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G E R A L



   O Congresso Acadêmico Médico da FAM (COAM-FAM) é o evento científico

anual oficial do Curso de Medicina do Centro Universitário das Américas, com

atividades vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão. 

       Este evento conta com palestras, workshops, discussão de casos clínicos e

apresentações de trabalhos científicos, todos voltados para a área da saúde. Além

do envolvimento de todos discentes do curso de medicina, bem como suas Ligas

Acadêmicas, o COAM-FAM tem como sua maior finalidade a promoção do

intercâmbio de experiências e transmissão do mais atualizado conteúdo médico,

tornando-se dessa forma um evento de referência para acadêmicos de medicina

de todo o país.

       Devido a pandemia Covid-19 (causada pelo Sars-Cov 2), o Congresso será

híbrido, ou seja, parcialmente online e parcialmente presencial. 

G E R A L

On-line

Presencial

Workshops 

Workshops Externos 

Evento de Encerramento

06 - Palestras  

03 - Casos Clínicos 

03 - Discussões "Anátomo - clínico - patológico" 

Saúde do Adulto 

Saúde da Mulher  

Saúde da Criança  

Workshops  

Aulas "COAM Talks"

Trabalhos científicos

Instagram: @coamfam
E-mail: famcoam@gmail.com
Site: https://coamfam.4.events
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D O C E N T E S
Presidente Docente

Prof. Dr. Rodrigo Guilherme Varotti Pereira

 

Vice-Presidente Docente
Dr. Luís Carlos Sakamoto

 

Diretoria Científica
Dra. Elizabeth Gemignani

Dra. Ana Ventura

 

Palestras
Clínica

Dra. Samirah Hosney Mahmoud Mohamed

Dr. Augusto Alberto da Costa Junior
 

Cirurgia

Dra. Margareth da Rocha Fernandes

Prof. Dr. Walter Kegham Karakhanian
 

Urgência e Emergência

Pro. Dr. Davidson Bezerra da Silva

Profa. Esp. Marcela Loutfi 

 

Encontros Anátomo-Clínico-Parológico
Saúde do Adulto

Dr. Marcelo Luiz Peixoto Sobral

Dr. Miguél Angelo Góes Junior

Dr. Augusto Alberto da Costa Junior
 

Saúde da Mulher

Dra. Samirah Hosney Mahmoud Mohamed

Dr. Luís Carlos Sakamoto

Dra. Michelle Herbst (Hospital Pérola Byington)

 

Saúde da Criança

Profa. Esp. Marcela Loutfi 

Prof. Dr. Marcelo Luiz Abramczyk

Prof. Ms. Rafael V. Geraldi Gomes

 

Workshop
Clínica

Dr. Gustavo Maximiano Dutra e Silva

Profa. Esp. Ana Paula Sartori Lopes Bicudo

Profa. Esp. Maria Fernanda Longo Borsato
 

Cirurgia

Dr. José Henrique Brochado

Dr. Marcelo Luiz Peixoto Sobral
 

Urgência e Emergência

Dr. Lister Arruda Modesto dos Santos

Dr. Miguel Angelo Góes Junior

Dr. Maurício Galantier
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Presidente
Tatiana Ikeda Condo

 

Vice-Presidente
Giuliana Gnutzmans Cardinali

 

Secretaria 
Diretor - Matheus Elias

Celina Dias Mario

Andressa Plaça Tedeschi

Anderson de Castro Remédio

Letícia Bueno Spinardi

 

Tesouraria
Diretora - Eduarda Lucas de Souza

Eduardo Madrid Finck

Gabriel Camargo Prado Zúcolo

Samara Garcia Ruiz

Lívia Bodart Latavanha

Luís Fernando de Sá Carvalho

Marcos Pereira Carvalho

 

Logística
Diretora - Maria Helena Mendonça Guimarães

Bruna dos Santos de Carvalho

Natália Kathllen Colli Afonso

 

Diretoria Científica
Diretora - Larissa Leite da Cunha

André Oliveira Bocchi

Débora de Oliveira Santos

Larissa Alana Cherque Roccon

 

Marketing
Diretor - Lucas Oliveira Barbosa dos Reis

Carolina Duarte Oba

Cinthia Tomoe Tatibana Tsutsui

Geovanna Andrade Martins Gomes

Izabella Hanada Christino

Sandy Parreira Agostinete

Paula Younes Barberini

 

Palestras
Diretora - Francimara Siqueira Carvalho Vilas Bôas

Amire Caroline Francia 

Daniela Maria Pereira

Kenderly Camila Baltokoski

Marina Pietro Biasi

Mylaryna Santos Araújo

Clara Aparecida Faria

 

Workshops
Diretora - Carolina Henriques da Silva

Alana Bohnenberger Medina

Ana Laura Zaniboni

Ariadne Bonachela de Moura

Heloísa Brevilheri de Macedo

Juliana Silveira Gandara

Luciana Fontes de Marco

Sabrina Clara Pereira
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C R O N O G R A M A



Encontros Anátomo Clínicos Encontros Anátomo Clínicos 

11h45 - 12h05 Apresentação Oral 4

Saúde da Mulher

C R O N O G R A M A

Cirurgia
Módulo 2

Dra. Margareth da Rocha Fernandes 

Prof. Dr. Walter Kegham Karakhanian 

Almoço

Workshops de Cirurgia

Dr. José Henrique Brochado 

Dr. Marcelo Luiz Peixoto Sobral 

Dr. Miguel Angelo Góes Junior 

Dr. Marcelo Luiz Peixoto Sobral 

Dr. Augusto Alberto da Costa Junior 

Dia 1
26/10 - Terça-Feira

Clínica
Módulo 1

07h30 - 08h00

08h00 - 08h20

08h30 - 09h30

09h30 - 09h45

09h45 - 10h05

10h05 - 10h25

10h30 - 11h30

11h30 - 11h45

12h05 - 12h30

Abertura

Apresentação Oral 1

Hormoniofobia em Ginecologia

Perguntas

Apresentação Oral 2

Apresentação Oral 3

Abordagem ao atleta de alta performance

Quizz

Perguntas

Dra. Samirah Hosney Mahmoud Mohamed 

Dr. Augusto Alberto da Costa Júnior 

Almoço

Workshops de Clínica

Dr. Gustavo Maximiano Dutra e Silva 

Profa. Esp. Ana Paula Sartori Lopes Bicudo 

Profa. Esp. Maria Fernanda Longo Borsato 

Dra Michelle Herbst (Hospital Pérola Byington)

Dra Samirah Hosney Mahmoud Mohamed 

Dr. Luís Carlos Sakamoto 

Urgência e Emergência
Módulo 3

Prof. Dr. Davidson Bezerra da Silva 

Profa. Esp. Marcela Loutfi Amaro 

Almoço

Workshops de Urgência e Emergência

Dr. Lister Arruda Modesta dos Santos 

Dr. Miguel Angelo Góes Junior

Dr. Maurício Galantier

Profa. Esp. Marcela Loutfi Amaro 

Prof. Dr. Marcelo Luiz Abramczyk 

Prof. Ms. Rafael V. Geraldi Gomes 

14h00 - 16h00

16h30 - 16h30

16h30 - 18h00

Intervalo

Repetição de Workshop

Workshop 14h00 - 16h00

16h30 - 16h30

16h30 - 18h00

Intervalo

Repetição de Workshop

Workshop 14h00 - 16h00

16h30 - 16h30

16h30 - 18h00

Intervalo

Repetição de Workshop

Workshop

Dia 2
27/10 - Quarta-Feira

Dia 2
28/10 - Quinta-Feira

12h30 - 13h30
Burnout, Autocuidado dos profissionais

em tempos de COVID-19

11h45 - 12h05 Apresentação Oral 4

08h00 - 08h20

08h30 - 09h30

09h30 - 09h45

09h45 - 10h05

10h05 - 10h25

10h30 - 11h30

11h30 - 11h45

12h05 - 12h30

Apresentação Oral 1

Cirurgia Robótica

Perguntas

Apresentação Oral 2

Apresentação Oral 3

Abdome Agudo Inflamatório

Quizz

Perguntas

12h30 - 13h30 Icterícia Obstrutiva

20h00 - 21h30

Saúde do Adulto

20h00 - 21h30

Avaliação de Trabalhos Científicos

Categoria Poster

14h00 - 17h00

Avaliação de Trabalhos Científicos

Categoria Poster

14h00 - 17h00

11h45 - 12h05 Apresentação Oral 4

08h00 - 08h20

08h30 - 09h30

09h30 - 09h45

09h45 - 10h05

10h05 - 10h25

10h30 - 11h30

11h30 - 11h45

12h05 - 12h30

Apresentação Oral 1

Emergência Clínica

Perguntas

Apresentação Oral 2

Apresentação Oral 3

Crise Hipertensiva

Quizz

Perguntas

12h30 - 13h30 Atendimento Pré-hospitalar Aéreo

Encerramento e Premiações

18h30

Encontros Anátomo Clínicos 

Saúde da Criança

20h00 - 21h30

EXTRA
25/10 - Segunda-Feira



2 5 / 1 0 / 2 0 2 1  -  S E G U N D A  F E I R A

E X T R A



Período Noturno

Encontro Anátomo Clínico Patológico

Descrição

O Encontro Anátomo Clínico Patológico do COAM - FAM é baseado na discussão de casos 

