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DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS 

 

Marlon Ken Okano (marlon.okanopg@gmail.com)1 

Elise Souza dos Santos Reis (essreis@brturbo.com.br)2 

Resumo: O projeto de extensão Liga de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) é voltada para os acadêmicos 

de medicina com o intuito de incentivar e aprimorar o raciocínio clínico e cirúrgico em situações complicadas com 

base no conhecimento aprendido durante os anos da graduação. Ele expõe os participantes a lidarem ativamente 

com situações reais em plantões médicos desde simples dores que podem ser prejudiciais ao paciente se não 

intervindos precocemente até traumas de acidentes que são comuns ocorrerem. Além disso, são realizadas 

simulações teóricas em locais hipoteticamente criadas a fim de criar um ambiente médico. As simulações são 

realizadas na Universidade Estadual de Ponta Grossa e os plantões médicos no Hospital Municipal Doutro Amadeu 

Puppi, na cidade de Ponta Grossa. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) 

 

PÚBLICO-ALVO 

 Destinado aos acadêmicos do terceiro ao sexto ano do curso de Medicina pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG), com a população que necessitam de atendimento nos plantões 

médicos realizados. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 A Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) atinge toda a população de 

municípios da região dos Campos Gerais que necessite de atendimento ambulatorial emergencial ou 

urgencial no Pronto Socorro Municipal de Ponta Grossa (PSMPG). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) é executada no Bloco M da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Uvaranas, para as reuniões Teóricas e no Pronto 

Socorro Municipal de Ponta Grossa para os plantões e atividades práticas.  

JUSTIFICATIVA 

O atendimento em pronto atendimento, urgência e emergência tem sido visto como um certo 

problema para muitos médicos recém formados, pois a disciplina de emergência e urgência não é muito 

focada em universidades de Medicina, e isso acarreta em incertezas, insegurança, pressão intrapessoal, 

e o raciocínio para fechar um diagnóstico em momento crucial acaba sendo afetado, podendo gerar 

outros problemas ao paciente. (YANG et al., 2019) A partir dessa lacuna foi criada a Liga Acadêmica 

de Urgências e Emergências Clínicas, que visa ajudar os estudantes em evitar os questionamentos em 

si. (analise da percepção)  

O projeto contribui para a formação acadêmica dos alunos de Medicina através da 

complementação do conhecimento teórico aprendido durante o ciclo básico nos dois primeiros anos com 

as práticas de simulações em atendimentos de emergência e urgência, fazendo com que os participantes 
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estimulem o raciocínio rápido para hipóteses diagnósticas nas mais diversas situações que podem se 

encontrar em um plantão médico e então pensar em uma conduta rápida e efetiva, visando diminuir a 

dor do paciente e evitando possíveis morbidades; junto com a realização de plantões acompanhados de 

médicos plantonistas com o objetivo de adquirir experiência sobre a realidade enfrentada pelos 

profissionais de saúde e a necessidade de ter um bom embasamento para diagnosticar dos mais variados 

casos em uma limitada faixa de tempo. 

É fundamental para o participante ter essa bagagem pois essa experiência ajudará a moldar sua 

personalidade como profissional, além do fato de que o treinamento precoce de raciocínio através 

sintomas e sinais para uma hipótese diagnóstica, facilitará no futuro durante a atuação médica. 

(TORRES et al., 2008) 

OBJETIVOS 

A Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) é um projeto extensionista 

com a finalidade proporcionar conhecimento e experiência teórico e prático indispensáveis à carreira 

profissional através de reuniões e plantões realizados no Pronto Socorro Municipal da cidade de Ponta 

Grossa, e fortalecer o raciocínio médico em situações que necessite rápido diagnóstico para conduzir a 

intervenção imediata.  

METODOLOGIA 

 Na ação teórica, são realizadas reuniões quinzenais nas salas de aula no período noturno do 

Bloco M da UEPG, e elas são baseadas em simulações de atendimento emergencial, com a presença de 

um a dois alunos sendo representados como os médicos plantonistas, e um a dois alunos como pacientes 

com dor aguda intensa, dentro de um grupo de alunos acompanhados por um interno com um tema já 

elaborado.  

Nessa etapa, os médicos têm que analisar o estado geral do paciente no momento em que deu 

entrada no consultório, desde o caminhar até a fala, e posteriormente realizam perguntas direcionadas a 

dor que o paciente tinha de uma forma resumida e objetiva, visando já raciocinar o possível diagnostico. 

Enquanto a conversa ocorre entre ambos os atores, a professora que orienta o projeto e o caso comenta 

sobre o manejo mais eficaz e efetivo para chegar a uma resposta de maneira mais rápida, com o intuito 

de promover a intervenção o mais precoce possível. No momento em que os médicos atores ficam se 

questionando sobre as hipóteses, os pacientes relatam evolução durante a simulação com o objetivo de 
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dar um ambiente mais realístico nos locais de trabalho, junto com a orientadora comunicando sobre a 

condução que os alunos estavam indo com a entrevista. A partir que chegam a uma teoria, 

consequentemente já iniciam o tratamento do enfermo, comunicando a abordagem a serem realizadas, 

junto com a professora fornecendo mais informações de melhora ou piora do quadro do paciente de 

acordo com o a terapia utilizada.  

