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RESUMO – Há uma significativa dificuldade no atendimento de urgências e emergências nos 
hospitais públicos nacionais devido à crescente desorganização do sistema de atendimento e ao 
despreparo dos profissionais recém-formados. Em busca de divergir dessa realidade foi idealizada a 
Liga de Urgência e Emergência da Universidade Estadual de Ponta Grossa (LUE-UEPG). Criando-se 
com esta um berço de discussões, disseminação de conhecimento e geração de projetos de 
pesquisas. Os benefícios acadêmicos, de tal projeto, como visualizar a aplicabilidade do 
conhecimento teórico, fortalecer os aspectos éticos da relação médico–paciente, exercitar o raciocínio 
clínico, adquirir habilidades clínico-cirúrgicas, desenvolver um espírito crítico, são de relevância 
imensuráveis para a formação médica. Contudo, atividades de ensino em serviços de emergências 
necessitam de planejamento criterioso tanto para evitar a exposição de acadêmicos em situações de 
riscos como para não prejudicar a habitual qualidade no atendimento da população. Nesse contexto, 
antes de inserir o acadêmico no Hospital Municipal de Ponta Grossa “Amadeu Puppi” (HMPG) foi 
implantado o internacionalmente reconhecido protocolo de Manchester com objetivo de facilitar a 
classificação de gravidade dos doentes, sistema qual já vem mostrando redução do tempo de espera 
dos pacientes e melhor direcionamento dos mesmos. Os acadêmicos realizam plantões em duplas 
que duram entre sete a dez horas, durante as quais acompanham a equipe de cirurgia geral do 
HMPG, sendo orientados na realização de suturas, curativos, drenagem de abscessos, entre outros 
procedimentos de cirurgia ambulatorial. Por sua vez, no centro cirúrgico tem a possibilidade de se 
paramentar, instrumentar e às vezes até auxiliar em cirurgias. Considerando a experiência adquirida 
pelos acadêmicos e a redução na espera de atendimento é inquestionável a positividade da 
existência da LUE-UEPG. 
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Introdução 
 

Uma liga acadêmica corresponde à um grupo de alunos com interesse comum, que se 
reúnem para realizar atividades práticas sobre um determinado tema, supervisionados por um ou 
mais professores da área. Na medicina essas atividades buscam inserir o acadêmico no cotidiano da 
prática médica, buscando desenvolver o raciocínio clínico e habilidades práticas no manejo dos 
pacientes.  

Em urgências e emergências médicas, os atendimentos no âmbito pré-hospitalar devem ser 
ágeis e organizados, pois visam à redução do número de mortes e sequelas em função do retardo 
terapêutico. Emergência é um termo que designa uma situação crítica ou algo iminente, com 
ocorrência de perigo; incidente; imprevisto. No âmbito da medicina, é a circunstância que exige uma 
cirurgia ou intervenção médica de imediato. Por sua vez urgência é quando há uma situação que não 
pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se o risco até 
mesmo de morte. Ocorrências de caráter urgente necessitam de tratamento médico e muitas vezes 
de cirurgia, contudo, possuem um caráter menos imediatista. Esta palavra vem do verbo “urgir” que 
tem sentido de “não aceita demora”: O tempo urge, não importa o que você faça para tentar pará-lo. 
No entanto há uma significativa dificuldade no atendimento de urgências e emergências nos hospitais 
públicos devido à crescente desorganização do sistema de atendimento e ao despreparo dos 
profissionais recém - formados. (HAMAMOTO, 2011) (MARIANI, 2010) (TORRES, 2008) 

A Liga de Urgência e Emergência da Universidade Estadual de Ponta Grossa (LUE-UEPG) 
foi criada com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos do curso de Medicina da UEPG um maior 
contato com a área de atendimento de Pronto Socorro. Por meio desse projeto, os alunos passaram a 
realizar atividades que só teriam oportunidade de fazer durante o Internato (2 anos finais do curso). A 
vivência que a Liga proporciona, tanto com os profissionais da área de saúde e demais trabalhadores 
do hospital, quanto com os pacientes que procuram atendimento, é o maior trunfo dessa atividade 
extracurricular para os acadêmicos.  

Além disso, na Liga, os acadêmicos participam de cirurgias de emergência, desse modo, 
ganham experiência em centro cirúrgico. Aprimoram-se em quesitos como preparação de vestimenta, 
comportamento em ambiente asséptico, preparação de material cirúrgico e do paciente, 
instrumentação e auxílio e, logicamente, aprendem técnicas cirúrgicas. (HAMAMOTO, 2011) 
(TORRES, 2008). 

  
Objetivos 

 
Descrever as ações da LUE-UEPG como projeto extensionista que visa introduzir o 

acadêmico de medicina no contato com o atendimento médico de urgência e emergência e a 
repercussão desse trabalho sobre a equipe de saúde da instituição e sobre o atendimento prestado à 
comunidade que procura o serviço médico oferecido. 

 
Metodologia 

 
A LUE-UEPG teve início 17 de setembro de 2012, acontecendo desde então no Hospital 

Municipal Doutor Amadeu Puppi de Ponta Grossa. O acadêmico que desejasse participar de tal 
projeto deveria preencher os seguintes pré-requisitos: estar matriculado regularmente na 3ª ou 4ª 
série, ter sido aprovado em Anatomia Humana, Fisiologia Médica, Semiologia e Propedêutica 1 e 2, 
Fundamentos das neurociências, bem como estar cursando ou ter cursado a disciplina de Técnica 
Operatória e Cirurgia Experimental. Foram ofertadas 20 vagas, sendo que o processo de seleção 
aconteceu através de análise do Histórico Escolar, e entrevista com defesa do Curriculum Lattes. 