Clínicos e visa uma grande interação entre os apresentadores e os alunos. Após a apresentação

do caso clínico, haverá um espaço para a discussão de hipóteses diagnósticas, diagnósticos

diferenciais e opções de tratamento. 

Esse é um espaço para os alunos discutirem casos clínicos sempre focando nas doenças 

mais prevalentes com a seleção de casos que serão muito semelhantes aos que o aluno

encontrará na prática clínica depois de formado. 

O objetivo é que os alunos, mesmo dos primeiros anos do curso, possam mergulhar na 

realidade da clínica médica e das discussões de caso, embora ainda não tenham completado

sua formação acadêmica. A intenção é que o curso prepare os alunos para a vida profissional.

Nesse primeiro dia serão abordados temas relacionados a Clínica Médica na Pediatria.

Prof. Dr. Marcelo Luiz Abramczyk

Profa. Esp. Marcela Loutfi Amaro

Prof. Ms. Rafael V. Geraldi Gomes

Palestrantes

Marina Pietro Biasi

Discente Responsável

Periodo: noturno

21h00 - 21h30

20h00 - 20h30

20h30 - 21h00

Prof. Dr. Marcelo Luiz Abramczyk

Profa. Esp. Marcela Loutfi Amaro

Prof. Ms. Rafael V. Geraldi Gomes

On-line



2 6 / 1 0 / 2 0 2 1  -  T E R Ç A  F E I R A

D I A  1



Clínica
Módulo 1

On-linePeriodo: matutino

11h45 - 12h05 Apresentação Oral 4

07h30 - 08h00

08h00 - 08h20

08h30 - 09h30

09h30 - 09h45

09h45 - 10h05

10h05 - 10h25

10h30 - 11h30

11h30 - 11h45

12h05 - 12h30

Abertura

Apresentação Oral 1

Hormoniofobia em Ginecologia

Perguntas

Apresentação Oral 2

Apresentação Oral 3

Abordagem ao atleta de alta performance

Quizz

Perguntas

12h30 - 13h30
Burnout, Autocuidado dos profissionais em tempos de

COVID-19

Dr. Rogério Bonassi Machado

Dr. Lucas Nascimento Lago

Dr. Gustavo Magliocca

On-linePeriodo: vespertino

14h00 e 16h00 Atendimento na Atenção Básica II

13h30 e 15h30

14h00 e 16h00

Consulta em Pediatria I  

Dermatologia 

Presencial

Periodo: noturno

21h00 - 21h30

20h00 - 20h30

20h30 - 21h00

Dra. Michelle Herbst

Dra. Samirah H. M. Mohamed 

Dr. Luís Carlos Sakamoto

On-line

16h00 Exames de Imagem em Neurologia

14h00 e 16h00 Infectologia - COVID 19

14h00 e 16h00

Atendimento na Atenção Básica I 

PresencialPeriodo: vespertino

14h00 e 16h00 Dor Abdominal

13h30 e 15h30

14h00 e 16h00

Princípios de Eletrocardiograma

Consulta em Pediatria II

Presencial

14h00 e 16h00 USG Vascular

14h00 e 16h00 Neurologia Clínica

Dra. Isabela S. Freire do Amaral

Dra. Thais Cunha Dias Ferreira

Dr. Domingos Jordão Neto

Dra. Lorena Souza Viana

Dr. Octávio Drummond Guina

Dr. Caio Cesar P. do Amaral

Dr. Guilherme Capel Pasqua

Dra. Paula Altenfelder Perisse

Dr. Dino Bonametti Netto

Dr. Rafael Borges Monteiro

Dr. Daniel Damiani

14h00 e 16h00 Atendimento na Atenção Básica III Dra. Fernanda Pardini,

14h00 e 16h00 Clínica Médica I Dra. Andrea Maria G. Bercht,

14h00 e 16h00 Clínica Médica II Dra. Eveline Silva Santos

Dr. Luís Carlos Sakamoto12h30

xxCardiologia - Auscultas Reais14h00

Atendimento em Ginecologia

Dr. Gustavo Lenci Marques



Período Matutino
PALESTRAS

Descrição

Saúde da mulher, com abordagem sobre hormoniofobia em ginecologia. Hormoniofobia

é caracterizado como "um medo excessivo dos hormônios com base em causas

irracionais, como uma superestimação dos riscos à saúde associados ao seu uso, que já foi

despertado pelas recorrentes controvérsias da mídia sobre a contracepção hormonal."

Medicina do esporte, englobando a abordagem ao atleta de alta performance. Na alta

performance, o atleta trabalha superando limites físicos e psicológicos. Desta forma, ele

precisa de uma suplementação adequada, atenção ao uso de medicamentos ou

substâncias que configurem doping, uma recuperação perfeita, sono de qualidade e

saúde emocional.

Autocuidado dos profissionais de saúde em tempos de pandemia. Estamos vivendo um

tempo de desafios sem precedentes e, na luta contra o coronavírus, os profissionais de

saúde assumiram a linha de frente. Neste cenário, permeiam o medo, a ansiedade e a

frustração, por isso é fundamental que estes profissionais não se esqueçam da sua saúde

mental e física.

Este módulo visa abordar temas da grande área clínica. Por meio dele será abordado os 

conteúdos das diversas especialidades médicas, permitindo assim que o aluno tenha a

oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca da prevenção, promoção à saúde,

diagnóstico e tratamento de diversas doenças. 

Deste modo, serão contemplados no presente os respectivos temas: 
 

Dr. Rogério Bonassi Machado, Ginecologista

Dr. Gustavo Magliocca, Medicina do Exercício e do Esporte

Dr. Lucas Nascimento Lago, Psiquiatra

Palestrantes

Kenderly Camila Baltokoski

Discente Responsável

Dra. Samirah Hosney Mahmoud Mohamed 

Dr. Augusto Alberto da Costa Junior

Docente Responsável



Workshop On-line

Consulta em Pediatria I

Descrição:

                 O Workshop de Consulta em Pediatr ia do I I  COAM-
FAM é totalmente baseado na prát ica cl ín ica e discussão de
casos cl ínicos,  que visa a interação entre o palestrante e os
alunos.

                O tema central  do Workshop é sobre Síndromes
Febris ,  voltado para como abordar o paciente com febre e
expl icando como real izar  uma prescr ição.

               A parte prát ica e interat iva deste workshop se dá
através de os alunos aprenderem a prescrever.  

               O objet ivo é que os alunos,  mesmo dos pr imeiros
anos do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão
entrando no internato,  possam entender um pouco como é a
real idade da consulta em pediatr ia.  A intenção é que o
workshop prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dra.  Isabela Santucci  F.  do Amaral

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Sabrina Clara
Pereira



Workshop On-line

Dermatologia

Descrição:

             O Workshop de Dermatologia do I I  COAM-FAM é
totalmente baseado na prát ica cl ín ica e voltado para a
interação entre o palestrante e os alunos.

             O Workshop é sobre Lesões Elementares e
Dermatoscopia,  e  aborda os t ipos de lesões elementares.

             A parte prát ica e interat iva deste workshop or ienta o
aluno sobre as metodologias e foca no método de anál ise
padrão das lesões mais prevalentes da prát ica diár ia.  

