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1.Contextualizar os agravos clínicos e cirúrgicos do paciente na unidade de urgência/emergência de acordo com a
gravidade.
2.Valorizar e dar retorno às demandas apresentadas e adotar condutas no paciente na UPA.
3.Manter uma atitude humanística e segura na condução do paciente na UPA.

Atitudes

1.Sistematizar o atendimento de urgência/emergência com foco nos principais dados de anamnese e exame físico,
estabelecendo os níveis de gravidade;
2.Realizar o atendimento inicial do paciente baseado em classificação de risco;
3.Realizar medidas de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo intubação endotraqueal;
4.Realizar procedimentos  como curativos, suturas simples, desbridamento, drenagem de abscessos, passar sondas:
nasogástrica e vesical. Lavagem gástrica;
5.Aprender a realizar acessos venosos como o periférico e central;
6.Aprender monitorização do paciente em diferentes níveis de gravidade.
7.Usar ultrassom beira leito.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

1.Reconhecer as principais urgências e emergências, especialmente as grandes síndromes;
2.Aprender a realizar os principais procedimentos na unidade de urgência e emergência;
3.Aprender noções de classificação de risco, segurança, aspectos éticos e humanização na unidade de urgência e
emergência e sua aplicabilidade no sistema de saúde;
4.Aprender o funcionamento do sistema de regulação, assim como referência e contra-referência na unidade de urgência
e emergência.
5.Aprender como usar a ferramenta do ultrassom beira leito para diagnóstico diferencial do choque e da insuficiência
respiratória.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Estágio em Clínica Médica no contexto da atenção secundária e terciária, urgência/emergência pré-hospitalar (UPA), com
práticas focadas em segurança do paciente, formação médica generalista e Política Nacional de Humanização.
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Conteúdo Programatico
Conteúdo teórico e prático.
1. Apresentação do funcionamento de uma UPA;
2. Classificação de risco e funcionamento da regulação - Noções de Biossegurança;
3. Choque;
4. Insuficiência respiratória;
5. Dor torácica;
6. Alteração aguda do nível de consciência;
7. Principais infecções na UPA, incluindo Sepse;
8. Insuficiência cardíaca, Hipertensão e Arritmias;
9. Hemorragia digestiva, Insuficiência hepática e Pancreatite;
10. Dor abdominal.
11.Crise convulsiva.
12.Acidente vascular cerebral.
13.Arboviroses.

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
1.Sessões teóricas de atualização com temas básicos de urgência e emergência;
2. Casos clínicos simulados;
3.Discussão diária dos atendimentos na unidade de urgência/emergência;
4.Estágios: classificação de risco, regulação,  ¨sala vermelha".

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
1.Avaliação teórica do conteúdo programático;- Peso: 2
2.Avaliação processual por desempenho do estágio prático: interesse, pontualidade, compromisso, estudo, iniciativa,
comportamento ético com equipe e família - Peso: 8.

Recursos
1.Material audiovisual - data show;
2.Casos simulados com imagens e vídeos;
3.Visita acadêmica à beira do leito;
4.Participação em procedimentos sempre supervisionados.
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