
 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO EM MEDICINA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II 
 
CÓDIGO: MED 078  MÓDULO PED 
 
Carga horária usual: 300 horas (90H Urgências e Emergências Clínicas, 105h 
Urgência e Emergência pediátrica, 105h Traumatologia e Ortopedia)  
Carga horária ajustada: 80 horas módulo pediatria  
 
PERÍODO DO CURSO: Décimo segundo 
 
Professores do módulo pediatria 
- Maria do Carmo Barros de Melo 
- Cristiane Dias 
- Lilian Diniz 
- Sílvio Zeppone 
- Beatriz Adrianne 
 
I – JUSTIFICATIVA  
 
Diante da pandemia do novo coronavírus as aulas foram suspensas. Devemos 
pensar no retorno das aulas e como podemos fazer com que o aluno seja 
capacitado sem prejuízo didático em uma fase de transição, ou seja, durante e pós-
pandemia. Neste momento está sendo proposto o início em 03/08/2020 como 
Ensino Remoto Emergencial (ERE). 
 
II – EMENTA DA DISCIPLINA 
Treinamento em serviço, por meio do atendimento médico de pacientes em 
situações de urgência e emergência, clínicas, pediátricas e cirúrgicas, traumáticas e 
não-traumáticas, fundamentados em princípios éticos, legais e humanitários. As 
metas e os objetivos do estágio foram concebidos para garantir que todos os 
alunos, independentemente da especialidade pretendida, tenham uma ampla 
exposição a medicina de urgência e emergência. Estes objetivos e metas incluem 
uma lista de habilidades clínicas fundamentais que todo aluno deve ser capaz de 
demonstrar para a conclusão do estágio. Estes incluem, mas não estão limitados a, 
os seguintes tópicos: 

• Demonstrar um conhecimento adequado da fisiopatologia das síndromes e 
patologias mais comuns no Pronto Socorro. 

• Realizar anamnese e exame físico dirigido para as queixas específicas mais 
comuns em Pronto Socorros. 

• Desenvolver diagnósticos diferenciais para um caso específico. 



• Apresentar os casos de forma clara e concisa. 

• Demonstrar uma compreensão da utilidade e interpretação de exames 
complementares comumente solicitados. 

• Desenvolver e auxiliar na implementação do plano de tratamento. 

• Demonstrar habilidade na realização de procedimentos básicos mais comuns 
em Pronto Socorros  

• Devido à natureza única da medicina de emergência, objetivos adicionais 
incluem: (1) a avaliação do paciente indiferenciado; (2) reconhecimento de 
uma situação com risco iminente de vida; (3) estar ciente dos diagnósticos do 
pior cenário; (4) realizar a disposição adequada do paciente, o transporte e 
as orientações sobre o acompanhamento ambulatorial. 

 
III – CARGA HORÁRIA DO MÓDULO PEDIATRIA 
Matriz Curricular: 
- CH Total = 105h 
- CH Teórica (CHT) = 33h 
- CH Prática (CHP) = 72h 
Será necessário ajustar a relação CHT/CHP durante a pandemia? 
Sim 
Qual será a CH em ensino remoto emergencial durante a pandemia? 
- (1) CHT em ERE = 40 
- (2) CHP em ERE = 16h 
CH dos Módulos durante a pandemia: 
- (3) CH do Módulo Remoto = 56 
- (4) CH do Módulo Presencial = 49 (4 plantões de 12h) 
 
Desta forma,  serão 7 horas semanais na primeira etapa da disciplina. A parte 
síncrona da disciplina para as turmas 149 A e B ocorrerá com os grupos na terça 
feira manhã (Profa. Maria do Carmo e Prof. Sílvio) e tarde (Profa. Maria do Carmo, 
Profa. Lilian e Profa. Beatriz). 
 
Os alunos cumprirão 28 horas na primeira etapa, ficando faltando 52 horas para a 
segunda etapa do módulo. 
 
IV - OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a: 
- Demonstrar competência gerais em relação à primeira abordagem ao paciente 
pediátrico gravemente enfermo (atitudes, valores humanísticos e éticos, 
comportamentos, conhecimentos e habilidades). 
- Saber direcionar anamneses, exame físico, diferenciar diagnósticos, documentar 
em prontuários, seguir protocolos, solicitação de exames, prescrição, 
encaminhamentos e seguimento. 
- Abordar as principais nosologias prevalentes em pronto atendimento pediátrico. 
 
V – CONTEÚDO 
Atendimento ao paciente pediátrico gravemente enfermo:  

• PCR (SAV e SBV) 



• Choque (séptico, hipovolêmico, c ) 
• Arritmias cardíacas 
• Desconforto e insuficiência respiratória (asma, bronquiolite, COVID-19, 

Obstrução de via aérea alta, doença pulmonar parenquimatosa) 
• Diarreia aguda 
• Cetoacidose diabética 
• Crise convulsiva 
• Quadros infecciosos graves (meningite, COVID-19, etc.) 
• Cuidados gerais: soroterapia, nutrição, pedidos de exames e prescrição 
• Avaliação e encaminhamentos 
• Habilidades de comunicação e aspectos éticos 
• Indicação de admissão e alta em UTI  
• Transporte do paciente grave 

 
VI - METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA 
 
Todo início de semana (até 7h da manhã da segunda-feira) os professores 
liberararão, no Moodle, um plano de estudo de cada matéria.  
 