            O Workshop é ministrado por um dermatologista
especial ista com ampla experiência prát ica no diagnóstico
de lesões cutâneas.  Uma breve abordagem teórica é
abordada sobre as lesões elementares dermatológicas,  em
seguida a prát ica através da apresentação e discussão de
casos cl ínicos e como fazer a biópsia deles.

Palestrante:  Dr .  Domingos Jordão Neto

Responsável:   Carol ina Henriques da Si lva ,  Ariadne
Bonachela de Moura

 
*Programação sujeita a alterações



Workshop On-line

Exames de Imagem em Neurologia

Descrição:

             O Workshop de Exames de Imagem em Neurologia
do I I  COAM-FAM é totalmente baseado na prát ica cl ín ica e é  
ministrado por uma neurologista especial ista em AVC.

            O Workshop aborda os t ipos de AVC,  isquêmico e
hemorrágico em uma breve aula teór ica.

            A parte prát ica e interat iva deste workshop or ienta o
aluno sobre a ident if icação de imagens,  o diagnóstico e
tratamento do AVC. 

Palestrante:  Dra.  Lorena Souza Viana

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ana Laura
Zaniboni



Workshop On-line

Infectologia - COVID-19

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Octávio Drummond Guina

      O Workshop tem como objet ivo apresentar  o acolhimento
inicial  do paciente COVID posit ivo,  desde os pr incipais
sintomas,  pr incipais exames diagnósticos e quais suas
indicações,  exame f ís ico necessário ,  quando há necessidade
de internação e quais as indicações para cada sintoma.

      O Workshop aborda o atendimento inicial  do paciente
COVID posit ivo,  sendo este moderado ou grave,  os exames e
suas indicações e alterações esperadas em cada um deles.
Neste workshop o acadêmico entenderá em quais casos há
necessidade de internação na UTI ,  oxigenação,  IOT e quais
casos geralmente podem receber alta hospitalar  quer sejam
pela melhora de seus parâmetros e podem ser tratados em
casa.
            

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ana Laura
Zaniboni ,  Jul iana Si lveira Gandara

 
*Programação sujeita a alterações



Workshop On-line

Atendimento na Atenção Básica I

Descrição:
        O Workshop de Atenidmento na Atenção Básica I  do I I
COAM-FAM é totalmente voltado para a prát ica cl ín ica e
discussão de casos cl ínicos relacionados a Hipertensão
Arter ial  Sistêmica.

       O tema central  do Workshop é sobre Hipertensão
Arter ial  Sistêmica (HAS),  voltado para o manejo do paciente
com HAS e expl icar  como real izar  a prescr ição do
tratamento para HAS na Atenção Primária.

       A parte prát ica e interat iva deste workshop se dá
através de os alunos aprenderem como real izar  a prescr ição
do tratamento para HAS. 

       O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos do
curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando no
internato,  possam entender um pouco como é o tratamento e
os t ipos de receitas na Atenção Básica.  A intenção é que o
workshop prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dra.  Caio Cesar Paul ino do Amaral

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco

 
*Programação sujeita a alterações



Workshop On-line

Atendimento na Atenção Básica II

Descrição:

Palestrante:  Dra.  Thaís Cunha Dias Ferreira

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Sabrina Clara
Pereira

           O Workshop de Atendimento na Atenção Básica I I I  do
I I  COAM-FAM é totalmente voltado para a prát ica cl ín ica e
discussão de casos cl ínicos relacionados aos pacientes que
são atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS).

           O tema central  do Workshop é sobre o Prescr ição e
elaboração dos t ipos de receitas na Atenção Básica,  voltado
para o aprendizado da prescr ição e preenchimento do
prontuário da UBS.

           A parte prát ica e interat iva deste workshop se dá
através de os alunos aprenderem a prescrever e a
preencherem os prontuários.  

           O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando
no internato,  possam entender um pouco como é o
funcionamento na atenção básica.  A intenção é que o
workshop prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

 
*Programação sujeita a alterações



Workshop Presencial

Princípios em ECG

Descrição:

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Alana
Bohnenberger Medina

 
*Programação sujeita a alterações

Palestrante:  Dr .  Gui lherme Capel  Pasqua

                 O Workshop de Pr incípios em Eletrocardiograma 
 (ECG) do I I  COAM-FAM é totalmente baseado na prát ica
cl ínica e discussão de casos cl ínicos.

                 O tema central  do Workshop é voltado para o
aprendizado teór ico e prát ico do manejo do ECG.

                A parte prát ica deste workshop se dá através de
os alunos aprenderem como real izar  o exame,  que poderá
ser apl icado uns nos outros.  

                O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros
anos do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão
entrando no internato,  possam entender sobre
eletrof is iologia e o treinamento do ECG.

Local:  Bela Cintra Dr.  Fam -  ECG



Workshop Presencial

Consulta em Pediatria II

Descrição:
          O Workshop de Consulta em Pediatr ia I I  do I I  COAM-
FAM é totalmente baseado na prát ica cl ín ica e discussão de
casos cl ínicos relacionados ao paciente com cr ise de
sibi lância.

          O tema central  do Workshop é sobre Asma,  voltado
para o manejo do paciente pediátr ico com asma e expl icar
como conduzir ,  prescrever ,  quando internar e evoluir  esse
t ipo de paciente .

          A parte prát ica deste workshop se dá através da
simulação de atendimento de um caso cl ínico de uma
criança com cr ise de sibi lância ,  para aprender qual  a
conduta imediata,  prescrever ,  quando o acadêmico deverá
internar um paciente desses e como é sua evolução.  

         O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando
no internato,  possam entender um pouco como é o
tratamento e como se deve conduzir  nesses casos.  A
intenção é que o workshop prepare os acadêmicos para a
vida prof issional .

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Sabrina Clara
Pereira

 
*Programação sujeita a alterações

Palestrante:  Dra.  Paula Altenfelder  Per isse

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 62



Workshop Presencial

Dor Abdominal

Descrição:
                 O Workshop de Dor Abdominal  do I I  COAM-FAM é
totalmente baseado na prát ica cl ín ica e discussão de casos
cl ínicos relacionados a este tema tão pert inente.

                 O tema central  do Workshop é voltado para o
manejo do paciente com dor abdominal  e expl icar  como
real izar  a anamnese o exame f ís ico para este t ipo de
paciente.

                 A parte prát ica deste workshop se dá através  da
apresentação de 2 casos cl ínicos onde os alunos i rão
aprender como real izar  a anamnese e o exame f ís ico no
paciente com dor abdominal .  

                O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros
anos do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão
entrando no internato,  possam entender um pouco como se
deve conduzir  nesses casos.  A intenção é que o workshop
prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dr.  Dino Bonamett i  Netto

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Sabrina Clara
Pereira

 
*Programação sujeita a alterações

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 63



Workshop Presencial

USG Vascular

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Rafael  Borges Monteiro

Responsável:  Carol ina Henriques,  Ar iadne Bonachela de
Moura

        O Workshop de Consulta em USG Vascular  do I I  COAM-
FAM é totalmente baseado na prát ica cl ín ica e discussão de
casos cl ínicos relacionados ao paciente com cr ise de
sibi lância.

       O tema central  deste workshop é sobre a técnica de
real ização do exame e a importância de saber a anatomia
das artér ias e veias,  bem como dos órgãos adjacentes,  para
melhor entendimento das patologias associadas.  

      A intenção é que o workshop prepare os acadêmicos
para a v ida prof issional .

Local:  Bela Cintra Dr.  Fam -  USG



Workshop Presencial

Neurologia Clínica

Descrição:
            O Workshop de Neurologia Cl ínica do I I  COAM-FAM é
totalmente baseado na prát ica cl ín ica e discussão de casos
cl ínicos relacionados a este tema tão pert inente.

            O tema central  do Workshop é sobre Aval iação
Neurológica.  Sabe-se que a aval iação neurológica é uma das
principais aval iações no exame f ís ico,  pois nela podemos
aval iar  o doente de diversas formas.

           A parte prát ica deste workshop se dá através  do
Exame Físico Neurológico,  onde os alunos poderão real izar
uns nos outros para um melhor aprendizado e interação.  

