
 

 

 
 

GUIA DE WORKSHOPS  
 
1º dia de evento (12/10) 
 
Tema: Radiologia - USG na teoria e na prática 
Data: 12/10 – Turma 1 08:00-10:00 / Turma 2 10:00-12:00  
Vagas: 16 (8 por turma) 
Pré-requisitos: A partir da 4ª fase 
Dia da inscrição: 03/10 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Aplicar os conhecimentos teóricos em Radiologia na prática 
com ultrassons portáteis, na Divisão de Radiologia do HU. 
 
Tema: Avaliação da Glicemia Capilar e Insulinoterapia no Contexto do Diabetes 
Mellitus (LiEM) 
Data: 12/10 – 14:30-16:00 
Vagas: 30 
Pré-requisitos: Nenhum 
Dia da inscrição: 30/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Prática de avaliação de glicemia e uso de insulina no 
tratamento de pacientes diabéticos. 
 
Tema: Práticas Integrativas na Atenção Primária e noções básicas sobre 
auriculoterapia, fitoterapia e homeopatia (LiHom + LiAAc + Horto HU) 
Data: 12/10 – 13:30-17:30 
Vagas: 60 
Pré-requisito: Nenhum 
Dia da inscrição: 27/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Oferecer um primeiro contato prático e certa compreensão 
sobre como se estruturam as diferentes racionalidades médicas: homeopatia, práticas 
em fitoterapia e medicina tradicional chinesa. 
 
Tema: Visitação ao CEPON - Conhecendo o Serviço de Radioterapia (LIONC) 
Data: 12/10 – 13:45-15:00 
Vagas: 7 (6 + 1 membro da liga) 
Pré-requisitos: Nenhum 
Dia da inscrição: 29/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Proporcionar conhecimento sobre radioterapia aplicada à clínica e à 
cirurgia no que tange ao tratamento oncológico. Conhecer o serviço de radioterapia do 
CEPON, além da realidade e particularidades do hospital.  
 
 



 

 

Tema: Como dar más notícias 
Data: 12/10 – 14:00-18:00 
Vagas: 15 
Pré-requisitos: Nenhum 
Dia da inscrição: 28/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Proporcionar um treinamento teórico-prático em habilidades 
de comunicação de más notícias.  
 
2º dia de evento (13/10):  
 
Tema: Suturas 
Data: 13/10 – Turma 1 13:30-15:30 / Turma 2 15:30-17:30 
Vagas: 40 (20 por turma) 
Pré-requisitos: Nenhum 
Dia da inscrição: 29/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Abordagem prática e inicial em técnicas de sutura. 
 
Tema: Suporte básico à vida em pediatria (LAPed) 
Data: 13/10 – Turma 1 13:30-15:30 / Turma 2 15:30-17:30 
Vagas: 16 (8 por turma) 
Pré-requisitos: A partir da 5ª fase 
Dia da inscrição: 27/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Proporcionar aos acadêmicos de medicina conhecimentos 
práticos e noções básicas sobre o suporte básico à vida nos pacientes pediátricos. 
 
Tema: Interpretação de exames em caso clínico gastroenterológico (LiGastro) 
Data: 13/10 – 13:30-15:00 
Vagas: 30 
Pré-requisitos: A partir da 3ª fase 
Dia da inscrição: 28/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Demonstrar exames físicos e de imagem para diagnóstico 
 
 
Tema: Leitura sistematizada do eletrocardiograma para o médico generalista (LAMI) 
Data: 13/10 – Turma 1 13:30-15:00 / Turma 2 15:30-17:00  
Vagas:40 (20 por turma) 
Pré-requisitos: A partir da 5ª fase 
Dia da inscrição: 27/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Abordar de forma prática e sistematizada a leitura do 
eletrocardiograma, enfocando na identificação do padrão normal e nas principais 
alterações ameaçadoras da vida que cursam com alteração eletrocardiográfica e, 
portanto, devem ser conhecidas pelo médico generalista. 
 
  
Tema: Procedimentos médicos essenciais (LAHem + LAOC) 
Data: 13/10 – Turma 1 15:00-16:30 / Turma 2 16:30-18:00 
Vagas: 20 (10 por turma) 
Pré-requisitos: A partir da 4ª fase 
Dia da inscrição: 03/10 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Possibilitar aos acadêmicos de medicina aprendizado prático 
em procedimentos essenciais, como toracocentese, paracentese, acesso venoso e 
punção lombar. 



 

 

 
Tema: Intubação orotraqueal (LIGAMI) 
Data: 13/10 – Turma 1 15:30-16:30 / Turma 2 16:30-17:30 
Vagas: 20 (10 por turma) 
Pré-requisitos: A partir da 5ª fase 
Dia da inscrição: 03/10 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Prática em intubação orotraqueal no laboratório de habilidades 
médicas. 
 
