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XXXVIII SEMANA MÉDICA/ PRONTO SOCORRO: A URGÊNCIA NO CUIDADO À VIDA. 

Data: 10 e 11 Maio 2021, das 8h às 11H/13h às 16h 

Local: ONLINE (PELO CANAL DA USF NO YOUTUBE) 

Presidente Docente: Dr. Felipe Fernandes Pires Barbosa 

Presidente Discente: Leonardo Bartolomeu C. Impaléa 

O que vamos abordar: A temática abordada neste ano será o cuidado na urgência e 

emergência hospitalar, sendo este um tema com extrema importância na formação do médico. 

É inerente à formação deste o conhecimento sobre as principais demandas de urgência e 

emergência que envolvam todas as idades e diferentes especialidades, seja a cardiologia, a 

ginecologia e a clínica médica e cirúrgica. Contaremos com conteúdos como atendimento pré-

hospitalar (APH), suporte básico de vida avançado, grandes catástrofes, direito médico, entre 

outros.  

A Semana Médica é um evento anual e tradicional da Universidade São Francisco (USF) que está 

em sua 38ª edição. Neste ano o tema central é “PRONTO SOCORRO: A URGÊNCIA NO CUIDADO 

À VIDA”. Será promovida nos dias 10 e 11 Maio de 2021, das 08h às 16h, na modalidade 

excepcionalmente ONLINE (Por conta da atual situação pandêmica da COVID-19).  

O cuidado na urgência e emergência hospitalar é um tema de extrema importância na formação 

do médico generalista. É inerente à formação deste o conhecimento sobre as principais 

demandas de Pronto-Socorro que envolvam todas as idades e diferentes especialidades, seja a 

cardiologia, a ginecologia e a clínica médica e cirúrgica. Contaremos com conteúdos como 

atendimento pré-hospitalar (APH), ATLS, gestão de catástrofes, Psicologia dos desastres, exames 

de imagem no PS, emergência obstétrica e pediátrica, entre outros.  

O evento é realizado pelos discentes do curso de Medicina sob a supervisão de docentes e apoio 

da Coordenação. Tem como principal objetivo o intercâmbio de informações e a aquisição de 

conhecimentos entre alunos, professores, médicos e convidados. 

Durante a programação serão realizadas palestras expositivas com uma abordagem em casos 

clínicos por profissionais de diversas especialidades da área da saúde, vinculados ou não a outras 

universidades, que são convidados pela comissão organizadora do evento para discursar sobre 

a temática proposta. O evento é voltado, principalmente, aos alunos de Medicina, além de 

outros futuros profissionais da área da Saúde. 

Na ocasião os acadêmicos do curso de Medicina também têm a oportunidade de apresentar 

trabalhos científicos na modalidade oral ou em forma de pôster sobre temas de sua preferência, 

propiciando um maior preparo para futuras experiências científicas. Sendo estes julgados e 

premiados ao final do evento. 

Dessa forma, o evento cumpre sua função básica que é a de dar aos alunos do curso de Medicina 

a possibilidade de enriquecerem sua vida acadêmica, tanto como organizadores como 

participantes do evento. 

 



 
 

 

PROGRAMAÇÃO- DIA 01 – DIA: 10/05/2021 

 

 

 

 

Link para acesso dos Participantes: https://www.youtube.com/watch?v=PmoK9cFJn5w 

08:00-08:30: Abertura  

  

08:40 - 09:20: Aula 1 - Residência Urgência e Emergência  

Apresentador: Dr. Pedro Lelli Panizza 

09:20- 09:30 : Dúvidas aula 1  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

  

09:40 - 10:20: Aula 2 - Gestão de Catástrofes e Gerenciamento de Risco  

Apresentador: Dr. Lucas Certain 

10:20 - 10:30: dúvidas aula 2  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

  

INTERVALO 5 MIM  

  

10:40 - 11:20: Aula 3 - Psicologia dos desastres  

Apresentadora: Elaine Gomes dos Reis Alves  

11:20 - 11:30: dúvidas aula 3  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PmoK9cFJn5w