          Neste workshop o acadêmico aprenderá o passo a
passo para real izar  um Exame Físico Neurológico com
excelência.

Palestrante:  Dr.  Daniel  Damiani

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ana Laura
Zaniboni

 
*Programação sujeita a alterações

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 61 



Workshop Presencial

Atendimento na Atenção Básica III

Descrição:
                 O Workshop de Atendimento na Atenção Básica I I I
do I I  COAM-FAM é totalmente voltado para a prát ica cl ín ica
e discussão de casos cl ínicos relacionados aos pacientes
que são atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS).

                O tema central  do Workshop é sobre o Prescr ição
e elaboração dos t ipos de receitas na Atenção Básica,
voltado para o aprendizado da prescr ição e preenchimento
do prontuário da UBS.

               A parte prát ica e interat iva deste workshop se dá
através de os alunos aprenderem a prescrever e a
preencherem os prontuários.  

              O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros
anos do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão
entrando no internato,  possam entender um pouco como é o
funcionamento na atenção básica.  A intenção é que o
workshop prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dra.  Fernanda Veloce Pardini

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ana Laura
Zaniboni

 
*Programação sujeita a alterações

Local:  FAM 1508 -  5°  andar -  Sala 53



Workshop Presencial

 Clínica Médica I

Descrição:

Palestrante:  Dra.  Andrea M. Giovannini  Bercht

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco,  Ar iadne Bonachela de Moura

 
*Programação sujeita a alterações

             O Workshop de Cl ínica Médica I  do I I  COAM-FAM é
úm workshop  especialmente elaborado para os alunos do 1°
ao 6° Período.

              O tema central  do Workshop é sobre o atendimento
geral  a um paciente da cl ínica médica,  relacionado a
anamnese,  exame f ís ico e prescr ição.

              A parte prát ica deste workshop se dá através da
simulação de atendimento de um caso cl ínico onde será
abordada a anamnese,  exame f ís ico,  hipótese diagnóstica e
ao f inal  com uma discussão do caso apresentado pelo pela
palestrante.  

             O objet ivo é que os alunos aprendam os pontos
cruciais para o atendimento de uma consulta na cl ín ica
médica.  A intenção é que o workshop prepare os acadêmicos
para a v ida prof issional .

Restrição:  Aberto para alunos do 1° ao 3° ano.

Local:  FAM 1508 -  5°  andar -  Consultór ios Hospital
Simulado



Workshop Presencial

 Clínica Médica II

Descrição:

Palestrante:  Dra.  Evel ine Si lva Santos

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco

          O Workshop de Cl ínica Médica I  do I I  COAM-FAM é úm
workshop  totalmente voltado para os alunos do 7° ao 11°
Período.

          O tema central  do Workshop é sobre o atendimento
geral  a um paciente da cl ínica médica,  relacionando a
diferença entre o atendimento em uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) versus Enfermaria.

          A parte prát ica deste workshop se dá através da
simulação de atendimento de um caso cl ínico  na UPA e  na
Enfermaria onde será abordada a anamnese,  exame f ís ico,
prescr ição e evolução desses pacientes.

         O objet ivo é que os alunos aprendam a diferença e os
pontos cruciais para o atendimento de uma consulta na
cl ínica médica.  A intenção é que o workshop prepare os
acadêmicos para a v ida prof issional .

Restrição:  Aberto para alunos do 4° ao 6° ano.

Local:  FAM 1508 -  5°  andar -  Sala 52



Workshop Híbrido

Cardiologia - Auscultas Reais

Descrição:

Palestrante:  Dr.  Gustavo Lenci  Marques

Responsável:  em Parceria com MD Produtos

           O Workshop de Cardiologia -  Auscultas Reais do I I
COAM-FAM é totalmente voltado para a prát ica cl ín ica e
discussão de casos cl ínicos.

           O tema central  do Workshop é sobre Auscultas
Cardíacas Reais ,  voltado para o manejo do paciente cardíaco
e as pr incipais patologias cardíacas associadas.

           A parte prát ica deste workshop se dá através da
simulação de atendimento de pacientes,  onde os alunos
poderão real izar  uns nos outros.  

          O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso quanto os dos últ imos anos,  possam aprender a
diferenciar  e ident if icar  os diversos t ipos de auscultas
cardíacas.

Atenção:  Para este workshop é necessário que cada aluno
inscr i to leve o seu fone de ouvido compatível  com seu
próprio smartphone.

Local:  FAM 1508 -  5°  andar -  Sala 51



Workshop Externo

Atendimento em Ginecologia

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Luís Carlos Sakamoto

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco

             O Workshop de Atendimento em Ginecologia do I I
COAM-FAM é totalmente voltado para a prát ica cl ín ica e
discussão de casos cl ínicos.

             A parte prát ica deste workshop será no Hospital
Pérola Byington através do atendimento de pacientes sob
supervisão do Dr.  Luís Carlos Sakamoto,  que i rá conduzir  o
aluno durante o seu atendimento individual izado à paciente
e o aluno poderá prat icar  Anamnese,  Exame f ís ico e
discussão de casos cl ínicos.  

            O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso quanto os dos últ imos anos,  possam ter  contato
com a especial idade e aprender a desenvoltura e como l idar
em um atendimento na prát ica cl ín ica.

Local:  Rua Santo Antônio,  630 -  Bela Vista ,  São
Paulo -  SP



Período Noturno

Encontro Anátomo Clínico Patológico

Descrição

Dra. Michelle Herbst (Hospital Pérola Byington)

Dra. Samirah Hosney Mahmoud Mohamed 

Dr. Luís Carlos Sakamoto

Palestrantes

Clara Aparecida Faria

Discente Responsável

O Encontro Anátomo Clínico Patológico do COAM - FAM é baseado na discussão de casos 

Clínicos e visa uma grande interação entre os apresentadores e os alunos. Após a apresentação

do caso clínico, haverá um espaço para a discussão de hipóteses diagnósticas, diagnósticos

diferenciais e opções de tratamento. 

Esse é um espaço para os alunos discutirem casos clínicos sempre focando nas doenças 

mais prevalentes com a seleção de casos que serão muito semelhantes aos que o aluno

encontrará na prática clínica depois de formado. 

O objetivo é que os alunos, mesmo dos primeiros anos do curso, possam mergulhar na 

realidade da clínica médica e das discussões de caso, embora ainda não tenham completado

sua formação acadêmica. A intenção é que o curso prepare os alunos para a vida profissional.

Nesse dia serão abordados temas relacionados a Clínica Médica na Ginecologia.
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Cirurgia
Módulo 2

On-linePeriodo: matutino

11h45 - 12h05 Apresentação Oral 4

08h00 - 08h20

08h30 - 09h30

09h30 - 09h45

09h45 - 10h05

10h05 - 10h25

10h30 - 11h30

11h30 - 11h45

12h05 - 12h30

Apresentação Oral 1

Cirurgia Robótica

Perguntas

Apresentação Oral2

Apresentação Oral 3

Abdome Agudo Inflamatório

Quizz

Perguntas

Dr. Carlo Passerotti

Dr. Reginaldo M. Coimbra

12h30 - 13h30 Icterícia Obstrutiva Dr. Rodrigo C. Leao Edelmuth

Periodo: noturno

21h00 - 21h30

20h00 - 20h30

20h30 - 21h00

Dr. Miguel Angelo Góes Junior

Dr. Marcelo Luiz Peixoto Sobral

Dr. Augusto Alberto da Costa Junior

On-line

On-linePeriodo: vespertino

14h00

Abdome Agudo Obstrutivo I14h00 - 16h00

Abdome Agudo Inflamatório

Presencial

Dr José Antônio Atta

14h00 e 16h00 Anatomia Ocular

14h00 e 16h00 Acesso à Cavidade Torácica

14h00 Atendimento ao Trauma Crânio Encefálico

13h30

PresencialPeriodo: vespertino

13h30 Abdome Agudo Obstrutivo II

14h00 e 16h00

14h00 e 16h00

Introdução ao Centro Cirúrgico

USG - Anatomia Vascular

Presencial

14h00 e 16h00 Suturas I - Básico

14h00 e 16h00 Suturas II - Avançado

14h00 e 16h00 Nós Cirúrgicos

Medicina Intensiva 13h30

Avaliação Oftalmológica

Dr. Henrique Simonsen Lunardelli

Dr. Lucas Iervolino Fidalgo

Dr. Flavio Augusto Schiave Germano

Dr. Tim de Lima Mauro

Dr. André Felix Gentil

Laura Cosmo da Silva, Luana de Oliveira Hora

Ribeiro, Juliete Rocha da Silva, Vívian Correia de

Araújo, Izabel Rocha da Silva 

Dr. Douglas Sterzza Dias

Dr. Marcos Vinícius Xavier Veloso 

Dra. Norah V. P. Vacaflores

Dr. Maurício Galantier

Dr. Lauro Yoiti Marubayashi

Dra. Ana Karla de Souza Almeida

14h00 e 16h00 Dissecção e Anatomia Cardíaca Dr. Cristiano Faria Pisani



Período Matutino
PALESTRAS

Descrição

Cirurgia minimamente invasiva, com foco em Cirurgia Robótica. Essa aula terá como

objetivo trazer inovações, métodos e indicações dessa inovação tecnológica.

