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Workshops XV SECIMED 

11/08 
 

PRÉ , INTRA É PÓ S-PARTÓ: UMA VISA Ó DÓ 
ÓBSTÉTRA É DÓ PÉDIATRA 
LISAM + LIPED 
 
Os objetivos do workshop são:  
· Expor teoricamente as patologias mais comuns que ocorrem durante o parto, suas causas mais prováveis e 
como manejá-las; 
· Expor teoricamente e em demonstração prática formas de identificar as patologias que ocorrem no 
intraparto vaginal; 
· Contribuir para que o acadêmico desenvolva um raciocínio lógico para manejo da complicação do intraparto 
vaginal; 
· Demonstrar, na prática com bonecos, as técnicas para o manejo das complicações intraparto vaginal; 
· Ensinar o acadêmico a recepcionar o recém-nascido pós-parto vaginal; 
· Fazer o acadêmico identificar nos primeiros 30 segundos qual o estado do recém-nascido; 
· Garantir que o acadêmico saiba agir nos 30 segundos seguintes se necessitar de reanimação ou suporte; 
· Revisar de forma teórica o embasamento da recepção pós-parto e das regras de reanimação neonatal. 
 
Das 18h30 às 22h: 

18h30- Aula teórica com Obstetra. 

19h- Aula teórica com Pediatra (professor do quadro da FURB em parceria com a LIPED). 

20h- Prática com ambos os professores. 

Coffee-break: Não  
Limite de alunos: 35 alunos 
Valor: 20 reais para se tornar ligante (de uma das ligas, LIPED ou LISAM) + workshop  
5 reais só para o workshop.  
Inscrição: lipedblumenau@gmail.com 
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DIAGNÓ STICÓ DIFÉRÉNCIAL DAS U LCÉRAS 
É ÉLASTÓCÓMPRÉSSA Ó 
Disciplina de Cirurgia Vascular – Medicina – FURB  
 
Das 18h30 às 21h50:  
18:30 – 19:10 – Diagnóstico de Úlceras (Dr. Felipe Mamprim – Cirurgião Vascular, Tubarão/SC) 
19:10 – 19:50 – Elastocompressão (Dr. Felipe Mamprim - Cirurgião Vascular, Tubarão/SC) 
19:50 – 20:10 – Coffee-Break 
20h10 – 20h50 – Tipos de Cobertura (Enfermeira Fernanda Fumagalli, Blumenau/SC) 
20h50 – 21h20 – Membracel e sua aplicabilidade (Enfermeiro Antonio Rangel, Curitiba/PR) 
21h20 – 21h50 – Conhecendo os produtos 
 
 
Coffee-break: Sim  
Limite de alunos: 40 alunos em uma única turma 
Valor: Gratuito 
Inscrição: diretorialaacvfurb@gmail.com 
 

A SÉMIÓLÓGIA DA IMAGÉM 
Liga Acadêmica Interdisciplinar de Radiologia e Diagnóstico por Imagem - LIRAD 
 
Este workshop contará com 3 eventos independentes, cada um com durabilidade de 50 minutos. Cada evento 

terá a capacidade máxima de 30 alunos e estes serão distribuídos em 6 grupos de 5 pessoas cada. A diretoria da 

Lirad irá apresentar a dinâmica a ser realizada, os grupos terão um tempo para discutir e chegar a uma solução. 

Os grupos apresentarão seu raciocínio e, por fim, a Lirad irá expor a solução do caso clínico e discutir brevemente 

sobre o tema que ele engloba. Cada palestra contará com um caso clínico diferente. 

Palestra 1: 18:30 – 19:20 

Palestra 2: 19:40 – 20:30 

Palestra 3: 20:50 – 21:40 

Os objetivos da atividade são demonstrar a importância da Semiologia frente à imagem Radiológica, instigar o 

pensamento crítico do acadêmico em situações clínicas e aprimorar o conhecimento na relação da clínica com 

os exames de imagem.    
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Coffee-break: Não   

Limite de alunos: 90 no total; 30 alunos por palestra  

Valor: Gratuito  

Inscrição: lirad.furb@gmail.com ATENÇÃO: COLOCAR NO E-MAIL O(S) HORÁRIO(S) DESEJADO(S)  

Certificação pela própria Lirad. 

 

WÓRKSHÓP RÉNAL 
Liga Renal  
 

O Workshop da Liga Renal acontecerá pela necessidade de aumentar o conhecimento do acadêmico, futuro 

médico, para as doenças renais crônicas e agudas tão presentes na realidade dos atendimentos da população 

brasileira. Doenças como hipertensão e diabetes melitus levam à doença renal crônica quando não 

acompanhadas e também necessitam de um atendimento por um nefrologista. A nefrologia como 

especialidade de atuação pode ser inserida em diversos campos médicos e, nesse sentido desenvolver um 

workshop que estimule o acadêmico na busca de conhecimentos nessa área é de grande valia para o futuro 

profissional. As doenças crônicas são hoje um problema de saúde pública e social já que incapacitam o 

indivíduo para o trabalho e podem dificultar a vida em família e na sociedade. 

Das 18h30 às 22h:  

45 min - Palestra sobre doenças renais, tratamentos dialíticos e transplante renal (Dr. Hélio Vida Cassi, 

Curitiba-PR) 

30 min - Palestra sobre infecção do trato urinário (Dr. Roberto Manke, Curitiba-PR) 

Parte prática – (Enfermeira Carla Cassi, Curitiba-PR) 

Serão elaboradas perguntas por meio de um site durante as palestras para que os estudantes possam 

respondê-las sobre o próprio tema destas. Havendo uma premiação (por parte da liga) dos participantes com 

mais acertos. Será organizado um horário para que, com acompanhamento de um médico e uma enfermeira, 

possam ser explicadas as técnicas para colocar sondas no trato urinário. Parte do workshop que será realizada 

no laboratório de prática de enfermagem. 

Coffee-break: Sim  
Limite de alunos: A definir 
Valor: 20 reais para se tornar ligante + workshop 
5 reais para participar só do workshop. 
Inscrições: ligarenalfurb@hotmail.com 

mailto:lirad.furb@gmail.com