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Link para acesso dos Participantes: https://www.youtube.com/watch?v=cRnSN74LeUo 

 

13:00 - 13:40: Aula 1 - Exames de imagem no OS 

Apresentadora: Dra. Aline Granja Serpa Pires Barbosa  

13:40-13:50: dúvidas aula 1  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

  

14:00-14:40: Aula 2 - APH + ATLS 

Apresentador: Dr. Felipe David Mendonça Chaim  

14:40-14:50: Dúvidas aula 2  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

  

INTERVALO 5 MIM  

  

15:00-15:40: Aula 3 - Traumatismo Crânio Encefálico 

Apresentador: Dr. Paulo Tierno 15:50 - 16:00: Dúvidas aula 3  

TOLERÂNCIA - 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cRnSN74LeUo


 
 

 

PROGRAMAÇÃO- DIA 02 - DIA: 11/05/2021 

 

  

 

 

Link para acesso dos Participantes: https://www.youtube.com/watch?v=Ebz4ZzcepPA 

  

08:00-08:40: Aula 1 - SARA  

Apresentador: Dr. Victor Gomes Martins  

08:40-08:50: Dúvidas aula 1  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

  

 

09:00-09:40: Aula 2 - Emergência Pediátrica: Basic Life Support  

Apresentador: Dr. Rafael Giannasi  

09:40-09:50: Dúvidas aula 2  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

 

INTERVALO 5 MIM  

  

10:00-10:50: Aula 3 - SEPSE / Choque séptico 

Apresentador: Dr. Henrique Palomba  

10:50-11:00: Dúvidas aula 2  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ebz4ZzcepPA


 
 

  

 

 

 

 

 

Link para acesso dos Participantes: https://www.youtube.com/watch?v=4rqJ-ABNet4 

 

13:00-13:40: Aula 1: Taquiarritmias 

Apresentadora: Dra. Cynthia Rocha  

13:40-13:50: Dúvidas aula 1  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

  

14:00-14:40: Aula 2 - Emergência Obstétrica - Pré eclampsia, Eclampsia, HELLP  

Apresentador: Dr. Rodolfo Melare  

14:50-15:00: Dúvidas aula 2  

TOLERÂNCIA - 10 minutos  

  

15:10 - 16:00: Encerramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4rqJ-ABNet4


 
 

 

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS – DIA 10 DE MAIO – 13-16H 

ESCALA 13-15H30MIN – SALA 1 – MODALIDADE: TRABALHO ORAL 

LINK: https://meet.google.com/cxm-afqa-gei 

 

 

ESCALA 13-15H30MIN – SALA 2 – MODALIDADE: E-POSTER 

LINK: https://meet.google.com/ikb-jgjs-vqt 

 

 

 

 

https://meet.google.com/cxm-afqa-gei
https://meet.google.com/ikb-jgjs-vqt


 
 

 

 

ESCALA 13-15H30MIN – SALA 3 – MODALIDADE: E-POSTER 

LINK: https://meet.google.com/okq-gxny-mqc 

 

 

ESCALA 13-15H20MIN – SALA 4 – MODALIDADE: E-POSTER 

LINK: https://meet.google.com/cpo-rrcq-nbx 

 

 

 

https://meet.google.com/okq-gxny-mqc
https://meet.google.com/cpo-rrcq-nbx


 
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS. 

1. PRESENÇA NO EVENTO:  
1.1 Para obter o certificado de participação, é necessário no mínimo, 75% de presença 

no evento. Isso corresponde ao preenchimento de, no mínimo, 6 dos 8 Formulários. 
Estes serão disponibilizados durante o evento no chat do Youtube. Teremos 2 forms 
por módulo. (Check-in e Check-out) 

1.2 Os alunos da Universidade São Francisco deverão preencher os do período 
supracitado. Forms de cada módulo para garantirem sua presença nas atividades 
acadêmicas do dia letivo. 
 

2. DÚVIDAS DURANTE A PALESTRA 
2.1 Devem ser enviadas no chat do Youtube durante a palestra. Ao termino desta, 
sanaremos as eventuais dúvidas.   