Abdome Agudo Inflamatório, condição que se instala de maneira súbita demandando

rápido diagnóstico e intervenção cirúrgica, a fim de evitar complicações irreversíveis ou a

morte do paciente. 

Será realizada um caso clínico sobre Icterícia Obstrutiva, buscando discutir os conceitos e

características gerais sobre o tema.

O módulo de cirurgia foi desenvolvido tendo por objetivo apresentar técnicas cirúrgicas, suas 

inovações e seus desafios através de palestras ministradas por profissionais de excelência na

área. Os alunos terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca dos temas

abordados, permitindo a exploração de conteúdos muitas vezes não abordados na grade

curricular ou temas que são frequentemente utilizados na prática médica.

Serão contemplados temas como:

Dr. Carlo Passerotti, Cirurgião Geral e Urologista

Dr. Reginaldo M. Coimbra, Cirurgião do Aparelho Digestivo

Dr. Rodrigo C. Leao Edelmuth, Cirurgião do Aparelho Digestivo

Palestrantes

Daniela Maria Pereira

Discente Responsável

Dra Margarete da Rocha 

Dr Walter Kegham Karakhanian 

Docente Responsável



Workshop On-line

Abdome Agudo Obstrutivo I

 
*Programação sujeita a alterações

Palestrante:  Dr .  Henrique Simonsen Lunardel l i

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ana Laura
Zaniboni

Descrição:

             O Workshop de Abdome Agudo Obstrut ivo I  do I I
COAM-FAM é totalmente voltado para os desafios que o
acadêmico encontra ao se deparar  com uma situação
dessas.

             O tema central  do Workshop é sobre Hérnia ,  voltado
para o manejo do paciente,  anamnese,  exame f ís ico e as
condutas necessárias para agir  nesses casos.  

            O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando
no internato,  possam entender um pouco o que se deve fazer
para conduzir  esses casos.  A intenção é que o workshop
prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .



Workshop On-line

Abdome Agudo Inflamatório

Palestrante:  Dr .  Lucas Iervol ino Fidalgo

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Alana
Bohnenberger Medina

Descrição:

               O Workshop de Abdome Agudo Inf lamatório do I I
COAM-FAM é totalmente voltado para os desafios que o
acadêmico encontra ao se deparar  com um caso desses.

              O tema central  do Workshop é sobre Apendicite ,
voltado para o manejo cirúrgico do paciente com apendicite.

              O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros
anos do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão
entrando no internato,  possam entender um pouco o que se
deve fazer para conduzir  esses casos.  A intenção é que o
workshop prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

 
*Programação sujeita a alterações



Workshop On-line

Anatomia Ocular

Descrição:

               O Workshop de Anatomia Ocular  do I I  COAM-FAM é
totalmente voltado para a prát ica e discussão da anatomia
ocular .
               A parte prát ica e interat iva deste workshop será
baseada na elucidação da anatomia ocular  através de videos
reais e v ideos em 3D que serão disponibi l izados pelo
palestrante.  

              O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros
anos do curso possam entender melhor sobre as estruturas
oculares.

 
*Programação sujeita a alterações

Palestrante:  Dr .  F lavio Augusto Schiave
Germano

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ar iadne
Bonachela de Moura



Workshop On-line

Acesso à Cavidade Torácica

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Tim de Lima Mauro

            O Workshop de Acesso à Cavidade Torácica do I I
COAM-FAM é totalmente voltado para que o acadêmico
possa compreender a anatomia relevante para conseguir
real izar  o procedimento da técnica da paracentese,  quando
deve ser  indicada e como é feita.  

            Além disso,  neste workshop o aluno poderá entender
sobre o que é ascite e como é feito o diagnóstico e as suas
possíveis causas.  

            O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando
no internato,  possam entender um pouco como é o
tratamento e como se deve conduzir  nesses casos.  A
intenção é que o workshop prepare os acadêmicos para a
vida prof issional .

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ar iadne
Bonachela de Moura

 
*Programação sujeita a alterações



Descrição:

             O Workshop de Atendimento ao Trauma Crânio
Encefál ico do I I  COAM-FAM é totalmente voltado para o
tratamento do Trauma Cranioencefál ico (TCE).

             O tema central  do Workshop é sobre TCE,  voltado
para como abordar o paciente com TCE. Neste workshop o
aluno i rá aprender em 2 partes,  uma breve teor ia do que
ocorre no cérebro mediante um trauma. E a parte interat iva
se dá através da apresentação de casos cl ínicos mostrando
as possíveis regiões acometidas.

            O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso quanto os dos últ imos anos,  possam entender um
pouco sobre a f is iopatologia do TCE,  exemplos de traumas e
seu manejo.  A intenção é que o workshop prepare os
acadêmicos para a v ida prof issional .

 
*Programação sujeita a alterações

Palestrante:  Dr .  André Fel ix  Genti l

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ana Laura
Zaniboni

Workshop On-line
Atendimento ao Trauma Crânio Encefálico



Workshop Presencial
Introdução ao Centro Cirúrgico 

Descrição:

Palestrante:  Laura Cosmo da Si lva ,  Luana de
Ol iveira Hora Ribeiro ,  Jul iete Rocha da Si lva ,
Vívian Correia de Araújo,  Izabel  Rocha da Si lva 

          O Workshop de Introdução ao Centro Cirúrgico do I I
COAM-FAM é voltado para o aprendizado da Paramentação,
Instrumentação e Montagem de Mesa Cirúrgica.

          Este workshop é totalmente prát ico,  voltado para o
treinamento dos alunos no Centro Cirúrgico e se dá através
de estações de ensino das diversas etapas desde a lavagem
de mãos até a montagem de uma mesa cirúrgica.

         O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando
no internato,  possam entender e prat icar  todas as etapas
necessárias para a entrada em uma sala cirúrgica.  A
intenção é que o workshop prepare os acadêmicos para a
vida prof issional .

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco,  Alana Medina

Local:  FAM 1029 -  Sala de Cirugia ( -1)

 
*Programação sujeita a alterações



Descrição:

           O Workshop de Dissecção e Anatomia Cardíaca do I I
COAM-FAM é totalmente voltado para o aprendizado e a
prát ica da dissecção e anatomia car ídica.

           Este workshop se dá através de os alunos
aprenderem em uma breve aula sobre anatomia cardíaca
com enfoque em vascular ização e depois uma parte prát ica
de dissecção cardíaca.  

              

 
*Programação sujeita a alterações

Palestrante:  Dr .  Cr ist iano Far ia Pisani

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Alana
Bohnenberger Medina

Local:  FAM 1029 -  4°  andar

Workshop Presencial
Dissecção e Anatomia Cardíaca



Workshop Presencial
USG - Anatomia Vascular

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Douglas Sterzza Dias

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ar iadne
Bonachela de Moura

 
*Programação sujeita a alterações

            O Workshop de USG -  Anatomia Vascular  do I I  COAM-
FAM é totalmente voltado para o aprendizado e a prát ica da
anatomia vascular  e doppler .

           O Ultrassom Vascular  de Membros Infer iores possui
como função a aval iação da velocidade e direção do f luxo de
sangue nos vasos da região.  

