
 

 

 Liga de doenças infecciosas e parasitárias (DIPA) 

 Diretoria atual : 

Presidente: Giovanni Tani Beneventi (gijotani@hotmail.com) 

 

 Época preferencial do curso introdutório:  

Geralmente no fim de novembro 

 

 Atividades da Liga: 

Atividades teóricas todas as segundas das 12h às 13h, que envolvem 

aulas teóricas ministradas por professores e apresentações de casos 

clínicos e seminários pelos alunos. Atividades práticas às quintas, das 

12h às 13h, podendo ser no ambulatório ou enfermaria. As 

enfermarias ocorrem todas as quintas, enquanto que os ambulatórios 

dependem da disponibilidade da responsável do local. Para as 

atividades práticas, os grupos se revezam 1 por semana. Temos 

atualmente 6 grupos de 4 pessoas. 

 

  Público alvo da Liga:  

2º, 3º e 4º anos do curso de medicina 

 

 Preceptores:  

Guilherme Furtado e Gilberto Turcato  

 

 Informações adicionais: 

As aulas teóricas, seminários e casos clínicos são no térreo do ed. dos 

anfiteatros. A enfermaria é no 7º andar do HSP, e o ambulatório é na 

rua Loefgreen, 1588. As aulas teóricas e os seminários sempre 

abordam uma doença ou alguma classe de doenças (ex: hepatites, 

meningites, etc...), os casos clínicos são baseados nos casos sobre os 

quais os alunos fizeram anamnese na sua ida à enfermaria, e então eles 

apresentam um deles na forma de powerpoint (incluem a anamnese, 

exame físico e comentários sobre a doença do paciente ou hipóteses 

diagnósticas). Na enfermaria os alunos devem fazer uma anamnese 

com algum paciente previamente (antes de quinta), e então na quinta 

o caso é discutido com o preceptor e ocasionalmente o paciente é 

abordado novamente para sanar as dúvidas que ainda permanecerem. 

No ambulátorio os alunos optam por fazer o atendimento dos 

pacientes ou então acompanhar uma consulta no local. 

Aborda temas relacionados a essas doenças (bacterianas, virais, 

fúngicas, parasitárias), vai desde a apresentação do patógeno até as 

formas de transmissão, quadro clínico, diagnóstico, tratamento e 

prevenção 
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