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OBSERVAÇÕES 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace fez perguntas para os responsáveis pelas bolsas (CAE), as datas para entrega de documentos ainda estão 
suspensas devido ao recesso, a pessoa que tiver direito a bolsa receberá desde o mês de feriado e o processo é 
decorrente de decisões feitas em Florianópolis e a furb só acata, ou seja, as bolsas só serão dadas a partir da 
liberação feita lá em Florianópolis. Carolina sugeriu fazer uma pergunta a respeito de um abaixo assinado que tem 
circulado na internet, para pedir a diminuição da mensalidade durante o período sem aula devido ao coronavirus. 

02. 

Sobre o abaixo assinado que está circulando na internet, para uma diminuição nas parcelas dos cursos, a FURB já se 
posicionou negativamente em suas redes sociais, o que deve ser avaliado é a possibilidade de renegociação de 
dividas sem cobrança de juros devido ao problemas econômicos que o país enfrentará. Outra questão é referente 
como serão feitas as avaliações, segundo o departamento fica a critério dos professores, se farão online ou não. Uma 
ideia do Wallace é fazer uma planilha online no Excel, compartilhada com os líderes de turmas, para que tenha um 
controle se as aulas estão ocorrendo ou não via Microsoft teams. Reforçamos o bom trabalho do marketing, pelas 
postagens feitas durante o período de quarentena, a partir de agora, talvez diminuir as postagens de dicas de filmes, 
séries, livros. Carolina sugeriu em fazer uma publicação separada com os assuntos de provas de residência, 
pensando que agora os alunos precisam estudar o conteúdo de aula, mas que ainda é importante liberar os assuntos 
mais recorrentes em provas de residência. João sugeriu dicas de aplicativos de estudos. Rafael sugeriu outras 
possibilidades de dicas, teatros, museus (online). Ideia do Wallace é pedir para o departamento utilizar os horários 
vagos das aulas práticas com as aulas teóricas, para já adiantar e suprir mais a reposição depois. Wallace trouxe 
outra ideia, a respeito de ligas de outras universidades que estão fazendo palestras por live, o único problema, 
relatado por Larissa, é sobre a certificação pela ABLAM, mesmo assim será sugerido no grupo das ligas. Fazer uma 
campanha anti Fake News sobre as notícias que saem sobre o vírus.  

03. 

Reunião online feita com a empresa W2O, que deu um orçamento de R$ 16.000,00, disse que não dá para baixar o 
preço, talvez só tirar um pouco da hospedagem, mas não do preço do aplicativo em si. João já fez contato e está 
esperando retorno de pessoas que fazem aplicativos em modo “freelancer”, tanto alunos, quanto o namorado da 
Marinara, pois as empresas acabam cobrando muito mais caro. 

04. 

Wallace pediu um post sobre o UNIEDU, com as perguntas feitas por nós e respostas dadas pela CAE. O porta jaleco 

já foi vetorizado pelo Douglas, que irá enviar para a Brenda hoje, que verá com a empresa o valor certinho, para abrir 

inscrições para quem tiver interesse em comprar. Faltam as camisetas da gestão e da medicina. Boas vindas às 

novas integrantes do marketing do CAMBLU. 

Quanto ao processo seletivo para o novo integrante do marketing do CAMBLU, ocorreu em duas etapas. A primeira, 

contou com uma votação das artes enviadas pelos candidatos durante a inscrição para o cargo, no qual os 

candidatos mais votados foram:  

Fabiane Kaori: 12 votos 

Gabriela Scheidt: 11 votos 

Laísa Scremin: 8 votos 

Amanda Derlam: 7 votos 

Yuri Zapella: 7 votos 

A segunda etapa do processo seletivo, foi uma entrevista individual com os candidatos juntamente com o presidente, 

vice-presidente e marketing do CAMBLU. 

As candidatas escolhidas foram Gabriela Scheidt e Laísa Scremin, diante dos votos dados pelos integrantes do 

CAMBLU que participaram da entrevista.  

A descrição completa do processo seletivo está anexada à ata.  

05. 