 
3. GRUPO DO TELEGRAM 

3.1 Para ficarem sabendo das principais informações entrem no nosso grupo de 
telegrama, link a seguir: https://t.me/joinchat/beRrCDdNg2A2ODFh 
 

4. SORTEIOS E BRINDES 
4.1 Ao final de cada dia, teremos sorteios dos brindes. Fiquem ligados que alguns estão 
sendo feitos pelo instagram. Os demais serão feitos pelo inscrição do evento. 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

- [ ] O apresentador deverá entrar no link disponibilizado na planilha 10 minutos antes do horário 

de inicio da apresentação. Atrasos não serão tolerados. Após o horário de inicio, não será aceito 

mais ninguém. 

- [ ] O apresentador deverá permanecer na sala até o término da sua escala, sendo proibido 

então a saída do mesmo antes do término de todos os trabalhos da sua escala.  

- [ ] O apresentador deverá deixar e-poster/slides já preparados para quando a apresentação for 

solicitada pelos membros da Comissão Científica 

- [ ] A Comissão Cientíifca ficará responsável por cronometrar o tempo de apresentação e poderá 

interromper se esta se estender além do tempo pré-determinado (10 minutos para 

apresentação oral e 5 minutos pra e-poster) 

- [ ] Ao final da apresentação, serão disponibilizados aos avaliadores 2 minutos para realizarem 

perguntas ao apresentador.  

- [ ] Solicitamos que verifiquem quaisquer problemas com com internet, microfone ou camera 

antes de entrar no link da apresentação. A Comissão Científica não se responsabiliza por 

quaisquer intercorrências que ocorram nesse sentido durante a apresentação. 

- [ ] Em caso de eventuais problemas no link disponibilizado na planilha, a Comissão Cientifica 

entrará em contato com os apresentadores enviando um novo link para apresentação. 

https://t.me/joinchat/beRrCDdNg2A2ODFh


 
 

- [ ] Os apresentadores devem ligar e aparecerem na câmera no momento da apresentação e 

devem desligar após a finalização do trabalho. 

- [ ] Estarão presentes na sala até 2 membros da comissão científica, os avaliadores, os 

apresentadores, o respectivo grupo do trabalho e orientadores caso desejem. Serão aceitos até 

2 pessoas por trabalho que não sejam co-autores (exemplo: algum familiar).  

- [ ] As apresentações possuem duas escalas, sendo a primeira das 13h às 14h, e a segunda das 

14h30 às 15h30. 

- [ ] A premiação será na terça-feira (11/05/21) no período vespertino, no momento do 

encerramento do congresso, a partir das 15h, sujeito a pequenas alterações. 

 

CERTIFICAÇÃO 

Todos os trabalhos aceitos e aprovados na XXXVIII Semana Médica receberão certificado de 

apresentação contendo os nomes de todos os integrantes.  

Os trabalhos premiados receberão um certificado de premiação contendo os nomes de todos 

os integrantes.  

Os certificados dos trabalhos científicos da XXXVIII Semana Médica não estão vinculados aos 

certificados de ouvintes da XXXVIII Semana Médica.  

Os certificados serão emitidos com base nas informações contidas no formulário de resumo 

enviado na inscrição dos trabalhos científicos, portanto, devem constar as informações da forma 

como deverão estar no certificado, caso contrário, não serão emitidas segundas-vias.  

Certificados de participação do evento como ouvinte serão liberados pelo site da Universidade 

São Francisco: 

https://www.usf.edu.br/eventos/eventos-exibir/178875763/xxxviii+semana+medicapron 

to+socorro+a+urgencia+no+cuidado+a+vida.htm?pre=0#conteudoInternas. 

Apenas ganhará o certificado aqueles que obtiverem no mínimo 75% de participação no evento. 

 

AGRADECEMOS AOS NOSSOS PATROCINADORES, SEM ELES ESSE 

EVENTO NÃO SERIA POSSÍVEL. 

 

 

 

 


