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NOITE – 18:30 às 22 horas 

 

PALESTRA  (De 18:00 as 19:00 horas) 

Prof. Dr. Silva-Nèto - Neurologista e Professor da 
UFPI – Campus Parnaíba 

 

Tema: A evolução do conhecimento sobre cefaleia: 
Do período paleolítico aos dias atuais" 

 Médico pela UFPI (1995). Fez Mestrado e Doutorado em 
Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, na área de 
Neurologia, na Universidade Federal de Pernambuco (2011-
2016). É membro da Academia Brasileira de Neurologia, 
Sociedade Brasileira de Cefaleia e International Headache 
Society; Fundador e Secretário da Associação Piauiense de 
Neurologia e Neuropediatria do Piauí (2009-2011) e Secretário 
do Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira 
de Neurologia (2008-2010). Desde 1998, dedica-se ao estudo 
das cefaleias. É fundador e diretor da primeira clínica de cefaleia 
das regiões Norte e Nordeste do Brasil. É um dos tradutores da 
International Classification of Headache Disorders, Third Edition 
(ICHD-3) para a língua portuguesa. Publicou 55 artigos 
científicos, sendo 34 em periódicos nacionais; e 21, em 
internacionais, além de ter escrito 7 livros de Neurologia, sendo 6 
sobre cefaleia. É membro do corpo editorial da Headache 
Medicine, desde 2010 (editor associado, a partir de 2018); e dos 
Arquivos de Neuro-Psiquiatria, desde 2018. É revisor de 
períodos nacionais e internacionais 

 

 

 

 

- CERIMÔNIA DO JALECO - 

19:30 às 21:00 horas 
  
 

 

 

Coquetel de Confraternização e Encerramento 

 

 



APRESENTAÇÃO 

  

 O curso de Medicina na Universidade Federal do Piauí 

no campus Senador Helvídio Nunes de Barros em Picos – Piauí, 

já é uma realidade. Por conta disso, para celebrar os três anos de 

funcionamento do curso os estamos propondo o  I ENCONTRO 

DE MEDICINA DO CSHNB que tem como lema UM OLHAR 

DIFERENCIADO NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Nesse contexto, 

tem como proposta debater sobre temas da realidade e principal-

mente sobre a importância da Medicina como suporte e olhar 

diferenciado na assistência a saúde. Como a proposta do curso 

de Medicina no campus de Picos é trabalhar com atividades com 

enfoque nas metodologias ativas e o curso é pautado no método 

PBL , que é uma sigla que vem do inglês, Problem Based Lear-

ning, que representa a Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP), ou seja, um novo método de ensino adotado pelo nosso 

curso, sendo considerado um bom recurso didático e uma estraté-

gia pedagógica inovadora. Essa metodologia quebrou o paradig-

ma de aula tradicional, com disciplinas curriculares distanciadas 

umas das outras, desta forma, a participação de todos se torna 

essencial, incentivando o trabalho em grupo e a comunicação.  

 Com essa proposta de trabalho, o Curso de Medicina da 

UFPI – CSHNB, tem a satisfação de convidar toda a comunidade 

acadêmica, bem como as instituições de ensino e saúde, para 

que possamos discutir em 30 horas de atividades, ações eficazes 

através de palestras e minicursos, visando melhoria de ações e 

qualidade de vida, com um enfoque diferenciado na assistência à 

saúde.  

 Vale ressaltar que o I Encontro de Medicina, acontecerá 

simultaneamente ao evento “C da ciência”, Evento Científico pro-

movido pelo campus, confirmando assim a interdisciplinaridade e 

as vivências da Saúde.    

  

MINI – CURSOS  

DIA 18/10/2018 – QUINTA-FEIRA: MANHÃ  

 

TEMA 01: Microbiologia laboratorial na rotina: procedimentos, 
correlações clínicas e interpretação 

Ministrante: Profa. Dra. Thially Braga Gonçalves Lacerda 

Conhecer e executar as rotinas mais frequentes realizadas 

nolaboratório de Microbiologia, suas correlações clínicas e como 

interpretá-las 

 

TEMA 02: ADIPI – Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na 

Infância 

Ministrante: Médica / Profa. Esp. Ellen Barros Luz 

Objetivos: Melhorar o atendimento as crianças. Capacitar os 

profissionais de saúde para o adequado atendimento e 

reconhecimento de riscos para iniciar o mais precoce possível às 

terapias reduzindo as complicações. 

 

TEMA 03: Anatomia palpatória relacionada com a clínica 

Ministrante: Profª. Drª. Katrine Bezerra Cavalcanti 

Objetivos: Abordar aspectos relativos à avaliação de estruturas 

musculoesqueléticas corporais, por meio de técnicas palpatórias. 

Destacam-se tópicos conceituais relacionados à técnica e seus 

princípios, assim como as condutas para análise e interpretação de 

achados referentes à consistência de tecidos corporais investigados a 

partir do aparelho locomotor. Desta forma, pretende-se identificar 

estruturas do aparelho musculoesquelético por meio de palpação. 

 

TEMA 04: “Cartas na mesa” – Comunicação das más notícias. 

Ministrante: Médica / Profa. Esp. Larissa Almondes da Luz 

Objetivos: Conhecer o processo e as estratégias para 

comunicação empática na atenção primária em saúde. Apresentar as 

estratégias para comunicação difícil em saúde.  

 

TEMA 05: Metilfenidato (ritalina®): do seu papel no controle do 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) ao 

riscos da automedicação  

Ministrante: Prof. Dr. Italo Rossi Roseno Martins 

Objetivos: realizar debate sobre a utilização do metilfenidato 

como ferramenta terapêutica no TDAH, o qual compõe um tratamento 

mais amplo, que inclui medidas psicológicas, educacionais e sociais. 

Adicionalmente, debater-se-á o uso indiscriminado do metilfenidato 

como substância supostamente promotora de ganho cognitivo em 

usuários não portadores de TDAH, suas repercussões e agravos. 

.  

PROGRAMAÇÃO 

DIA 16/10/2018  

TERÇA-FEIRA:  MANHÃ E TARDE 

ABERTURA  ( De 8:00 as 8:30 horas ) 

Composição da Mesa: 

Magnífico Reitor: Prof. Dr. José de Arimatéia D. Lopes 

Diretor do Campus: Prof. Dr. Francisco Gleison 

Coord. do Curso de Medicina: Profa. Patrícia Batista 

Coordenador Geral do Evento: Prof. Renato Mendes 

Representantes do Conselho Regional de Medicina 

 

MESA REDONDA COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE  

(De 8:30 as 10:00 horas) 

TEMA: O PAPEL INTEGRADOR DA SAÚDE: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

Representante do Conselho Regional de Medicina / Coordenadores de 

Cursos de Medicina, Enfermagem e Nutrição / Representante Discente. 

 

PALESTRA  (De 10:30 as 12:00 horas) 

 

EDUCAÇÃO POPULAR: A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA NA 

GRADUAÇÃO 

Profa. Dra. Fátima Regina Nunes de Sousa 

 

 

CURSO DO SAMU  ( De 14:00 às 18:000 horas ) 

EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR 

Suporte básico / Equipe do SAMU— Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência— UNIDADE PICOS 

  

 

 

DIA 17 / 10 / 2018 

 QUARTA—FEIRA: MANHÃ E TARDE 

( De 08:00 às  12:00 e de 14:00 às 18:00) 

Dia C da Ciência. Evento no Centro de Picos – Praça “Josino Ferreira”.  

 

Sejam bem vindos  !! 