Rafael Coelho teria uma reunião com o Clovis, que foi postergada, mas o mesmo deu retorno pelo WhatsApp e disse 

que não poderá nos ajudar tanto, mas deu nome de outros dois professores que poderão nos ajudar, Carlos Nunes e 

Ernani. Reunião será marcada via Microsoft Teams, com os três professores. Entrar em contato com a biblioteca 

sobre a possibilidade de correção de textos online.   

06. 
Reunião ficou para quarta-feira entre Wallace, Larissa e a professora Andrea Wuo, sobre o projeto da revista. 

07. 

Carolina já está providenciando o contato e um documento com os demais centros acadêmicos que fazem uso do 

bloco J, para ver qual seria o uso dos armários e qual o interesse dos demais cursos nisso, pois só a medicina não 

teria força para pedir os armários. 

08. Julia já enviou os documentos do repasse para o DCE, mas devido ao coronavirus, ainda não houve resposta. 

09. 

Reunião está marcada para o dia 1º/04/2020, dentre as pautas, a mais urgente é a data da SECIMED, importante que 

a comissão da SECIMED se organize, marque uma reunião antes da reunião do colegiado, para conseguir levar 

algumas ideias para a reunião. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

10. 

Foi criado um grupo com três pessoas interessadas, já foram marcadas as datas, que ainda serão confirmadas 

devido ao coronavirus. As aulas/conversações serão feitas quinzenalmente. Ideia dada pelo Wallace em fazer pelo 

Microsoft Teams, devido ao período de quarentena. E Vanessa sugeriu de fazer uma enquete, a respeito do interesse 

dos alunos em participarem, via Instragram. Gabriela S. deu ideia de fazer uma arte apresentando os professores 

para postar em nossas redes sociais, juntamente com um formulário com para quem tem interesse em participar. 

11. 

Precisamos decidir qual a arte do podcast, será feita uma votação no facebook, gravar o primeiro episódio de 

apresentação, para que seja lançado na semana que vem já.  Entrar em contato com as ligas, para ajudarem em 

forma de parceria na elaboração dos podcasts com temas que são datados no calendário. 

12. 
Douglas disse que provavelmente a noite cultural não poderá ser feita nesse semestre devido ao coronavírus. Deverá 

ser feita reunião para decidir o que fazer. 

13. 

PAATC não teve nenhum inscrito, pois devido à quarentena todos os congressos foram postergados, a ideia é que no 

segundo semestre ajuda seja feita para mais alunos. 

Votação do PAF, três ligas inscritas: LIPLAS (1ª Jornada Catarinense das Ligas de Cirurgia Plástica), LIEM (Jornada 

Acadêmica de Obesidade), LIMAC (1ª Jornada de Eletrocardiograma da Universidade Regional de Blumenau).  

LIPLAS: 2 votos 

LIEM: 2 votos 

LIMAC: 11 votos 

obs: Wallace não votou pois faz parte da diretoria de uma das ligas. 

Os projetos que concorreram estão anexados. 

Mesmo que não ocorra neste semestre, a Liga que vencer, continuará com a ajuda de custo se ainda sim realizar o 

evento. Ideia do Wallace é dar um prazo para a liga vencedora para confirmar se irá realizar o evento ou não. E como 

é um projeto semestral, ocorrerá novamente no próximo semestre.  

14. 

Existe a possibilidade de fazer reiki na modalidade à distância, e também a ideia de um curso online de reiki para os 

alunos. Ideia para a CAE fornecer auxilio psicológico online aos alunos, eles já estão montando um projeto sobre isso 

com o curso de psicologia. Se a CAE não se manifestar, nós do centro acadêmico entraremos em contato com o 

curso de psicologia, ou outros psicólogos que tenham interesse. 

15. 
Dificuldade de fazer os quatro workshops todos em um semestre só, a ideia é que o Workshop de currículo lattes seja 

feito online, para adiantar. Douglas e João ficaram responsáveis em organizar. 

16. 

Cartório patrocinador do CAMBLU ficou de enviar a procuração para o atual administrador do CNPJ Dr. Richard 

Luzzi, devido o isolamento social da pandemia pelo COVID19, João V. Fantini irá confirmar se o cartório está 

operando e perguntar sobre onde parou processo de regularização. 

