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Introdução: O ensino da área médica é muito complexo por ser composto por uma forte 

fundamentação teórica que deve ser aliada a uma vasta experiência prática, obtida, 

geralmente, a partir de estágios [1], pois, durante a graduação, comumente ocorre uma 

limitação de tempo para a realização intensa de treinamentos práticos [2]. A importância do 

conteúdo de Traumatologia, na graduação, é inquestionável, pois se trata de uma das áreas 

com maior atendimento nos serviços de Urgência e Emergência, sendo o médico recém-

formado, muitas vezes, o primeiro a realizar tal serviço, embora com pouca preparação e 

experiência para conduzir para a maioria dos casos. Assim, pode-se afirmar que ensino da 

Traumatologia em simulações na faculdade é altamente recomendável, porém muitas vezes 

limitado por não existir todas as variáveis de uma situação real como sangue, agitação do 

paciente, imagens radiológicas reais, poucos materiais para imobilização e às vezes ausência 

da equipe de enfermagem, entre outras variáveis que caracterizam um serviço real de trauma. 

Para isso, o estágio extracurricular é uma oportunidade única para observar, mas também 

praticar os procedimentos médicos dessa área da Medicina, sob supervisão de preceptores 

experientes, num contexto real como o setor de Traumatologia num serviço público. 

Objetivos: Descrever a importância, da inserção adequada e supervisionada nas práticas de 

Traumatologia num serviço de urgência e emergência (UE) em Belém-PA em 2019, para a 

formação de acadêmicos de Medicina. Descrição da Experiência: A experiência ocorreu 

como estágio extracurricular no setor de Traumatologia da Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) do distrito de Icoaraci (DAICO) de Belém-PA, entre Janeiro de 2019 até Outubro do 

mesmo ano sob supervisão dos médicos da escala de trauma do serviço. Caracterizou-se por 

plantões médicos tanto diurnos como noturnos, permitindo que os acadêmicos de Medicina 

pudessem não apenas observar, mas também realizar algumas atividades como, por exemplo, 

atendimento de todos os pacientes conforte o protocolo de Manchester, ressaltando que 

sempre estavam sob supervisão médica, em uma experiência em que o aprendizado é mútuo, 

pois os alunos praticam também no cenário real, bem como o médico preceptor ao ensinar e 

supervisionar busca também sua reciclagem, tendo sua maior atenção nas suas atividades ao 

estar nesse contexto. Ao longo dos meses, vários assuntos do trauma foram colocados em 

prática como introdução às urgências e emergências em trauma, atendimento baixa a média 

complexidade em Traumatologia, estudo e interpretação de imagens radiológicas, estudo da 

classificação de fraturas, aprendizagem para indicar condutas conservadoras e cirúrgicas nas 

fraturas em geral, técnicas de imobilização de fraturas, prescrições médicas para dor aguda e 

crônica em trauma, acompanhamento de atendimento médico nos consultórios, auxilio no 

preenchimento de fichas de funcionalidade do sistema de saúde. Todos esses assuntos foram 

discutidos em alguns semestres da faculdade de Medicina, sendo o estágio uma maneira de 

agrupar esses conhecimentos, revisar e colocar em prática. Resultados: A inclusão de práticas 

de Traumatologia na UE propicia o contato do aluno em ambiente real, permite repetição e 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

favorece o aprendizado mediante realização dos procedimentos, bem como assumindo 

responsabilidades até então não assumidas, sendo uma oportunidade de reflexão sobre a 

própria prática, mas também os próprios defeitos que ainda precisam ser corrigidos ainda na 

graduação. A simulação em manequins específicos para isto é de suma importância para o 

acadêmico com calma aprender e conhecer as técnicas corretas antes de aplica-las na prática, 

mas seguindo isso é essencial a vivência na prática supervisionada em cenário real, sempre 

pautando a humanização como processo inerente a este aprendizado também. Além disso, 

realizar na integra o saber ao fazer, aliados ao desenvolvimento de habilidades com 

preceptores é uma excelente maneira de ganhar confiança sobre as próprias condutas, 

fortalecendo uma formação em Medicina mais sólida nos atendimentos de trauma, que são 

muito comuns na EU. No âmbito de Traumatologia o aprendizado obtido na graduação, em 

geral, não é suficiente para o exercício da prática, a vivência da rotina de trauma consolida os 

conhecimentos teóricos e práticos através do emprego do modelo de aprendizagem 

observacional, conhecido como “ver, fazer e repetir” [3]. Dessa forma, os resultados desse 

estágio proporcionaram uma experiência que pode melhorar a formação médica, uma vez que, 

com tais práticas maiores são as experiências acumuladas no trauma e maior é o benefício pra 

população. Somado a isso, a participação no referido estágio extracurricular proporciona um 

nível básico de entendimento sobre o atendimento de trauma, aliando as duas formas mais 

eficientes de se construir o conhecimento, o modo aquisitivo de aprendizagem e o modo 

interativo de aprendizagem. Assim, podemos afirmar que o modo aquisitivo de aprendizagem 

é observado quando o estudante, por meio de suas curiosidades, deseja construir seu 

conhecimento, passando a procurar respostas para suas dúvidas pela leitura de livros e 

periódicos científicos. Já o modo interativo de aprendizagem é exposto pelo envolvimento, 

participação e interpretação do conjunto de informações obtidas durante as tarefas realizadas 

pelo estagiário e suas discussões com os profissionais ali presentes para elucidação de dúvidas 

e consequente assimilação e compreensão do processo visualizado [4]. Além disso, há a 

interdisciplinaridade no estágio, a qual se caracteriza pela intensidade das trocas entre as 

especialidades e pelo grau de integração real das disciplinas. A construção da 

interdisciplinaridade tem sido um processo contínuo e crescente no setor saúde, na tentativa 

de superar a fragmentação do conhecimento humano, em busca de uma visão globalizada da 

complexa dimensão do processo saúde-doença. Conclusão: Foi constatado que houve 

desenvolvimento da capacidade de liderança e de trabalho em equipe multiprofissional, assim 

como melhor identificação às prioridades no atendimento, classificação de risco iminente ao 

paciente; abordagem mais completa aos politraumatizados e também um reconhecimento 

mais ágil e eficaz diante dos traumas mais complexos como fratura de ossos da bacia, o que é 

uma excelente forma de formar médicos mais preparados para o mercado de trabalho na área 

de trauma. Ademais, nesta experiência realizada através da observação dos acadêmicos 

durante as aulas práticas de trauma. Afinal, a articulação entre ensino e serviço, apresenta-se 

como uma ferramenta para efetiva integração entre teoria e prática, pois estimula uma 

reflexão acerca da realidade, possibilitando ao aluno elaborar críticas e buscar soluções 

adequadas para os problemas de saúde encontrados, com compromisso e responsabilidade 

com o usuário [5]. Além disso, ressalta-se que sempre é necessário existir mais oportunidades 

supervisionadas de experiência para que acadêmicos possam exercer mais procedimentos e 

aprender a lidar melhor ainda com as limitações de cada serviço, mas também com as 

qualidades que cada ambiente de trabalho proporciona. 

 

Descritores: Traumatologia, Estágio clínico, Educação médica. 
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