UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA

PLANO DE ENSINO
Curso: Medicina
Departamento:
Eixo: Prática
Módulo: Disciplina(s): Internato em Medicina de Urgência
Carga Horária: 270h

Créditos: 7P

Código: SCG0054

Professor Responsável: Andrea Povedano
EMENTA
Atendimento de vítimas de trauma, urgências clínicas e cirúrgicas, dinâmica da unidade
de pronto-socorro, aspectos éticos e relações interpessoais envolvidas neste tipo de
atendimento.
OBJETIVO GERAL
a.
Geral
Introduzir conhecimentos teórico-práticos indispensáveis a formação de médicos
generalistas, visando a capacitação ao diagnóstico e tratamento das principais situações
comuns na área de urgência e emergência médica.
b.
Específicos
•
Introdução de aspectos epidemiológicos do atendimento de urgência emergência.
•
Abordagem de aspectos ético-legais do atendimento.
•
Discernir prioridades no atendimento de urgência/emergência.
•
Participar do atendimento às principais ocorrências clínicas, cirúrgicas e
traumatológicas no pronto-socorro.
•
Executar os procedimentos médicos cotidianos ao cenário da
emergência/urgência (suturas, acessos venosos, monitorização hemodinâmica,
cateterismos, abordagem de vias aéreas)
•
Estímulo ao raciocínio clínico e estudo independente
•
Apresentar visão interdisciplinar do atendimento de emergência.
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COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES
Ao final do módulo, pretende-se que o aluno esteja apto às seguintes competências e
habilidades:
•
Competências: Reconhecer e tratar as principais situação de emergência
médica (choque, insuficiência respiratória aguda, parada cárdio-respiratória crise
hipertensiva, cetoacidose diabética, AVC). Ser capaz de realizar o primeiro atendimento
frente ao paciente politraumatizado
•
Habilidades: O aluno deverá ser capaz de realizar suturas, intubação
orotraqueal, acesso venoso periférico e profundo, cateterismo vesical e nasogástrico,
curativos de feridas e queimaduras, curativos de mordidas de animais. Imobilizar
corretamente a coluna cervical e fraturas de membros superiores e inferiores.
•
Atitudes: curiosidade científica, perseverança em questionamento,
responsabilidade quanto à aprendizagem, consciência crítica frente à realidade, à
profissão, aos fatos, acontecimento e teoria, valores que dá ao que conhece, os
sentimentos que experimenta diante de fatos e ideias.

METODOLOGIA
•
Aulas práticas tutoreadas em Hospitais Conveniados, na forma de plantões, com
carga horária 12hs semanais (80% das atividades do módulo).
•
Aulas teóricas envolvendo as principais situações de urgência/emergência
ministradas nas respectivas disciplinas.
AVALIAÇÃO
•
Cumprimento da carga horária mínima exigida na forma de estágio curricular
obrigatório em serviço de emergência/urgência
•
Avaliação do conteúdo teórico nas respectivas disciplinas envolvidas.
INTERDISCIPLINARIDADE
•
A disciplina de urgência/emergência encontra-se interligada com todas as
disciplinas do ciclo clínico
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•
Aspectos ético-legais na emergência (amputações, hemotransfusão, atendimento
a menores desacompanhados, abuso sexual, morte encefálica e doação de órgãos,
remoção e transferência inter-hospitalar, comunicação interpessoal)
•
Assistência ventilatória
•
Reanimação cárdio-pulmonar
•
Atendimento inicial ao politraumatizado
•
Trauma crânio-encefálico e raquimedular
•
Trauma torácico
•
Trauma abdominal
•
Traumatismo periférico e de extremidades
•
Choque
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•
Abdome agudo (síndrome obstrutiva, inflamatória, isquêmica e hemorrágica)
•
Intoxicações exógenas
•
Emergências psiquiátricas
•
Mordeduras, profilaxia do tétano e raiva.
•
Afogamentos
•
Insuficiência respiratória aguda
•
Dor torácica
•
Arritmias cardíacas
•
Distúrbios hidroeletrolíticos
•
Crise hipertensiva
•
Insuficiência cardíaca descompensada e síndrome isquêmica coronariana
•
Acidente vascular cerebral
•
Cetoacidose diabética e coma hiperosmolar
•
Tratamento das feridas
•
Queimaduras
•
Alergias e anafilaxia
•
Hemorragia digestiva
•
Oclusões arteriais e venosas agudas (periféricas)
•
Diarréias
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