir 

a residência.  

 

7.8 Principais fragilidades 

 

Para o principal ponto fraco do R1, descrito pelos entrevistados (questão 25 do 

Apêndice B) foram registradas 65 observações, dispostas em 7 categorias. Os dados 

individuais referentes a estas categorias podem ser melhor visualizados no Apêndice 

D. Percebeu-se maior frequência de observações para a categoria “Falta de 

acompanhamento, supervisão e orientação da preceptoria/docência”, com 26,16% (n= 

17) das observações, como mostra o gráfico 27 abaixo. Nesta categoria constam 

respostas como as transcritas: 

 

“Falta de preceptores da área acadêmica para auxiliar nas discussões dos 

casos e condução das pacientes durante os plantões.” (Sujeito nº 14) 

 

“Falta de empatia dos chefes em enxergar a grandiosidade do seu papel em 

ser o alicerce daquela pessoa no início do seu aprendizado.” (Sujeito nº 19) 
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Gráfico 27 - Percentual de observações por categoria para a questão 25 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

Com menor porcentagem de observações, as categorias “Pouca dedicação a 

suporte teórico durante o ano” e “Desgaste físico e emocional devido à carga horária” 

ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente. Juntas, as três primeiras 

categorias mostradas no gráfico acumulam mais da metade (n= 44, 67,69%) das 

observações registradas na pesquisa.  

É de se esperar essas consequências, como as registradas acima, para a 

intensa carga horária dedicada a um serviço com grande volume de atendimento. O 

preceptor tem múltiplos papéis e é submetido, durante o atendimento em plantão, a 

situações de muita exigência técnica, relacional e profissional, tornando difícil e 

complexa a divisão adequada da sua atenção e dedicação para a condução dos casos 

e orientação educativa ao residente durante o período de trabalho.46  

Com a preocupação direcionada ao bem-estar da paciente, muitas vezes a 

atenção ao treinamento pode ficar em segundo plano, deixando o residente 

desacompanhado em diversas situações. Soma-se a isso a supervalorização da 

hierarquia no serviço, deixando o residente do primeiro ano em situação negligenciada 

de acompanhamento apropriado. Outro possível obstáculo para o adequado processo 

de aprendizagem seria a dificuldade em aplicar os métodos pedagógicos de ensino 

adequadamente. Isso faz com que somente uma parte do conhecimento seja 
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efetivamente transmitido ao aprendiz, gerando lacunas em seu conhecimento e, por 

vezes, falta de suporte para esclarecimento de possíveis dúvidas.75  

Para o segundo ano foram registradas 60 observações sobre principal ponto 

fraco (questão 26 do Apêndice B), que foram organizadas em 6 categorias. Os dados 

individuais referentes a estas categorias podem ser melhor visualizados no Apêndice 

D. A categoria com maior número de observações foi “Pouca prática cirúrgica”, com 

43,33% (n= 26). Em seguida ficou a categoria “Pouca prática em ginecologia”, com 

20% (n= 12) das observações. Com percentual semelhante ficou a categoria “Pouca 

dedicação a suporte teórico durante o programa” (n= 11, 18,33%), como mostra o 

gráfico 28 abaixo. 

As três categorias mais presentes para as fragilidades do segundo ano, 

somadas, acumulam 81,66% (n= 49) das observações registradas pelos egressos. 

Estes achados condizem com a evidência encontrada na distribuição de carga horária 

para atividades do R2, como já mostrado no gráfico 4 (item 6.3.2). 

  

Gráfico 28 – Percentual de observações para a pergunta 26 do questionário 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

A questão 27 solicitava ao entrevistado que citasse o principal ponto fraco para 

o terceiro ano de residência. Foram registradas 58 observações diferentes para essa 

questão, sendo elas dispostas em 5 categorias. Os dados individuais referentes a 

estas categorias podem ser melhor visualizados no Apêndice D. 
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A maioria das respostas analisadas se referiam a “Pouca prática cirúrgica”, 

como evidenciado no gráfico 29. Igualmente ao observado para o R2, esse 

apontamento vai ao encontro dos achados na distribuição da carga horária (gráfico 5). 

Número significativo foi encontrado também para a categoria “Pouca prática em 

ginecologia”, com 25,86% (n= 15) das observações, comprovando novamente o 

impacto da menor disponibilidade de carga horária para atividades de ambulatório 

especializado em subespecialidades ginecológicas, comparado ao número proposto 

pela CNRM (gráfico 5). 

 
Gráfico 29 – Percentual de observações por categoria para a pergunta 27 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 

 

Foi observado percentual menor, porém relevante, para as categorias “Falta de 

organização da grade horária do programa”, “Pouca dedicação a suporte teórico 

durante o ano” e “Falta de supervisão e orientação da preceptoria/docência”. Essas 

três categorias dizem respeito às principais atividades designadas à coordenação do 

programa. Nestas categorias se enquadraram respostas como a transcrita a seguir: 

 

“Falta de investimento na produção científica. Nessa fase, poderia ser um dos 

grandes focos, tendo em vista a maior disponibilidade de tempo para tal e a visão mais 

experiente do R3, o que não ocorre pela própria cultura do programa de residência.” 

(Sujeito nº15) 
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É importante ressaltar que essas categorias estão presentes nos apontamentos 

das fragilidades dos três anos do programa e representam números significativos em 

todas as ocasiões, podendo ser assim consideradas fragilidades do programa na sua 

visão geral. Outros apontamentos observados de maneira contínua foram a pouca 

prática em ginecologia ambulatorial e em procedimentos cirúrgicos. Estes, 

confirmados pelos achados na análise de distribuição da carga horária, evidenciam 

importante diagnóstico estrutural do programa e podem servir de direcionamento para 

possíveis ajustes no futuro. 

 

7.9 Opiniões e sugestões dos egressos 

 

Para a última pergunta do questionário (questão 28 do Apêndice B) foi 

solicitado que o entrevistado sugerisse mudanças que pudessem melhorar o 

programa, a partir das suas perspectivas. Para essa questão foram registradas 130 

observações diferentes, organizadas em 34 categorias iniciais. Estas, por sua vez 

foram reorganizadas em 6 categorias finais. As análises e categorizações detalhadas 

podem ser encontradas no Apêndice D. O gráfico 30 ilustra o percentual de 

observações que compõe cada categoria final.  

 

Gráfico 30 – Percentual de observações para cada categoria final para a questão 28 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
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Quase metade (n=59, 45,38%) das observações se referiram a “Melhorar 

estruturação e organização do programa”. Fizeram parte dessa categoria respostas 

como a transcrita a seguir:  

 

“(...) Ao meu ver, toda ela deve ser reformulada, principalmente a qualificação 

dos preceptores ensinando a eles qual é o papel do chefe na formação de um 

residente. Oferecer mais horários cirúrgicos na grade. Humanizar a grade horária do 

r1 (...)”. (Sujeito nº 20) 

 

As diferenças encontradas na disposição de carga horária para as atividades 

de cada ano, comparadas com o proposto pela CNRM (Anexo A), e a extensa carga 

horária de plantão observada no primeiro e segundo ano certamente refletem 

obstáculos administrativos do programa. Os achados analisados com o questionário 

reforçam esses apontamentos. É possível entender, dessa forma, a maior 

porcentagem de sugestões direcionadas à organização e estruturação do programa. 

Percebeu-se que, nesta categoria final, estão contidas as duas categorias 

iniciais mais predominantes entre as observações registradas. São elas “Aumentar o 

número de procedimentos cirúrgicos em ginecologia” e “Aumentar a carga horária em 

ambulatórios de especialidade em ginecologia”. Ambas acumulam 42 (32,31%) das 

130 observações registradas para essa questão. O gráfico de Pareto (gráfico 31) 

ilustra melhor essa porcentagem acumulada para as principais categorias iniciais. 

Uma porcentagem menor, mas significativa das observações compõem a 

categoria “Planejamento educativo com ênfase no aprendizado para cada ano”. Nela, 

se enquadraram sugestões que se referiram à valorização do aprendizado do 

residente acima do andamento do serviço, como as transcritas a seguir: 

 

“Melhor planejamento teórico e prático. Um sistema que funcione sem 

dependência dos residentes, pois há atividades importantes que todos deveriam ir”. 

(Sujeito nº 5) 

 

 “Carga horária melhor distribuída, aulas teóricas, provas de avaliações, staffs 

mais presentes e interessados em contribuir para o ensino”. (Sujeito nº 31) 
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Com essas afirmações os egressos tentam mostrar a importância da dedicação 

educacional em suas formações e como esta tenha sido, de alguma maneira, 

negligenciada durante a vivência que tiveram no programa.  

Isso pode ser considerado um reflexo da hierarquização da residência e seu 

funcionamento, já registrados no regulamento interno e discutidos anteriormente (item 

6.2). O residente recém-ingresso no programa tem os seus colegas mais antigos como 

base para conhecimento e aprendizado durante o atendimento. Estes, por sua vez, 

por não terem ainda a formação acadêmica e a capacitação suficiente para dar o 

suporte teórico exigido de um educador, transmitem informações e conhecimentos 

recentemente adquiridos, muitas vezes sem uma avaliação prévia para correções de 

possíveis dúvidas e preenchimento de lacunas conceituais, o que torna o aprendizado 

na residência um processo marginalizado e despadronizado.  

A terceira categoria final com maior predominância entre as respostas dos 

entrevistados foi “Aumentar o estímulo e a produção científica com a participação 

conjunta entre professores, preceptores, residentes e alunos”, com 16,15% (n= 21) 

das observações. Esta categoria mostra que, apesar da maioria dos entrevistados não 

apresentar produções científicas, essas atividades são valorizadas e, segundo suas 

opiniões, deveriam ter maior importância ao longo do programa, através do incentivo 

e colaboração conjunta. Um bom exemplo disso é a seguinte resposta transcrita:  

 

“(...) nunca fui muito da área científica, mas se tivesse tido oportunidade ou um 

preceptor para auxiliar, talvez tivesse tido algum avanço nessa área pessoal (...)”. 

(Sujeito n028) 

 

Ao abrir as três principais categorias finais, percebe-se que há predominância 

de algumas categorias iniciais pertencentes a elas que devem ser registradas, como 

mostra o gráfico de Pareto (gráfico 31) abaixo. 
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Gráfico 31– Percentual acumulado para as categorias iniciais da questão 28 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Autoria própria. 
 

As categorias iniciais descritas no gráfico Pareto acima são aquelas que 

contém maior número de observações registradas e estão dispostas nas três 

primeiras categorias finais (gráfico 30). A sugestão detalhada mais relevante, como 

mostra o gráfico de Pareto, é sobre “aumentar o número de procedimentos cirúrgicos 

em ginecologia” (n= 24, 18,46%). Somadas, essas categorias iniciais totalizam 

49,23% (n=64) de porcentagem acumulada (curva B de Pareto, que chega até 50% 

de porcentagem acumulada), formando as sugestões mais importantes dentre as 34 

categorias iniciais relatadas pelos entrevistados. 

A “Capacitação pedagógica e atualização da preceptoria que atua nos serviços 

contidos no programa” também foi uma categoria mencionada pelos entrevistados, 

tendo ao todo 15 (11,54%) observações. Esta sugestão, apesar de não ter sido tão 

relevante na visão dos egressos, é estratégia fundamental para o melhor êxito no 

processo de ensino-aprendizagem do residente. O fornecimento das ferramentas 

adequadas para a transmissão de conhecimentos e treinamento prático, importantes 

para um educador, aumentam a probabilidade de sucesso no desenvolvimento e 

aquisição da expertise médica da especialidade.72,75 

Uma pequena porcentagem (n= 7, 5,38%) das observações registradas se 

encaixaram na categoria “Incorporar técnicas de avaliação e feedback construtivo”. As 

técnicas de avaliação diversificadas, com a possibilidade de feedback para o 
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residente, configuram instrumento de grande importância para o melhor 

direcionamento do aprendizado e desenvolvimento de habilidades essenciais para a 

formação qualificada do especialista.70,72,75 Para possibilitar tal incorporação, é 

necessário a capacitação profissional para o melhor conhecimento e aplicação das 

técnicas avaliativas apropriadas para cada habilidade e conhecimento específico a ser 

analisado.70 A qualificação pedagógica dos preceptores e professores envolvidos com 

o processo de ensino e aprendizagem na residência, nos diferentes cenários, se torna, 

assim, fundamental para a formação do especialista.  

Foram registradas 2 observações (1,54%) que foram incluídas na categoria 

“Nenhuma sugestão de mudança”. Estas se referiram a melhorias observadas no 

programa nos últimos anos. Isso mostra que alguns egressos reconheceram os 

obstáculos vencidos para que o programa possa ser aprimorado, objetivo 

continuamente priorizado por sua coordenação e supervisão. A resposta transcrita 

“Hoje já melhorou muito” do sujeito n°1 representa um exemplo desse 

reconhecimento.  

O diagnóstico detalhado do programa e seu funcionamento, com a valorização 

da opinião dos egressos que passaram por ele nos últimos 11 anos, realizado nesse 

trabalho, pode servir como instrumento para direcionar as medidas necessárias para 

que as melhorias causem efeitos ainda mais positivos. O próximo item discorre sobre 

algumas medidas estratégicas sugeridas, conforme os principais achados desta 

pesquisa. 

 

8 SUGESTÕES 

 

A análise da grade horária e distribuição de carga horária do programa revelou 

desequilíbrio de horas de plantão entre os três anos da residência, sobrecarregando 

o R2 e, principalmente, o R1. Uma melhor distribuição dos plantões entre os três anos 

é ação simples e de imediato resultado positivo na rotina dos residentes.  

Essa redistribuição pode colaborar com a melhor adequação das horas a serem 

dedicadas para cada atividade nos três anos. Como verificado na grade horária e 

confirmado pela impressão dos egressos, há a necessidade de se estabelecer o foco 

do aprendizado para cada ano, canalizando as horas de estágio nas atividades mais 

importantes para cada momento, respeitando o grau de complexidade crescente ao 

longo do curso.  
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Para obter uma maior disposição das atividades que se mostraram mais 

defasadas por este estudo, como em ambulatórios de subespecialidades e em centro 

cirúrgico, medidas como o aumento do número de preceptores e do número de 

parcerias com os diversos serviços do município podem ser estratégias importantes. 

A implementação de treinamentos teórico-práticos em habilidades propedêuticas e 

cirúrgicas, como sessões de treinamento em laboratório com materiais didáticos e 

simuladores, também pode ajudar no melhor aprendizado do especialista em 

formação. 

O treinamento e a capacitação pedagógica dos preceptores e docentes 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem do programa de residência 

estudado são providências fundamentais para sua melhor qualificação educacional. 

Alguns autores70,76 afirmam que, por ser complexa e atuar num binômio ensino-

trabalho, a residência médica deve ser cuidadosamente administrada para que a 

estratégia do ensino não seja centralizada apenas no trabalho. É preciso valorizar a 

formação pedagógica dos profissionais envolvidos no aprendizado.77 Nunes et al.70 

ainda afirma:  

O preceptor devidamente habilitado auxilia na solução da maior parte dos 
desafios do setor. Antes, e acima de tudo, deve esse preceptor reconhecer a 
RM como etapa da educação em serviço, e não mera prestação de serviço, 
como se tem observado. A razão da distância entre o que deve e o que é feito 
pelo preceptor decorre do fato de se considerar que, para exercer essa 
função, basta apenas ser um bom médico. Ocorre que formação pedagógica 
e didática são essenciais para exercer a preceptoria. Esse profissional 
precisa desenvolver as potencialidades de médico, professor, supervisor e 
pessoa.70 

 
Em outras palavras, a preceptoria necessita de formação pedagógica 

adequada para exercer suas funções, como a de auxiliar o aprendiz na construção do 

raciocínio clínico e na resolução dos diversos desafios da prática em sua 

especialidade.77 Segundo as normas em vigor33,69, para exercer a função de 

supervisor do treinamento do médico residente basta ter certificado de RM da 

especialidade em causa, sendo o maior critério para seleção do profissional o perfil 

médico em relação á humanística, ética e compromisso. Não há, nas normas atuais, 

relevância adequada para a formação pedagógica, extremamente necessária e 

fundamental para a eficaz transmissão de conhecimentos durante o processo de 

aprendizagem. 

Para a qualificação profissional da preceptoria é indicado que haja, 

primeiramente, capacitação pedagógica adequada dos preceptores atualmente 
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ativos, por meio de cursos, sendo criados pela própria instituição ou externos, além 

de se estabelecer, como pré-requisito necessário para exercer a função, a formação 

complementar em ensino médico. 

É possível perceber a crescente preocupação com a atuação do preceptor na 

formação médica e sua qualificação78 e forma em que os ensinamentos estão sendo 

oferecidos nos programas de residência pelo país. Na especialidade em discussão 

isso é visível através do “Curso FEBRASGO para capacitação de preceptores”, curso 

criado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) para 

aperfeiçoar métodos de ensino aos médicos que atuam com residentes.  

Outras instituições também oferecem cursos de treinamento e capacitação 

pedagógica para preceptores. Uma vantagem observada é que a maioria dos cursos 

disponíveis tem modalidade com participação, em sua maioria, à distância, facilitando 

seu acesso. Outro exemplo é o curso fornecido pela ABEM “Competências em 

Docência Clínica e Preceptoria ABEM/EDUCABEM” para aperfeiçoamento em 

docência e preceptoria médica, composto por ensinamentos pedagógicos do processo 

de ensino e aprendizagem, avaliação, planejamento educacional, gestão e liderança.  

Além da capacitação pedagógica é necessário que haja medidas para uma 

melhor valorização e regulamentação da profissão de preceptor, que sirvam de 

alicerce para o seu constante aprimoramento. Para o melhor reconhecimento e 

estímulo do profissional atuante em ensino na residência, além da adequada 

remuneração para tal cargo, algumas medidas podem ser estratégicas, como a 

oficialização, pela instituição, do profissional como instrutor, passando a possuir 

endereço eletrônico da instituição vinculada, acesso pleno à biblioteca, incluindo a 

virtual; a possibilidade de participar de programas de desenvolvimento docente; a 

disposição de apoio psicopedagógico individual para a função e o estabelecimento de 

um plano de trabalho e carreira. Essas são medidas de extrema importância para a 

qualificação e reconhecimento apropriados da profissão que é considerada um dos 

elementos chave na formação do médico especialista.77   

A atribuição de pré-requisitos além dos conhecimentos pedagógicos para a 

atuação profissional deve ser exercida. É necessário que as características que 

qualificam o bom profissional sejam exigidas e fiscalizadas, como responsabilidade, 

assiduidade, comprometimento, disponibilidade, entusiasmo, pontualidade, 

relacionamento, acessibilidade, flexibilidade, entre outras.78  
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Outra medida importante a ser sugerida, conforme análise dos resultados desta 

pesquisa, é a implementação de formas diversificadas de avaliação para os diferentes 

cenários do programa. Atualmente a preocupação com avaliação no ensino médico é 

crescente, principalmente devido à busca por aprimoramentos na qualidade da 

formação profissional.79  

As discussões e publicações recentes sobre o tema impulsionam a reflexão 

sobre sua complexidade e necessidade de se pensar na avaliação além do seu 

objetivo analítico, como um processo a serviço da aprendizagem, buscando expandir 

as fronteiras do saber e aprender, além de fornecer informações importantes sobre o 

próprio processo de ensino utilizado.79  

Para melhor garantia da qualificação necessária para o egresso nas variadas 

competências médicas, entendimento adequado do processo de ensino e 

aprendizagem exercido no programa, possibilitando direcionar correções em 

possíveis distorções, recomenda-se a implementação de avaliações antes 

(diagnóstica), durante (formativa) e após (somativa) o treinamento fornecido. Além 

disso, a aplicação de avaliação para conhecimento (cognitiva), atitudes (afetiva) e 

habilidades (psicomotora) do aprendiz, de acordo com as metas a serem alcançadas, 

sob métodos quantitativos e qualitativos.79,80  

O uso da diversidade dos métodos avaliativos é vantajoso pois garante o 

entendimento global do aprendiz, em seu contexto, sendo possível identificar seus 

interesses e limites do saber e não saber, além de entender a variedade do perfil dos 

residentes, podendo ofertar métodos de ensino direcionados para cada indivíduo. É 

possível observar a atual preocupação com a necessidade de utilizar a avaliação de 

uma maneira mais holística para que se possa alcançar com igual êxito todos os 

atributos que um profissional médico deve ter a certo momento de sua carreira.80 

Alguns dos métodos diversificados mais utilizados em conjunto incluem, além 

da tradicional avaliação somativa de conhecimentos médicos específicos, a utilização 

de avaliação estruturada, do tipo checklist, recomendado para avaliar competências 

práticas em atividades clínicas que possuem diversos subitens que devem ser 

analisados; o uso de portfólios para analisar a capacidade do aprendiz em traçar 

planos de aprendizagem e autoavaliação; a avaliação 360°, que obtém informações 

sobre o desempenho do residente das diversas fontes que cercam seu ambiente de 

ensino; e o uso do Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise), um tipo de avaliação 

formativa bem conhecido pela FCMS da PUC-SP, por ser aplicada durante a 
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graduação, que é composto pela avaliação global do aluno após observação durante 

atendimento médico ou parte dele, por meio de checklist, seguido de uma sessão de 

feedback.80  

A avaliação formativa tem importância estratégica devido à sua utilidade ao 

levantar informações também sobre a eficácia da metodologia pedagógica aplicada 

no programa e por englobar sua realização como parte do processo de aprendizagem, 

usando como ferramenta de regulação desse processo o feedback, componente 

principal desse tipo de avaliação.81  

Porém, para que seja possível exercer essa diversidade com aplicabilidade 

adequada é preciso que haja um estabelecimento claro dos objetivos de aprendizado 

a serem alcançados ao final do treinamento, bem como os objetivos e funções dos 

métodos avaliativos escolhidos, para que fique esclarecido a todos os indivíduos 

envolvidos no curso. Isso possibilita a maior reflexão sobre suas ações e permite a 

identificação e correção de possíveis distorções ao longo do treinamento. Além disso, 

é igualmente importante que os educadores envolvidos no processo de ensino do 

residente tenham o devido conhecimento sobre os diversos métodos e tenham 

treinamento adequado para seu correto uso. Isso nos leva novamente a refletir sobre 

a importância da qualificação pedagógica dos profissionais envolvidos no processo de 

aprendizagem do médico residente.  

