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Introdução: O estágio extracurricular supervisionado pode ser um dos melhores instrumentos 

para consolidação do aprendizado ocorrido em sala de aula nas universidades, pois é o contato 

prático e intenso do aluno com a realidade da sua futura profissão. Pode-se afirmar que o 

estágio é uma oportunidade única e motivacional na formação de novos médicos. Hoje, nota-

se que alguns médicos recém-formados têm pouca prática com o paciente de baixo e alto risco 

de vida, pois é necessário atendimento rápido, preciso, correto e seguro, além da pressão 

inerente da profissão para resolver o caso. Para isso, o estágio extracurricular em clínica 

médica em um serviço de Urgência e Emergência é uma oportunidade única para observar, 

mas também praticar os procedimentos médicos, sob supervisão de preceptores, num contexto 

real e com todas as limitações do serviço, desafios e tempo para agir diante do caso. 

Atualmente, o desafio das Instituições de Ensino Superior (IES) é formar profissionais de 

saúde com perfil humanista, capazes de atuar na integralidade da atenção à saúde e em equipe, 

características indispensáveis aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando 

também as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) [1]. Dessa forma, neste processo de 

aprendizagem, exercem papel fundamental metodologias ativas de ensino-aprendizagem que 

viabilizem a construção dos conhecimentos com base nos problemas da realidade, na 

integração de conteúdos básicos e profissionalizantes, entre teoria e prática, e também na 

produção de conhecimento integrada à docência e à atenção, sendo o estágio extracurricular 

uma excelente forma de aprendizagem ativa [1]. Objetivos: Descrever a experiência, bem 

como o impacto na formação médica a partir de um estágio extracurricular em clínica médica 

num serviço de urgência e emergência (UE) em Belém-PA em 2019. Descrição da 

Experiência: A experiência ocorreu no setor de clínica Médica da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) do distrito de Icoaraci (DAICO), localizado em Belém-Pa, o estágio 

ocorreu no período de Janeiro de 2018 até o fim Agosto de 2019. O mesmo foi caracterizado 

por acompanhar os plantões médicos diurnos e noturnos em dias variados da semana 

conforme a disponibilidade dos preceptores. Durante o estágio, o qual foi de caráter 

voluntário, os acadêmicos desempenharam várias funções relacionas aos pacientes 

classificado desde azul até laranja, conforme a classificação do Protocolo de Manchester. 

Entre as atividades realizadas, destaca-se o auxilio no atendimento de baixa a média 

complexidade em clínica médica, estudo e interpretação da sedação e analgesia na Urgência, 

acompanhamento de atendimento médico na sala de procedimentos, realização de suturas e 

desbridamentos sob supervisão médica, auxilio no preenchimento de fichas de funcionalidade 

do sistema de saúde, por exemplo, referência e contra-referência, suporte básico de vida, 

estudo e interpretação do ACLS e ATLS. Além disso, durante as atividades, os acadêmicos 

puderam ter acesso ao sistema eletrônico usado pela Prefeitura de Belém-PA, sendo uma 

forma de aprender a usar os prontuários eletrônicos. Ademais, foi possível conhecer mais 

profissionais médicos, além de preceptores, o que aumenta o “network” de pessoas e abre 

novas oportunidades no futuro, seja para novos estágio e/ou empregos. Tudo isso serviu para 

o desenvolvimento das habilidades a respeito da confiança, trabalho em equipe 
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multiprofissional, liderança, relação interpessoal, responsabilidade, comprometimento e 

segurança da equipe e do paciente. Com esta vivência foi possível consolidar, atualizar e 

desenvolver os conhecimentos teóricos aprendidos na faculdade, pois as atividades realizadas 

davam a oportunidade extra de aprimorar bastante as habilidades necessárias para um futuro 

profissional de saúde comprometido, qualificado e sempre com enfoque na importância da 

humanização também nestes cenários. Resultados: Com base nisso, ao lidar com o 

atendimento de pacientes na clínica médica em uma UPA, leitura de exames complementares, 

exame físico direcionado, fica evidente o quanto a prática, bem como o ganho de experiência 

passam confiança ao acadêmico para novos casos clínicos e desafios no futuro. Afinal, a 

diversificação dos cenários de prática é compreendida como uma das estratégias para a 

transformação curricular. Essa estratégia aproxima os estudantes da vida cotidiana da 

população e desenvolve um olhar crítico, possibilitando cuidar dos reais problemas da 

sociedade [2]. Com a experiência em questão os alunos tiveram a oportunidade de sentir de 

forma próxima a realidade da profissão médica, podendo, então, sentirem-se mais preparados 

para a Medicina de Emergência. Por meio disso, já se observa a evolução do pensamento 

crítico sobre este tema, bem como melhores desempenhos nas habilidades médicas, uma vez 

que a aprendizagem adquirida nessa experiência, desde a observação dos atendimentos até a 

realização supervisionada de procedimentos, serve de base para exercício da profissão no 

futuro, pois esse é um ambiente diferenciado da sala de aula ou sala de simulações, uma vez 

que nesse ambiente é preciso pensamento rápido, condutas seguindo protocolos internacionais 

e habilidades tanto clínicas como cirúrgicas. Sendo assim, Garcia [3] ressalta que o processo 

ensino-aprendizagem nos campos de estágio apresenta aspectos diferenciados daqueles 

efetuados em salas de aula, permitindo que as relações se estendam além da docente-discente, 

incluindo também os usuários e a equipe de trabalho. A proposta do Estágio Integrado nos 

remete ao que dizem Carvalho e Ceccim [4]: para ser um profissional de saúde, há 

necessidade de conhecimento científico e tecnológico, mas também de conhecimento de 

natureza humanística e social relativo ao processo de cuidar, sendo preciso desenvolver 

projetos terapêuticos singulares, formular e avaliar políticas, além de coordenar e conduzir 

sistemas e serviços de saúde. Com todo esse estágio realizado, é possível notar que a 

aproximação do cotidiano pode permitir tornar a educação significativa por meio da vivência 

de situações. Assim, o processo ensino-aprendizagem em estágios que busque rever estes 

modelos se diferencia fundamentalmente da educação formal, dita escolarizada, pois a 

integração ensino/trabalho não se limita ao processo dado institucionalmente, mas se impõe 

no cotidiano, nas relações entre sujeitos e na comunicação/interação de seus projetos [3]. 

Conclusão: Por meio dessa experiência, evidencia-se que o estágio integrado e 

supervisionado é importante para a vida profissional dos alunos de Medicina em vários 

aspectos, dentre estes: valorização e importância do trabalho em equipe; integração com 

outros profissionais; humanização da atenção à saúde; conhecimento e reconhecimento das 

outras áreas da saúde. Foi observado que houve desenvolvimento da capacidade de liderança, 

mas também trabalho em equipe multiprofissional, assim como melhor identificação às 

prioridades no atendimento, classificação de risco iminente ao paciente; abordagem mais 

completa aos pacientes e também um reconhecimento mais ágil e eficaz diante de uma 

possível parada cardiopulmonar ou infarto agudo do miocardio, o que é uma excelente forma 

de formar médicos mais preparados para o mercado de trabalho. Logo, a articulação entre 

ensino e serviço, segundo Campos et al. [5], 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. 
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