           Além disso,  é  importante saber a anatomia das
artér ias e veias da região,  para melhor entendimento das
patologias que podem acometer a região,  como por exemplo
a Doença Arter ial  Obstrut iva Perifér ica,  Insuficiência Venosa
Crônica,  Trombose Venosa Profunda.  Sendo assim,  neste
workshop você poderá ter  contato com a real idade do
Ultrassom Vascular  de Membros Infer iores.  O objet ivo é que
o workshop prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

Local:  Bela Cintra -  Dr .  Fam -  USG



Descrição:

Palestrante:  Dr .  Marcus Vinícius Xavier  Veloso

              O Workshop de Abdome Agudo Obstrut ivo I I  do I I
COAM-FAM é totalmente voltado para os desafios que o
acadêmico encontra ao se deparar  com uma situação dessas
no PS.  

              O tema central  do Workshop é sobre o manejo do
Abdome Agudo Obstrut ivo na emergência ,  voltado para o
manejo do paciente e as condutas necessárias para agir
rapidamente nesses casos.  

              O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros
anos do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão
entrando no internato,  possam entender um pouco o que se
deve fazer para conduzir  esses casos.  A intenção é que o
wokrshop prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Alana
Bohnenberger Medina

 
*Programação sujeita a alterações

Workshop Presencial
Abdome Agudo Obstrutivo II

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 62



Workshop Presencial
Suturas I - Básico

Descrição:

 
*Programação sujeita a alterações

Palestrante:  Dra.  Norah Valer ia Pérez Vacaflores

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco,  Heloísa de Macedo

               O Workshop de Suturas I  -  Básico do I I  COAM-FAM
é totalmente voltado para o aprendizado e a prát ica de
suturas.

               Este workshop se dá através de os alunos
aprenderem em uma breve aula sobre os pr incipais t ipos de
pontos e t ipos de f ios.  

              

Local:  FAM 1029 -  Sala de Anatomia ( -1)



Workshop Presencial
Suturas II - Avançado

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Maurício Galant ier

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco,  Heloísa de Macedo

 
*Programação sujeita a alterações

               O Workshop de Suturas I I  -  Avançado do I I  COAM-
FAM é totalmente voltado para o aprendizado e a prát ica de
suturas.

               Este workshop se dá através de os alunos
aprenderem em uma breve aula sobre os pr incipais t ipos de
diferentes pontos e t ipos de f ios.  

              

Local:  FAM 1029 -  4°  andar



Workshop Presencial
Nós Cirúrgicos

Descrição:

Palestrante:  Dra.  Ana Karla de Souza Almeida

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco,  Heloísa de Macedo

               O Workshop de Nós Cirúrgicos do I I  COAM-FAM é
totalmente voltado para o aprendizado e a prát ica dos nós
cirúrgicos.

               Este workshop se dá através de os alunos
aprenderem em uma breve aula sobre os nós cirúrgicos e os
t ipos de f ios usados para tal  prát ica.  

              

Local:  FAM 1508 -  4°  andar -  Morfofuncional



Workshop Presencial
Medicina Intensiva

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Lauro Yoit i  Marubayashi

Responsável:  Giul iana Gnutzmans Cardinal i ,  Carol ina
Henriques da Si lva ,  Sabrina Pereira

 
*Programação sujeita a alterações

          O Workshop de Anestesiologia do I I  COAM-FAM é
totalmente voltado para o manejo de vias aéreas I  -
Intubação Orotraqueal  ( IOT).

         O tema central  do Workshop é sobre IOT,  voltado para
o aprendizado da técnica.   

         O objet ivo é que os alunos possam aprender o
procedimento que o workshop prepare os acadêmicos para a
vida prof issional .

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 61



Workshop Presencial
Avaliação Oftalmológica

Descrição:

           O Workshop de Aval iação Oftalmológica do I I  COAM-
FAM é totalmente voltado para a prát ica cl ín ica e discussão
de casos cl ínicos relacionados a Aval iação Oftalmológica.

           O tema central  do Workshop é Hipertensão:  Processo
Aterosclerót ico e Fundo de Olho,  voltado para que o aluno
saiba o manejo e o aprendizado das patologias associadas a
esta condição.
                    
          O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando
no internato,  possam entender um pouco como é a aval iação
oftalmológica.  A intenção é que o workshop prepare os
acadêmicos para a v ida prof issional .

 
*Programação sujeita a alterações

Palestrante:  Dr .  José Antônio Atta

Responsável:  Em parceira com MD Produtos

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 63



Período Noturno

Encontro Anátomo Clínico Patológico

Descrição

Dr. Miguel Angelo Góes Junior

Dr. Marcelo Luiz Peixoto Sobral

Dr. Augusto Alberto da Costa Junior

Palestrantes

Mylaryna Santos Araújo

Discente Responsável

O Encontro Anátomo Clínico Patológico do COAM - FAM é baseado na discussão de casos 

Clínicos e visa uma grande interação entre os apresentadores e os alunos. Após a apresentação

do caso clínico, haverá um espaço para a discussão de hipóteses diagnósticas, diagnósticos

diferenciais e opções de tratamento. 

Esse é um espaço para os alunos discutirem casos clínicos sempre focando nas doenças 

mais prevalentes com a seleção de casos que serão muito semelhantes aos que o aluno

encontrará na prática clínica depois de formado. 

O objetivo é que os alunos, mesmo dos primeiros anos do curso, possam mergulhar na 

realidade da clínica médica e das discussões de caso, embora ainda não tenham completado

sua formação acadêmica. A intenção é que o curso prepare os alunos para a vida profissional.

Nesse dia serão abordados temas relacionados a Clínica Médica do Adulto.
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Urgência e Emergência
Módulo 3

On-linePeriodo: matutino

11h45 - 12h05 Apresentação Oral 4

08h00 - 08h20

08h30 - 09h30

09h30 - 09h45

09h45 - 10h05

10h05 - 10h25

10h30 - 11h30

11h30 - 11h45

12h05 - 12h30

Apresentação Oral 1

Abordagem inicial na emergência e protocolos COVID 19

Perguntas

Apresentação Oral2

Apresentação Oral 3

Emergência Cardiológica - Crises Hipertensivas

Quizz

Perguntas

12h30 - 13h30 Atendimento Pré-Hospitalar Aéreo

A confirmar

Dra. Fabiana Maria Ajjar

Dr. Celso Amodeo

On-linePeriodo: vespertino

Emergências Urológicas14h00 e 16h00

Dr. Thiago Rizo

14h00 Cirurgia Plástica I

16h00 Cirurgia Plástica II

14h00

PresencialPeriodo: vespertino

14h00 e 16h00 Emergências Obstétricas

14h00 e 16h00

14h00 e 16h00

Atendimento Pediátrico

Acessos Venosos

Presencial

13h30 Atendimento a Múltiplas Vítmas

14h00 e 16h00 ATLS - Trauma Torácico

14h00 e 16h00 Atendimento na Emergência I

Atendimento na Emergência II14h00 e 16h00

Atendimento na Emergência II

Dr. Claudio Shoki Kavaguti

Dra. Juana Maria Câmara Rio

Dra. Roseli Gnutzmans Cardinali

Dra. Thamara S. Longatti

Dr. Ivan Vargas Rodrigues

Dra. Ana Laura M. Magalhães

Dr Maurício Augusto e Edna Barbosa

Dr. Rodrigo Ganem Sugino

Dra. Camila Lunardi

Dr. Vinicius Pádua de Carvalho

14h00 Reanimação Neonatal

15h00 Particularidades do Atendimento de Trauma

14h00

CT Palmeiras13h00

Suturas I14h00

ECG Real à Distância e Telelaudo

14h00 Suturas II

Dra. Claudia Malisano Barreto

Dr. Eduardo Medeiros

Dr. Luis Felipe Ramos Gubert

Dr. Guilherme Pizetta

14h00 e 16h00

13h30 e 15h30 Cardiologia I

Cardiologia II

Dr. Guilherme Pizetta

Dr. Guilherme Capel Pasqua

14h00 e 16h00 Cardiologia III Dr. Mansuor Chaer Alameddin

13h30 e 15h30 Medicina do Esporte Dra. Isabela Guttier Gava

14h00 Introdução e Manejo de Drogas Anestésicas Dr. Lucas Rimi



Período Matutino
PALESTRAS

Descrição

Emergência Clínica - “Covid-19: abordagem inicial na emergência e protocolo”. Terá como

pauta principal os protocolos de abordagem dos pacientes com COVID-19, tema esse

necessário no contexto de pandemia, ainda atual e controverso.

