
Aperfeiçoamento em Psicopatologias e Estruturas Clinicas Turma  
 
 
 

APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NO CUIDADO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DETALHADO DO CURSO 

 

 
 
 
 

 
EQUIPE DOCENTE 

 

CONTEÚDO  EMENTA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ASSUNTO DATA E HORÁRIO MINISTRANTE 

 
I 

Capacitar graduandos em enfermagem e 
enfermeiros para a utilização da ultrassonografia 
na avaliação da rede vascular periférica (venosa e 

arterial) 

Princípios básicos da ultrassonografia 

Punção venosa periférica guiada por ultrassom 

Punção arterial guiada por ultrassom 

 

Aula teórica (telepresencial):  
08/10 (das 19:00 às 21:30) 

 
Todos os participantes inscritos 

Geferson Antônio 
Fioravanti Junior 

II 
Capacitar graduandos em enfermagem e 

enfermeiros para a utilização da ultrassonografia 
na avaliação do resíduo vesical 

Revisão sobre os princípios básicos da ultrassonografia 
Revisão da anatomia por imagem do sistema urinário 

Técnica para avaliação do resíduo vesical por 
ultrassonografia 

Atividade avaliativa 

Aula teórica (telepresencial): 
13/10 (das 19:00 às 21:30) 

Todos os participantes inscritos 

Geferson Antônio 
Fioravanti Junior 

III 
Demonstrar a utilização da ultrassonografia como 
método na punção de acessos venosos e arteriais 

e na avaliação do resíduo vesical 

Treinamento sobre o uso da ultrassonografia como 
método na punção de acessos venosos e arteriais 

 
  Treinamento sobre o uso da ultrassonografia como 

método na avaliação do resíduo vesical 

Aula prática (presencial):  
16/10 

 
Participantes inscritos na turma 

1: das 08:00 às 13:00 (20 
alunos)  

 
Participantes inscritos na turma 

2: das 14:30 às 19:30 (20 
alunos) 

Geferson Antônio 
Fioravanti Junior 
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MINISTRANTE CURRÍCULO RESUMIDO 

Geferson Antônio Fioravanti Junior 

Graduado em Enfermagem pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos. Especialista em Docência em Saúde pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Ciências da Saúde pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atua com 
enfermeiro assistencial na UTI do Complexo Hospitalar da Santa 

Casa de Porto Alegre. Professor da Unisinos nas disciplinas de 
Adulto Crítico, Urgência e Emergência, Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e Estágio Curricular. Professor 

Coordenador da Liga Acadêmica de Ultrassonografia Point of Care 
(LAPOCUS), que envolve alunos dos cursos de enfermagem e 

medicina. Tem vasta experiência na utilização do Ultrassom na 
punção venosa e arterial, na inserção do PICC guiado por ultrassom 

e na avaliação da bexiga. 