O objetivo desse material é organizar como se darão as atividades da semana, 
respeitando os horários limites pré-determinados. 
 
A proposta abaixo foi concebida para 8 semanas, sendo as primeiras quatro 
semanas a serem cumpridas em agosto e as outras quatro em dezembro/2020 e 
janeiro/2021. 
. 
Modo remoto 
No teams será disponibilizado turmas com os grupos formados: 149A 1, 149A 2, 
149A 3, 149A 4; 149B 1, 149B 2, 149B 3, 149B 4. 
(1) Síncrona:  

• Casos simulados com videodebriefing: Grupos de 20  a 40 das turmas 149 A 
e 149 B. 

• Web encontros para discutir dúvidas com grupos de alunos: via web para 
discutir temas e vídeo aulas. 
 

(2) Assíncrona: Acesso a material didático plataforma Teams. 
• Grupos de 20  a 40 das turmas 149 A e 149 B. 
• Vídeo aulas com temas relevantes para o ensino. 
• Casos clínicos relacionados ao conteúdo. 

 
 
Abaixo segue tabela com um resumo das atividades propostas para as etapas 
propostas para o módulo pediatria da disciplina MED078, totalizando 7h semanais 
nas primeiras quatro semanas iniciais. Os temas alocados nas semanas podem 
sofrer mudanças na sequência dependendo da disponibilidade dos docentes, com 
comunicação prévia para os alunos. 
  



Tabela – Distribuição dos temas por semanas e etapas propostas para a disciplina 
MED078 módulo pediatria 

 
*Obs: Os professores poderão ser alocados em semanas específicas, levando-se em conta o 
conhecimento específico, de forma individualizada.  
 
 
Módulo presencial 
Planejado para os meses de dezembro e janeiro sob o formato de plantões, casos 
simulados, além de encontros presenciais e a distância. 
 
VII - AVALIAÇÃO 
-   Pré e pós teste em formato EaD nas duas etapas. 
- Caso clínico disponibilizado ao final do período de atividade remota, 
disponibilizados em formato EaD. 
 
VIII - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Novas diretrizes da American Heart Association 2015 (disponível em 
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-
Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf ) 

• Silva, Ana Cristina Simões; Ferreira, Alexandre Rodrigues; Norton, Rocksane 
Carvalho; Mota, Joaquim Antônio César. Urgências e Emergências em 
Pediatria. Editora: Coopmed 

Primeira parte em agosto 
Ensino remoto emergencial 
Parte síncrona e assíncrona 

 Assíncrona Síncrona 
Semana 1 - Teams: pré-teste 1,  vídeo 

introdutório 
- Material didático/ vídeo aulas: 
COVID-19 
 

- Web reunião em grupos de 80 alunos:  2h (de 
acordo com o número de alunos) 

Semana 2 - Material didático/vídeo aulas 
temas SBV e SAVP,  
Fisiologia do Choque, 
Tratamento do Choque 

- Web reunião em grupos de 20 a 40 alunos: 1 a 
2h (de acordo com o número de alunos) 

Semana 3 - Material didático/Vídeo aulas:  
Insuficiência e  desconforto 
respiratório, bronquiolite, 
laringite, asma 

-  Web reunião em grupos de 20 a 40 alunos: 1 a 
2h (de acordo com o número de alunos) 

Semana 4 Pós-teste 1 – EaD 
Material didático/Vídeo aulas:  
Choque séptico, Meningites, 
Pneumonia/feedback – EaD 

-  Web reunião em grupos de 20 a 40 alunos: 1 a 
2h (de acordo com o número de alunos) 

Segunda parte em dezembro/novembro 
Plantões, casos simulados remotos/presenciais  

e encontros para discussão de temas 
Pré- teste 2 
52 horas serão distribuídas em 4 semanas remotas  (parte síncrona e assíncrona) e plantões 
- Vídeo aulas: Admissão e Alta do UTI; Soroterapia de manutenção em pacientes graves; Transporte 
do paciente pediátrico grave;  Diarreia aguda e choque hipovolêmico; Crise convulsiva;  Distúrbios 
do ritmo cardíaco. 
- Plantões presenciais. 
- Casos simulados baseados nos temas abordados na primeira etapa do módulo. 
Pós-teste 2 



• Ler sobre os temas acima no documento: Rede de Atenção: urgências 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/Rede-atencao-
urgencias_Versao_Final.pdf 

• Plataforma Teams da disciplina: artigos, aulas, vídeos, protocolos do 
HC/UFMG e FHEMIG. 

• Link para os vídeos instrucionais sobre SBV, Manobra de desobstrução de 
via aérea e sistemas de oferta de oxigênio: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pasta/BV/Material_dos_Curs
os/Curso_Especializacao_Gestao_do_Cuidado_em_Saude_da_Familia__CE
GCSF_/Rede_de_Atencao__Urgencias/Videos  

• Novos guidelines AHA: PALS e SBV 2019 
 
	  