17. 

Carolina ressaltou, conforme informado pela CAE, que o DCE estava presente nas reuniões de aprovação do 

decreto, mas que demoraram para agir e se posicionar a favor dos alunos. Vão aguardar uma nova reunião com a 

ALESC para emitir nota. 
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______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing  
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______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

OBSERVAÇÃO: Assinaturas realizadas pelo programa Adobe durante o período de quarentena, tendo 

em vista que não é possível realizar a assinatura da ata pessoalmente. 



 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O MARKETING DO CAMBLU 

O marketing do CAMBLU está de cara nova! As novas integrantes são: Gabriela Scheidt e Laísa Scremin. 

O processo seletivo contou com duas etapas: 

1. Votação das artes de cada inscrito de forma anônima, em que o nome dos participantes foi retirado, 

sendo a diretoria responsável por votar nas 4 artes que mais gostou. Houve empate do último colocado, 

sendo então selecionados para a entrevista 5 candidatos.  Fabiane Kaori - 12 votos. Gabriela Scheidt - 

11 votos. Laísa Scremin - 8 votos. Amanda Derlam e Yuri Zapella - 7 votos. Roberto Santangelo - 5 

votos. Jamile Perini - 2 votos.  

2. A entrevista iria acontecer pessoalmente, no entanto, entramos em recesso devido ao COVID-19. 

Assim, cada participante ingressou em momentos distintos no grupo do WhatsApp contendo 

Presidente, Vice-presidente e Marketing (marketing 2020 e marketing 2019). A entrevista foi 

direcionada a conhecimentos técnicos relacionados ao marketing, à produção artística, e ao interesse 

em entrar no CAMBLU. As 7 perguntas foram: 1) Possui experiência no cargo de marketing ou em 

elaboração de artes? Se sim explique. 2) Quais são as outras atividades extracurriculares que 

possui envolvimento? 3) Quanto tempo demorou para elaborar a arte que enviou para o 

CAMBLU? Contou com alguma ajuda? 4) Qual programa utilizou para a elaboração da arte? 

5) Você se considera uma pessoa criativa? 6) Quantas horas por semana teria disponível para 

elaboração de artes? 7) Por que fazer parte do CAMBLU? Nenhuma pergunta poderia ser 

adicionada pelos membros. 

Ao final, o grupo se reuniu para fazer as considerações de cada candidato. Em seguida, enviaram o seu voto 

ao Presidente do CAMBLU para computar quem seria o escolhido. Dessa forma, houve empate entre as duas 

candidatas supracitadas. 

Diante da situação, sabendo que há uma grande demanda do marketing, e considerando a experiência dos 

membros da antiga gestão (incluindo marketing 2019), o Estatuto do CAMBLU foi revisado e não há artigo 

que vá contra essa decisão. Sendo assim, as duas mais votadas nas duas etapas foram as selecionadas! 
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1 INTRODUÇÃO 

A I Jornada Catarinense das Ligas de Cirurgia de Plástica baseia-se em experiências 

pré-existentes nos estados do Paraná, Rio Grande do sul e São Paulo. A partir de pesquisas 

realizadas pela diretoria da LIPLAS, constatou-se que no estado de Santa Catarina havia 

apenas 02 ligas da especialidade, sendo uma na FURB e outra na Unisul Pedra Branca em 

conjunto com a UFSC. Essa última é vinculada ao Serviço de Residência em Cirurgia Plástica 

do HU-UFSC, o qual é vinculado ao MEC e à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 

(SBCP). A LIPLAS procurou fazer contato com a LACIP-Unisul/UFSC para conversar sobre 

possíveis parcerias e o resultado foi extremamente positivo.  

A diretoria da LIPLAS teve a oportunidade de estagiar no serviço do HU e constatar a 

excelência do serviço o qual possui inúmeros cirurgiões plásticos credenciados à SBCP e 

residentes dispostos a auxiliar em workshops e futuras palestras. Assim, a LIPLAS e a 

LACIP, após constatarem que Santa Catarina possui apenas um serviço de residência na 

especialidade e, ainda, que nunca sediou um evento interligas de Cirurgia Plástica, decidiram 

criar a “I Jornada Catarinense das Ligas de Cirurgia Plástica”. 

