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I- Parte teórico-prática das semanas iniciais: 
Dias 07 e 08 /04/2014: Curso teórico-prático de suporte a vida em pediatria: 
Os alunos terão aulas teóricas e práticas na segunda semana da disciplina. 

 
Para o bom desempenho nas atividades teóricas e práticas é obrigatório que o 
aluno estude os capítulos 2,3,7,8,9 e 10 do livro Urgência e Emergência Pré-
hospitalar (Melo MCB, Nunes TA, Almeida CT, orgs., Editora Folium, 2009) 
disponível na Biblioteca. Existe também uma segunda edição à venda na COOPMED. 
Além destes capítulos o aluno deve ler o texto disponibilizado na página da 
Medicina/Cegrad ou pelo link http://www.heart.org/idc/groups/heart-
public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf referentes aos 
destaques das novas diretrizes. Caso o aluno queira complementar a leitura é possível 
acessar a página da American Heart Association e obter na íntegra as novas diretrizes: 
http://circ.ahajournals.org/cgi/search?journalcode=circulationaha&fulltext=guidelines+2010 
 

1. AULAS TEÓRICAS: Para todos os alunos do décimo período no dia 
07/04/2014 (8:00 às 17:00hs). LOCAL: verificar no quadro de avisos do 
Departamento de Pediatria. A presença é obrigatória. Segue abaixo a escala 
de horários das aulas teóricas. 

 
Data e horário  Tema Professor 

Dia 07/04/2014 
8:00 às 8:20hs  Esclarecimento sobre o Internato Profa. Maria do Carmo 
8:20 às 9: 20hs Atendimento à parada 

cardiorrespiratória 
Profa. Maria do Carmo 

9:20 às 09:40hs INTERVALO 
9:40 às 10:40hs  Primeiro atendimento ao paciente 

gravemente enfermo pediátrico 
 

Profa. Maria do Carmo 

10:40 às 11:20 hs Choque Profa. Maria do Carmo 
11:20 às 13:00 hs INTERVALO 

13:00 às 15:00hs 
 
 
15:30 às 17:00 horas
  

Urgências endoscópicas do trato 
digestivo 
 
Dispnéias na infância 

Prof. Paulo Bitencourt 
 
 
Profa. Cristina Alvim 

 
2. AULAS PRÁTICAS: A turma será dividida em 2: Os alunos da turma alfa (40 

alunos) farão as práticas no dia 08/04, no horário de 7:30 às 12:00 horas, e a turma 
beta (40 alunos) no dia 08/04 de 13:30 às 18:00 horas, no sexto andar da Faculdade 
de Medicina. É obrigatória a presença em horário integral, assim como o uso do 
crachá e de avental. Durante as aulas práticas haverá atividade de avaliação dos 
alunos. Local: LabSim –  Sexto andar da Faculdade de Medicina 
 
 

Rodízios  Cenário Professor 
1 Suporte Básico de vida em lactentes e uso Monitor PED  

http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf
http://circ.ahajournals.org/cgi/search?journalcode=circulationaha&fulltext=guidelines+2010


de unidade ventilatória manual 
2 Suporte Básico de vida em crianças e uso de 

unidade ventilatória manual 
Monitor PED  

3 Sistemas de oferta de oxigênio e intubação 
traqueal 

Professor PED 

4 Primeiro atendimento ao choque Professor PED 
5 Taquiarritmias em Pediatria Profa. Maria do Carmo 
 
II - Plantões: 
OBSERVAÇÕES SOBRE O PLANTÃO: 
1. Os alunos farão os plantões da urgência de pediatria em cenários que serão diferentes 
para cada turma, podendo ser escalados para o PA do Hospital das Clínicas, UPA 
Venda Nova, UPA Nordeste (que se encontra em funcionamento atualmente no 
Hospital São Francisco), Hospital Odilon Behrens. 
 
2. A escala com o rodízio das turmas em cada Pronto Atendimento e divisão dos 
grupos já foi enviada via e-mail. 
Atenção: nos feriados as atividades são mantidas.  
Docentes responsáveis pela supervisão dos alunos no PA-HC: 
Responsável geral: Profa. Renata Bedran 
Segunda-feira: Geraldo, Patrícia Regina. 
Terça-feira: José Carlos e Júnia. 
Quarta-feira: Eduardo e Alice. 
Quinta-feira: Mariza e Geralda. 
Sexta-feira: Magda e Beatriz. 
Docentes convidados responsáveis pela supervisão dos alunos na UPA-Venda 
Nova: 
Pediatras plantonistas das equipes, sob supervisão da gerente Andrea Fonseca. Qualquer 
dúvida ou ocorrência procurar imediatamente a gerente e o Departamento de Pediatria. 
Docentes convidados responsáveis pela supervisão dos alunos na UPA- Nordeste: 
Pediatras plantonistas, sob supervisão da gerente (Dra. Sandra). 
 
III – Grupos de discussão: 
No módulo de pediatria temos dois tipos de Gd: um com docente (Profa. Cristiane Dias 
e outro com os monitores). As datas, horários e locais de realização dos GDs serão 
divulgados durante a semana de treinamento. A presença é obrigatória e vale ponto. 
 
IV – Avaliações 
As avaliações serão compartilhadas, em alguns momentos, com os outros docentes dos 
demais departamentos envolvidos. 

OBSERVAÇÃO: Falta em plantões é considerada falha grave e o aluno 
perderá ponto referente ao Estágio como um todo (5 pontos por falta). 
 

V - Temas para estudo 
Além dos capítulos do livro “Urgência e Emergência Pré-hospitalar” e das novas 
diretrizes da American Heart Association, os temas selecionados abaixo deverão ser 
estudados para o melhor desempenho no internato: 

o Asma, sepse na criança, prescrição pediátrica na urgência, crise 
convulsiva, sedação e analgesia, IVAS, bronquiolite, pneumonias, 
transporte da criança gravemente enferma, diarreia aguda, Corpo 
Estranho e urgências endoscópicas (digestivo alto). 



Na plataforma Moodle é possível ter acesso à textos, protocolos, artigos, questões 
múltipla escolha e casos clínicos. 
 
VI – Referências Bibliográficas para estudo: 
1. Hazinski MF. Destaques das Diretrizes da American Heart Association  para RCP e  
ACE. http://www.heart.org/idc/groups/heart-
public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf 
2. Nunes TA, Melo MCB, Souza C. orgs.Urgência e Emergência Pré-hospitalar. 2 
Editora Folium: Belo Horizonte, 2 ed, 2010. 
3. http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/Suple_114_39_textoasma.pdf (ultimo 
acesso 18 12 2010) 
4.http://www.sbpt.org.br/downloads/arquivos/TABELAS_DE_ASMA_GINA_SBPT_2
006.pdf  (ultimo acesso 18 12 2010) 
5. AMERICAN HEART ASSOCIATION. 
http://circ.ahajournals.org/cgi/search?journalcode=circulationaha&fulltext=guidelines+2010 
6.MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL. 
www.dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2003/GM/GM-1864.htm (Ùltimo 
acesso em 03 de junho de 2008). 
7.MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL. 2003. www.e-
legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=19024&word=portaria 2048 (Último acesso 
em 03 de junho de 2008). 
8.CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. 2003. 
www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2003/1671_2003.htm (Último acesso em 03 
de junho de 2010). 
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