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Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

 
 

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO – 2022.2 

 
 

Módulo: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Curso: Medicina Turma: 9º período 

Objetivos do Estágio: Proporcionar ao aluno, que esteja nos anos finais de sua graduação médica, o treinamento 
do exercício profissional sob a supervisão de um(a) médico(a) preceptor(a), objetivando o pleno desenvolvimento 
de competências práticas com atitudes e ética médica. 

Entrega do Relatório de Atividades de Estágio: final do semestre letivo 

 
PLANO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERNATO 

 

01. PRONTO SOCORRO 
O aluno deve comparecer aos serviços para os quais estão escalados, não sendo permitidos trocas não justificadas 
e/ou sem prévia comunicação à coordenação pontualmente nos horários de início de plantão, trajando roupas 
adequadas para o ambiente, além de jaleco e sempre usar seu crachá de identificação à mostra. 
O aluno deve apresentar-se de forma cordial a todos da equipe multiprofissional do setor, deixar claro seu papel 
de estudante, sem deixar de mostrar-se proativo perante as necessidades do serviço. 
O aluno deve estar atento à todas as possíveis orientações dos médicos plantonistas, e disponível para auxiliar em 
qualquer ponto do cuidado com o paciente. 
O aluno deve manter postura ética e respeitosa para com os pacientes e equipe multiprofissional, usar linguagem 
polida a todo momento.  
Espera-se que o aluno tenha oportunidade de realizar ações específicas esperadas de um profissional médico, 
atuante em setor de urgência e emergência, sob orientação do médico plantonista escalado e/ou outros membros 
da equipe multiprofissional atuantes no setor. Entretanto, tais oportunidades estão atreladas à demanda 
espontânea, própria do perfil de um serviço de urgência. 
Espera-se que o aluno tenha oportunidade de: Realizar abordagem sistemática do doente gravemente enfermo 
em serviços de urgência e emergência, com avaliação objetiva, identificação precoce de sinais e sintomas de 
gravidade, intervenção imediata e reavaliação constante de quadro clínico; Realizar história clínica e exame físico 
direcionado à situação de urgência e emergência, identificando e estratificando fatores de riscos para potencial 
lesões e complicações, diagnostique e trate patologias mais frequentes na população local; Realize procedimentos 
clínicos diagnósticos e terapêuticos como: drenagem de abcessos, punção lombar, suturas, desbridamento, 
reanimação cardiorrespiratória, entre outros. 

  

SEMESTRE LETIVO: 2022.2 

 
 
Itabuna, 18 de Julho de 2022. 
 
 
                                                       _______________________________ 
                                                         SHARON SHYRLEY WEYLL OLIVEIRA   

                                                             COORDENAÇÃO DO INTERNATO 

 
 