Os dados fornecidos por este trabalho, somado à discussões em estudos 

recentes sobre os avanços e mudanças no ensino na área da saúde mostram que tal 

capacitação, associada ao fornecimento de melhores condições pedagógicas para o 

aprimoramento contínuo da educação médica podem ir além da melhoria curricular do 

programa em si e servir de gatilho para o impulsionamento de progressos associados 

a área acadêmica, como a garantia do melhor suporte teórico e o aumento do estímulo 

à pesquisa e produção científica, características essas marcadas como deficientes 

segundo opinião dos egressos nesta pesquisa. A prática contínua do questionamento 

e reflexão sobre os temas envolvidos no aprendizado, incluindo o próprio processo de 

ensino, é capaz de desenvolver profissionais mais aptos a instigar sua criatividade e 

trazer avanços para a saúde, ciência e sociedade. 

Sendo assim, é possível perceber a importância da necessidade de se criar 

estratégias de valorização e qualificação psicopedagógica do educador que atua 

durante o exercício da prática médica, a fim de atingir melhorias significativas no 

conhecimento e nas habilidades técnicas e de pensamento que possam contribuir 
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para o exercício constante da reflexão e análise dos acontecimentos do cotidiano do 

profissional da saúde.82 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo traz contribuições para o conhecimento sobre a residência médica 

em Ginecologia e Obstetrícia, possibilitando a análise crítica e discussão sobre suas 

normas atuais, funções e objetivos. Foi possível, portanto, avaliá-lo do ponto de vista 

dos egressos, conforme objetivo principal desta pesquisa. 

A contribuição do Prof. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto com dados históricos 

sobre o programa de RM em GO da FCMS da PUC-SP enriqueceu o trabalho, 

fornecendo um melhor conhecimento sobre o objeto estudado, desde sua criação.  

A análise documental e da distribuição da grade de atividades do programa 

atual pode proporcionar comparação entre o real e o prescrito pela CNRM, com melhor 

mapeamento, o que possibilitou a discussão dos aspectos que podem influenciar 

positiva e negativamente na formação do médico especialista.  

Em relação ao perfil profissional e sociodemográfico dos egressos, alguns 

fatores limitaram a aquisição de resultados mais significativos, como o número (n= 41) 

de participantes que responderam o questionário, principalmente para obtenção de 

dados cruzados a fim de entender melhor o perfil dos egressos do programa. Apesar 

de não ter recebido resposta de todos os egressos incluídos nesta pesquisa, a 

porcentagem de retorno (66%) possibilitou a validação dos resultados, o que foi 

confirmado pela estatística. 

O questionário no formato eletrônico e autoaplicável foi um facilitador para a 

taxa satisfatória de retorno dos participantes, assim como sua composição de 

perguntas diretas e de fácil entendimento.  

Alguns resultados trouxeram a reflexão sobre a necessidade de se aprofundar 

no tema “satisfação e insatisfação com o programa”. Talvez futuros estudos possam 

trazer mais informações que permitam a discussão mais aprofundada sobre os 

aspectos do programa que causam impressões positivas e negativas nos egressos, 

como as relações entre colegas, educadores, funcionários dos serviços da saúde e 

seus pacientes, bem como sobre os desafios médicos, éticos e legais que a 

especialidade pode trazer. No entanto, recortes qualitativos possibilitaram a reflexão 

sobre o as expectativas não atendidas e as fortalezas do programa. 
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As preocupações com os desafios que o médico pode enfrentar, 

particularmente no começo de sua carreira como especialista, bem como com a 

qualidade do conhecimento adquirido durante a RM, são crescentes entre os 

conselhos profissionais, as sociedades estaduais e a federação brasileira da 

especialidade.  

A não inclusão da análise e discussão sobre aquisição ou não pelos egressos 

do título de especialista fornecido pela FEBRASGO, após prova estabelecida pela 

própria Federação, bem como informações sobre seu desempenho, índices de 

aprovação e reprovação, foi um fator limitante deste estudo, que poderia fornecer 

informações adicionais sobre o perfil profissional do egresso. Esta é uma dificuldade 

apontada pelas sociedades de especialidade filiadas à Associação Médica Brasileira, 

pois não se trata de condição obrigatória prestar a prova de título para se auto intitular 

especialista, bastando realizar a residência médica em instituição credenciada pela 

CNRM. 

Uma contribuição para o melhor conhecimento do perfil profissional do 

especialista seria o estudo aprofundado sobre os resultados obtidos com as provas 

de título fornecidas pela FEBRASGO e seus reflexos no curso da carreira médica. Por 

ser um exame conhecido e reconhecido nacionalmente por muitos especialistas e ter 

volumoso repertório de avaliações ao longo dos anos, seus dados potencialmente 

podem fornecer informações que direcionem a criação de possíveis estratégias para 

melhorar a atenção à saúde da mulher no país, além de auxiliar na busca por 

aprimoramentos no ensino dos programas de residência. 
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10 CONCLUSÃO 

 

A temática da educação na residência médica tem ganhado atenção crescente 

entre as publicações recentes devido sua preocupação com os fatores que 

influenciam na qualidade da formação do profissional especialista. A categoria 

“Avaliar”, segundo ordem do pensamento organizada por Bloom83 implica em ter o 

domínio cognitivo que engloba a aquisição de todos os níveis de conhecimento e 

abstração de menor complexidade.  

Conclui-se, desta forma, que neste estudo foi possível adquirir o melhor 

conhecimento do programa de residência médica, sua definição e histórico, 

compreender de maneira mais completa suas normas, podendo empregá-las ao 

programa atual da FCMS da PUC-SP e analisar seus resultados de maneira 

comparativa. A valorização da opinião dos egressos na confecção do julgamento 

crítico, aqui realizado pela discussão dos resultados, permitiu que fosse possível ir 

além, com a apresentação de propostas que possam impactar de maneira positiva no 

desenvolvimento educacional do médico residente em Ginecologia e Obstetrícia da 

FCMS da PUCSP.  
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APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Gênero:  

(  ) Feminino     

(  ) Masculino     

(  ) Outro (especifique) ____________________ 

Idade: ______ (anos completos) 

Etnia:  

(  ) Branco  

 (  ) Preto  

(  ) Pardo  

(   ) Amarelo 

Cidade de Origem:______________________  

Estado Civil:  

(  ) Solteiro   

(  ) Casado   

(  ) Separado   

(  ) Divorciado   

(  ) Outros (especifique): _____________________ 

Número de filhos: ______ 

Ano de Graduação em Medicina:______________ 

Instituição Superior onde se formou em Medicina:  

__________________________________________________________ 

Cidade de atuação médica: _______________________ 

Grau Acadêmico: 

(   ) Médico Especialista    

(   ) Pós – Graduação lato sensu em área correlata   

(   ) Mestrado     

(   ) Doutorado    

Renda pessoal:  

(   ) inferior a 5 mil 

(   ) R$ 5000 a R$ 10 mil 

(   ) R$ 10 mil a R$ 15 mil 

(   ) R$ 15 mil a 20 mil 
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(   ) R$ 20 mil a 25 mil 

(   ) R$ 25 mil a 30 mil 

(   ) maior que R$ 30 mil 

Local de trabalho (poderá ser assinalada mais que uma resposta): 

(   ) Ambulatório SUS 

(   ) Ambulatório de Convênios 

(   ) Consultório Particular 

(   ) Hospital Público 

(   ) Hospital Privado 

(   ) Hospital de Ensino 

(   ) Indústria Farmacêutica 

(   ) Outros (especifique) ______________________ 

  



108 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário faz parte da uma pesquisa para dissertação de mestrado, 

profissional que tem por objetivo avaliar o programa de residência médica de 

Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde. 

Esta pesquisa está sendo realizada pela pós-graduanda Natália Sanchez, sob a 

orientação da Profa. Dra. Cibele Isaac Saad Rodrigues. Fica assegurado o caráter 

rigorosamente sigiloso da identidade de quem responder, bem como de seus dados. 

Ao responder este questionário, você estará aceitando convite de participar desta 

pesquisa. Todos os participantes que aceitarem responder a esta pesquisa terão seu 

anonimato garantido. Fica ainda assegurada que esta pesquisa só será utilizada para 

fins acadêmicos e científicos. Caso não queira aceitar participar dessa pesquisa, 

você não sofrerá nenhum prejuízo. Por favor, responda as questões abaixo 

exatamente de acordo com seus conhecimentos e sentimentos em relação à 

residência que cursou. 

 

1. Você ficou satisfeito com o programa de RM que frequentou? 

(   ) sim, integralmente   (   ) sim, parcialmente   (   ) não 

Justifique: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

2. O programa da RM foi apresentado a você antes do início das atividades? 

(   ) sim, integralmente   (   ) sim, parcialmente   (   ) não foi apresentado 

3. As formas de avaliação foram apresentadas antes do início das atividades? 

(   ) sim, integralmente   (   ) sim, parcialmente   (   ) não foram apresentadas  (   ) 

não tinha qualquer tipo de avaliação 

4. Em caso de ter avaliação, ela era somativa (provas teóricas e/ou práticas)? 

(   ) sim    (   ) não 

5. Em caso de ter avaliação, ela era formativa (avaliação de competências e 

atitudes)? 
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(   ) sim    (   ) não 

6. Você recebeu feedback formal sobre sua avaliação? 

(   ) sim    (   ) não 

7. Você pensou em desistir da residência em algum momento durante os 3 anos 

de formação? 

(   ) sim    (   ) não 

Justifique, em caso de resposta afirmativa 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

8. Você tinha o acompanhamento de um preceptor ou professor durante o 

atendimento médico, nos diferentes cenários de prática?  

(   ) sempre   (   ) maioria das vezes   (   ) algumas vezes   (   ) nunca 

Justifique: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

9. Durante atendimento médico, havia orientação educativa na discussão de 

casos com um professor ou preceptor para orientações diagnósticas e 

terapêuticas?  

(   ) sempre   (   ) maioria das vezes   (   ) algumas vezes   (   ) nunca 

Justifique: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

10. Havia descanso após o plantão?  
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(   ) sempre   (   ) maioria das vezes   (   ) algumas vezes   (   ) nunca 

 

11. Havia atividade teórica programada semanalmente? 

(   ) sempre   (   ) maioria das vezes   (   ) algumas vezes   (   ) nunca 

 

12. Caso houvesse atividade teórica programada, os residentes conseguiam 

participar?  

(   ) sempre   (   ) maioria das vezes   (   ) algumas vezes   (   ) nunca 

Justifique: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

13. Caso houvesse atividade teórica, quantas horas, aproximadamente, eram 

dedicadas, em média, a essas atividades, durante uma semana? ______________ 

hora(s) 

14. A residência de GO ofereceu oportunidade de aprender e treinar habilidades 

com tecnologias que auxiliam no diagnóstico/tratamento de patologias ginecológicas, 

como ultrassonografia, mamografia, estereotaxia, histeroscopia e 

videolaparoscopia?  

(   ) sempre   (   ) maioria das vezes   (   ) algumas vezes   (   ) nunca 

Justifique: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

15. Assinale apenas os cursos que realizou durante o curso de residência, entre 

os seguintes: 

 (   ) Bioética e Ética Médica; (   ) Metodologia de Pesquisa, Epidemiologia e 

Bioestatística; (   ) Controle de Infecção Hospitalar; (   ) Sexologia; 
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(   ) Colposcopia; (   )Técnica Cirúrgica; (   ) AMIU; (   ) Emergências Obstétricas e 

Ginecológicas; (   ) Endoscopia ginecológica; (   ) Medicina Baseada em Evidências; 

(   ) Legislação Trabalhista; (   ) Responsabilidade Médica. 

 

16. Você fez o número de procedimentos obstétricos que considerou apropriado 

para seu aprendizado? 

(   ) sim    (   ) não 

Justifique: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

17. Você fez o número de procedimentos ginecológicos que considerou apropriado 

para seu aprendizado? 

(   ) sim    (   ) não 

Justifique: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

18. Houve estímulo para realização de estudos e pesquisas científicas durante os 

anos de residência? 

(   ) sempre   (   ) maioria das vezes   (   ) algumas vezes   (   ) nunca 

Justifique: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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19. Você publicou pelo menos um artigo científico em alguma revista periódica 

durante os 3 anos que cursou a RM? 

(   ) sim    (   ) não 

 

20. Você publicou pelo menos um artigo científico em alguma revista periódica 

após concluir a RM? 

(   ) sim     (  ) não 

 

21. Você apresentou pelo menos um trabalho em evento científico da área de 

Ginecologia ou Obstetrícia durante os 3 anos cursando a RM? 

(   ) sim   (   ) não 

 

22. Você apresentou pelo menos um trabalho em evento científico da área de 

Ginecologia ou Obstetrícia após concluir a RM? 

(   ) sim    (   ) não 

 

23. Você preparou artigos científicos para apresentar durante a residência? 

(   ) sim    (   ) não  Quantos? _________________ 

 

 

Questões abertas: 

1. Cite o principal ponto forte de sua residência no 1º ano (R1). Justifique sua 

resposta 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

2. Cite o principal ponto forte de sua residência no 2º ano (R2). Justifique sua 

resposta 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

3. Cite o principal ponto forte de sua residência no 3º ano (R3). Justifique sua 

resposta 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

4. Cite o principal ponto fraco de sua residência no 1º ano (R1). Justifique sua 

resposta 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

5. Cite o principal ponto fraco de sua residência no 2º ano (R2). Justifique sua 

resposta 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

6. Cite o principal ponto fraco de sua residência no 3º ano (R3). Justifique 

sua resposta 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

7. O que você acha que poderia ser melhorado na residência, tomando por 

base sua vivência no programa de RM?  
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Justifique sua resposta: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de um estudo desenvolvido pelaal 

una do curso de Mestrado Profissional em Educação nas Profissões de Saúde da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Natalia Romano Sanchez, autorizado 

pelo Comitê de Ética Médica em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde. 

 Pretende-se, com esta pesquisa, entender as fortalezas e fragilidades do 

programa de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. O(a) senhor(a) irá responder um questionário 

com caráter sigiloso e anônimo. O resultado deste estudo poderá beneficiar 

futuramente o Programa de Residência Médica com a implementação de melhorias 

e assim, a formação de especialistas que atendam aos pré-requisitos mínimos 

obrigatórios propostos pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

 Sua participação é voluntária, não terá custo algum e a recusa ou desistência 

em participar dele, em qualquer momento, não acarretará nenhum prejuízo. Seu 

envolvimento na pesquisa consiste em responder um questionário totalmente sigiloso 

sobre o tema: Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Os pesquisadores se responsabilizarão pelo 

sigilo de sua identidade. Seu nome não aparecerá em nenhum momento, apenas o 

resultado de suas respostas e de outros participantes é que nos interessa para o 

estudo, sendo que poderemos apresentar o produto do trabalho em Congressos ou 

outras atividades científicas. Afirmamos que esta participação lhe oferece riscos 

mínimos decorrentes do preenchimento do questionário e eventualmente de 

lembranças negativas ao respondê-lo.  

          Se restarem quaisquer dúvidas durante ou após a coleta de dados, ou se 

quiser desistir dessa participação, poderá assim o fazer, a qualquer momento. Para 

tanto basta comunicar a pesquisadora responsável, Natália Romano Sanchez, pelo 

telefone (11) 961860489, ou email nataliasanchez.med@gmail.com; ou no Comitê 

mailto:nataliasanchez.med@gmail.com


116 
 

de Ética em Pesquisa, pelo telefone (15)32129896, de segunda a sexta-feira das 

8h00min às 17h00min. 

 

Eu,___________________________________________________,RG._________

_abaixo assinado, afirmo ter sido devidamente esclarecido(a) sobre esta pesquisa, 

não restando qualquer dúvida e, voluntariamente, desejo participar respondendo as 

perguntas que me foram apresentadas no questionário. 

  Sorocaba, ______ de __________________ de 2017 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Este documento é feito em duas vias. A 1ª. Via é do pesquisador, a 2ª. Via é do 

participante. 
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APÊNDICE D – ANÁLISE DE CONTEÚDO POR CATEGORIZAÇÃO 

 

Categorização realizada para as perguntas com componente discursivo (1, 7, 

8, 9, 12, 14, 15, 16 e 17) e perguntas exclusivamente abertas (22 a 28). A 

categorização foi organizada por tabelas, com tabelas de categorias iniciais e tabelas 

de categorias finais, quando conveniente reorganizá-las.  Segue abaixo tabelas e 

categorizações separadas por questão. 

 

Questão 1 - Você ficou satisfeito com o programa de RM que frequentou? 

Justifique 

 

Tabela de Categorias Iniciais  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
  

Categorias Iniciais
Número de 

observações
Porentagem Porentagem 

acumulada

Pouca prática clínica em ginecologia 19 30,65% 30,65%

Pouca quantidade de prática cirúrgica 10 16,13% 46,77%

Faltou avaliação durante o programa 7 11,29% 58,06%

Pouca discussão de casos durante o atendimento 5 8,06% 66,13%

Carga horária excessiva 3 4,84% 70,97%

Faltou organização do Programa 3 4,84% 75,81%

Pouco comprometimento da preceptoria  do programa 3 4,84% 80,65%

Faltou dedicação da coordenação do Programa 2 3,23% 83,87%

Faltou estruturar protocolos nos serviços hospitalares 2 3,23% 87,10%

Faltou incentivo à pesquisa 2 3,23% 90,32%

Pouca presença da preceptoria durante os plantões 2 3,23% 93,55%

Tive diversos cenários para aprendizagem 2 3,23% 96,77%

Exerço e reproduzo tudo que aprendeu no programa 1 1,61% 98,39%

Formação incompleta em subespecialidades 1 1,61% 100,00%

Total 62

Categoria Final Cor

Satisfação com a formação na residência

Insatisfação com organização e coordenação do 

programa

Insatisfação com atuação prática do programa

Legenda
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Tabela de Categorias finais  

 
 

Questão 7: Você pensou em desistir da RM em algum momento durante os 3 

anos da sua formação? Justifique em caso afirmativo. 

 

Tabela de categorias Iniciais  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Categorias Finais 

Número de 

Observações Porcentagem

Satisfação com a

 formação na residência 3 4,84%

Insatisfação com organização 

e coordenação do programa 27 43,55%

Insatisfação com 

atuação prática do programa 32 51,61%

Total 62

Categorias iniciais
Númedo de 

observações Porcentagem

Porcentagem 

acumulada

Carga horária excessiva 9 32,14% 32,14%

Exaustão 6 21,43% 53,57%

Falta de orientação e apoio durante o primeiro 

ano 4 14,29% 67,86%

Desentrosamento entre plantonistas e residentes 3 10,71% 78,57%

Não estar feliz no dia a dia da rotina no programa 

devido a alto número de críticas e cobranças 2 7,14% 85,71%

Assédio Moral 2 7,14% 92,86%

Estresse 1 3,57% 96,43%

Falta estrutura física para o atendimento 1 3,57% 100,00%

Total 28

Categoria Final Cor

Desgaste físico

Desgaste emocional

Incompatibilidade entre expetativa e realidade 

encontrada

Legenda
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Tabela de categorias Finais  

 
 
Questão 8: Você tinha o acompanhamento de um preceptor ou professor 

durante o atendimento médico, nos diferentes cenários da prática? Justifique 

 

 

Questão 9: Durante atendimento médico, havia orientação educativa na 

discussão de casos com um professor ou preceptor para orientações 

diagnósticas ou terapêuticas? Justifique 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questão 12: Caso houvesse atividade teórica programada, os residentes 

conseguiam participar? Justifique 

 

Categorias Finais 
Número de 

observações Porcentagem

Incompatibilidade entre expectativa e 

realidade encontrada 5 17,86%

Desgaste emocional 7 25,00%

Desgaste físico 16 57,14%

Total 28

Categorias 

Número de 

observações Porcentagem

Porcentagem 

acumulada

Atendimento sem acompanhamento, dando 

autonomia ao residente 9 42,86% 42,86%

Atendimento acompanhado somente pelo 

residente mais antigo 6 28,57% 71,43%

Não nos plantõesPresente nos diferentes 

cenários, exceto nos plantões 3 14,29% 85,71%

Presente nos diferentes cenários, exceto nos 

ambulatórios 3 14,29% 100,00%

Total 21

Categorias

Número de 

observações Porcentagem

Tarefa dedicada somente por alguns 

professores/preceptores  e em alguns serviços 3 37,50%

Foco da discussão era para eficácia do 

andamento do serviço e não aprendizado do 

residente 5 62,50%

Total 8
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Fonte: Dados da pesquisa.  
 