 
Tema: Marginalização e negligência de determinadas populações pelo sistema de 
saúde e na formação dos profissionais da área (Coletivo Humaniza) 
Data: 13/10 – 15:30-17:30 
Vagas: Ilimitadas 
Pré-requisitos: Nenhum 
Dia da inscrição: 04/10 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Fortalecer o debate sobre populações marginalizadas no 
sistema de saúde e na formação dos profissionais da área. Compreender o que é uma 
população marginalizada, por que estão marginalizadas e o debate que engloba 
negligência na saúde. 
 
 
3º dia de evento (14/10): 
 
Tema: Procedimentos Hospitalares de Rotina –  O que é necessário? (Hora P) 
Data: 14/10 – 13:30-15:30  
Vagas: 20 
Pré-requisitos: Nenhum 
Dia da inscrição: 30/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Problematizar os procedimentos hospitalares de rotina (toques 
vaginais, posição para o parto, circular de cordão, manobra de Kristeler, episiotomia, 
clampeamento oportuno do cordão, contato pele a pele, medicamentos e jejum). 
 
 
Tema: Workshop on musculoskeletal pain assessment and management using an 
integrative medicine approach (LiAAc + Semiologia Ósteo-Muscular) 
Data: 14/10 – 13:30-16:30  
Vagas: 30 
Pré-requisitos: Nenhum 
Dia da inscrição: 28/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Abordagem teórico-prática em racionalidades médicas, 
educação permanente em saúde, dor crônica, modelos de avaliação músculo-
esquelética e técnicas de acupuntura. Praticar protocolos de exame físico funcional e 
aplicação técnicas de acupuntura que podem ser amplamente utilizados nas rotinas da 
APS. 
 
 
Tema: Semiologia Clínica (LASemio) 
Data: 14/10 – Turma 1 13:30-15:30 / Turma 2 15:30-17:30 
Vagas: 48 (24 por turma) 
Pré-requisitos: A partir da 3ª fase 
Dia da inscrição: 04/10 – 12:00-13:00 



 

 

Resumo do workshop: Transmitir conhecimento teórico-prático de semiologia clínica 
com enfoque em semiologia abdominal, cardiovascular, pulmonar, neurológica e exame 
físico geral. 
 
Tema: Bloqueios periféricos - membros superiores e inferiores, face e couro cabeludo 
(LAAne) 
Data: 14/10 – Turma 1 13:30-15:00 / Turma 2 15:30-17:00 
Vagas: 40 (20 por turma) 
Pré-requisitos: A partir da 6ª fase 
Dia da inscrição: 28/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Expor aos acadêmicos os principais bloqueios periféricos de 
membros superiores, membros inferiores, face e couro cabeludo através de aula 
teórico-prática utilizando equipamento de ultrassonografia portátil. 
 
Tema: Técnicas cirúrgicas de retalho e enxerto, abordando sobre momentos de uso e 
os curativos apropriados (LAD) 
Data: 13/10 – 13:30-15:00   
Vagas:15 
Pré-requisitos: A partir da 4ª fase 
Dia da inscrição: 29/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Princípios básicos em enxertia, retalhos de avanço (VY e 
Limberg) e retalho duplo de transposição (zetaplastia), explicando sempre quais os 
momentos de uso da enxertia e retalho, assim como de curativos apropriados. 
 
Tema: Suporte básico de Vida (LAMU) 
Data: 14/10 – 13:30-14:30 
Vagas: 40   
Pré-requisitos: Nenhum 
Dia da inscrição: 04/10 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Proporcionar um contato inicial com os procedimentos de 
suporte básico de vida, como reanimação cardiopulmonar (RCP) e outros. 
 
Tema: Suporte Avançado de Vida (LAMU) 
Data: 14/10 – 15:00-17:00 
Vagas: 20   
Pré-requisitos: Ter participado do Workshop de SBV e estar cursando, no mínimo, a 
5ª fase do Curso (Disciplina de Cardiologia). 
Dia da inscrição: 04/10 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Proporcionar um contato mais aprofundado em suporte de 
vida, como intubação orotraqueal e outras técnicas previstas pelo SAMU no 
atendimento inicial ao traumatizado.  
 
Tema: Drenagem torácica em Emergência (LIAT + LiTEC) 
Data: 14/10 – Turma 1 15:30-16:30 / Turma 2 16:30-17:30 
Vagas: 48 (24 por turma) 
Pré-requisitos: A partir da 4ª fase 
Dia da inscrição: 30/09 – 12:00-13:00 
Resumo do workshop: Transmitir aos acadêmicos noções teórico-práticas sobre 
drenagem torácica em Emergência. 
 
 