Tal decisão baseou-se na necessidade de realizar um evento teórico-prático de caráter 

estadual a fim de proporcionar uma visão abrangente da especialidade, para que os 

acadêmicos de Medicina possam avaliar sua vocação pessoal para o exercício da cirurgia 

plástica, além de fornecer conhecimentos básicos indispensáveis à formação de qualquer 

médico. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar aos acadêmicos de Medicina do estado de Santa Catarina a uma visão 

abrangente da Cirurgia Plástica, através de conhecimentos teóricos e práticos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Apresentar conhecimentos teóricos da Cirurgia Plástica que beneficiarão todos os 

participantes do evento, independente da futura área de atuação. 

b) Promover um Workshop de Retalhos a fim de aproximar os acadêmicos das 

atividades práticas da cirurgia plástica. 
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c) Auxiliar os acadêmicos que se interessam pela especialidade a terem mais 

conhecimentos para decidirem se a cirurgia plástica é a escolha certa para o que 

pretendem na futura carreira. 

d) Ampliar o contato dos acadêmicos com a cirurgia plástica, especialidade pouco 

discutida durante a graduação. 

e) Desmistificar a distorção acadêmica e publicitária com a qual a cirurgia plástica 

sofre atualmente. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

As Ligas Acadêmicas de Cirurgia Plástica entendem a necessidade de apresentar e 

promover uma visão mais clássica e realista da especialidade. Urge enfatizar a cirurgia 

plástica como especialidade cirúrgica onde a reconstrução encontra a estética e a estética 

melhora a reconstrução. 

Ademais, um evento interligas de cirurgia plástica no estado de Santa Catarina, será de 

suma importância para atingir os objetivos supracitados visto que, até o momento, não há 

registros de eventos similares e de tamanha abrangência teórica, prática e acadêmica referente 

a especialidade em questão. 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Em colaboração com o capítulo regional da SBCP, os palestrantes – todos cirurgiões 

plásticos credenciados pela SBCP – irão abordar temas da cirurgia plástica reconstrutiva e 

estética. Também se farão presentes os residentes de cirurgia plástica do HU-UFSC para 

ministrarem o workshop de retalhos.  

Serão abertas 140 vagas para acadêmicos de todo o estado para se inscreverem nas 

atividades teóricas da jornada, a ser realizada no auditório da Unisul Pedra Branca 

(Palhoça-SC) em 16 de maio de 2020, a partir das 9h estendendo-se até às 12h. Os temas 

das palestras, as quais ainda estão sendo definidas e confirmadas pelos palestrantes, irão 

englobar os seguintes temas: procedimentos minimamente invasivos, cirurgia crânio-facial, 

residência em cirurgia plástica e mercado pós formado, entre outros.  
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No período vespertino, será ministrado o workshop de retalhos a ser realizado no 

laboratório de técnica operatória da Unisul Pedra Branca. O workshop contará com a 

orientação de residentes de cirurgia plástica e auxílio dos diretores da LIPLAS e da LACIP. 

O curso será realizado em 02 turmas com 32 alunos em cada, sendo pré-requisito já ter 

cursado técnica operatória, visto que não serão ensinadas técnicas básicas de sutura. Ambas 

as ligas entendem ser necessário um conhecimento prévio em suturas para poder aprender 

os retalhos. Além disso, os acadêmicos terão uma breve introdução teórica e, após este 

momento, praticarão os retalhos em barriga de porco. 

 

5 RECURSOS FINANCEIROS 

 

DESPESAS CUSTO 

COFEE BREAK R$ 600,00 

ALUGUEL AUDITÓRIO UNISUL PB R$ 500,00 
LEMBRANÇA PALESTRANTES R$ 500,00 
MATERIAL WORKSHOP R$ 1.415,00 
 

 

 

INSCRIÇÕES Valor 

Atividades teóricas R$ 12,00 

Atividades práticas R$ 24,00 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Entende-se que o possível patrocínio do CAMBLU poderá beneficiar o evento visto 

que muitos acadêmicos terão gastos também com o deslocamento até a Palhoça e almoço 

no local. Se o patrocínio se concretizar, será possível ofertar almoço e coffee aos 

acadêmicos que participarão do workshop, pois conseguiremos custear parte do valor dos 

materiais para o workshop. Além disso, as ligas estão em contato com algumas empresas 
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(Medcel, WhiteBook, Fibra Cirúrgica, Suture Skin, ACM, entre outros) para patrocínio 

com brindes que iremos sortear durante o evento.  