Questão 14: O programa de RM ofereceu oportunidade de aprender e treinar 
habilidades com tecnologias que auxiliam no diagnóstico/tratamento de 
patologias ginecológicas, como ultrassonografia, mamografia, estereotaxia, 
histeroscopia e videolaparoscopia? Justifique 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Categorias Iniciais

Número de 

observações Porcentagem

Porcentagem 

acumulada

O residente não tinha permissão de sair do 

atendimento para ir à atividade teórica 12 60,00% 60,00%

Somente tinha permissão para ir à atividade teórica o 

residente que atendia em ambulatórios 4 20,00% 80,00%

Aula destinada aos internos com temas superficiais e 

repetitivos 3 15,00% 95,00%

Residentes do segundo e terceiro ano tinham maior 

acesso às aulas 1 5,00% 100,00%

Total 20

Categoria Final Cor

Falta de interesse do residente pelo tema da aula

Proibição da docência / Preceptoria

Posição Hierárquica

Legenda

Categorias

Número de 

observações Porcentagem

Má disposição docente para essas atividades 2 10,53%

Má disposição de material para essas atividades 5 26,32%

Má estruturação do programa para as atividades 12 63,16%

Total 19
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Questões 15 e 16: Você realizou o número de procedimentos obstétricos/ 

ginecológicos que considerou apropriado para seu aprendizado? Justifique 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

  

Categorias Iniciais

Número de 

observações Porcentagem

Porcentagem 

acumulada

Pouco treinamento em cirurgia ginecológica 

de pequeno porte 15 37,50% 37,50%

Falta na oferta de horários cirúrgicos 6 15,00% 52,50%

Poucos horários de cirurgia no programa 4 10,00% 62,50%

Cirurgias canceladas com frequência 3 7,50% 70,00%

Preceptores desinteressados em operar 3 7,50% 77,50%

Tive pouco treinamento com Fórceps 3 7,50% 85,00%

Não tive prática em laparoscopia e 

histeroscopia 3 7,50% 92,50%

Falta de sala cirúrgica devido reforma 1 2,50% 95,00%

Falta de material necessário para alguns 

procedimentos ginecológicos 1 2,50% 97,50%

Poucos preceptores para operar com 

residentes 1 2,50% 100,00%

Sem preceptores aptos para realizar certos 

tipos de procedimentos 0 0,00% 100,00%

Total 40

Categoria Final Cor

Pouco número de preceptores/professores 

disponíveis para as atividades cirúrgicas

Impedimentos cirúrgicos

Poucas oportunidades de treinamento na 

grade horária do Programa

Legenda

Categorias Finais

Número de 

Observações Porcentagem

Pouco número de preceptores/professores 

disponíveis para as atividades cirúrgicas 4 10,00%

Impedimentos cirúrgicos 11 27,50%

Poucas oportunidades de treinamento na 

grade horária do Programa 25 62,50%

Total 40
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Questão 17: Houve estímulo para realização de estudos e pesquisas durante 

os anos de residência? Justifique 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Questão 22: Cite o principal ponto forte da sua residência no 1º ano (R1). 

Justifique sua resposta 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Questão 23: Cite o principal ponto forte da sua residência no 2º ano (R2). 

Justifique sua resposta 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

  

Categorias

Número de 

observações Porcentagem

O interesse sempre partia do residente 1 16,67%

Pouco estímulo por parte dos preceptores / 

professores 5 83,33%

Total 6 100,00%

Categorias

Número de 

observações Porcentagem

Aprendizado em urgência e emergência 3 6,00%

Grande volume de atendimentos 12 24,00%

Assistência ao parto 35 70,00%

Total 50 100,00%

Categorias

Número de 

observações Porcentagem

Não teve ponto forte a ser mencionado 3 5,77%

Aprendizado cirúrgico 4 7,69%

Redução da carga horária em relação ao ano 

anterior 5 9,62%

Aprendizado em subespecialidades ginecológicas 6 11,54%

Amadurecimento pessoal e interprofissional 9 17,31%

Aprendizado em subespecialidades obstétricas 25 48,08%

Total 52
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Questão 24: Cite o principal ponto forte da sua residência no terceiro ano (R3). 

Justifique sua resposta 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 
Questão 25: Cite o principal ponto fraco da sua residência no 1º ano (R1). 
Justifique sua resposta 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
  

Categorias 

Número de 

observações Porcentagem

Diminuição da carga horária em relação aos anos 

anteriores 2 3,57%

Não teve ponto forte a ser mencionado 3 5,36%

Amadurecimento pessoal e profissional 6 10,71%

Prática em subespecialidades ginecológicas e 

obstétricas 12 21,43%

Prática Obstétrica 13 23,21%

Procedimentos cirúrgicos de média e alta 

complexidade 20 35,71%

Total 56

Categorias 

Número de 

observações Porcentagem

Não teve ponto fraco a ser mencionado 1 1,54%

Pouca prática em obstetrícia na atenção primária 2 3,08%

Não ter participação ativa nos procedimentos 

cirúrgicos 6 9,23%

Pouca prática em ginecologia ambulatorial 12 18,46%

Desgaste físico e emocional devido à carga 

horária 13 20,00%

Pouca dedicação a suporte teórico durante o ano 14 21,54%

Falta de acompanhamento, supervisão e 

orientação da preceptoria/docência 17 26,15%

Total 65
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Questão 26: Cite o principal ponto fraco na sua residência durante o segundo 

ano (R2). Justifique  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Questão 27: Cite o principal ponto fraco na sua residência durante o terceiro 

ano (R3). Justifique 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 Questão 28: O que você acha que poderia ser melhorado na residência, 

tomando por base sua vivência no programa de RM? Justifique 

Categorias

Número de 

observações Porcentagem

Não teve ponto fraco a ser mencionado 1 1,67%

Pouca prática em atividades de baixo risco 4 6,67%

Falta de organização, supervisão e orientação da 

preceptoria/docência 6 10,00%

Pouca dedicação a suporte teórico durante o ano 11 18,33%

Pouca prática em ginecologia 12 20,00%

Pouca prática cirúrgica 26 43,33%

Total 60

Categorias

Número de 

observações Porcentagem

Falta de supervisão e orientação da 

preceptoria/docência 7 12,07%

Pouca dedicação a suporte teórico durante o ano 8 13,79%

Falta de organização da grade horária do 

programa 9 15,52%

Pouca prática em ginecologia 15 25,86%

Pouca prática cirúrgica 19 32,76%

Total 58
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Categorias Iniciais

Número de 

Observações Porcentagem

Porcentagem 

acumulada

Aumentar o número de procedimentos cirúrgicos em 

ginecologia 24 18,46% 18,46%

Aumentar a carga horária em ambulatórios de 

especialidade em ginecologia 18 13,85% 32,31%

Melhor planejamento teórico e prático 8 6,15% 38,46%

Maior ênfase em atendimento de consultório (rotina 

ginecológica) 7 5,38% 43,85%

Maior incentivo para produção científica 7 5,38% 49,23%

Ter avaliações teóricas e práticas periodicamente 5 3,85% 53,08%

Maior estímulo ao estudo 5 3,85% 56,92%

Cumprimento da carga horária de maneira justa 4 3,08% 60,00%

Ofertar aprendizado de usg e histeroscopia 4 3,08% 63,08%

Programa teórico atualizado 4 3,08% 66,15%

Ter preceptores mais acessíveis 4 3,08% 69,23%

Preceptores atualizados para enriquecer as discussões 

de casos 4 3,08% 72,31%

Maior estímulo para estudo para prova do TEGO 4 3,08% 75,38%

Maior disposição de reuniões para discussão e 

interpretação de artigos científicos 4 3,08% 78,46%

Aumentar as atividades dedicadas a diagnósticos 3 2,31% 80,77%

Qualificação dos preceptores para serem educadores 3 2,31% 83,08%

Estabelecer protocolos de atendimento padronizados 

para os serviços de atendimento inseridos no 

Programa 2 1,54% 84,62%

Residentes sob supervisão em tempo integral 2 1,54% 86,15%

Maior participação do corpo docente da PUC nas 

atividades práticas dos hospitais escola 2 1,54% 87,69%

Nenhuma sugestão de mudança 2 1,54% 89,23%

Aumentar o rigor para cumprimento de horários de 

atendimento 1 0,77% 90,00%

Programar um protocolo de serviços de atendimento 

que não exigem obrigatoriedade do trabalho do 

residente para seu funcionamento 1 0,77% 90,77%

Maior número de residentes para dividir carga horária 1 0,77% 91,54%

Humanizar a grade horária do R1 1 0,77% 92,31%

Melhorar a valorização do residente pela Instituição 1 0,77% 93,08%

Melhorar a distribuição da carga horária dos três anos 

de residência 1 0,77% 93,85%

União da ginecologia com a obstetrícia a fim de 

organizar melhor o programa 1 0,77% 94,62%

Capacitação dos preceptores e professores para que 

esses se mantivessem atualizados nos conceitos da 

especialidade 1 0,77% 95,38%

Maior sincronia entre condutas ensinadas pelos 

professores da PUC e aquelas escolhidas pelos chefes 

de plantão dos serviços do Programa 1 0,77% 96,15%

Corpo docente mais atualizado 1 0,77% 96,92%

Analisar a qualidade do serviço prestado entre 

preceptores e professores 1 0,77% 97,69%

Maior cobrança dos professores e preceptores 1 0,77% 98,46%

Preceptores e chefes que tivessem orgulho em passar 

conhecimento e formar profissionais exemplares 1 0,77% 99,23%

Melhorar substancialmente a aula de quinta feira 1 0,77% 100,00%

Total 130

Categoria Final Cor

Melhorar estruturação e organização do programa

Aumentar o estímulo e a produção científica com 

a participação conjunta entre professores, 

preceptores, residentes e alunos

Capacitação pedagógica e atualização da 

preceptoria que atua nos serviços contidos no 

programa 

Planejamento educativo com ênfase no 

aprendizado para cada ano

Incorporar técnicas de avaliação e feedback 

construtivo

Nenhuma sugestão de mudança

Legenda
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Categorias Finais

Número de 

Observações Porcentagem

Nenhuma sugestão de mudança 2 1,54%

Incorporar técnicas de avaliação e feedback 

construtivo 7 5,38%

Capacitação pedagógica e atualização da 

preceptoria que atua nos serviços contidos no 

programa 15 11,54%

Aumentar o estímulo e a produção científica com 

a participação conjunta entre professores, 

preceptores, residentes e alunos 21 16,15%

Planejamento educativo com ênfase no 

aprendizado para cada ano 26 20,00%

Melhorar estruturação e organização do 

programa 59 45,38%

Total 130
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ANEXO A – PROGRAMA DE RM EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA CNRM 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 

 

I. OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Tornar o médico residente 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 

subespecialidades e nas diversas áreas de atuação. 

 

Específicos  

 

1. Conhecer e interpretar os principais aspectos epidemiológicos, demográficos 

e socioeconômico-culturais que interferem na saúde da mulher. 

2. Desenvolver conhecimentos para o adequado entendimento da relação entre 

alterações psíquicas e distúrbios tocoginecológicos. 

3. Praticar assistência pré-natal em todos os níveis. 

4. Capacitar na prevenção, diagnóstico e tratamento das principais 

intercorrências clínicas e obstétricas. 

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

puerpério. 

6. Adquirir habilidades para a prática adequada da Obstetrícia operatória 

(Tococirurgia). 

7. Diagnosticar e tratar as complicações clínicas e cirúrgicas mais frequentes em 

Obstetrícia. 

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

9. Desenvolver conhecimentos e habilidades em medicina intensiva, 

relacionados às afecções obstétricas e ginecológicas. 

10. Desenvolver conhecimentos em medicina fetal; habituar-se ao diagnóstico 

ultrassonográfico das principais afecções fetais. 
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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. 

12. Desenvolver conhecimentos e habilidades em reprodução humana, incluindo 

planejamento familiar e infertilidade. 

13. Adquirir habilidades em cirurgias ginecológicas e mamárias, para o tratamento 

das doenças benignas e malignas. 

14. Adquirir conhecimentos em procedimentos especializados em Ginecologia, 

como colposcopia, laparoscopia diagnóstica e cirúrgica, histeroscopia diagnóstica e 

cirúrgica, mamografia, uroginecologia e urodinâmica. 

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. 

16. Diagnosticar e tratar as complicações cirúrgicas mais frequentes em 

Ginecologia. 

17. Desenvolver conhecimentos em diagnóstico por imagem em Obstetrícia e 

Ginecologia. 

18. Desenvolver conhecimentos relacionados a responsabilidade ética e 

profissional. 

 

II. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

O primeiro ano deve ser mais voltado à formação obstétrica, desenvolvendo uma 

atuação intensa em Obstetrícia, em particular em pré- natal de baixo risco, pronto 

atendimento obstétrico, centro obstétrico, neonatologia, alojamento conjunto, 

ambulatório de revisão puerperal e iniciar a atividade em ultrassonografia e em 

ginecologia, nas áreas de ambulatório geral de Ginecologia, planejamento familiar, 

enfermaria e centro cirúrgico. É recomendável treinamento em cirurgia geral. 

No segundo ano, a formação contempla mais a área de Ginecologia, com atuação 

em ambulatórios especializados (ginecologia endócrina, patologia do trato genital 

inferior, climatério, uroginecologia, ginecologia de adolescentes e infertilidade), 

pronto atendimento ginecológico e atividades cirúrgicas de Ginecologia (com porte 

diferenciado de cirurgias). Na área obstétrica o residente de segundo ano atuaria em 
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pré-natal de alto risco, pré-natal de adolescentes e no Centro Obstétrico. Iniciaria 

também sua formação em Oncologia Ginecológica, frequentando ambulatórios de 

Patologia Cervical, de Patologia Mamária, Oncologia Ginecológica e Centro 

Cirúrgico. Continuará seu aperfeiçoamento em ultrassonografia. 

No terceiro ano deve continuar a atuar na área de gravidez de alto risco, participar 

de ambulatórios especializados de Obstetrícia, frequentar Centro Obstétrico, 

frequentar ambulatórios de mastologia e de oncologia pélvica, ter aprendizado em 

endoscopia ginecológica e complementar sua formação em todos os ambulatórios 

especializados de Ginecologia.  Deve ter treinamento no atendimento de pacientes 

graves e concluir seu aprendizado básico de ultrassonografia. 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. 

Os Programas de Residência Médica deverão ter duração mínima de três anos, com 

possibilidade de anos opcionais na dependência da capacidade do serviço que 

oferece o Programa, desde que credenciados pela CNRM. 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. 

 

a) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO TEÓRICO 

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. 

 

1. Aulas Teóricas em Obstetrícia 

 

Programa teórico em Obstetrícia, abrangendo aulas expositivas sobre Obstetrícia 

Normal; Aspectos Preventivos Obstétricos; Intercorrências Clínicas na Gestação; 

Lactação; Anticoncepção Puerperal; Patologias Obstétricas e Puerperais; Cirurgia 
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Obstétrica e Tococirurgia; Emergências Obstétricas; Terapia Fetal; Aspectos Éticos 

e Responsabilidade Médica; Artigos de Atualização. 

 

Recomendação de temas de Obstetrícia para o conteúdo teórico: 

01. Embriologia e desenvolvimento fetal 

02. Modificações fisiológicas da gestação 

03. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal 

04. Diagnóstico da gravidez/Propedêutica clínica e laboratorial 

05. Abortamento espontâneo 

06. Abortamento habitual 

07. Abortamento infectado e choque séptico (de causa obstétrica) 

08. Gestação ectópica 

09. Doença trofoblástica gestacional 

10. Assistência pré-natal normal e alto risco 

11. Assistência ao parto 

12. Avaliação da idade gestacional e maturidade fetal 

13. Avaliação da vitalidade fetal 

14. Indução e condução ao parto 

15. Assistência ao puerpério 

16. Puerpério patológico (infecção, hemorragia,etc.) 

17. Distocias mecânicas 

18. Prematuridade 

19. Gestação prolongada 

20. Discinesias 

21. Apresentações anômalas 

22. Gemelidade 

23. Isoimunização ao Fator Rh 

24. Sofrimento fetal agudo 

25. Ruptura prematura das membranas 

26. DPP, Placenta prévia, Ruptura uterina 

27. Hipertensão na gestação 

28. Avaliação do crescimento fetal e crescimento intra-uterino retardado 

29. Coagulopatias 

30. Morte fetal intra-útero 
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31. Diabetes na gestação 

32. Infecções pré-natais não viróticas 

33. Interrupção da Gestação 

34. Infecções pré-natais viróticas 

35. Cardiopatias na gestação 

36. Terapêutica medicamentosa na gestação 

37. Nefropatias na gestação 

38. Noções gerais: cardiotocografia, ultrassonografia e dopplervelocimetria. 

 

2. Aulas Teóricas em Ginecologia 

 

Programa em Ginecologia/Oncologia Ginecológica, abrangendo aulas expositivas 

sobre 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. 

 

Recomendação de temas de Ginecologia para o conteúdo teórico: 

 

01. Embriologia e anatomia do aparelho urogenital feminino 

02. Fisiologia menstrual – controle neuroendócrino 

03. Esteroidogênese 

04. Semiologia ginecológica 

05. Desenvolvimento puberal normal e anormal 

06. Malformações genitais 

07. Planejamento familiar – Métodos anticoncepcionais 

08. Amenorreias 

09. Sangramento genital 

10. Hemorragia uterina disfuncional 

11. Vulvovaginites 

12. Doenças sexualmente transmissíveis 

13. Doença inflamatória pélvica 
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14. Dor pélvica crônica 

15. Incontinência urinária 

16. Miomatose uterina 

17. Endometriose 

18. Dismenorreia 

19. Síndrome Pré-Menstrual 

20. Climatério 

21. Patologias Benignas da Mama 

22. Infertilidade conjugal 

23. Sexualidade 

24. Doenças malignas da mama 

25. Propedêutica mamária 

26. Câncer de colo uterino 

27. Câncer de endométrio 

28. Tumores anexiais 

29. Câncer de ovário 

30. Câncer de vulva 

31. Outros tumores ginecológicos 

32. Técnica cirúrgica 

33. Complicações pós-operatórias 

34. Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos 

35. Endoscopia ginecológica – procedimentos histeroscópicos 

36. Endoscopia ginecológica – procedimentos laparoscópicos 

37. Técnicas diagnósticas e terapêuticas em uroginecologia 

 

3. Temas de Atualização em Ginecologia e Obstetrícia 

Programa teórico compreendendo temas de revisão, atualização e pesquisa, 

relacionados à atividade do tocoginecologista, sendo ministrada na  forma de reunião 

semanal. Apresentação de palestras por médicos tocoginecologistas e de outras 

especialidades, além de profissionais não médicos, abordando temas de interesse à 

saúde da mulher. 

Para cumprir tal conteúdo, os programas de Residência Médica em Obstetrícia e 

Ginecologia poderão utilizar: 

• Aulas teóricas 
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• Discussões de casos clínicos, coordenados pelos preceptores. 

• Sessões de treinamento em temas da prática tocoginecológica 

• Seminários 

• Reuniões de Revisão Bibliográfica 

• Reuniões Clínicas 

• Sessões anátomo-clínicas 

• Educação à distância 

• Participação em eventos científicos e de atualização da especialidade 

 

4. Cursos sugeridos para o Residente de Obstetrícia e Ginecologia 

• Bioética e Ética Médica 

• Metodologia de Pesquisa, Epidemiologia e Bioestatística 

• Controle de Infecção Hospitalar 

• Colposcopia 

• Técnica Cirúrgica 

• AMIU 

• Emergências Obstétricas e Ginecológicas 

• Sexologia 

• Endoscopia ginecológica 

• Medicina Baseada em Evidências 

• Legislação Trabalhista 

• Responsabilidade Médica 

 

5. Outras atividades sob orientação e supervisão 

• Discussão com supervisão docente dos casos atendidos nos ambulatórios 

• Discussão didática, em visita às enfermarias, de todos os casos internados 

• Supervisão docente nas cirurgias obstétricas, ginecológicas e oncológicas 

• Participação em pesquisas, com supervisão docente 

• Atividades teóricas em cursos/ congressos/ jornadas/ debates etc., desde que 

haja comprovação de participação do médico residente 

 

b) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PRÁTICO E TEÓRICO-PRÁTICO 

 

  Objetivos Específicos R1 
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1. Atendimento em Atenção Primária: atendimento em Obstetrícia e Ginecologia, 

praticando assistência pré-natal e ao puerpério, atendimento ginecológico, 

planejamento familiar e atuando em saúde preventiva em Obstetrícia e Ginecologia. 