A LUE-UEPG funciona na forma de plantões, sendo que, no início, os acadêmicos 
compareciam ao hospital em duplas, e realizavam suas atividades por 6 horas, iniciando às 18 horas 
e finalizando às 24 horas durante os dias de semana. Aos sábados e domingos, os plantões eram 
duplicados, havendo 2 horários de atendimento: das 12 horas às 18 horas, e das 18 horas às 24 
horas. Assim, eram realizados 9 plantões semanais, perfazendo um total de 54 horas de atendimento 
por semana. As duplas de acadêmicos eram fixas, entretanto eram permitidas trocas entre os 
mesmos em casos necessários. As escalas de plantões funcionavam de modo que as duplas 
deveriam comparecer ao hospital aproximadamente uma vez por semana, e eram divulgadas entre 
todos participantes através das redes sociais. Assim como os médicos plantonistas, os participantes 
da Liga deveriam comparecer aos plantões mesmo em feriados. A partir do dia 26 de março de 2013, 
o atendimento realizado pelos acadêmicos passou a ser individual, sendo que o horário de 
funcionamento da Liga não se alterou. 
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Entre as atribuições dos acadêmicos na Liga, estão o atendimento ambulatorial de 
urgências e emergências cirúrgicas, bem como o auxílio em cirurgias dessa área. Atendimento 
ambulatorial de urgência e emergência: realização de suturas, debridamento de feridas, drenagem de 
abscessos, atendimento a pacientes vítimas de mordedura ou arranhadura de animais, traumas 
fechados e abertos, retirada de objeto estranho em olho, atendimento a pacientes vítimas de 
acidentes automobilísticos, entre outros. Quanto às intervenções cirúrgicas propriamente ditas, os 
acadêmicos atuavam como auxiliares ou instrumentadores, ajudando o cirurgião de plantão no ato 
operatório. (JORGE, 2008) 

Todos os procedimentos realizados pelos acadêmicos devem ser permitidos pelo médico 
plantonista responsável, sendo que o mesmo também deve supervisionar o atendimento. É 
necessário, da mesma forma, que o paciente ou responsável pelo paciente aceite ser atendido pelos 
alunos, uma vez que é de direito do indivíduo negar o atendimento por acadêmicos. (CRM-DF, 2005) 

Para ser certificado de forma integral, o acadêmico deve comparecer a todos os plantões, 
sendo que a ausência não justificada e não reposta por outro colega levaria à perda das horas e dos 
direitos da Liga. 

 
 

Resultados 
 

Os acadêmicos que participam da LUE-UEPG ampliam seus conhecimentos tanto teóricos 
quanto práticos. É notável a diferença, desde a forma que os conteúdos ministrados em sala de aula 
são interpretados após o contato prático com o ambiente hospitalar, entende-se a importância e como 
se aplicam as informações repassadas pelos professores.  Percebe-se a necessidade de saber como 
manejar o paciente, a necessidade de tomar decisões rapidamente, e como os detalhes podem 
influenciar no procedimento e no resultado. (ANDRADE, 2007) 

Para os médicos que trabalham no Pronto Socorro, também é vantajosa a inserção dos 
acadêmicos, é uma ótima maneira de testar e repassar seus conhecimentos e experiências, 
colaborando para a formação médica de qualidade, além de serem induzidos a se manterem 
atualizados sobre as novas tendências, métodos diagnósticos e tratamentos. (VEIRA, 2004) 

Certamente o acadêmico chegará ao internato com mais experiência, já tendo aprendido 
técnicas para a prática médica como preparação de vestimenta, comportamento em ambiente 
asséptico, preparação de material cirúrgico e do paciente, instrumentação e auxílio e também 
técnicas cirúrgicas, dessa forma, ele pode se aprofundar, ao invés de estar aprendendo o básico.  

Noções de responsabilidade de horário; da sua contribuição no serviço; de trabalho em 
equipe; de trocas de plantões; de aprendizado conjunto; de trocas de experiências. A compreensão 
das necessidades dos pacientes; de como eles reagem as mais variadas situações; o que pode ser 
modificado; quais são as falhas mais comuns. Até mesmo levar a discussão e conscientização, para 
evitar que os mesmos erros sejam cometidos, até mesmo a criação de proposta para melhorias.  

Para os pacientes e a população são evidentes as vantagens, desde profissionais com 
melhor formação e mais motivados, como no auxílio no serviço de atendimento do Pronto Socorro. 
Essa visão mais acadêmica e a contaminação de toda a equipe de saúde com o entusiasmo acabam 
melhorando o atendimento tanto qualitativa quanto quantitativamente.  (TORRES, 2008) 

Os acadêmicos que entram na liga têm interesse no assunto. Pelo caráter de as ligas serem 
de especialidades médicas, por não ser de participação obrigatória, certamente, tais características 
facilitam o aprendizado, melhoram a formação, experiência e são adicionais curriculares. (VIEIRA, 
2004) 

 
Conclusões 

 
A LUE-UEPG oferece papel importante na formação médica, o contato com a realidade e a 

forma de trabalho, as pressões existentes no dia-a-dia, atuando na reflexão sobre as falhas que 
existem no atendimento pelos profissionais, propiciado pelo contato precoce com o ambiente de 
trabalho pelos futuros médicos. É fundamental que quando os acadêmicos observem as falhas, não 
se acostumem com elas, mas que busquem o conserto, ou pelo menos, a não repetição. 

Espera-se que, nesse contexto, que os acadêmicos possam adquirir conhecimentos práticos 
sem pressão, com mais satisfação e de modo mais significativo; desenvolvendo potenciais 
intelectuais, afetivos e relacionais, assim como a capacidade crítica e reflexiva, de forma que reflita 
no atendimento à população. 
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