Após o final da simulação, em que podia resultar em melhora geral do paciente ou em óbito, a 

professora orientadora indica os pontos corretos realizados pelos atores médicos e os errados, 

corrigindo-os a fim de evitar os mesmos problemas após a formação. Depois da simulação, o interno 

junto com os alunos do grupo, os pacientes atores, realizam uma apresentação de slides sobre o tema 

abordado a cerca da doença e dos sintomas, fornecendo conhecimento e auxílio aos participantes quando 

forem atuar de forma oficial nos plantões médicos. 

 Na parte prática, a atividade é voltada no sistema de escalonamento de plantões ocorrida no 

Pronto Socorro Municipal de Ponta Grossa, com um grupo de 2 a 3 alunos escolhidos em datas 

específicas para participarem, em horários das 20 horas até meia noite de segundas às sextas feiras, e 

das 14 horas até às 18 horas e das 20 horas até meia noite nos sábados, para cada grupo selecionado. No 

momento em que se entra no Pronto Socorro, cada aluno participante tem que registrar a participação 

do plantão em um formulário que se encontra na secretária, e depois os mesmos irão se encontrar e se 

apresentar ao médico plantonista responsável, que está ciente da participação acadêmica e ajudará no 

direcionamento do atendimento ao paciente, junto com o médico. Cada aluno pode participar tanto na 

área clínica quanto na área cirúrgica, seguindo todas as orientações e procedimentos.  

Na área clínica, o aluno poderá acompanhar o clínico plantonista durante o atendimento do 

paciente e ao mesmo tempo poderá conversar com o profissional sobre hipóteses diagnosticas sobre o 

enfermo, tirando também todas as dúvidas que surgirão durante o processo, assim como medidas de 

intervenção medicamentosa e não medicamentosa adequadas para a melhora do paciente. Como se está 

em um Pronto Socorro, o conhecimento básico das doenças com seus sintomas será treinado através do 

raciocínio rápido, para poder providenciar quais condutas decidir em um curto período de tempo, a fim 

de evitar piores prognósticos e agravamento dos sintomas. Como um acadêmico não tem experiencia 

profissional, é claro que seu raciocínio poderá ser um pouco lento ou a hipótese diagnostica errada, por 

isso a presença de um médico orientador é imprescindível para guiar de forma correta. 
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Na área cirúrgica, o participante poderá acompanhar o cirurgião responsável pela noite em 

assistir os procedimentos intervencionistas nas salas cirúrgicas, utilizando os vestuários necessários para 

entrar para evitar transmissão de doenças para o paciente que se encontra no leito cirúrgico. O estudante 

também pode acompanhar durante o tratamento de curativos e suturas em vítimas de traumas, como 

acidentes automobilísticos, ou de qualquer tipo de lesão de arma, podendo pensar em que tipo de 

medicamento utilizar para evitar dores futuras, anestésicos locais necessários para realizar a sutura, quais 

tipos de pontos serão de melhor abordagem para conter o problema. 

RESULTADOS 

 O projeto de extensão Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) 

apresentou pontos positivos para os alunos participantes e para a comunidade que precisou de 

atendimento no Pronto Socorro. O rápido raciocínio clínico ou cirúrgico rápido em situações 

emergenciais ou urgenciais foi bem desenvolvido entre os acadêmicos, e consequentemente para 

desenvolver uma melhora do estado de saúde dos pacientes. Quanto mais prática é realizada 

precocemente, mais será desenvolvida suas habilidades no momento em que irá começar a atuar 

profissionalmente.  

 Outro ponto positivo é a consolidação dos conhecimentos aprendidos durante o ciclo básico e 

clínico com a prática que será constante nas áreas que forem atuar, pois por exemplo na área da saúde é 

mais importante atuar para aprender do que ver apenas teoricamente, pois cada um apresenta uma 

realidade diferente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com as experiencias vividas durante o pronto atendimento, o projeto da liga agrega 

bastante no currículo pessoal dos alunos, pois são nesses momentos de graduação em que os erros 

precisam ocorrer para serem corrigidos e discutidos, junto com o aprimoramento de realizar um bom 

atendimento junto com uma boa resolução em um curto período de tempo. Todas essas experiências 

fortalecem sua confiança e na busca de querer estudar mais, buscando o autoconhecimento por fora dos 

ensinos universitários, com o objetivo de ser um médico mais eficiente e ajudar a comunidade. 
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 Quero agradecer à UEPG, à Fundação Araucária e à Professora Dra. Elise Souza dos Santos 

Reis pelo apoio a este projeto. 
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