Sugere-se oferecer treinamento em gestão e administração em saúde da mulher. 

Propiciar treinamento em atenção primária em Obstetrícia e Ginecologia. 

 

O Programa de Treinamento deverá: 

• Preparar o médico residente de primeiro ano para acompanhar a evolução de 

uma gestação de baixo risco, realizando história clínica, exame físico geral, 

ginecológico e obstétrico e interpretando exames complementares. Avaliação de 

vitalidade fetal clínica.  Diagnóstico dos desvios de normalidade. 

• Preparar o médico residente para o atendimento puerperal  tardio com 

aconselhamento de futuro reprodutivo, orientação clínica e anticoncepcional. 

Reconhecimento da fisiologia do período puerperal tardio. Involução das 

modificações gravídicas locais e gerais. Retorno à fertilidade. Amamentação e seu 

papel na fertilidade. Indicação e prescrição de métodos anticoncepcionais para o 

puerpério. Inserção de DIU. Acompanhamento de situações anormais durante o 

puerpério. 

• Preparar o médico residente para o atendimento ginecológico geral de 

diagnóstico e prevenção de afecções genitais femininas clínicas e cirúrgicas. 

Terapêutica medicamentosa e cirúrgica simples são implementadas com enfoque 

teórico e prático. 

• Capacitar o médico residente em todos os procedimentos relacionados ao uso 

de métodos contraceptivos, incluindo inserção de DIU e outros dispositivos, 

administração de injetáveis e hormonais orais assim como métodos de barreira e 

outros. 

• Capacitar o médico residente na prevenção e diagnóstico precoce do câncer 

ginecológico e mamário, através da realização do exame ginecológico e mamário, 

interpretação da citologia oncótica, treinamento na realização de exames 

preventivos, incluindo colposcopia, e na solicitação de exames mamográficos. 

 

2. Urgência e Emergência: atendimento às queixas e intercorrências agudas 

durante o ciclo grávido-puerperal, bem como a situações de urgência e emergência 
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em Obstetrícia e Ginecologia. Capacitar o médico residente no atendimento às 

queixas comuns das gestantes e puérperas. Avaliação do trabalho de parto e 

trabalho de parto prematuro. Propedêutica e terapêutica das situações mais comuns 

de queixas gineco-obstétricas: infecção do trato urinário, sangramento vaginal, 

abortamento, amniorrexe prematura, alteração de movimentação fetal, gravidez pós-

termo, infecções vaginais, violência sexual, dor pélvica, etc. Avaliação e propedêutica 

de idade gestacional e vitalidade fetal. Diagnóstico do trabalho de parto para 

internação hospitalar. Atendimento às urgências obstétricas. Avaliação de 

intercorrências clinicas na gestação que demandem consultas em pronto socorro. 

Atendimento de distúrbios puerperais tardios. 

 

3. Unidade de Internação: prestação de cuidados a pacientes internadas. 

Capacitar o médico residente na condução do atendimento a mulheres no período 

puerperal imediato. Puerpério normal. Fisiologia e assistência: conceito e duração, 

classificação, fenômenos involutivos locais e modificações gerais no puerpério. 

Assistência ao puerpério normal.  Lactação – fisiologia e assistência: Distúrbios da 

amamentação. Supressão da lactação. Lactação e contracepção. Patologia do 

puerpério. Infecção puerperal: Abordagem etiológica e sindrômica. Formas clínicas. 

Diagnóstico e tratamento. Assistência e condução de pós-operatórios complicados. 

Hemorragias puerperais: diagnóstico e tratamento. Distúrbios tromboembólicos 

puerperais. Capacitar o médico residente na avaliação dos aspectos clínicos gerais 

e ginecológicos para indicação de tratamento clínico e/ou cirúrgico. Cuidados pré e 

pós-operatórios. Distinguir evolução clínica ou cirúrgica normal de complicações. 

 

4. Centro Obstétrico: realização de atendimento ao trabalho de parto e parto em 

situações de baixo risco obstétrico. Capacitar o médico residente no 

acompanhamento do trabalho de parto. Condução e assistência ao parto e puerpério 

imediato de pacientes normais e patológicas. Indução de parto. Procedimentos 

operatórios (cesáreas, fórcipe de alívio e abreviação, laqueaduras). Interpretação de 

cardiotocografias anteparto e intraparto. Procedimentos relacionados com o 

atendimento de puérperas. Acompanhamento da assistência ao recém-nascido em 

sala de parto. Possibilitar ao médico residente de primeiro ano o contato com as 

intercorrências clínicas dos recém-nascidos, decorrentes de afecções pré- natais, do 

nascimento e do período neonatal imediato. 
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5. Centro Cirúrgico Geral e Ambulatorial: treinamento em técnica cirúrgica, 

participação em procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e pequenas cirurgias. 

Capacitar o médico residente para a realização de procedimentos terapêuticos 

cirúrgicos gerais e aplicados a doenças benignas do trato genital e trato urinário 

inferior. Cirurgias vaginais e abdominais eletivas de pequeno e médio porte, incluindo 

situações de urgência. 

 

6. Ultrassonografia: aprendizado de técnicas e treinamento na indicação e 

interpretação dos resultados. Iniciar o treinamento nas técnicas de imagem utilizadas 

em Obstetrícia e Ginecologia, capacitando o residente de primeiro ano a realizar 

exames ultrassonográficos de menor complexidade. Discussões teórico-práticas 

sobre a manipulação de aparelhos relacionados com a atividade do 

ultrassonografista. Aspectos teóricos do exame ultrassonográfico nas várias 

situações relacionadas ao diagnóstico por imagem em Tocoginecologia. 

 

7. Plantão em Obstetrícia e Ginecologia. Realização de atividades práticas 

hospitalares sob supervisão docente em unidades de pronto-atendimento, 

enfermarias e cirúrgicas. Internação de gestantes em trabalho de parto, 

acompanhamento e atendimento aos partos normais e operatórios. Prescrição e alta 

de pacientes internadas. Participação como assistente em cirurgias ginecológicas e 

oncológicas de urgência/emergência. 

 

Estágios R1 Duração 

1) Atendimento na Atenção Primária/Rede Básica de Saúde 15% 

2) Urgência e Emergência/Capacitação em Pronto Atendimento 15% 

3) Unidade de Internação 10% 

4) Centro Obstétrico 20% 

5) Centro Cirúrgico Geral e Ambulatorial 15% 

6) Ultrassonografia Básica 5% 

7) Plantão em Obstetrícia e Ginecologia 10% 

8) Atividade Teórica 10% 
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 Objetivos Específicos R2 

 

1. Ambulatórios Especializados e Unidade de Internação: 

a) Obstetrícia: gestação de alto risco, gravidez na adolescência, revisão puerperal 

em situações de risco. Capacitar o médico residente na identificação e condução de 

atendimento pré-natal a gestantes com doenças clínicas intercorrentes e afecções 

obstétricas. Atendimento interdisciplinar e aconselhamento gestacional. Indicação de 

exames subsidiários para acompanhamento da saúde materna e fetal. Prescrição   

de medicamentos e outras terapêuticas clínicas ou cirúrgicas indicadas para cada 

situação em particular na gestação. Aconselhamento com outros clínicos e 

especialidades relativas às intercorrências apresentadas durante a gravidez de risco. 

Pretende-se: 

• Permitir ao médico residente abordagem de atenção integral à grávida 

adolescente. Acompanhamento da gestante adolescente durante o pré-natal, 

enfocando a fisiologia do desenvolvimento normal da gestação e do concepto, as 

necessidades médicas, psicológicas e sociais da adolescente. Diagnóstico precoce, 

orientação e tratamento das situações anormais mais comuns em gestantes 

adolescentes. Avaliação do crescimento e vitalidade fetal.  Orientação personalizada 

sobre as alterações fisiológicas, patológicas e psicológicas mais frequentes na 

gestação durante a adolescência. 

• Capacitar o médico residente para o atendimento puerperal tardio e remoto às 

adolescentes, com aconselhamento de futuro reprodutivo, orientação clínica e 

anticoncepcional. Reconhecimento da fisiologia do período puerperal e tardio. 

Involução das modificações gravídicas locais e gerais. Retorno à fertilidade. 

Amamentação e seu papel na fertilidade. Indicação e prescrição de métodos 

anticoncepcionais para o puerpério. Inserção de DIU. Acompanhamento de situações 

anormais presentes durante a gestação. Internação de patologias clínicas e/ou 

obstétricas com o puerpério, fertilidade e anticoncepção. 

• Capacitar o médico residente no acompanhamento e tratamento das 

intercorrências clínicas da gestação. Atendimento e acompanhamento das 

patologias próprias da gestação; distúrbios fetais. Visitas diárias e reuniões 

científicas semanais, com preparação de artigos científicos a serem apresentados 

pelos residentes, sob supervisão docente. 

 



138 
 

Ginecologia: conhecimentos de patologia do trato genital inferior, planejamento 

familiar, doenças sexualmente transmissíveis, uroginecologia, ginecologia infanto-

puberal, sexologia, endocrinologia ginecológica, climatério, reprodução humana, 

mastologia. Possibilitar, também, ao médico residente, a compreensão geral e 

condutas teórico-práticas no atendimento e conhecimento da fisiologia infanto-

puberal, modificações fisiológicas da adolescência e problemas ginecológicos da 

adolescência. Pretende-se: 

• Capacitar o médico residente no atendimento das doenças sexualmente 

transmissíveis/AIDS e vulvovaginites recorrentes. Abordagem diagnóstica clínico-

laboratorial das úlceras e fluxo genital, interpretação microbiológica   e sorologia das 

DST e AIDS. Promover o tratamento medicamentoso/cirúrgico. Acompanhamento à 

mulher vítima de violência sexual. 

• Capacitar o médico residente na manipulação dos procedimentos 

propedêuticos e terapêuticos em situações de infertilidade conjugal de baixa 

complexidade. 

• Capacitar o médico residente no entendimento da inter-relação hipotálamo- 

hipófise ovário. Diagnóstico e tratamento das síndromes endócrinas com 

repercussões em Ginecologia. Conduta nas disfunções endócrinas e infertilidade. 

• Permitir ao médico residente conhecimentos teóricos e práticos de 

fisiopatologia do climatério, com ênfase nos aspectos clínicos, propedêutica, 

tratamento e principais complicações e intercorrências próprias do climatério, 

fornecendo bases sólidas para manejo das pacientes. 

• Indicar e interprtar exames de rastreamento e diagnóstico de doenças 

mamárias (mamografia, ultrassonografia e interpretação de marcadores biológicos). 

Diagnosticar doenças benignas e malignas. Indicar e realizar cirurgias de pequeno 

porte. 

• Capacitar o médico residente no atendimento a doenças oncológicas pélvicas 

e genitais. Diagnóstico e tratamento de afecções benignas no trato genital inferior. 

Diagnóstico, propedêutica de estadiamento de câncer de colo uterino, vagina, vulva, 

endométrio e ovário. Avaliação, controle e tratamento de doenças trofoblásticas e 

coriocarcinoma. Treinamento no diagnóstico de patologias do trato genital inferior. 

Treinamento em colposcopia. 

• Capacitar o médico residente para o atendimento pré e pós-operatório em 

cirurgia oncológica ginecológica e mamária: estadiamento cirúrgico  do câncer de 
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colo, vulva, endométrio, ovário e mama; diagnóstico  diferencial  dos tumores 

ginecológicos e mamários; solicitação e interpretação dos exames complementares. 

• Promover ao médico residente a compreensão da cinética miccional normal   e 

patológica. Diagnosticar e propor tratamentos medicamentosos, fisioterápicos e 

cirúrgicos para correção das distopias genitais e disfunções urinárias. 

 

2. Urgência/Emergência em Obstetrícia e Ginecologia: atendimento às situações 

de urgência e emergência ginecológicas e obstétricas. Acompanhamento de 

pacientes graves e indicação de tratamento intensivo. Capacitar o médico residente 

no atendimento de urgência a pacientes com afecções ginecológicas benignas e 

malignas. Enfoque prático para distúrbios como: DIP, hemorragia uterina não 

gestacional, vulvovaginites, traumas ginecológicos, etc. Acompanhamento a casos 

de maior gravidade em Obstetrícia e Ginecologia em Unidade de Terapia Intensiva 

ou de 

 Cuidados Intermediários do Hospital. Atuação frente ao doente grave, com aquisição 

de conhecimentos em métodos propedêuticos e terapêuticos incluindo hemoterapia, 

tratamento dos vários estados de choque, manejo de antibioticoterapia e parada 

cardiorrespiratória. 

 

3. Centro Obstétrico: assistência ao trabalho de parto e ao parto normal, com 

distócias e com complicações clínicas e obstétricas, incluindo a realização de 

procedimentos tococirúrgicos. Capacitar o médico residente no acompanhamento do 

trabalho de parto. Condução e assistência ao parto de pacientes normais e 

patológicas. Condução de pacientes obstétricas patológicas apresentando 

intercorrências relacionadas ou não à sua condição obstétrica (eclâmpsia, 

cardiopatias, nefropatias, etc). Procedimentos operatórios (cesáreas, fórcipes de 

rotação, partos gemelares, circlagem de colo uterino). Interpretação de 

cardiotocografias ante e intraparto. Procedimentos relacionados com o atendimento 

cirúrgico de puérperas complicadas com complicações operatórias. 

 

4. Centro Cirúrgico: participação e realização de cirurgias de pequeno e médio 

porte em Ginecologia (incluindo uroginecologia e oncologia), eletivas e de urgência, 

além de cirurgias de pequeno porte em Mastologia; participação em procedimentos 

vídeo-endoscópicos propedêuticos. Capacitar o médico residente, através de 
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técnicas de complexidade progressivamente maiores, para a realização de 

procedimentos  terapêuticos cirúrgicos aplicados a patologias benignas do trato 

genital e trato urinário inferior. Cirurgias vaginais e abdominais eletivas e de urgência. 

Pretende-se: 

 

• Capacitar o médico residente no auxílio de cirurgias para neoplasia maligna de 

mama: mastectomia radical, modificadas, realização de biópsias de áreas suspeitas 

de mama, dirigidas por agulhamento estereotáxico. Realização de cirurgias de 

pequeno porte como exérese de nódulos benignos, de ductos principais, ressecção 

de tecido mamário ectópico. 

• Capacitar o médico residente na indicação de cirurgia em paciente com câncer 

genital; realização de cirurgia oncológica de pequeno e médio porte. 

• Transmitir conhecimentos sobre atuação em procedimentos diagnósticos 

vídeo-laparoscópicos e vídeo-histeroscópicos. 

 

5. Propedêutica em Obstetrícia e Ginecologia: aprendizado de técnicas e 

treinamento na indicação e interpretação de procedimentos de diagnóstico por 

imagem em Obstetrícia e Ginecologia e Mastologia. Dar continuidade ao treinamento 

nas técnicas de imagem utilizadas em Obstetrícia e Ginecologia, capacitando o 

residente de segundo ano a realizar exames ultrassonográficos de complexidade 

média, bem como acompanhar a realização de procedimentos como agulhamento 

mamário, biópsias guiadas por ultrassom e interpretar mamografias e outros exames 

relacionados com a propedêutica mamária. Indicar e interpretar avaliação 

urodinâmica. 

 

6. Plantão em Obstetrícia e Ginecologia: capacitar o médico residente na 

realização de atividades práticas hospitalares sob supervisão docente em unidades 

de pronto-atendimento, enfermarias e cirúrgicas. Internação de gestantes em 

trabalho de parto, acompanhamento e atendimento aos partos normais e operatórios. 

Prescrição e alta de pacientes internadas. Participação como assistente em cirurgias 

ginecológicas e oncológicas de urgência/emergência. 

 

Estágios R2 Duração 

1) Ambulatórios Especializados e Unidade de Internação: Obstetrícia 20% 
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2) Ambulatórios Especializados e Unidade de Internação: 

3) Ginecologia 20% 

4) Urgência/Emergência 15% 

5) Centro Obstétrico 10% 

6) Centro Cirúrgico 10% 

7) Propedêutica em Obstetrícia e Ginecologia 5% 

8) Plantão em Obstetrícia e Ginecologia 10% 

9) Atividade Teórica 10% 

 

 Objetivos Específicos R3 

 

1. Ambulatórios Especializados: 

a. Obstetrícia/perinatologia de alto risco. Identificação e condução de 

atendimento pré-natal a gestantes com doenças clínicas intercorrentes, patologias 

obstétricas ou anormalidades do desenvolvimento fetal. Atendimento interdisciplinar 

e aconselhamento gestacional. Indicação de exames subsidiários para 

acompanhamento da saúde materna e fetal. Prescrição de medicamentos e outras 

terapêuticas clínicas ou cirúrgicas indicadas para cada situação em particular na 

gestação. Preparo e discussão de casos clínicos em reuniões de especialistas. 

Revisão de literatura pertinente. Enfoque para a área de morfologia fetal. Pretende- 

se: 

• Capacitação do médico residente no reconhecimento das principais 

malformações fetais, identificando grupos de risco para malformações fetais, o 

diagnóstico sindrômico, anatômico e etiológico, a conduta obstétrica e perinatal. 

Fisiologia do desenvolvimento fetal, comportamento fetal, avaliação da vitalidade e 

perfil biofísico fetal. Treinamento no exame ultrassonográfico morfológico obstétrico; 

com utilização de Dopplervelocimetria. 

•          Identificar a síndrome antifosfolipídica e alterações autoimunes de importância 

para a reprodução. 

• Capacitar o médico residente no acompanhamento e tratamento das doenças 

clínicas da gestação. Atendimento e acompanhamento das intercorrências próprias 

da gestação; distúrbios fetais. Visitas diárias e reuniões científicas semanais, com 

preparação de artigos científicos a serem apresentados pelos residentes, sob 

supervisão docente. 
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b. Ginecologia: atendimento de pacientes com afecções relacionadas a patologia 

do trato genital inferior, endocrinologia ginecológica, endometriose, oncologia 

ginecológica, mastologia, reprodução humana, uroginecologia. Possibilitar ao médico 

residente a compreensão geral e condutas teórico-práticas no atendimento e 

conhecimento da fisiologia infanto-puberal, modificações fisiológicas da adolescência 

e problemas ginecológicos da adolescência. Ênfase nos aspectos psicológicos, 

anticoncepção, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, irregularidades 

menstruais, distúrbios endocrinológicos, endometriose, vulvovaginites e na 

prevenção e tratamento de patologias mais comuns dessa faixa etária. Pretende-se: 

• Capacitar o médico residente no entendimento das infecções sexualmente 

transmissíveis/AIDS e vulvovaginites recorrentes. Abordagem diagnóstica clínico-

laboratorial das úlceras e fluxo genital, interpretação microbiológica   e sorologia das 

IST e AIDS. Promover o tratamento medicamentoso/cirúrgico. 

• Promover ao médico residente a compreensão da cinética miccional normal e 

patológica. Diagnosticar e propor tratamentos medicamentosos, fisioterápicos e 

cirúrgicos para correção das distopias genitais e disfunções urinárias. Investigar a 

disfunção miccional realizando testes de urodinâmica. 

• Capacitar o médico residente na manipulação dos procedimentos 

propedêuticos e terapêuticos da infertilidade conjugal. 

• Capacitar o médico residente no entendimento dos aspectos relativos à 

sexologia. 

• Capacitar o médico residente no estudo da inter-relação hipotálamo-hipófise 

ovário. Diagnóstico e tratamento das síndromes endócrinas e endometriose. Conduta 

nas disfunções endócrinas e infertilidade. Abordagem das disfunções ginecológicas 

secundárias a doenças sistêmicas. Conduta nas disfunções menstruais em pacientes 

com coagulopatias. 

• Permitir ao médico residente conhecimentos teóricos e práticos de 

fisiopatologia do climatério, com ênfase nos aspectos clínicos, propedêutica, 

tratamento e principais complicações e patologias próprias do climatério, fornecendo 

bases sólidas para manejo das pacientes. 

• Indicar, realizar e interpretar exames de rastreamento e diagnóstico tais como: 

palpação, mamografia, punção aspirativa e biópsia de agulha grossa de mama. 

Diagnosticar doenças benignas e malignas. Indicar e realizar cirurgias de pequeno e 

médio porte, incluindo cirurgias com localização estereotáxica. 
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• Capacitar o médico residente no atendimento a doenças oncológicas pélvicas 

e genitais. Diagnóstico e tratamento de afecções benignas no trato genital inferior. 