Emergência cardiológica - “Diagnósticos diferenciais da dor torácica”. A dor torácica é

uma queixa bem comum e de diferentes etiologias. Na prática médica, a conduta do

médico frente ao caso requer agilidade e uma anamnese e exame físico bem feito, visto

que assim pode-se excluir os diferentes diagnósticos diferenciais. A aula terá como foco

um dos diagnósticos diferenciais da dor torácica, a Emergência Hipertensiva.

“Atendimento pré hospitalar”. Esse tema será abordado em uma mesa redonda e que

contará com a presença de profissionais de excelência que atuam no atendimento pré-

hospitalar no helicóptero Águia da Polícia Militar.

Neste módulo de Urgências e Emergências pretende-se apresentar os temas mais 

recorrentes dentre as três especialidades mais votadas para este curso. Serão discutidos os

procedimentos iniciais para lidar com o paciente em situação de instabilidade hemodinâmica, e

condutas a serem empregadas para estabilizar o paciente. 

Dessa forma será abordado os seguintes temas:

A confirmar

Dr. Celso Amodeo, Cardiologista

Dra. Fabiana Maria Ajjar, Medicina Intensiva e Medicina Aeroespacial

Palestrantes

Amire Caroline Francia 

Discente Responsável

Dr. Davidson Bezerra da Silva 

Dra. Marcela Loutfi Amaro

Docente Responsável



Workshop On-line
Emergências Urológicas

Descrição:

           O Workshop de Emergências Urológicas do I I  COAM-
FAM é voltado para o atendimento do paciente com cól ica
renal  no PS.

           O Workshop aborda uma parte teór ica de um breve
ensino sobre a patologia e uma parte prát ica e interat iva se
dá através de os alunos aprenderem por meio de casos
cl ínicos e exemplos de atendimento e do manejo deste
paciente.  

           O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e dos últ imos anos,  possam interagir  e  aprender
sobre o manejo desse t ipo de atendimento no PS.  A intenção
é que o workshop prepare os acadêmicos para a v ida
profissional .

Palestrante:  Dr .  Claudio Shoki  Kavaguti  

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Sabrina Clara
Pereira



Workshop On-line
Cirurgia Plástica I

Descrição:

              O Workshop de Cirurgia Plást ica I  do I I  COAM-FAM
é sobre o manejo de pacientes queimados.   

              O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros
anos do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão
entrando no internato,  possam entender e saber manejar
esses pacientes.  A intenção é que o workshop prepare os
acadêmicos para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dra.  Juana Maria Câmara Rio 

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco



Workshop On-line
Cirurgia Plástica II

Descrição:

Palestrante:  Dra.  Rosel i  Cardinal i

Responsável:  Giul iana Gnutzmans Cardinal i ,  Carol ina
Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes de Marco

 
*Programação sujeita a alterações

             O Workshop de Cirurgia Plást ica I I  do I I  COAM-FAM
é sobre o manejo de pacientes na Urgência e Emergência.   

             O objet ivo é que os alunos possam aprender o
manejo desses pacientes e os t ipos de suturas mais usados
nesses casos.  A intenção é que o workshop prepare os
acadêmicos para a v ida prof issional .

Workshop On-line
Cirurgia Plástica II



Workshop On-line
Cardiologia I

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Gui lherme Pizetta

              O Workshop de Cardiologia I  do I I  COAM-FAM é
totalmente baseado na prát ica cl ín ica e discussão de casos
cl ínicos relacionados ao paciente com Infarto Agudo do
Miocárdio ( IAM).

              O workshop vai  permit i r  que os alunos adquiram
noções básicas e fundamentais sobre a Sd.  Coronariana
Aguda e o que a envolve ( IAM sem supradesnivelamento de
ST,  IAM com supradesnivelamento de ST e angina instave) ,
além de poder acompanhar a simulação de um atendimento
de um paciente com IAM.

             O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando
no internato,  possam entender sobre IAM, o diagnóstico e
tratamento.  A intenção é que o workshop prepare os
acadêmicos para a v ida prof issional .

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Jul iana Si lveira
Gandara,  Ana Laura Zaniboni

 
*Programação sujeita a alterações



Workshop On-line
Cardiologia II

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Gui lherme Capel  Pasqua

         O Workshop de Cardiologia I I  do I I  COAM-FAM é
voltado sobre a parte de cardiologia em r i tmos chocáveis e
não chocáveis.

         O objet ivo desse Workshop é ensinar o aluno a
identif icar ,  por  meio do ECG,  os r i tmos:  chocável
(desfibr i lável)  e  o não chocável  (não desfibr i lável) .  

         E  ainda,  o aluno deve aprender a colocar as pás do
desfibr i lador e quantos Joules ut i l izar  no paciente.  A
intenção é que o workshop prepare os acadêmicos para a
vida prof issional .

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco,  Alana Bohnenberger Medina 

 
*Programação sujeita a alterações



Workshop On-line
Cardiologia III

Descrição:

           O Workshop de Cardiologia I I I  do I I  COAM-FAM é
totalmente voltado para a Cirurgia Cardíaca Pediátr ica.

           Neste Workshop os alunos poderão compreender a
classif icação das Cardiopatias Congênitas e como é feito o
diagnóstico cl ínico e poster iormente como o tratamento i rá
se desenvolver.  Para isso,  é  fundamental  o conhecimento da
anatomia cardíaca bem como a Embriologia básica.  Além
disso,  entenderão quando é real izado o procedimento
cirúrgico e a razão desses procedimentos.  

           O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando
no internato,  possam entender um pouco como é o
tratamento e os t ipos de receitas na atenção básica.  A
intenção é que o workshop prepare os acadêmicos para a
vida prof issional .

Palestrante:  Dr .  Mansur Chaer Alameddin 

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Alana
Bohnenberger Medina

Materiais:
              Para este workshop será necessário:  f ios de
sutura,  pano de algodão,  porta-agulha,  pinça,  tesoura.



Workshop On-line
Medicina do Esporte

Descrição:

            O Workshop de Medicina do Esporte do I I  COAM-FAM
é voltado para o aprendizado da aval iação do desempenho
de at letas de alta performance.

            A parte prát ica e interat iva deste workshop se dá
através de os alunos aprenderem a aval iar  os at letas de alta
performance.  

           O objet ivo é que os alunos possam entrar  em contato
com essa especial idade.  A intenção é que o workshop
prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dra.  Isabela Gutt ier  Gava 

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco,  Alana Bohnenberger Medina



Workshop On-line
Introdução e Manejo de Drogas Anestésicas

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Lucas Rimi

          O Workshop de Introdução e Manejo de Drogas
Anestésicas do I I  COAM-FAM é totalmente voltado para a
introdução dos conceitos e posologia das drogas de indução
anestésica.

          Neste Workshop o palestrante i rá abordar os
conceitos cruciais que todo cl ínico geral  deve saber para
poder ter  uma noção de anestesiologia.  

          O objet ivo é que os alunos possam entender um pouco
como é o manejo das drogas anestésicas.  A intenção é que
o workshop prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

Responsável:  Giul iana Gnutzmans Cardinal i ,  Carol ina
Henriques da Si lva

 
*Programação sujeita a alterações



Descrição:

         O Workshop de Pediatr ia do I I  COAM-FAM é totalmente
voltado para o atendimento ao paciente pediátr ico  na cr ise
asmática.  

         O tema central  do Workshop é sobre cr ise asmática,
voltado para como abordar o paciente e expl icar  como
real izar  a ident if icação,  prescr ição,  evolução,  manejo,
tratamento.  

         A intenção é que o workshop prepare os acadêmicos
para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dra.  Thamara Sigr ist  Longatt i

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Sabrina Clara
Pereira

Local:  FAM 1508 -  5°  andar -  Sala 52 

Workshop Presencial

Atendimento Pediátrico



Descrição:

Palestrante:  Dr .  Ivan Vargas Rodrigues

          O Workshop de Acessos Venosos do I I  COAM-FAM é
totalmente voltado para o treinamento do aluno e seu
conhecimento sobre os t ipos de acessos e a técnica o qual  é
real izado.

