
 

Relatório de Atividade  

2º Workshop Pré-Internato 

Data: 25/03/2018 

O 2°Workshop Pré-internato foi promovido pela LACC UFJF-GV por, 

além de todos os objetivos do evento citados a seguir, termos recebido um 

feedback muito positivo dos internos que participaram do 1°. Portanto, 

acreditamos que o evento cumpre um papel importante nessa nova etapa dos 

acadêmicos de medicina, o internato e assim, nossa intenção é perpetuar o 

Workshop Pré-internato.  

O evento tem como objetivo:  

- Relembrar conhecimentos teórico-práticos de assuntos e situações, na qual, 

os futuros internos estarão inseridos a partir do internato, permitindo que 

participem de tudo com mais confiança;  

- Complementar o ensino acadêmico de clínica cirúrgica;  

- Promover práticas mais seguras para o paciente após o treinamento correto 

dos procedimentos cirúrgicos; 

- Preparação adequada do interno para vivenciar situações mais complexas;  

 

Sendo assim, foram planejados e oferecidos cursos que os auxiliarão 

nessa nova etapa. A programação foi a seguinte:  

 

2º Workshop Pré - Internato 

Data: 25/03/2018 

Horário:13 às 19 horas 

Local: Oncoleste  

Valor: R$20,00 

Cursos oferecidos: 

1) suturas + anestesia local 

2) protocolo de PCR + intubação orotraqueal de sequência rápida 

3) paramentaçao cirúrgica + lavagem das mãos  

4) montagem da mesa + instrumentação cirúrgica 

Programação 

13:00 às 14:30  

- estação 1: GRUPO A  

- estação 2: GRUPO B 

 

14:30 às 16:00  

Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica                                       

Dr. Cláudio José Pinto Carvalho                                                           
Universidade Federal de Juiz de Fora                                                                          

Governador Valadares 



- estação 1: GRUPO B  

- estação 2: GRUPO A  

 

16:00 às 16:30 COFFEE BREAK  

 

16:30 às 17:45  

estação 3: GRUPO A 

estação 4: GRUPO B 

 

17:45 às 19:00 

estação 3: GRUPO B 

estação 4: GRUPO A 

Para a organização do evento foi cobrado o valor de R$:20,00 por 

inscrição utilizado para a compra dos materiais necessários na execução dos 

cursos (fios, agulhas, seringas, luvas estéreis, luvas de procedimento, 

mascara, touca, línguas de boi, lâmina de bisturi, escova com antisséptico, 

gases, entre outros – tudo descrito no livro caixa da LACC). 

O 2º Workshop Pré-Internato ocorreu no dia 25 de Março de 2018 na 

Oncoleste de Governador, com um total de 23 acadêmicos inscritos e 

presentes (lista de presença em anexo – anexo 1). Além disso, para a 

execução do evento estavam presentes o orientador da liga Prof. Emerson 

Lopes, 04 diretores e os ligantes que puderam estar presentes (lista de 

presença em anexo – anexo 2).  

Os cursos funcionaram da seguinte forma, seguindo a programação 

definida anteriormente.  

 

Curso 1: Paramentação cirúrgica + antissepsia das mãos 

Responsáveis: Letícia Coelho, Israel Deagostini e Vanessa Oliveira 

Nessa estação foi criado um ambiente de bloco cirúrgico com local para 

paramentação, antissepsia das mãos, colocação e retirada do capote cirúrgico 

e de luva estéril. Inicialmente foi relembrado o funcionamento do bloco 

cirúrgico, as técnicas de escovação e lavagem das mãos, de secagem das 

mãos, colocação do capote cirúrgico e da luva estéril, o cuidado com o 

ambiente limpo e a importância da não contaminação. Em seguida foi 

demonstrado aos participantes como funcionaria a prática dessa estação 

baseada no passo a passo realizado da entrada do bloco até o início da 

cirurgia. A dinâmica prática funcionou da seguinte maneira: para entrar no local 

simulado como bloco o aluno deveria avisar que estava de pijama cirúrgico e 

se paramentar com gorro, máscara e propé e, somente com todos esses 

adereços poderia entrar no local. Em seguida realizava-se a lavagem 

antisséptica das mãos com a escova própria e seguindo todos os passos de 



uma escovação adequada e ao final desse momento era realizada a secagem 

das mãos com material estéril. Após essas etapas, era aberto e vestido o 

capote cirúrgico de forma correta e, em seguida, vestia-se as luvas estéreis e o 

participante deveria ficar ao lado em uma posição que não contaminasse. Por 

fim, retirava-se a luva cirúrgica e o capote sem entrar em contato com as partes 

contaminadas. Sendo assim, no terceiro momento cada aluno passou por essa 

dinâmica de simulação do bloco e pode praticar o passo a passo. Ao final da 

atividade os participantes puderam tirar suas dúvidas e praticar o que tiveram 

mais dificuldade.  

 

Curso 2: Instrumentação cirúrgica 

Responsáveis: Lucas Magno e Juliana Cosme 

Nessa estação, foi realizada a montagem de uma mesa cirúrgica com o intuito 

de simular uma cirurgia e relembrar os principais instrumentos cirúrgicos para 

os alunos, dentre eles: tesouras, porta-agulha, pinças, bisturi e lâmina entre 

outros. Além disso, foram discutidas instruções de como se comportar como 

instrumentador, as formas de entregar cada instrumento, como realizar a 

montagem da mesa e dicas úteis sobre o bloco cirúrgico e cirurgia em geral. 