Diagnóstico, propedêutica de estadiamento e tratamento do câncer de colo uterino, 

vagina, vulva, endométrio e ovário. Avaliação, controle e tratamento de doenças 

trofoblásticas e coriocarcinoma. Treinamento no diagnóstico de patologias do trato 

genital inferior. Treinamento em colposcopia. 

• Capacitar o médico residente para o atendimento pré e pós-operatório em 

cirurgia oncológica ginecológica e mamária: estadiamento cirúrgico do câncer de 

colo, vulva, endométrio, ovário e mama; diagnóstico diferencial dos tumores 

ginecológicos e mamários; solicitação e interpretação dos exames complementares. 

• Capacitar o médico residente nas bases científicas do tratamento sistêmico do 

câncer ginecológico e mamário. Vias de administração dos medicamentos. 

Toxicidade quimioterápica. Indicação e avaliação da radioterapia em oncologia 

ginecológica. Infecções, síndrome hemorrágica, síndrome nefrológica, urgências 

clínicas e cirúrgicas. Tratamentos  paliativos. 

• Capacitar o médico residente na indicação, realização e interpretação de 

exames de rastreamento e diagnóstico de doenças onco-ginecológicas. Atendimento 

a pacientes ambulatoriais de oncologia pélvica e patologia cervical, atuação em 

atividades de centro cirúrgico, incluindo cirurgias pélvicas e agulhamento mamário. 

Atividades práticas de dissecção e aulas de anatomia. 

 

2. Centro Obstétrico: atendimento ao trabalho de parto e ao parto em situações 

de maior risco materno-fetal, treinamento em procedimentos tococirúrgicos de maior 

complexidade. Capacitar o médico residente no acompanhamento do trabalho de 

parto. Condução e assistência ao parto de pacientes normais e patológicas. 

Condução de pacientes obstétricas patológicas apresentando intercorrências 

relacionadas ou não à sua condição obstétrica (eclâmpsia, cardiopatias, nefropatias, 

etc). Procedimentos operatórios (cesáreas, fórcipes de rotação, partos gemelares, 

circlagem de colo uterino). Interpretação de monitorizações ante e intraparto. 

Procedimentos relacionados com o atendimento cirúrgico de puérperas complicadas 

com complicações operatórias, como histerectomias, laparotomias, etc. 

 

3. Centro Cirúrgico: realização de cirurgias de grande porte em Ginecologia 

Geral, Oncologia Ginecológica, Uroginecologia e Mastologia, acompanhamento de 
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procedimentos vídeo-endoscópicos propedêuticos e terapêuticos. Capacitar o 

médico residente, através de técnicas de complexidade progressivamente maiores, 

para a realização de procedimentos terapêuticos cirúrgicos aplicados a doenças 

benignas  do trato genital e trato urinário inferior. Cirurgias vaginais e abdominais 

eletivas e de urgência. Pretende-se: 

• Capacitar o médico residente no auxílio de cirurgias para neoplasia maligna de 

mama: mastectomias, realização de biópsias de áreas suspeitas de mama, dirigidas 

ou não por agulhamento estereotáxico. Realização de cirurgias de pequeno porte 

como exérese de nódulos benignos, de ductos principais, ressecção de tecido 

mamário ectópico. 

• Iniciar o aprendizado do médico residente no estadiamento, indicação de 

tratamento cirúrgico radical, conservador, reconstrução mamária. Conhecimentos 

sobre quimioterapia e tratamento complementar nos casos de neoplasia maligna de 

mama. Realizar seguimento pós-tratamento. 

• Capacitar o médico residente na indicação de cirurgia em paciente com câncer 

genital; realização de cirurgia oncológica de médio porte e auxiliar nas de grande 

porte. Realizar seguimento pós-tratamento. Conhecimentos sobre tratamento 

complementar pós-cirurgia: quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. 

• Capacitar o médico residente no conhecimento e indicação de procedimentos 

cirúrgicos vídeo-laparoscópicos e vídeo-histeroscópicos 

• Capacitar o médico residente na investigação de doenças endometriais 

orgânicas e disfuncionais, envolvendo procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

histeroscópicos. Interpretação das imagens histeroscópicas. 

 

4. Unidade de Internação: acompanhamento de pacientes graves internados em 

tratamento intensivo ou não. Atuação frente ao doente grave, com aquisição de 

conhecimentos em métodos propedêuticos e terapêuticos incluindo hemoterapia, 

tratamento dos vários estados de choque,  manejo  de antibioticoterapia e parada 

cardiorrespiratória. 

 

5. Propedêutica em Obstetrícia e Ginecologia: aprendizado de técnicas e 

treinamento na indicação e interpretação de procedimentos de diagnóstico   e por 

imagem em Obstetrícia, Ginecologia e Mastologia, incluindo colposcopia, 

histeroscopia, mamografia e ultrassonografia. Capacitar o médico residente de 



145 
 

terceiro ano a realizar exames ultrassonográficos em mulheres para diagnóstico de 

afecções obstétricas, ginecológicas, oncológicas pélvicas e mamárias. Avaliação de 

gestações normais e de alto risco. Realização de ultrassonografias em situações de 

emergência em obstetrícia e ginecologia. Diagnóstico de tumores ginecológicos e 

mamários. Realização de procedimentos invasivos guiados pelo ultrassom. 

Conhecimento e realização de exames de Dopplervelocimetria. 

 

6. Plantão em Obstetrícia e Ginecologia. Capacitar o médico residente na 

realização de atividades práticas hospitalares sob supervisão docente em unidades 

de pronto-atendimento, enfermarias e cirúrgicas. Internação de gestantes em 

trabalho de parto, acompanhamento e atendimento aos  partos normais e 

operatórios. Prescrição e alta de pacientes internadas. Participação como assistente 

em cirurgias ginecológicas e oncológicas de urgência/emergência. 

 

Estágios R3 Duração 

1) Ambulatórios Especializados: Obstetrícia 15% 

2) Ambulatórios Especializados: Ginecologia 20% 

3) Centro Obstétrico 10% 

4) Centro Cirúrgico 25% 

5) Unidade de Internação 5% 

6) Propedêutica em Obstetrícia e Ginecologia 5% 

7) Plantão em Obstetrícia e Ginecologia 10% 

8) Atividade Teórica 10% 

III. AVALIAÇÃO 

 

• As instituições mantenedoras dos Programas de Residência Médica devem 

promover avaliações dos conhecimentos adquiridos pelos médicos residentes. 

• As avaliações podem ser rotineiramente feitas ou realizadas eventualmente, 

sempre que o supervisor do PRM achar necessário, conforme o estabelecido no 

Regimento Interno da COREME. 

• Os critérios de avaliação dos médicos residentes devem constar na admissão 

dos mesmos e serem de seu pleno conhecimento no momento do ingresso no 

programa. 
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• Deve seguir os padrões previstos pela CNRM. Sugere-se que seja feita da 

seguinte forma: 

• Avaliação a cada passagem dos residentes pelos estágios. Essa avaliação fica 

a cargo do responsável pela disciplina e dos preceptores envolvidos no treinamento. 

Recomenda-se avaliação escrita e oral. 

• Avaliação por meio de uma prova escrita, ao final de cada semestre. 

• Prova diferenciada para R-1, R-2 e R-3. 

  

 

REQUISITOS MÍNIMOS DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM 

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 

 

Esses requisitos devem abranger aspectos de formação/informação em termos de 

qualidade e quantidade. A Instituição deve ser qualificada e capaz de proporcionar à 

paciente um cuidado amplo à sua saúde, num contexto integral. 

 

Locais de Treinamento: 

• Hospitais gerais e maternidades 

• Unidades ambulatoriais especializadas 

• Unidades básicas de Saúde 

 

Infraestrutura: 

• Centro obstétrico com pré-parto e salas de parto e cesariana (com recursos 

para realização de cardiotocografia); 

• Ambulatório de ginecologia e pré-natal (devem incluir agendas de ginecologia 

especializada e de gestação de alto risco); 

• Centro cirúrgico com horário reservado para atendimento às cirurgias do 

programa, incluindo possibilidade de treinamento em cirurgia ambulatorial; 

• Leitos para internação ginecológica; 

• Leitos para internação de gestação de alto risco; 

• Leitos para puerpério normal e anormal; 

• Setor de Pronto Atendimento para urgências obstétricas e ginecológicas; 

• Laboratório de Patologia Clínica, Citopatologia, Anatomia Patológica, próprios 

ou conveniados; 
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• Unidade/serviço de radiologia e radiodiagnóstico; 

• Unidade/serviço de ultra-sonografia geral e obstétrica; 

• Serviço de arquivo médico (SAME) estruturado; 

• Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); 

• Comissão de Ética Médica (CEM); 

• Condições para realização de necrópsia nos casos de óbitos (inclusive fetal); 

• Biblioteca geral e especializada com acesso à BIREME, INTERNET ou 

MEDLINE. 
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ANEXO B – HISTÓRICO DO ENSINO NA GRADUAÇÃO E NA RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA FACULDADE DE MEDICINA DE 

SOROCABA – PUC/SP 

 

Histórico do Ensino na Graduação e na Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia 

da Faculdade de Medicina de Sorocaba – PUC/SP 

Luiz Ferraz de Sampaio Neto 

 

A Faculdade de Medicina de Sorocaba (FMS) foi fundada em 31/10/1949, provocada por 

situação que ainda hoje nos é muito familiar e motivo de sucessivas propostas governamentais 

para tentar superá-la, ou seja, a relativa escassez de médicos atendendo nas cidades do interior 

do Brasil. Além desta situação que até hoje perdura, outra semelhança com aquela época era o 

enorme contingente de jovens que pretendiam ingressar no ensino médico, mas que não 

conseguiam aprovação no vestibular pela escassez de vagas, pois somente existiam duas escolas 

médicas no Estado de São Paulo – a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a 

Escola Paulista de Medicina. A Faculdade de Medicina de Sorocaba desde o seu início foi 

vinculada à Pontifícia Universidade de São Paulo e foi a primeira escola médica criada fora de 

uma capital no Brasil. 

Assim, em 01/03/1951 houve a aula inaugural no anfiteatro do Hospital Santa Lucinda. 1 Este 

hospital havia sido projetado alguns anos antes pelo empresário sorocabano Comendador 

Antônio Pereira Inácio, e seu genro, o Dr. José Ermírio de Moraes, proprietário da empresa 

Votorantim, com a proposta de que ali se instalasse uma maternidade. Contudo, dada a premissa 

de se inaugurar uma faculdade de medicina em Sorocaba e a magnitude do projeto do prédio da 

maternidade, foi oportunizada a ampliação do empreendimento, e o Dr. José Ermírio resolveu 

transformar sua doação não somente de uma maternidade, mas também no hospital-escola para 

a futura Faculdade de Medicina de Sorocaba (FMS), ademais ampliou sua generosa doação e 

também destinou recursos para a construção do prédio para sediar a faculdade. 2 

Ou seja, com seu embrião em uma maternidade, a FMS surgiu a partir de uma proposta de 

atenção à saúde da mulher, contudo, no início da segunda metade do século XX ainda não era 

habitual a formação de médicos especialistas; principalmente nas cidades menores e fora das 

capitais. Conforme afirma Steffen3, por ocasião da inauguração da FMS havia em Sorocaba 

“...médicos de bom nível técnico, inclusive notáveis cirurgiões, que militavam em suas clínicas 

particulares e nos ‘iapês’ (previdência). Alguns deles viriam a participar do corpo docente da 

faculdade. As especialidades eram poucas, limitando-se à oftalmo-otorrinolaringologia, 

dermatologia, pediatria, cardiologia, tisiologia, radiologia e análises clínicas. A ortopedia, 

assim como a ginecologia-obstetrícia, era usualmente exercida pelos cirurgiões” (grifo nosso).  

No primeiro ano da vigência do curso da FMS não havia ainda a previsão de corpo docente da 

área da ginecologia-obstetrícia, como pode ser verificado na composição da primeira 

congregação da FMS que incluía todos os seus professores da ocasião, a saber: Prof. Dr. 



149 
 

Odorico Machado de Souza (Anatomia), Prof. Dr. Humberto Cerrutti (Histologia), Prof. Dr. 

Névio Pimenta (Química Fisiológica), Prof. Dr. José Maria de Freitas (Clínica Propedêutica 

Cirúrgica), Prof. Dr. Demóstenes Orsini (Fisiologia), Dom Policarpo Amstaldem (Filosofia 

Moral), Prof. Dr. Carlos da Silva Lacaz (Microbiologia), Prof. Dr. Dácio Franco do Amaral 

(Parasitologia), Prof. Dr. José Ramos de Oliveira Junior (Clínica Propedêutica Médica), Prof. 

Dr. Constantino Mignone (Patologia), Prof. Dr. Charles Edward Corbett (Farmacologia), Prof. 

Dr. Eduardo de Souza Cotrim (Radiologia), Prof. Dr. Linneu Mattos Silveira (Clínica 

Cirúrgica), Prof. Dr. João Batista de Oliveira e Costa Jr. (Medicina Legal), Prof. Dr. Eugênio 

Luiz Mauro (Técnica Operatória) e Prof. Dr. Carlos Prado (Pediatria). 2 

Em 1952, tendo o curso avançado para o segundo ano, foram contratados alguns professores 

para diferentes áreas, entre eles foram selecionados para a Ginecologia o Prof. Dr. Waldemar 

de Souza Rudge (nascido em 1902 – falecido em 1977), que era do corpo docente da Faculdade 

de Medicina da USP, tendo como assistentes Dr. Paulo Gorga, também da USP e o Dr. Newton 

Salim, que clinicava em Sorocaba. Para a Obstetrícia veio o Prof. Dr. Arthur Wolf Neto 

(nascido em 1907 – falecido em 1964), também da USP e os assistentes Dr. João Sampaio Góes 

Junior, da Santa Casa de São Paulo, Dr. Cosme de Guarnieri Neto, da Maternidade de São Paulo 

e Dr. Raul de Souza Amaral, da USP. 

Até 1958 o grupo que se dedicava ao ensino de ginecologia e obstetrícia foi o descrito 

anteriormente, sendo que nesse ano o Dr. Raul de Souza Amaral desligou-se da obstetrícia, 

sendo contratado em seu lugar o Dr. Heitor de Camargo Barros (nascido 1925 e falecido em 

2018), clínico e obstetra de Sorocaba; também o Dr. Newton Salim se demitiu e o Dr. Luiz 

Ferraz de Sampaio Junior (nascido em 1932 – falecido em 1988), ex-aluno da primeira turma 

da FMS, assumiu atividades na Ginecologia. Houve a vacância na coordenação da Obstetrícia 

com o falecimento do Prof. Dr. Arthur Wolff Neto em 1964. Em março deste mesmo ano, após 

concurso de títulos, o Prof. Dr. Bussâmara Neme (nascido em 1915 – falecido em 2015), da 

USP, assume a Cadeira de Obstetrícia. 4,5 

Em 1965 foram definidas as cadeiras da Faculdade de Medicina, dentre elas foram aglutinadas 

a Obstetrícia e Ginecologia, em uma única cátedra, sob a liderança do Prof. Waldemar de S. 

Rudge. Também neste ano os Drs. Luiz Ferraz de Sampaio Junior e Nelson de Souza Nobre 

(formado na FMS em 1963) da Ginecologia assumiram os setores assistenciais e didáticos, por 

indicação do Prof. Neme4. Desde 1963 o Dr. Antônio Rozas, formado pela Escola Paulista de 

Medicina, era docente contratado pela FMS atuando na Clínica Propedêutica e, em 1965 foi 

convidado pelo Prof. Neme a participar da Obstetrícia no lugar do Dr. Heitor de Camargo 

Barros, que se desligou. Também a Dra. Martina Crespo Barreiros, ex-aluna da FMS (formada 

na IVª turma, em 1959), foi incorporada no corpo docente da Ginecologia em 1965. 

Alguns ex-alunos da FMS que se especializaram em ginecologia e obstetrícia fora desta 

instituição também foram incluídos no corpo docente nesta especialidade, em 1967 foi 

contratado o Dr. Sérgio Borges Bálsamo (que se formou na VIa. Turma, em 1962), no ano 

seguinte foi contratado o Dr. Joe Luiz Vieira Garcia Novo, formado em 1967 (XIa. Turma) e 

em 1969 foi admitido o Dr. José Carlos Menegoci (formado na XIIa. Turma, em 1968). 
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No ano de 1969 o Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Junior defendeu sua Tese de Doutorado, tendo 

sido orientado pelo Prof. Neme; no ano seguinte foi o Dr. Antônio Rozas que defendeu seu 

Doutoramento, também sob a orientação do Prof. Neme. Ambos passaram a ocupar os cargos 

de Professor Titular de Ginecologia e de Obstetrícia, respectivamente. 

O curso médico da FMS era, sobretudo teórico e, a despeito de existirem algumas práticas no 

Hospital Santa Lucinda, o Internato somente foi iniciado para a turma que cursava o 6º ano em 

1968. 

Com o internato acontecendo plenamente foi possível iniciar a residência médica (RM), assim, 

a partir de 1969 foi iniciado o Programa de RM na FMS. A primeira área da FMS que ofereceu 

vagas para RM foi a pediatria, em seguida, a partir de 1972, iniciou-se a RM em ginecologia e 

obstetrícia, sendo que o único residente deste ano o Dr. João Edison Dib, egresso da FMS, 

formado no ano anterior. 

No ano de 1975 defenderam Tese de Doutoramento Dr. Sergio Borges Bálsamo, Dr. Joe Luiz 

V.G. Novo e Dr. José Carlos Menegoci, todos orientados pelo Prof. Neme; também neste ano 

o Prof. Antônio Rozas foi aprovado em concurso de Livre-Docência pela Escola Paulista de 

Medicina. Em 1976 o Dr. João Dib foi incorporado na Disciplina de Obstetrícia, e em 1980 o 

Dr. Luiz A. G. Brondi, ex-aluno da FMS da turma de 1970, cuja formação como cirurgião 

oncológico aconteceu no Hospital do Câncer “A.C. Camargo”, foi contratado para assumir o 

atendimento em mastologia. O Dr. Francisco Monteiro Fazano (Formado na Faculdade de 

Medicina de Pouso Alegre e ex-residente da FMS) e a Dra. Eli Maria Lima (formada na FMS 

em 1975 e ex-residente da FMS) também passaram a compor o grupo de docentes da 

Obstetrícia. A Dra. Nancy A. Nagayassu (formada na FMS em 1974 e ex-residente da FMS), 

Dr. Antônio Mauá Neto e Dr. Ciro Armani Filho (ambos formados na FMS em 1972 e ex-

residentes da FMS) foram para a Ginecologia.  

Em 1983 foram contratados os Drs. Eduardo Martins Marques para a obstetrícia e Dr. Ie Tjie 

Lian para a ginecologia, que igualmente eram egressos do curso médico da FMS (formados em 

1978) e por aqui fizeram suas RM, ambos posteriormente frequentaram o Programa de Pós-

Graduação em Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, 

onde obtiveram o título de Mestre. Neste mesmo ano (1983) desligaram-se da FMS os Drs. 

Fazano, Mauá e Ciro; e, no ano seguinte, a Dra. Eli e o Dr. Dib afastaram-se também. 

Ainda em 1983 os professores Joe Luiz, Sérgio Bálsamo e José Carlos Menegoci foram 

aprovados em concurso para Professor Titular de Obstetrícia. Em 1979 foi admitido o Dr. 

Nelson Pedro Bressan Filho, ex-aluno e ex-residente da FMS (formado em 1976) na Obstetrícia. 

No ano de 1983 foi contratado o Dr. Alfredo Bauer, ex-aluno da FMS (formado em 1979) e que 

fez sua RM no Hospital Brigadeiro de São Paulo; em 1988 o Dr. João Carlos Wey, ex-aluno e 

ex-residente da FMS (formado em 1980) e o Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto, formado pela 

Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP em 1983, e ex-residente da FMS foram para a 

ginecologia. Dra. Elizabeth Kazuko Watanabe, ex-aluna da FMS (formada em 1983), que fez 

RM na Obstetrícia da UNIFESP, onde também fez seu Mestrado em Obstetrícia, foi contratada 

para a obstetrícia e em 1990, neste mesmo ano o Dr. Marco Modena, ex-aluno da graduação e 

da RM da FMS foi para a obstetrícia.  
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No ano de 1988 faleceu o Prof. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Junior e o Dr. José Carlos Menegoci 

assumiu o cargo de professor Titular de Ginecologia. Em 1989 o Dr. Ayrton De Andrea Filho, 

ex-aluno da FMS (formado em 1972), especialista em oncologia cirúrgica é contratado para a 

Ginecologia, ali permaneceu até 2005. Em 2002 o Prof. Dr. Luiz A. Guimarães Brondi presta 

concurso para professor Titular de Ginecologia e em 2003, o Prof. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio 

Neto, que obteve seu Título de Mestre pela Ginecologia da Escola Paulista de Medicina em 

1988 e o Título de Doutor pela Ginecologia da FMUSP em 1997, também é aprovado em 

concurso para Professor Titular, em 2005 o Prof. Menegoci desliga-se da FMS. 