          O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros anos
do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão entrando
no internato,  possam treinar  um pouco.  A intenção é que o
workshop prepare os acadêmicos para a v ida prof issional .

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ar iadne
Bonachela de Moura

 
*Programação sujeita a alterações

Local:  FAM 1508 -  4°  andar -  Laboratór io Prát icas
Funcionais

Workshop Presencial

Acessos Venosos



Workshop Presencial

Emergências Obstétricas

Descrição:

            O Workshop de Emergências Obstétr icas do I I  COAM-
FAM é voltado para o atendimento de uma paciente com
Hemorragia Puerperal  e  outro de Eclâmpsia.

           O tema central  do Workshop é sobre as Doenças
Hipertensivas da Gestação.

           A parte prát ica consiste em ut i l izar  o boneco de
simulação para treino e apl icação dos casos cl ínicos.  

          A intenção é que o workshop prepare os acadêmicos
para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dra.  Ana Laura M. Magalhães

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Tatiana Ikeda Condo,  Carol ina Henriques da
Si lva,  Heloísa Macedo

Local:  FAM 1508 -  5°  andar -  Hospital  Simulado -
SimMom 



Workshop Presencial

Atendimento Múltiplas Vítimas

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Maurício Augusto e Edna Barbosa

           O Workshop de Atendimento a Múlt iplas Vít imas do I I
COAM-FAM é totalmente voltado para um atendimento
atípico,  v isto que o atendimento neste cenário é dinâmico e
complexo,  exigindo assim,  organização,  planejamento,
recursos e qual i f icação dos prof issionais.  

          Sendo assim,  neste workshop você aprenderá sobre
anál ise,  atendimento,  procedimento,  discussão de casos e
manejo em acidentes com múlt iplas ví t imas,  além da
estrat i f icação da pr ior idade de atendimentos.

          A intenção é que o workshop prepare os acadêmicos
para a v ida prof issional .

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Jul iana Si lveira
Gandara,  Ana Laura Zaniboni

 
*Programação sujeita a alterações

Local:  FAM 1508 -  1°  andar -  Mezanino



Workshop Presencial

ATLS - Trauma Torácico

Descrição:

         O Workshop de ATLS -  Trauma Torácico do I I  COAM-
FAM O workshop tem como objet ivo apresentar  e ensinar
como deve ser  fei ta a técnica de drenagem torácica em
casos de trauma torácico.

         A intenção é que o workshop prepare os acadêmicos
para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dr .  Rodrigo Ganem Sugino

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 63



Workshop Presencial

Atendimento na Emergência I

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Vinícius Pádua de Carvalho

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco

 
*Programação sujeita a alterações

         O Workshop de Atendimento na Emergência I  do I I
COAM-FAM é sobre SEPSE.

         Este workshop unir  a teor ia à prát ica ,  através de um
caso cl ínico apresentado aos alunos que real izaram a
simulação do atendimento ao paciente e em seguida uma
breve teor ia do atendimento a emergência de um paciente
com Sepse.

        A intenção é que o workshop prepare os acadêmicos
para a v ida prof issional .

Local:  FAM 1508 -  5°  andar -  Hospital  Simulado -
Enfermaria 



Workshop Presencial

Atendimento na Emergência II

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Thiago Rizo

             O Workshop de Atendimento na Emergência I I I  do I I
COAM-FAM é sobre Cetoacidose diabét ica (CAD).

             Este workshop unir  a teor ia à prát ica ,  através de um
caso cl ínico apresentado aos alunos que real izaram a
simulação do atendimento ao paciente e em seguida uma
breve teor ia do atendimento a emergência de um paciente
com cetoacidose diabét ica.

            A intenção é que o workshop prepare os acadêmicos
para a v ida prof issional .

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco

 
*Programação sujeita a alterações

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 64



Workshop Presencial

Atendimento na Emergência III

Descrição:

Palestrante:  Dra.  Camila Lunardi

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Ana Laura
Zaniboni

            O Workshop de Atendimento na Emergência I I  do I I
COAM-FAM é sobre Cetoacidose diabét ica (CAD).

             Este workshop unir  a teor ia à prát ica ,  através de um
caso cl ínico apresentado aos alunos que real izaram a
simulação do atendimento ao paciente e em seguida uma
breve teor ia do atendimento a emergência de um paciente
com cetoacidose diabét ica.

             A intenção é que o workshop prepare os acadêmicos
para a v ida prof issional .

Local:  FAM 1508 -  5°  andar -  Hospital  Simulado -
SimMan 



Workshop Presencial

Reanimação Neonatal

Descrição:

             O Workshop de Reanimação Neonatal  do I I  COAM-
FAM é totalmente voltado para o ensino da Reanimação
Neonatal .

             O objet ivo simular  os procedimentos de reanimação
específ icos ao recém-nascido,  or ientando o aluno de modo
prát ico para desenvolver  as habi l idades necessárias para a
real ização do procedimento com segurança.  A intenção é
que o workshop prepare os acadêmicos para a v ida
profissional .

Palestrante:  Dra.  Claudia Mal isano Barreto 

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco

Local:  FAM 1508 -  5°  andar -  Sala 51 (NewBorn)



Workshop Presencial
Particularidades do Atendimento de Trauma

Descrição:

Palestrante:  Dr .  Eduardo Medeiros

         O Workshop de Part icular idades do Atendimento de
Trauma do I I  COAM-FAM é voltado para os protocolos atuais ,
as situações inusitadas já enfrentadas nos atendimentos de
trauma e como agir  diante dessas situações.

         

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Jul iana
Gandara,  Ana Laura Zaniboni

 
*Programação sujeita a alterações

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 62



Workshop Híbrido

ECG Real à Distância e Telelaudo

Descrição:

              O Workshop de ECG Real  à Distância e Telelaudo do
II  COAM-FAM é totalmente voltado para a prát ica cl ín ica e
discussão de casos cl ínicos relacionados a este tema.

              O objet ivo é que os alunos,  tanto dos pr imeiros
anos do curso e ,  pr incipalmente para aqueles que estão
entrando no internato,  possam entender um pouco como é o
seu funcionamento.  A intenção é que o workshop prepare os
acadêmicos para a v ida prof issional .

Palestrante:  Dr .  Luiz Fel ipe Ramos Gubert  

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Em parceria com MD Produtos

Atenção:  Para este workshop é necessário que cada aluno
inscr i to leve o seu fone de ouvido compatível  com seu
próprio smartphone.

Local:  FAM 1508 -  6°  andar -  Sala 61



Workshop Presencial

CT Palmeiras

Descrição:
             O Workshop no Centro de Ttreinamento do
Palmeiras do I I  COAM-FAM é um workshop externo,  que terá
palestras,  uma parte prát ica e uma visi ta ao centro de
treinamento.

            O objet ivo é que os alunos possam conhecer o
centro de treinamento em uma visi ta técnica.  A intenção é
que o workshop prepare os acadêmicos para a v ida
profissional .

 
*Programação sujeita a alterações

Local:  Centro de Treinamento Palmeiras,  Rod.  Ayrton
Senna,  280 -  Vi la Santo Henrique,  São Paulo -  SP



Workshop Extra

Suturas I

Descrição:

 
*Programação sujeita a alterações

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco

                 O Workshop de Suturas I  do I I  COAM-FAM é
totalmente voltado para o aprendizado e a prát ica de
suturas.

                 Este workshop se dá através de os alunos
aprenderem em uma breve aula sobre os pr incipais t ipos de
pontos e t ipos de f ios.  

              

Local:  FAM 1029 -  Sala de Anatomia ( -1)



Workshop Extra

Suturas II

Descrição:

Responsável:  Carol ina Henriques da Si lva ,  Luciana Fontes
de Marco

 
*Programação sujeita a alterações

                 O Workshop de Suturas I I  do I I  COAM-FAM é
totalmente voltado para o aprendizado e a prát ica de
suturas.

                 Este workshop se dá através de os alunos
aprenderem em uma breve aula sobre os pr incipais t ipos de
diferentes pontos e t ipos de f ios.  

              

Local:  FAM 1029 -  Sala de Cirurgia ( -1)


