
RELATÓRIO FINAL

CAPACITAÇÃO IMPLANTE SUBDÉRMICO
Pela plataforma virtual Webex Meetings
& Consultório Derraik Mulher
Capacitação teórica e prática para residentes

08/07/2020 (teórica)

11/07, 25/07 e 01/08 (prática)



Objetivos  e  Metas

Capacitação teórica e prática sobre manejo e inserção de 

implante subdérmico para residentes do curso de medicina.

A carga horária é de 120 minutos de aula teórica e 120 minutos 

de treinamento prático no consultório da Derraik Mulher.

Captação de fotografias das etapas da capacitação.

Nosso Instituto irá certificar os médicos que passaram pelas 

duas etapas.

Público

Público alvo de residentes do curso de graduação de Medicina 

interessados em fazer capacitação para manejo e inserção do 

método contraceptivo reversível de longa ação – implante 

subdérmico. 

32 médicos residentes participaram da capacitação teórica

4 fizeram a capacitação prática no dia 25/07/2020

6 fizeram a capacitação prática no dia 01/08/2020

16 receberam certificado do Nosso Instituto

Estratégias de Ação

Busca espontânea de residentes através de boca-a-boca.

Aula teórica foi realizada virtualmente pela plataforma Webex 

Meetings, gentilmente cedida pela MSD. Capacitação prática 

será realizada no consultório da Derraik Mulher.

Captação de Recursos

Foram utilizados insumos advindos de doação: Implanon NXT 

foram doados pela ControlLab Controle de Qualidade P Labo-

ratórios Ltda.

Informações adicionais

Capacitação teórica de 32 profissional de saúde.

Capacitação prática de 16 profissionais de saúde.

Material anexo

Fotos do encontro.

Material pedagógico criado por Dra. Ana Teresa Derraik espe-

cialmente para a aula teórica.

Certificado para quem concluiu a capacitação teórica e prática, 

com carga horária de 4 horas, incluindo inserção de implantes 

subdérmicos em manequim e pacientes.
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