Novos professores foram admitidos a partir da saída do Prof. Menegoci, Dr. Alexandre Vicente, 

ex-aluno (formado em 1989) e ex-residente da FMS, com formação complementar no Instituto 

Brasileiro do Câncer em Onco-ginecologia e Mestrado na Ginecologia da Faculdade de 

Medicina de Botucatu; Dra. Rozana Martins Simonetti, egressa da Faculdade de Ciências 

Médicas da UNICAMP, onde também fez sua RM e o Mestrado, com formação em 

planejamento familiar; Dr. Eduardo Borges Coscia, ex-aluno de graduação (formado em 1997) 

e RM da FMS, com formação complementar no IBCC em Patologia do Trato Genital Inferior; 

Dr. Eduardo Carneiro de Lyra, ex-aluno de graduação (formado em 1988) e de RM da FMS, 

que obteve o título de Doutor pela FMUSP, e com área de atuação na onco-mastologia; Dr. 

Miguel Gobbi Neto, ex-aluno (formado em 1976) e ex-residente da FMS, com Mestrado no 

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, com formação em endoscopia 

ginecológica e Dr. Francisco E. Prota, ex-aluno da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas 

e RM na FMUSP, com título de Doutor pela FMUSP, atuando na uroginecologia. 

Em 2009, a Profª. Martina Crespo Barreiros afasta-se em definitivo para licença-saúde e houve 

a contratação da Dra. Carla Muniz Pinto de Carvalho, ex-aluna (formada em 1990) e ex-

residente da FMS, com Mestrado pela Obstetrícia da UNIFESP, para a Ginecologia. A Dra. 

Tânia Regina Padovani, formada pela Faculdade de Medicina de Taubaté e ex-residente da 

FMS é contratada em 2010 para a obstetrícia, também em 2010 o Dr. Ulisses Del Nero, ex-

aluno (formado em 1988) e ex-residente da FMS, com Mestrado e Doutorado pela Ginecologia 

da FM de Botucatu - UNESP, com área de atuação em sexologia, é contratado pela Ginecologia. 

Os professores Tania R. Padovani e Eduardo Borges Coscia defenderam o Título de Mestrado 

em Farmacologia pela UNISO. 

Mais recentemente, os Drs. Gustavo Mendonça André, ex-aluno (formado em 2004) e ex-

residente da FMS, com Mestrado e Doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC, foi 

admitido no lugar do Dr. Miguel Gobbi Neto, que solicitou demissão em 2015, e a Dra. Daniela 

Barreto Fraguglia Quental Diniz, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com RM 

na Maternidade Otávio Valadares, em Belo Horizonte, Mestrado pela Ginecologia do Hospital 

do Servidor Público Estadual de São Paulo, foi contratada para a Ginecologia e o Dr. André 

Bernardo, graduado pela UNIFESP, onde fez a RM, Mestrado e Doutorado, para o lugar do Dr. 

Prota, que deixou a FMS em 2017. 

Em 2018 o Prof. Dr. Sérgio Borges Bálsamo se aposentou, permitindo que fosse contratado o 

Dr. Marcio H. Nanamura, ex-aluno da FMS (formado em 1998), com Título de Mestre pela 

PUC/SP, e também a Dra. Camila Ruiz, formada na Faculdade de Medicina de Alfenas, fez RM 



152 
 

na Maternidade de Campinas e o Dr. Renato Bauer ex-aluno da FMS (formado em 2012), com 

RM na Santa Casa de São Paulo.  

Atualmente a ginecologia e obstetrícia conta com 13 docentes e a obstetrícia com 12 docentes, 

conforme pode ser observado no Quadro 1. 

Quadro 1. Relação dos professores da Ginecologia e Obstetrícia da FMS em dezembro/2018. 

GINECOLOGIA 

1 Alexandre Vicente Andrade Assist. Mestre  Mestre 

2 André Bernardo Auxiliar de Ensino Doutor 

3 Carla Muniz Pinto de Carvalho Auxiliar de Ensino  Mestre 

4 Daniela Barreto Fraguglia Quental Diniz Auxiliar de Ensino Mestre 

5 Eduardo Borges Coscia Auxiliar de Ensino  Mestre 

6 Eduardo Carneiro Lyra Auxiliar de Ensino Doutor 

7 Gustavo Mendonça André Auxiliar de Ensino Doutor 

8 Ie Tjie Lian Assist. Mestre  Mestre 

9 João Carlos Wey Auxiliar de Ensino Especialista 

10 Luiz Antonio Guimares Brondi Titular Doutor 

11 Luiz Ferraz de Sampaio Neto Titular Doutor 

12 Rozana Martins Simonetti Assist. Mestre  Mestre 

13 Ulisses Del Nero Auxiliar de Ensino  Doutor 

    

OBSTETRÍCIA 

1 Alfredo Bauer Assist. Mestre Mestre 

2 Antonio Rozas Titular Livre-Docente 

3 Camila Ruiz Auxiliar de Ensino Mestre 

4 Eduardo Martins Marques  Assist. Mestre Mestre 

5 Elizabeth K. Watanabe Assist. Mestre Mestre 

6 Henri Augusto Korkes Aux. de Ensino Doutor 

7 Joe Luiz Vieira Garcia Novo Titular Doutor 

8 Marcio Hideki Setogutti Nanamura Aux. de Ensino Mestre 

9 Marco A. B. Módena Assist. Mestre Mestre 

10 Nelson Pedro Bressan Filho Assist. Mestre Doutor 

11 Renato José Bauer Aux. de Ensino Especialista 

12 Tania Regina Padovani Assist. Mestre Mestre 

 

A partir de 2018 a FMS iniciou nova modalidade de colaborador, o ‘Preceptor’, que tem o papel 

de ajudar as atividades médicas na rede de assistência, atendendo e supervisionando o 

atendimento de internos e residentes. A Ginecologia e a Obstetrícia passaram a contar com 

vários novos especialistas em tocoginecologia para suporte dos internos nos cenários de prática 

para o Internato na rede de atenção násica e nos hospitais de atenção secundária e terciária. No 

Quadro 2 pode ser observada a relação destes colegas em 2018, e também estão incluídos os 

preceptores do Hospital Santa Lucinda (HSL) e os plantonistas da Maternidade do Hospital 

Santa Lucinda. 
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Quadro 2. Preceptores da Ginecologia e Obstetrícia na FMS e no HSL 

Preceptores Internato FMS 

1. Aline Akemi Kataoka 

2. André Rozas 

3. Carlos Maria Ibañez 

4. Cleidiane Fidelis R. Alcolea 

5. Cristian Renato Cornejo Lopez 

6. Ellen Cristina Augusto de Souza 

7. Ivan Lippi 

8. Karen Priscilla Pereira Bussetti 

   

Preceptores Hospital Santa Lucinda 

Ginecologia  

1. Alcides Amadeu Giacon 

2. Cristian Renato Cornejo Lopez 

3. Tiago Augusto Gomes  

4. Victor Simezo  

Obstetricia 

1. Alcides Amadeu Giancon Neto 

2. Ana Claudia Baptista de Oliveira 

3. André de Araujo Rozas 

4. Ana Luiza de Oliveira Gomes 

5. Carlos Maria Ibanez 

6. Carolina de Oliveira Castanho 

7. Carolina Maria Lopes 

8. Cleidiane Fidelis Romero Alcolea 

9. Cristian Renato Carnejo Lopez 

10. Danylo Jose Palma Honorato 

11. Elton Luis Faggioni Trani 

12. Gustavo Mendonça André 

13. Henri Augusto Korkes 

14. Juliana Totti de Souza 

15. Katie Pedroso Rodrigues 

16. Mariana Morette Giampietro 

17. Marina Rocha Camargo 

18. Nayane Souz Rezende 

19. Noemia Lopes 

20. Sergio Fernando Cunha Cordeiro 

21. Tania Regina Padovani 

22. Victor Simezo 

23. Wilton Cassillo 

 

Até a oficialização do Programa de RM, as bolsas para custeio dos residentes eram patrocinadas 

pela Fundação São Paulo, mantenedora da PUC/SP, a partir do momento em que a RM foi 

instituída no Brasil pelo Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, o Programa de RM da 
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FMS foi reconhecido como Oficial, recebendo bolsas oferecidas pelo Estado de São Paulo 

através da FUNDAP e atualmente é custeada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, 

e há também contrapartida oficial obrigatória da Fundação São Paulo, e também do Programa 

Nacional de Apoio à Formação dos Médicos Especialistas em áreas estratégicas – Pró-

Residência da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde 

e a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. 

Desde então o Programa de RM da FMS em Ginecologia e Obstetrícia formou 283 especialistas 

(que finalizaram o Programa de RM em GO até 2018) em ginecologia e obstetrícia (Quadro 3). 

Alguns deles se dedicaram às práticas de ensino, em vários programas de RM e faculdades de 

medicina; outros se dedicaram integralmente ao atendimento de pacientes. 

Quadro 3. Relação dos Residentes do Programa de Residência Médica em Ginecologia e 

Obstetrícia da FMS. (estão assinalados em amarelo aqueles que moram e exercem a 

especialidade em Sorocaba e em vermelho os falecidos) 

1972 

1 João Edison Dib 

    

1973 

2 Aldinéia Martins Marsiglio 

3 Antônio Mauá Neto 

4 Ciro Armani Filho 

5 José Roberto de Camargo Barbosa 

    

1974 

6 Marco Lúcio Trajano dos Santos 

7 Marlio Batista Moura 

    

1975 

8 Francisco Antônio Monteiro Fazano 

9 Francisco Antônio Rodrigues 

10 Nancy Akiko Nagayassu 

11 Neide Keiko Yanasse 

12 Tereza Harumi Takata 

    

1976 

13 Ana Maria Manfrin 

14 Ana Maria Sangalam 

15 Eli Maria Lima 

16 Enid Tie Kurata 

17 Luiz Sérgio Naclério Torres 

18 Maria Cecília Mari 

    

1977 

19 Edilberto Silva Macedo 
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20 Enio Edgard Mendaçolli 

21 Miguel Gobbi Neto 

22 Nelson Pedro Bressan Filho 

23 Suely Cordeiro Martins 

    

1978 

24 Anísia Levy Berzaghi 

25 Issamu Arimoto 

26 Ivam Rodrigues Matielli 

    

1979 

27 Eduardo Martins Marques 

28 Glória Hieda 

29 Ie Tjie Lian 

30 Jorge Luis Angeli 

31 Mirian Carreira Baeder 

    

1980 

32 Fátima Grunwald Laila 

33 Luiz Ossamu Kinoshita 

34 Maria Penha Gianini 

35 Marilisa de Morais Barbosa 

36 Maria Virgínia Ayres Botto 

    

1981 

37 Clóvis Hiram Fuentes Mauá 

38 João Carlos Wey 

39 Marco Antônio Bittencourt Módena 

40 Maria Cristina Peixoto de Barros 

41 Nilson Abraão Szylit 

42 Péricles Francisco Pinheiro da Silva 

43 Sérgio José Soares 

44 Sônia de Morais 

    

1982 

45 Célia Fernandes Lahan 

46 José Francisco Gonçalves Filho 

47 Marcia Regina da Silva Petit Imthurm 

48 Regina Steller Wagner 

49 Roger Massayuki Sakano 

50 Sueli Aparecida Ianhes 

    

1983 

51 Antônio Del Bem Junior 

52 Gláucia Helena Cardoso 

53 José Carlos Riechelmann 
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54 Mary Nishimura 

55 Mario Sérgio Tassinari 

57 Pedro Ruey Ming Ien 

    

1984 

58 Celso José Eugênio Pinto 

59 Denyse Tizu Hashimoto 

60 Eliana Matiko Matsumura 

61 Lílian Maria T.P.S. Menezes e Drigo 

62 Luiz Ferraz de Sampaio Neto 

63 Mônica Moernicke Nascimento 

64 Marcia Zamora Kattah Macedo 

    

1985 

65 Adelino Haruo Sakaguchi 

66 Ana Maria Ferrari Nogueira 

67 Marianne Estrada Gonzales de Toledo 

68 Sérgio Hadade 

69 Sílvia Mara Zuchetti 

70 Sueli Aparecida Kubiack 

    

1986 

71 Débora Lieff 

72 Jerusa F. Albuquerque Cavalcanti 

73 José Geraldo Romanello Bueno 

74 Marcos Baptista Oliveira 

75 Paulo Roberto Reginato 

76 Sandra Regina Furlan 

    

1987 

77 Adilson Esquerdo Lopes 

78 Jefferson de Oliveira Delfino 

79 Júlio Alberto Alves Lima 

80 Sandra Maria Alvim Passos 

81 Kazuia Yamashiro 

82 Wagner Estevam 

    

1988 

83 Américo Lega 

84 Cibelli Aparecida Rosa 

85 Sérgio Fernando C. Cordeiro 

86 Silvana Graziella P. Natale 

87 Silvina Maria Bueno 

88 Tadeu Gantus Simão Estefano 

    

1989 
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89 Charles Watanabe 

90 Luis Henrique Martinez 

91 Luiz Antônio Bove 

92 Maria Cristina da Cunha 

93 Noemia Lopes 

94 Rosa Maria Bovo 

    

1990 

95 Antônio José Correa Rozas 

96 Celso Hiroshi Horita 

97 Cláudio Pereira Miranda 

98 Ivone de Fátima Roman Gongora 

99 Mauro Campos 

100 Reinaldo Hiroharu Sagawa 

101 Roberto D'Aurizio 

102 Sílvia Kimura Soares 

    

1991 

103 Alexandre Vicente Andrade 

104 David Vinicius Davida 

105 Luis Francisco Cossi 

106 Marcio José Del Bem 

107 Maria Cristina Cordeiro Toaiari 

108 Marina Oliveira Fernandes 

109 Regina Honda 

110 Simone Maria Silveira R. Paulo 

    

1992 

111 Carlos Eduardo Régis 

112 Carla Muniz Pinto de Carvalho 

113 Flávio Fillapi 

114 Glene Rodrigues Faria 

115 Ilva Maria Izumida de Almeida 

116 Maria do Carmo Gaiotto Demartini 

117 Tania Regina Padovani 

118 Ulisses Del Nero 

    

1993 

119 Alcides M. Campos Junior 

120 Christianne C. Anicet Leite 

121 Eduardo C. de Lira 

122 Elton Fraggioni Trani 

123 Jonas Ferreira de Moraes 

124 José Ricardo Marcotti 

125 Mirian de C. Vilela 

126 Ronaldo Yamashita 
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1994 

127 Ana Cláudia Baptista de Oliveira 

128 André Aguiar do Monte 

129 José Eduardo R. Camargo 

130 Lucy Rojas Camargo 

131 Luiz Antônio G. Cyrilo 

132 Maria Eugênia Caetano 

133 Miriam Filomena R. Dias 

134 Reinaldo M. Fernandes 

    

1995 

135 Ailton Amorim de Souza 

136 Ana Paula Absy Menezes 

137 Cássia Kazuko Ishikawa 

138 Denise de Cassia Cavalheiro 

139 Elisabete Misa Mimura 

140 Omar Ferz Nasser 

141 Cintia Josane Teixeira de Abreu 

142 Helen Bascope Mauriel dos Reis 

    

1996 

143 Belinete Lobato Cruz 

144 Cláudio Antonio Mascarenhas Cassarini 

145 João Luiz Tarlé Rose 

146 Luis Paulo Galvão Wolf 

147 Marisa Pascale Quintino 

148 Raquel Ferreira Ferraz do Lago 

149 Ulisses José Baptista 

150 Valéria Perozini Inácio  

    

1997 

151 Adriana Aparecida Dias 

152 Anna Paula da Costa Benneli 

153 Klauber Gonçalves Borges 

154 Márcio Duarte Pereira 

155 Michele Quaranta Panzam 

156 Regina Victória Pereira Soares 

157 Roberta Araújo Ferreira 

158 Simone Auzier Linero 

    

1998 

159 Cristian Renato Cornejo Lopez 

160 Eduardo Borges Coscia 

161 Elisangela Alves Cabrelli 

162 Gisela Aparecida do Prado 
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163 Juliana Prestes Furlan 

164 Katia Lucatto Baida 

165 Luciana Gandra C. de Barros Oliveira 

166 Marcos Henrique Streckert Bittencourt 

    

1999 

167 Alessandrus Christian Miranda 

168 Cibele Strutz Barroso 

169 Fabiano Reis Barroso 

170 Geraldo Romão dos Santos 

171 Maria Cristina C. de Almeida Petrini 

172 Maria Cristina Moreira 

173 Marcio Hideki Setogutti Nakamura 

174 Sara Toassa Gomes Solha 

    

2000 

175 Adamor Marques Malheiros Neto 

176 Bárbara Teodoro Vasconcelso Rodrigues 

177 Carlos Maria Ibanez 

178 Daniela Persinotti 

179 Joney Fábio de Melo Aragão 

180 Luiz Fernando Gonçalves Borges 

181 Marcelo Tetsuo Ikegami 

    

2001 

182 André Luiz Laitano 

183 Cleidiane Fidelis Romero de Souza 

184 Edson Alcoléa Filho 

185 Érika Mayumi Murayama 

186 Jeane Marie Peter 

187 Lincoln Fábio de Almeida Brito 

188 Marcos Roberto Feltrin 

189 Wellington Batista Heleno 

    

2002 

190 Daniela Marques Munhoz 

191 Denise Take Ferrel 

192 Gabriel Alonso Riquelme Riveros 

193 Karla Ferreira Galvão de Araújo 

194 Lucrécia de Oliveira Souza 

195 Marcel Rodrigo Ferreira de Paula 

196 Marcelo Viceconte Ramalho 

197 Marcio Augusto Lopes 

    

2003 

198  Claudia Calheiros de Oliveira 
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199  Cristina Barroso Macedo Leme 

200  Fernanda de Lima Pedroni 

201  Gabriela Paschoalini Guyot 

202   Juliana Tannuri Hobeika 

203    Karen Morelli Soriano 

204   Lara Casar Gabas 

205   Mariana Carmezin Beldi 

    

2004 

206 Andreia Mariane de Deus de Almeida 

207 Carolina T. Ferraz Corazza B. Haddad 

208 Janeliz Cabral Zanardi 

209 Karina Patricio Infante – inicio 10/02/04 

210 Luciane Aparecida Toshiyuki – inicio 03/02/04 

211 Mariane Rbeiro 

212  Robin Kin Iti Yokoyama – inicio 12/02/04 

213 Vanessa do Paço Bignarde 

    

2005 

214 Anna Amélia Dias Carcanholo 

215  Fernanda Levy Berzaghi – inicio 19/02/05 

216  Flavia Ximenes Coimbra – inicio 10/02/05 

217 Gustavo Mendonça André 

218 Raul Coelho de Alencar – inicio 08/03/05 

219 Ruy José da Costa Neto  

    

2006 

220 Alcides Amadeu Giacon Neto  

221 Carla Soares Franco  

222 Carolina Paula Krisam Rodrigues Matielli  

223 Fernanda Tassinari  

224 Juliana do Carmo Kettelhut  

225 Rosangela do Nascimento  

    

2007 

226 Camila Holtz 

227 Karina Grinevicius Garbe 

228 Keli Cristina da Silva 

229 Luciana Abrunhosa Camanho  

230 Roberta Bento Gonçalves 

231 Sabrina Francine Carrocha Fernandes  

232 Victor Simezo  

    

2008 

233 Camila Garcia Gonçalves 
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234 
Mariana dos Santos Raposo Pimentel – início 

28/02/08  

235 Raquel Galvão Arruda Torres – início 19/02/08 

  
Ticiana Saunders Pachêco do Vale – início 

27/02/08- Cancelou em 01/10/08. 