Foram mostrados também instrumentos de videolaparoscopia com o intuito de 

ilustrar uma realidade que se torna cada vez mais comum na pratica cirúrgica, 

e estará presente na pratica do internato. 

Os alunos puderam ver cada instrumento, realizar a montagem da lamina do 

bisturi, simular a entrega de instrumentos para um cirurgião, além de tirar todas 

as dúvidas sobre os instrumentais e sobre cirurgia. 

 

Curso 3: Ressuscitação cardiopulmonar e Intubação orotraqueal; 

Responsáveis: Arthur Sette, Matheus Alexandre, Paulo Bitarães, Samyr Lopes 

e Vanessa Oliveira. 

Essa estação foi dividida em dois momentos, sendo que, no primeiro momento 

foi abordado sobre intubação orotraqueal, baseando-se no que é mais visto na 

prática clínica de um médico generalista, a intubação em sequência rápida. Foi 

explicado quando é necessária e seus princípios básicos de realização, ou 

seja, as drogas utilizadas, dosagens e a forma correta de laringoscopia e 

passagem do tubo. Ainda, comentou-se sobre os cuidados pós intubação e 

frequentes equívocos que devem ser evitados na prática clínica diária. No fim 

desse momento, foi permitido que os alunos tirassem suas dúvidas e permitido 

que os alunos praticassem a laringoscopia e passagem do tubo nos 

manequins. 

Em seguida, foi realizada uma estação teórico-prática de Suporte Básico de 

Vida (SBV) e de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC). Os alunos 

tiveram a oportunidade de treinar nos manequins a realização de compressões 

torácica efetivas, além de passarem por uma simulação de Parada 

Cardiorrespiratória (PCR) no ambiente intra-hospitalar, onde foi exigido deles a 

liderança do médico da equipe, técnicas corretas de compressões e 



ventilações, cronometragem dos ciclos da RCP, leitura de ritmo cardíaco e 

condutas adequadas perante sua interpretação, como a indicação ou não de 

drogas bem como suas dosagens. Durante a estação, os alunos puderam 

esclarecer dúvidas. 

 

 

Curso 4: Suturas + anestesia local. 

Responsáveis: Abner Machado, Gabriel Diniz, Iara Arruda, Juliana Cosme, 

Késia Meirelles, Lucas Magno 

Nessa estação os alunos foram divididos em duplas e cada dupla foi destinada 

à um ligante responsável, para que as práticas fossem melhor visualizadas e 

treinadas pelos alunos. As duplas foram organizadas em mesas contendo 01 

língua de boi, 6 fios nylon, 02 agulhas, 02 seringas, 02 pares de luvas para 

serem divididos entre eles.  

Inicialmente foi discutido em voz alta detalhes sobre os fios, sobre os 

anestésicos, sobre os passos para realização de uma boa sutura, sobre 

assepsia, abertura dos matérias estéreis, descarte correto dos materiais 

perfuro-cortantes.  

Em seguida, cada ligante responsável pela estação iniciou as práticas em sua 

mesa, começando pela abertura de agulha e seringa estéril, colocação e 

retirada da agulha na seringa evitando acidente perfuro-cortante e aplicação 

correta do anestésico local (foi utilizada água para simular o anestésico). 

Posteriormente a essa etapa, foi dado início ao treinamento das suturas, sendo 

ensinados e diversas vezes praticados os pontos simples, em X, em U, Donatti, 

contínuo festonado, baseando sempre no tempo, nas dificuldades e dúvidas 

das duplas. 

A abertura do evento aconteceu as 13horas e 10 minutos pela 

presidente da LACC Vanessa Oliveira que explicou como seria o 

funcionamento do Workshop. Em seguida, os participantes se dividiram em 

grupo A e grupo B com 12 pessoas em um grupo e 11 no outro e foram 

direcionados aos primeiros cursos: grupo A para curso 1 e grupo B para o 

curso 2. Após o tempo estipulado os grupos A e B trocaram entre si, indo o 

grupo B para o curso 1 e grupo A para o curso 2. As 16 horas foi encerrado os 

primeiros cursos do workshop e foi oferecido um coffee break a todos os 

participantes. 

O segundo momento do evento teve início as 16 horas e 30 minutos, 

como previsto, e contou com mais dois cursos. Novamente os participantes se 

dividiram em grupo A e B e foram direcionados: grupo A ao curso 3 e grupo B 

ao curso 4, sendo que, após o tempo estipulado de curso os grupos trocaram 

entre si, indo o grupo B para o curso 3 e o grupo A para o curso 4.  

O evento foi encerrado as 19hrs pela presidente da LACC Vanessa 

Oliveira que agradeceu a presença dos acadêmicos da Med IV, conversou um 



Estação prática de Sutura e Anestesia local 

2° Workshop Pré Internato LACC 

pouco sobre a postura dos acadêmicos nos ambientes que estarão inseridos, a 

relevância de uma boa convivência com todos os profissionais que terão 

contato e desejou à eles muita dedicação, aprendizado e sucesso nessa nova 

etapa da faculdade de Medicina.  

Fotos do evento: 
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_______________________________ 

 Vanessa Carvalho Marçal de Oliveira                                                                

(Presidente) 