    

2009 

236 Carolina de Oliveira Castanho 

237 Érika Sveidic Guertas 

238 Juliana de Souza Neto – início 26/02/09 

239 Livia Lopes Franzini – início 19/03/09 

240  Marina Rocha Camargo 

241  Rafael Berteli Fontes – iniciou 19/02/09 

    

2010 

242 Daniela Éttori Cardoso 

243 Danylo José Palma Honorato 

244 Flavia Neocina C.Cavalheri 

245 João Marcello S. de C. Nolêto 

246 Patrícia Tourinho da Silva 

    

2011 

247 Barbara Casado da Motta 

248 Carolina Maria Lopes 

249 Natália Castro Rodrigues 

250 Larissa Kamila Martins 

251 Vanessa Maria Crunfli 

    

2012 

252 Ana Luiza de Oliveira Gomes 

253 André de Araujo Rozas 

254 Luciane Soares Pimentel 

255 Marcos Massao Takeda 

256 Nadia Pesce Dias 

257 Naiara Fumagalli de Souza 

    

2013 

258 Caio Cesar Miranda Peixe 

259 Karina Andrade Tarozzo 

260 Mariana Morette Giampietro 

261 Natalia Romano Sanchez 

262 Paula Fenili 

263 Pedro Ivan de Almeida Pretti 

    

2014 

264 Beatriz Baptista de Oliveira Delfino 
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265 Caroline Rozendo da Silva 

266 Claudia Cattaneo Maldi 

267 Isis Caroline Firmano 

268 Juliana Totti de Souza 

269 Nathália Frare 

270 Vicklene Cristine Bueno da Silva 

    

2015 

271 Aline Akemi Kataoka 

272 Aline Cristina da Rocha e Silva 

273 Fernanda Griva Viterbo de Oliveira 

274 Gabriella Garcia Ribeiro Camargo 

275 Ivan Lippi Rachkorsky 

276 Karen Priscila Pereira Busetti 

277 Roberta Albertoni Manis 

    

2016 

278 Anna Paula Rodrigues Alba 

  
Dalila Iari Silva Barbosa – desistiu após 

março/16 

280 Inajá Reginatto Roberto 

281 Larissa Codo Dias 

282 Mariana Chagas Abriatta 

  
Marina Ferreira Rosa de Vilhena – desistiu 

após março/16 

  
Matheus Pires Siqueira – desistiu após 

março/16 

283 Rafael Hadade 

    

2017 

284 Adão Ferreira de Albuquerque Netto 

285 Ana Paula Correa Oliveira 

286 Bruna Paschoalim Antonio 

287 
Carolina de Campos Carvalho do Amaral 

Gurgel 

288 Felipe André Basso Macedo 

289 Gabriela Biava de Carvalho Silva 

290 Marcella Partezani Bellato 

291 Renata Krepischi de Arruda Castro 

    

2018 

292 Amanda Horie Cardoso 

293 Giovanna Rela Matricardi 

294 Isadora Isis de Oliveira Araújo 

295 Ivan Fernandes Filho 

296 Karen Bauto Yamashita 

297 Leidy Landy Giselle Pires Medina Fortes 
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298 Marcelo Welker Sapojkin Rossine 

299 Marcus Vinicius de Carvalho Luiz 

 

Parece interessante poder afirmar que a FMS com seu Programa de RM contribuiu de maneira 

muito efetiva para disseminar a assistência médica na especialidade em Sorocaba, pois dos 283 

egressos, 99 (34,98%) permaneceram na cidade. Os demais levaram o bom nome da FMS para 

outras cidades e estados brasileiros. 

Com toda certeza a vocação inicial de atenção à saúde da mulher foi atendida pela FMS, 

cujo embrião já previa isto! 
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ANEXO C – PROGRAMA DE RM EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA FCMS 

DA PUC-SP 

 

REGULAMENTO E ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA MÉDICA EM  

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE – PUC-SP 

 

2016  

  

 CORPO DOCENTE (GINECOLOGIA) 

 

Prof. Alexandre Vicente Andrade                       

Profa. Carla Muniz P. C. Cesar 

Prof. Cláudio Antonela 

Profa. Daniela Diniz 

Prof. Eduardo Borges Coscia 

Prof. Eduardo Carneiro Lyra                               

Profa. Gisele Azevedo                         

Prof. Gustavo André 

Prof. Ie Tjie Lian 

Prof. João Carlos Wey 

Prof. Luiz Antonio G. Brondi 

Prof. Luiz Ferraz de Sampaio Neto 

Profa. Rozana Martins Simonetti 

Prof. Ulisses Del Nero 

 

CORPO DOCENTE (OBSTETRÍCIA) 

Prof. Antônio Rozas 

Prof. Nelson Pedro B. Filho 

Prof. Sérgio B. Bálsamo 

Prof. Joe Luiz G. V. Novo 

Prof. Eduardo Martins Marques 

Prof. Alfredo Bauer 
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Prof. Marco Antônio Modena 

Profa. Elizabeth Watanabe 

Profa. Tânia Padovani    

 

SETORES DE ATIVIDADES (GINECOLOGIA) 

 

Ambulatório do Centro de Saúde Escola 

Ambulatório de Prevenção e Detecção do Câncer 

Ambulatório de Endocrinologia Ginecológica 

Ambulatório de Oncologia Ginecológica  

Ambulatório Esterilidade Conjugal 

Ambulatório de Anticoncepção 

Ambulatório de Climatério 

Ambulatório de Cauterizações 

Ambulatório de Uroginecologia 

Ambulatório de Medicina Sexual 

Serviço de pequenas cirurgias 

Ambulatório de Avaliação Cirúrgica 

Ambulatório de Mastopatias Benignas 

Ambulatório de Ginecologia Infanto-juvenil 

Enfermaria de Ginecologia e Obstetrícia do H. Regional e Santa Lucinda 

Unidade de Urgência em Ginecologia 

Centro Cirúrgico 

Centros Obstétricos H. Regional e Santa Lucinda 

Unidade Policlínica Municipal de Sorocaba 

 

OBJETIVOS 

 

 A Residência Médica em Ginecologia se faz em períodos alternados com a de 

Obstetrícia. Ela visa a transmissão dos conhecimentos clínicos e cirúrgicos da 

especialidade, pelo contato com os pacientes e com os docentes, estimulando o 

estudo e a atualização constantes, concomitantes à pesquisa científica, despertando 

tendências didáticas pela assistência prestada aos menos experientes. 
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 A Residência Médica se desenvolve pelo período de três anos. Exige-se 

dedicação exclusiva à Disciplina nos horários de suas atividades. Permite-se que o 

residente exerça outras atividades fora dos seus horários da residência, desde que 

estas não prejudiquem suas funções. 

 Ao completar o terceiro ano de Residência, o residente terá direito de receber 

o seu Certificado de Residência na área de Ginecologia e Obstetrícia, pelo 

Departamento de Cirurgia do CCMB. 

 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RESIDENTES: 

 

8 Residentes R 1 

7 Residentes R 2 

7 Residentes R 3 

 

FUNÇÕES GERAIS NA DISCIPLINA DE GINECOLOGIA 

 

 R1 - Atender as pacientes juntamente com os internos. O residente deve 

procurar reconhecer os sintomas e sinais das diversas ginecopatias e orientar sua 

terapêutica.  

 

 R2 – Participar dos atendimentos dos R1 e internos, assim como supervisionar 

as atividades destes. 

 

 R3 - Dirimir as dúvidas ou solicitar a atenção dos docentes. Estimular os 

internos e demais residentes, auxiliando no seu aprendizado e participando de todas 

as atividades didáticas da Disciplina. 

  

ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS RESIDENTES  

 

 Usar traje branco, mais adequado às atividades desenvolvidas, respeitando 

seus horários.   

 Manter em ordem os prontuários dos pacientes atendidos, no Ambulatório ou 

na Enfermaria.  
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 Realizar suas anotações sempre com letra legível, inclusive quanto à data e 

ao próprio nome. E' obrigatório que se anote o nome dos responsáveis por 

anamneses nos ambulatórios (evitar rubricas). 

 Frequentar as Reuniões Científicas programadas pela Disciplina e organizá-

las quando solicitado. 

 Participar dos trabalhos científicos desenvolvidos pela Disciplina.  

 Colaborar nas atividades didáticas da Disciplina. 

 Respeitar a hierarquia do serviço, recorrendo inicialmente ao seu Preceptor ou 

ao Coordenador da Disciplina quando julgar necessário. 

Solicitar permissão, por escrito, quando houver necessidade de deixar suas 

atividades para atender a interesse pessoal ou científico, programando com 

antecedência suas ausências e substituições. 

 

CENTRO CIRÚRGICO 

IMPORTANTE, A TODOS OS RESIDENTES: 

 

 Os casos a serem operados deverão necessariamente estar com todas as 

avaliações e exames necessários em ordem. Reservar sangue apenas quando 

absolutamente necessário. A não observância dessas e outras regras serão 

interpretadas como falha. Nestas circunstâncias o docente deverá realizar a cirurgia, 

permanecendo os residentes apenas como seus auxiliares.  Lembramos que a 

suspensão de ato cirúrgico, com prejuízo da paciente e do seu tratamento sem 

motivo relevante poderá ser avaliada pela Comissão de Ética Médica do Conjunto 

Hospitalar, ou por medidas judiciais. Por este motivo, o responsável pela suspensão 

deverá ser solicitado a descrever no prontuário da paciente os seus motivos. Quando 

se negar, o Residente deverá anotar o que for necessário e, se preciso, solicitar a 

assinatura de testemunhas. 

  

CIRURGIAS ATRIBUÍDAS AOS   R1 

 

VAGINAIS  

 Exame ginecológico sob anestesia 

 Biópsia cervical 

 Dilatação do canal cervical 
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 Extirpação de pólipo cervical 

 Curetagem uterina (inclusive as de prova) 

 Exérese e cauterização de condilomas 

 Exérese de lipomas vulvares 

 Exérese de cisto de Gartner 

 Drenagem de abcesso da glândula de Bartholin 

 Marsupialização da glândula de Bartholin 

 Exérese de cisto de glândula de Bartholin 

 Correção de retocele 

 Colpoperineoplastia anterior e posterior 

 Punção do fundo de saco de Douglas 

ABDOMINAIS 

 Incisões de laparotomias 

 Esterilizações cirúrgicas 

     MAMÁRIAS        

 Exérese de cisto ou nódulo 

 Atuar como 1o. auxiliar de todas as cirurgias dos R2 

 Atuar como 2o. auxiliar nas cirurgias dos docentes 

 Para reduzir o ato cirúrgico e a morbidade para as pacientes, o aprendizado 

se fará por tempos cirúrgicos até que o R1 esteja apto para realizar o ato em sua 

totalidade 

 

CIRURGIAS ATRIBUÍDAS AOS   R2 

 

VAGINAIS  

 Correção da insuficiência istmo-cervical 

 Correção de rotura perineal de III grau 

 Colpotomia 

 Conização 

 Amputação do colo uterino 

 Extirpação de mioma parido 

 Operações de prolapsos 

 Correção de enterocele 
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 Histerectomia vaginal 

 Esterilização cirúrgica por via vaginal 

 Vulvectomias simples 

 

ABDOMINAIS 

 Exérese de cisto de ovário 

 Operação de Thaller 

 Operações de Marshall-Marchetti e Bursch 

 Miomectomias 

 Histerectomias 

 Salpingectomias 

 Ooforectomias 

 Correção de fístulas. 

 Abcessos abdominais 

 Prenhez ectópica 

 Laparotomias por MIP 

 Auxiliar nas cirurgias do R3 e dos docentes. 

  

Para reduzir o ato cirúrgico e a morbidade para as pacientes, o aprendizado se fará 

por tempos cirúrgicos até que o R2 esteja apto para realizar o ato em sua totalidade. 

 

 CIRURGIAS ATRIBUÍDAS AOS   R3 

 Cirurgias Oncológica 

 Cirurgias Laparoscópicas 

   

 

PLANTÕES MATERNIDADES HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL SANTA 

LUCINDA 

 Observar escala de plantão. 

  Os plantões em dias úteis terão início as 17:00 horas e se estenderão até as 

7:00 horas do dia seguinte. Nos fins de semana e nos feriados, os plantões serão de 

24 horas, iniciando e terminando às 7:00 horas. Os casos serão atendidos 

inicialmente pelos internos plantonistas, a seguir pelo R1, o qual recorrerá ao R2 ou 
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ao chefe de plantão para que este acompanhe o exame ginecológico da paciente, 

discuta o caso e a conduta. Tendo em vista as responsabilidades envolvidas, 

nenhuma paciente deverá ser dispensada sem ter havido orientação do Chefe de 

plantão.  

 Os residentes plantonistas deverão efetuar corretamente as passagens de 

plantão, cientificando os plantonistas seguintes das particularidades de cada caso. 

 

 AVALIAÇÃO DOS RESIDENTES  

 R1  

  O residente será avaliado de acordo com o seu desempenho em todas 

as atividades da Disciplina. Serão computadas as frequências e apresentações nas 

reuniões científicas da Disciplina, com o Preceptor e com os Docentes, assim como 

a participação em trabalhos científicos e o relacionamento com as pacientes, 

docentes e pessoal paramédico. Serão realizadas ainda, algumas provas teóricas 

em datas a serem definidas. 

  

R2 

  O residente R2 será avaliado da mesma forma que o R1.   

    

 

 R3 

  A avaliação será efetuada através da prática cirúrgica e clínica, do 

relacionamento com as pacientes, docentes e pessoal paramédico.  

  

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

 

AMBULATÓRIO 

 As atividades serão detalhadas pela Disciplina. 

 Das 8 às 11:00 horas, os residentes dos ambulatórios especiais deverão 

separar as pastas, verificar os exames e preparar o atendimento que será feito a 

seguir com os docentes. 

  

PRONTO - SOCORRO - R1. 
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 Caso esteja destacado para o P.S., fazer a visita à enfermaria do P.S. todas 

as manhãs com o chefe de plantão, para orientação dos casos e evolução dos leitos. 

Caso tenha sido o plantonista noturno, registrar os casos de urgência atendidos.  

 

ENFERMARIA - R1 / R2 + R3 

 Ver planilha de atividades semanais para escala das cirurgias programadas. 

 

REUNIÕES CIENTÍFICAS 

Quinta-feira – 10:30 às 12:00 h. Reunião Conjunta das Disciplinas de Ginecologia e 

Obstetrícia 

 

Sexta-feira – 07:30 – 09:00 h – Curso Continuado de Tocoginecologia 

 

Sexta-feira – 11:30 – 13:00 h – Reunião de Ginecologia Endócrina – Programação 

Mensal 

 

PUNIÇÕES PREVISTAS PELO REGULAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÈDICAS E DA SAÚDE 

  

É importante que todos os residentes tenham ciência deste regulamento. A 

Disciplina de Ginecologia não hesitará em aplicar as punições previstas, quando for 

necessário. A experiência demonstra que a tolerância e impunidade terminam por 

comprometer as atividades do Serviço, desestimulando aqueles que cumprem com 

suas obrigações. 

 Por estes motivos informamos aos Residentes que as penalidades que 

poderão ser aplicadas pela Disciplina de Ginecologia/Obstetrícia são: 

- Advertência oral 

- Advertência escrita 

- Repreensão 

  

As penalidades que poderão ser aplicadas pela Comissão de Residência Médica da 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (PUC-SP) são: 

- Advertência 

- Repreensão 
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- Suspensão 

- Desligamento 

 

  Consultar o artigo 31 do Regulamento dos Programas de Residência Médica, 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (COREME). 
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ANEXO D – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM GINECOLOGIA 

E OBSTETRÍCIA 

Pesquisador: NATALIA ROMANO SANCHEZ 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 90053318.3.0000.5373 

Instituição Proponente: Fundação São Paulo - Campus Sorocaba da PUC-SP Fac Ciencias Med e da 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.736.704 

Apresentação do Projeto: 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

EM GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA. Pesquisador Responsável: NATALIA ROMANO SANCHEZ. Área 

Temática: Versão: 1 CAAE: 90053318.3.0000.5373 Submetido em: 21/05/2018. 

Trata-se de trabalho de Mestrado inserido no Programa de Mestrado Profissional em 

Educação nas Profissões de Saúde da PUC-SP.É este estudo descritivo e 

exploratório, que visa avaliar o programa de residência médica em Ginecologia e 

Obstetrícia da FCMS da PUC-SP por meio de questionários autoaplicável a 57 

egressos desta Reidência do período de 2007 a 2017. 

Objetivo da Pesquisa: 

Avaliar o Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, do ponto de vista de seus egressos, e se o 

mesmo realizado foi satisfatório, e propor alterações futuras positivas. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

O estudo sugere que não oferece riscos aos participantes, uma vez que não 

interferirá na rotina profissional dos mesmos, e será realizado respeitando o sigilo de 

suas identidades. Como prováveis benefícios poderá conhecer mais profundamente 
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e avaliar o perfil dos especialistas formados em Ginecologia e Obstetrícia nos últimos 

10 anos. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de pesquisa interessante, e exequível no contexto médico. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

A documentação apresentada está adequada ao projeto. 

Recomendações: 

Sem recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

ACATAR 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situaç

ão 

Informações 

Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_D

O_P 

21/05/2018  Aceito 

do Projeto ROJETO_1130181.pdf 12:16:28  

Outros Curriculo_Natalia_Sanchez_atualiz

.pdf 

21/05/2018 NATALIA 

ROMANO 

Aceito 

  12:14:18 SANCHEZ  

Declaração de carta_apresent_assinada.pdf 21/05/2018 NATALIA 

ROMANO 

Aceito 

Instituição e  12:11:42 SANCHEZ  

Infraestrutura     

Outros Curriculo_Cibele_Rodrigues.pdf 17/05/2018 NATALIA 

ROMANO 

Aceito 

  23:48:08 SANCHEZ  

TCLE / Termos 

de 

TCLE_atualizado.docx 17/05/2018 NATALIA 

ROMANO 

Aceito 

Assentimento /  23:46:07 SANCHEZ  

Justificativa de     

Ausência     

Declaração de autorizac_coreme_atualiz.pdf 15/05/2018 NATALIA 

ROMANO 

Aceito 

Instituição e  18:33:16 SANCHEZ  

Infraestrutura     
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Projeto 

Detalhado / 

Projeto.docx 09/05/2018 NATALIA 

ROMANO 

Aceito 

Brochura  09:42:18 SANCHEZ  

Investigador     

Folha de Rosto folha_rosto.pdf 09/05/2018 NATALIA 

ROMANO 

Aceito 

  09:37:47 SANCHEZ  

 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

SOROCABA, 26 de Junho de 2018 

 

Assinado por: 

Dirce Setsuko Tacahashi (Coordenador) 
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ANEXO E – GRADE HORÁRIA DE ESTÁGIOS DOS RESIDENTES DE 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA FCMS DA PUCS-SP EM 2017 

 

Para o primeiro ano: 

 

ESTÁGIO I - AMBULATÓRIO 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

Projeto 
protocolo 

Gineco UBS 
Gineco 

UBS 

Gineco 
UBS 

Aula 
gineco 08:00 

09:00 

10:00 Estudo 
urodinâmico Reunião 

científica 

Amb. 
Gineco 
geral 

11:00 

12:00 Aula 

13:00 

Amb. 
Gineco 
geral 

Amb. Gineco 
geral 

Amb 
gineco 
geral 

Amb. 
Gineco 
geral 

Projeto 
protocolo 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa. 

• CSE: Unidade Básica de Saúde – Centro de Saúde Escola  

Avenida Comendador Pereira Inácio, 500 (ao lado do Hospital Leonor Mendes 

Barros) 

- Atividades iniciam às 8h 

- Funções do residente:  

o Auxiliar preceptores e internos no atendimento básico ginecológico  

- Rotina:  

o Anamnese e exame físico ginecológico geral  

o Realização de procedimentos como colher CCO e colocação de DIU   

o Interpretação de resultado de exames da rotina ginecológica  

o Diagnóstico, conduta e acompanhamento de rotina básica ginecológica  

- Não esquecer: 

o Manter organização dos prontuários  

o Na evolução deve sempre constar: 1) data da consulta e especialidade  

       2) nome da paciente, do preceptor, do residente e do interno  

       3) descrição da anamnese, exame físico e conduta  

• URODINÂMICA:  
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As 10h no “Day Clinic”: Térreo do prédio dos Ambulatórios (Rua Claudio Manoel da 

Costa ao lado do Hospital Regional) 

- Acompanhamento e realização de exames urodinâmicos  

•  AULA GO:  

As 10h30 de quinta-feira no 4º andar da Faculdade de Medicina da PUC 

•  AULA DE GINECOLOGIA: 

Às 8h de sexta-feira no 4º andar da Faculdade de Medicina da PUC 

•  AULA PARA RESIDENTES GO: 

Às 12h de quarta-feira na Faculdade de Medicina da PUC 

• AMBULATÓRIOS: 

Às 13h00 de segunda a quinta-feira e sexta-feira após aula da Ginecologia no 1º 

andar do prédio dos Ambulatórios 

- São ambulatórios de triagem de ginecologia geral, onde pacientes são 

avaliadas e examinadas. Se necessário, encaminhadas para especialidades. 

-  Funções do residente:  

o Auxiliar preceptores e internos no atendimento básico ginecológico  

- Rotina:  

o Anamnese e exame físico ginecológico geral  

o Realização de procedimentos como colocação de DIU   

o Interpretação de resultado de exames da rotina ginecológica  

o Diagnóstico, conduta e acompanhamento ginecologico ou 

encaminhamento para especialidades  

- Não esquecer: 

o Manter organização dos prontuários  

o Na evolução deve sempre constar: 1) data da consulta e especialidade  

       2) nome da paciente, do preceptor, do residente e do interno  

       3) descrição da anamnese, exame físico e conduta  

• CADASTRO PARA CIRURGIAS:  

- Deverá ser realizado nos ambulatórios de Triagem  

o  Preencher: 

1) AIH (Autorização de Internação Hospitalar): carbonado (ou seja, duas vias) 

com assinatura do preceptor, colocar procedimento, código do procedimento e CID. 

Informar a paciente a necessidade de registrar a AIH na recepção do ambulatório 

para entrar na fila das cirurgias. Trazer no dia da internação.  
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2) Termo de Consentimento:  Preencher o termo geral do Conjunto Hospitalar de 

Sorocaba e preencher o termo especifico para histerectomia do Dr. Lian.  

      Os termos devem ser devidamente preenchidos no ambulatório especificando o 

tipo de cirurgia a ser realizada. Deverá ser assinada antes da data da cirurgia.  Trazer 

no dia da internação.  

3) Folha de Rosto: Preencher todos os dados corretamente e COLOCAR DATA. 

Colocar na “Pasta de Cirurgias” que fica no armário do ambulatório. 

4) Aviso Cirúrgico: Preencher todos os dados corretamente e ser carimbado pelo 

preceptor. Colocar anexada a folha de rosto.  

5) Exames Pré operatórios: Hemograma, função renal, coagulograma, glicemia, urina 

I, radiografia de tórax, ECG, CCO (paciente tem que ter realizado no mínimo há 1 

ano), USGTV, e se tamanho uterino >500cm³ solicitar USG de Rins e vias urinarias.  

     - Solicitar carta de liberação pré-anestésica (se comorbidades, encaminhar para 

ambulatório de Avaliação pré anestésica, caso contrário pode ser clínico da UBS). 

• Projeto Protocolo: Atualização ou criação de todos os protocolos dos 

ambulatórios, maternidades, centros-obstétricos, enfermarias, incluindo protocolos 

para encaminhamentos internos e externos aos serviços que dão suporte à 

residência médica.  Cabe ao residente revisar ou criar o protocolo com o chefe do 

setor, buscando embasamento em literatura médica indexada.  

 

ESTÁGIO II – SALA 60 

   Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00  

Sala 60 Sala 60 
Sala 60 

Sala 60 Sala 60 

08:00  

09:00  

10:00  

11:00  

12:00  Aula 

13:00  

Sala 60 Sala 60 Sala 60 Sala 60 Sala 60 

14:00  

15:00  

16:00  

17:00  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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• SALA 60: 

Pronto Socorro de Ginecologia e Obstetrícia de Alto Risco de Referência Regional 

localizado no 3º andar do Hospital Regional de Sorocaba 

- Diariamente das 7h às 17h.  

o  Funções do Residente: 

-  Atendimento inicial de porta de PS de GO; 

-  Realização de procedimentos no Centro Obstétrico; 

-  Controle e monitorização do Pré- parto;  

1) Ficha de atendimento do PS:  

Deve conter: - Comorbidades que tornam a paciente alto risco (incluindo medicações 

utilizadas para cada comorbidade) 

       - Paridade 

       - Idade Gestacional 

       -  Queixas obstétricas ou ginecológicas 

       - Exame físico obstétrico ou ginecológico  

       - Cardiotocografia acima de 30 semanas  

       - Medicação a serem realizadas, se for o caso 

       - Conduta após discussão do caso com o chefe 

2) Internação:  

Preencher: - Ficha Obstétrica 

     - AIH 

     -  Exames laboratoriais conforme comorbidades 

     - Termo de consentimento para internação  

     - Prescrição em duas vias 

     - Exames de imagem conforme necessidade 

3) Papelada pós-parto: 

Preencher: - Aviso cirúrgico 

      - Parte de nascimento na Ficha Obstétrica 

     - Prescrição pós-parto em duas vias 

     - Descrição do procedimento 

    - Pedidos de Anatomopatológico quando necessário, duas vias e com CID 

4) Monitorização Básica do pré parto:  

-  Avaliar de hora em hora queixas da paciente assim como BCF, DU, MF e, se 

necessário, TV 
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-  Solicitar ou checar exames 

-  Realizar CTB, quando necessário 

-  Atualizar prescrições 

-  Discutir casos com o chefe de plantão  

 

Projeto Protocolo: Atualização ou criação de todos os protocolos dos ambulatórios, 

maternidades, centro-obstétricos, enfermarias, incluindo protocolos para 

encaminhamentos internos e externos aos serviços que dão suporte à residência 

médica.  Cabe ao residente revisar ou criar o protocolo com o chefe do setor, 

buscando embasamento em literatura médica indexada.  

 

ESTÁGIO III – MATER CHS 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

Visita 
puerério 
alto risco 

Visita 
puerpério 
alto risco 

Visita 
puerpério 
alto risco 

Visita 
puerpério 
alto risco 

Vistia 
puerpério 
alto risco 

08:00 

09:00 

10:00 
Reunião 
Científica 

Aula 
gineco 11:00 

12:00 Aula 

13:00 

Projeto 
protocolo 

Projeto 
protocolo 

Amb. 
Pré/pós 

operatório 

Pré natal 
baixo 

risco UBS 

Amb. 
Pré/pós 

operatório 
14:00 

15:00 

16:00 pequenas 
cirurg. 

Day  17:00 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

• Maternidade Puérperas CHS (Mater 1): 

Maternidade de puérperas de Alto Risco no 3 andar do Hospital Regional, inicio às 

7h  

o  Funções do Residente: 

-  Evoluir com anamnese e exame físico diário as pacientes puérperas nos 2 

primeiros dias pós-parto 

-  Checar e anotar exames coletados 

-  Atualizar prescrições que deverão ser via dupla (carbonada) e feitas a mão 

nos primeiros 6 meses  

-  Passar visita acadêmica com o preceptor e internos as 8h 
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-  Preceptores: segunda-feira Dr. Marco Modena, terça-feira Dr. Eduardo 

Marques, quarta-feira Dr. Marco Modena, quinta-feira Dr. Nelson Bressan e sexta- 

feira Dr. Nelson Bressan  

*As prescrições devem conter: 

1) Nome, data da internação, data do dia, idade e leito da paciente  

2) Comorbidades / fatores de risco maternas   

3) Tipagem sanguínea materna (se mãe Rh negativo deve ser feita tipagem do RN) 

4) Sorologia para VDRL e HIV do pré-natal e da internação 

5) Horário, data e tipo de parto, assim como peso, sexo e apgar do RN 

6) Se parto cesária, colocar indicação 

7) Exame físico do dia e queixas 

8) Conduta após discussão dos casos com O CHEFE DE PLANTÃO DO DIA 

9) Dieta, medicações pós-parto e medicações para comorbidades 

Para alta:  

-  Alta após 48h pós-parto, se não houver intercorrências 

- Preencher:  

                  1) Resumo de alta (completar todos os dados corretamente) 

     2) Página de puérperio da Ficha Obstétrica 

     3) Receita com medicação para puerpério imediato e para as comorbidades da 

paciente 

     4) Carta encaminhando a paciente a UBS para agendamento de consulta para 

acompanhamento pós-parto 

     5) Se necessário, carta para retirada de resultado de anatomopatológico em 40 

dias no 3º andar da Faculdade de Medicina da PUC-SP 

 

Projeto Protocolo: Atualização ou criação de todos os protocolos dos ambulatórios, 

maternidades, centro-obstétricos, enfermarias, incluindo protocolos para 

encaminhamentos internos e externos aos serviços que dão suporte à residência 

médica.  Cabe ao residente revisar ou criar o protocolo com o chefe do setor, 

buscando embasamento em literatura médica indexada.  
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ESTÁGIO IV – PÓS PLANTÃO 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

Projeto 
Protocolo 

  

    

Aula 
gineco 08:00 

09:00 

10:00 
Aula 

gineco 
Aula 

gineco 
Reunião 
científica 

CEUS 11:00 

12:00 

13:00 

Pós 
plantão 

Pós 
plantão 

Pós 
plantão 

Pós 
plantão 

Pós 
plantão 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa. 

• CEUS: 

Aula de Obstetrícia na Faculdade de Medicina da PUC 

•  Pós-plantão: 

Cobrir o período do estágio do residente que deu plantão na noite anterior 

• Projeto Protocolo: Atualização ou criação de todos os protocolos dos 

ambulatórios, maternidades, centro-obstétricos, enfermarias, incluindo protocolos 

para encaminhamentos internos e externos aos serviços que dão suporte à 

residência médica.  Cabe ao residente revisar ou criar o protocolo com o chefe do 

setor, buscando embasamento em literatura médica indexada.  

 

ESTÁGIO V – CO SANTA LUCINDA 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

CO STA 
LUCINDA  

CO STA 
LUCINDA  

CO STA 
LUCINDA  

CO STA 
LUCINDA  

CO STA 
LUCINDA  

08:00 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

CO STA 
LUCINDA  

CO STA 
LUCINDA  

CO STA 
LUCINDA  

CO STA 
LUCINDA  

CO STA 
LUCINDA  

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

• Centro Obstétrico: 
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Pronto Socorro de Ginecologia e Obstetrícia de Baixo Risco de Referência Municipal 

localizado no Hospital Santa Lucinda 

-  Diariamente das 7h às 17h 

o  Funções do Residente: 

-     Realização de procedimentos no Centro Obstétrico; 

-  Controle e monitorização do Pré- parto 

 

ESTÁGIO VI – MATER SANTA LUCINDA 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 
Visita 

puerpério 
baixo risco 

Visita 
puerpério 

baixo 
risco 

Visita 
puerpério 

baixo 
risco 

Visita 
puerpério 
baixo risco 

Visita 
puerpério 
baixo risco 

08:00 

09:00 

10:00 
  Reunião 

Científica 
CEUS 11:00 

    12:00 Aula 

13:00 

Projeto 
protocolo 

Projeto 
protocolo 

  
Projeto 

protocolo 
  

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

• Maternidade do Hospital Santa Lucida: 

Maternidade de gestantes de baixo risco e puérperas do Hospital Santa Lucinda, 

início às 7h  

o  Funções do Residente: 

-  Evoluir com anamnese e exame físico diário as pacientes puérperas no pós- 

parto 

-  Checar e anotar exames coletados 

-  Atualizar prescrições que deverão ser única via e feitas a mão nos primeiros 

6 meses  

*As prescrições devem conter:   

1) Nome, data da internação, data do dia, idade e leito da paciente 

2) Tipagem sanguínea materna (se mãe Rh negativo deve feita tipagem do RN) 

3) Sorologia para VDRL e HIV do pré-natal e da internação 

4) Horário, data e tipo de parto, assim como peso, sexo e apgar do RN 

5) Se parto cesárea, colocar indicação 
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6) Exame físico do dia e queixas 

7) Conduta após discussão dos casos com O CHEFE DE PLANTÃO DO DIA 

8) Dieta, medicações pós-parto e medicações para comorbidades 

 

Para alta:  

-  Alta após 24h pós-parto normal e 48h pós-parto cesárea, se não houver 

intercorrências 

- Preencher:  

1) Resumo de alta (completar todos os dados corretamente) 

     2) AIH – Laudo de alta 

     3) Receita com medicação para puerpério imediato e para as comorbidades da 

paciente 

     4) Se necessário, carta para retirada de resultado de anatomopatológico em 40 

dias no 3º andar da Faculdade de Medicina da PUC 

• Projeto Protocolo: Atualização ou criação de todos os protocolos dos 

ambulatórios, maternidades, centro-obstétricos, enfermarias, incluindo protocolos 

para encaminhamentos internos e externos aos serviços que dão suporte à 

residência médica.  Cabe ao residente revisar ou criar o protocolo com o chefe do 

setor, buscando embasamento em literatura médica indexada.  

 

ESTÁGIO VII – CIRURGIA 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

Cirurgia 
benigna 

Cirurgia 
gineco 
onco 

Visita 
onco 

gineco 

Visita 
mastologia  

Aula 
gineco 08:00 

09:00 

10:00 
Aula 
onco 

gineco 

Cirurgia 
gineco 

benigna 
Reunião 
Científica 

Amb 
gineco 
geral 

11:00 

12:00   Aula 

13:00 

Projeto 
protocolo 

Gineco 
geral UBS 

Cirurgia 
onco 

gineco 

Amb. 
Mastologia 

benigna 

Aula 
gineco 14:00 

15:00 

16:00 

  17:00 
Fonte: Dados da pesquisa: 
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• Cirurgias:  

1) Cirurgia Dr Lian: às 7h de segunda-feira no 6º andar do Hospital Leonor 

Mendes Barros 

2) Cirurgia Dr. Alexandre Vicente: às 7h de terça-feira no 1º andar do Hospital 

Regional 

3) Cirurgia Dr. Marco Modena: às 10h de quarta-feira no Centro Obstétrico do 3º 

andar do Hospital Regional 

4) Cirurgia Dr. Jonas: às 13h de quarta-feira no Centro Cirúrgico do 6º andar do 

Hospital Leonor Mendes Barros 

• Unidade Básica de Saúde do Wanel Ville: Rua Alexandre Caldini, 442, Bairro 

Wanel Ville  

- Atendimento básico de ginecologia e colocação de DIU com preceptor e 

internos  

- Início às 13h30min. 

• Enfermaria com Dr. Lyra:  

- Visita acadêmica nas pacientes da mastologia operadas no dia anterior a visita. 

- Pode ser na enfermaria do 5º andar do Hospital Leonor Mendes de Barros ou 

na enfermaria do 3º andar do Hospital Regional, verificar local de internação com os 

R+ 

Projeto Protocolo: Atualização ou criação de todos os protocolos dos ambulatórios, 

maternidades, centro-obstétricos, enfermarias, incluindo protocolos para 

encaminhamentos internos e externos aos serviços que dão suporte à residência 

médica.  Cabe ao residente revisar ou criar o protocolo com o chefe do setor, 

buscando embasamento em literatura médica indexada.  
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ESTÁGIO VIII – PRONTO SOCORRO SANTA LUCINDA 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

PS STA 
LU 

PS STA 
LU 

PS STA 
LU 

PS STA 
LU 

PS STA 
LU 

08:00 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

PS STA 
LU 

PS STA 
LU 

PS STA 
LU 

PS STA 
LU 

PS STA 
LU 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

• Pronto-Socorro de Baixo Risco do Hospital Santa Lucinda:  

Pronto-Socorro de Ginecologia e Obstetrícia de Baixo Risco de Referência Municipal 

localizado no Térreo do Hospital Santa Lucinda 

- Diariamente das 7h00min. às 17h00min.  

o  Funções do Residente: 

-  Atendimento inicial de porta de PS de GO 

1) Ficha de atendimento do PS:  

Deve conter:      - Paridade 

       - Idade Gestacional 

       -  Queixas obstétricas ou ginecológicas 

       - Exame físico obstétrico ou ginecológico 

       - Cardiotocografia acima de 35 semanas  

       - Medicações a serem realizadas, se for o caso 

       - Exames solicitados, se for o caso 

       - Conduta após discussão do caso com o chefe 
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Para o segundo ano: 

 

ESTÁGIO I – PÓS/CIRURGIA 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

Amb 
onco 

gineco  

cirurgia 
onco 

gineco 

cirurgia 
masto 

amb. 
Masto 

aula 
gineco 08:00 

09:00 

10:00 

  reunião 
científica 

amb 
climatério 11:00 aula 

onco 
gineco 12:00 CAF 

aula CEUS 

13:00 

pós 
plantão 

pós 
plantão 

pós 
plantão 

pós 
plantão 

pós 
plantão 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

ESTÁGIO II – CO STA LUCINDA 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

CO STA 
LUCINDA 

CO STA 
LUCINDA 

CO STA 
LUCINDA 

CO STA 
LUCINDA 

reunião 
gineco 08:00 

09:00 

10:00 reunião 
científica 

CO STA 
LUCINDA 11:00 

12:00 aula 

13:00 

CO STA 
LUCINDA 

CO STA 
LUCINDA 

CO STA 
LUCINDA 

CO STA 
LUCINDA 

CO STA 
LUCINDA 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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ESTÁGIO III – SALA 60  

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

SALA 60 SALA 60 
SALA 60 

SALA 60 

SALA 60 

08:00 

09:00 

10:00 
Reunião 
científica 

CEUS 11:00 

12:00 Aula 

13:00 

SALA 60 SALA 60 

Amb. 
Cirurg 

SALA 60 SALA 60 
14:00 

15:00 
cirurgia 

HSL 
16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa.  

ESTÁGIO IV – MATERNIDADE 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

Visita 
obst. 
Alto 
risco 

Visita 
obst. 
Alto 
risco 

Visita 
obst. 
Alto 
risco 

Visita 
obst. 
Alto 
risco 

Visita 
obst. 
Alto 
risco 

08:00 

09:00 

10:00 
Reunião 
Científica 

CEUS 11:00 

12:00 Aula 

13:00 

Pré-natal 
alto risco 

Pré-natal 
alto risco 

Pré-natal 
alto risco 

Pré-natal 
alto risco 

Pré-natal 
alto risco 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

ESTÁGIO V  - GINECO/AMB/CIRURGIA 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 Cirurgia 
benigna  Amb. 

Cirurgia 
cirurgia 

urogineco 
Amb. 

Infertilidade 
Aula gineco 08:00 

09:00 

10:00 
cirurgia 
benigna 

cirurgia 
benigna Reunião 

científica  
CAF 11:00 

USG 
12:00 Aula 

13:00 

Projeto 
protocolo 

Amb. 
Gineco 
geral 

Amb. 
PTGI 

USG 

amb 
sexualidade 14:00 

15:00 
Amb PTGI 16:00 

17:00 
Fonte: Dados da pesquisa.  
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Para o terceiro ano: 

 

ESTÁGIO I – AMBULATÓRIO 

Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

Ambulatório 

Endócrino-

obstetrícia 
Amb DST 

Amb. 

Urogineco 

Amb. 

Infertilidade 

Amb. 

Cirurg. 

Benig. Dr 

Alcides 

Cirurgia 

Dra  

Andreia 

Cirurgia Dr 

Alcides Sta 

Lucinda 

Reunião 

Científica 
Aula prof 

Eduardo  

Amb. 

Climatério 

Reunião 

Casos 

Amb. Cirurgia 

Benigna Dr 

Vitor 

Amb. 

Cirurg. 

Benigna 

Dr Pedro Projeto 

protocolo 

Projeto 

protocolo 

Projeto 

protocolo Cirurgia Dr 

Vitor Sta 

Lucinha 

Cirurdia 

Dr Pedro 

Sta 

Lucinda 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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ESTÁGIO II – SALA 60 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

Sala 60 

Sala 60 
Sala 60 Sala 60 Sala 60  

08:00 

09:00 

10:00 Cirurgia 

Benigna 

Reunião 

Científica Cirurgia 

Benigna 
11:00 

12:00 
Reunião 

Casos 

13:00 

Sala 60 Sala 60 Sala 60 Sala 60 Sala 60  

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

ESTÁGIO III - MATERNIDADE 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

Visita 

hospt. 

Obst alto 

risco 

Visita 

hospt. 

Obst alto 

risco 

Visita 

hospt. 

Obst alto 

risco 

Visita 

hospt. 

Obst alto 

risco 

Visita 

hospt. 

Obst alto 

risco 

08:00 

09:00 

10:00 
Reunião 

Científica 

CEU 

11:00 

12:00 Aula 

13:00 

pré natal 

alto risco 

pré natal 

alto risco 

pré natal 

alto risco 

pré natal 

alto risco 

pré natal 

alto risco 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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ESTÁGIO IV – ELETIVO 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

ELETIVO ELETIVO ELETIVO ELETIVO ELETIVO 

08:00 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

ELETIVO ELETIVO ELETIVO ELETIVO ELETIVO 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

ESTÁGIO V – PÓS PLANTÃO 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 USG 

USG 
Projeto 

Protocolo 

Amb. 
Cirurg. 

Benigna  

Reunião 
Gineco 08:00 

09:00 

10:00 cirurg. 
Benigna 

dra 
Natalia 

  Reunião 
Cientíica 

Aula 
Gineco 11:00:00 

12:00   Aula 

13:00 

Cobertura 
pós 

plantão 

Cobertura 
pós 

plantão 

Cobertura 
pós plantão 

Cobertura 
pós 

plantão 

Cobertura 
pós 

plantão 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 
  



192 
 

ESTÁGIO VI – CIRURGIA I 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 Histerosc. 

Clinica 

Reproduce 

Amb 

cirurg. 

Benigna EAD 

Amb 

infanto 

puberal 

Reunião 

Gineco 08:00 

09:00 

10:00 Cirurgia 

Benigna Dr 

Marcelo 

Reunião 

científica   11:00 

12:00 Aula 

13:00 Cirurgias 

Unimed 

Dra 

Daniela  

EAD 

Cirurgia 

onco Dr 

Jonas 

Projeto 

Protocolo 

Projeto 

Protocolo 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

ESTÁGIO VII – CIRURGIA II 

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

07:00 

Amb onco 

gineco 

Cirurgia 

Onco 

gineco 

Visita 

hosp 

onco 

gineco 

Visita 

hosp 

onco 

gineco 

Reunião 

Gineco 

08:00 

09:00 

10:00 Aula 

gineco Reunião 

científica 

Biópsia 

mama 

11:00 

12:00 Aula onco  

Aula 

gineco 

13:00 

Projeto 

Protocolo 

Amb 

mastologia 

Projeto 

Protocolo 

Projeto 

Protocolo 

Amb. 

Mastologia 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 