Caso o patrocínio com o CAMBLU se concretize será possível, também, destinar parte 

dos valores da inscrição para compra de alguns brindes (Ex: oxímetro, martelo neurológico, 

lanterna e etc) – somente se for possível custear as despesas básicas e houver alguma 

quantia de sobra. O evento não irá visar qualquer tipo de lucro.  
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1 INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença crônica e definida como um índice de massa corpórea 

(IMC) maior ou igual a 30 kg/m² cuja prevalência vem aumentando grandes proporções 

nas últimas décadas (VILLAR, 2013). 

Segundo dados do Ministério da Saúde publicados em 2019, o índice de 

obesidade entre os brasileiros aumentou 67,8% nos últimos treze anos, saindo de 11,8% 

em 2006 para 19,8% em 2018. 

A obesidade é causa de incapacidade funcional, de redução da qualidade de vida, 

redução da expectativa de vida e aumento da mortalidade. Condições crônicas, como 

doença renal, câncer, diabetes mellitus tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial 

sistêmica e, mais importante, doenças cardiovasculares, estão diretamente relacionadas 

com incapacidade funcional e com a obesidade (ABESO, 2011).  

No contexto do combate à obesidade, tanto a prevenção quanto o tratamento da 

obesidade se caracterizam por uma abordagem multiprofissional e transdisciplinar, a 

qual engloba várias áreas da saúde e que deve ser incentivada desde a formação 

acadêmica desses profissionais (ANS, 2017). 

  

2 OBJETIVOS  

Ampliar os conhecimentos acerca da obesidade para acadêmicos, profissionais 

da saúde e comunidade em geral.  

3 JUSTIFICATIVA 

A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores 

problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões 



  4

de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 milhões, obesos. O número de 

crianças com sobrepeso e obesidade no mundo poderia chegar a 75 milhões, caso nada 

seja feito (ABESO).  

            Esse complexo cenário traz grandes desafios para os profissionais da saúde. A a 

prevenção e o controle da obesidade devem prever a oferta de um projeto amplo de 

ações que apoiem os indivíduos na adoção de modos de vida saudáveis que permita a 

manutenção ou a recuperação do peso saudável. Assim, as intervenções para a reversão 

do excesso de peso, das populações e dos indivíduos, precisam considerar as diversas 

concepções presentes na sociedade sobre alimentação, atividade física, corpo e saúde 

(MS, 2014) 

Dessa forma, é de suma importância uma formação ampla e capacitada dos 

profissionais da saúde para abordagem e tratamento interdisciplinar da obesidade, 

sobretudo no que abrange promoção de saúde e prevenção de doenças, sempre pensando 

no melhor para o indivíduo. A Jornada Acadêmica de Obesidade pretende trazer aos 

acadêmicos, profissionais e comunidade em geral uma abordagem sistêmica da 

obesidade, desde suas etiologias, tratamentos, aspectos psicológicos e mudança de vida.  

4 DESENVOLVIMENTO  

A Jornada Acadêmica de Obesidade será realizada no dia 25 de abril de 2020, no 

Auditório da Biblioteca do Campus 1 da Universidade de Blumenau (FUR), com início 

às 8h e término às 12h. O intuito é abranger acadêmicos, profissionais da saúde e 

comunidade em geral.  

As atividades serão desenvolvidas na forma de palestra, com duração média de 

30min cada uma, com a previsão de seis atividades ao total do evento. O cronograma do 

evento irá abordar as causas e fisiopatologia da obesidade; as dietas da moda e a 

reeducação alimentar; os aspectos psicológicos da obesidade; a importância da atividade 

física no combate à obesidade; o tratamento medicamentoso disponível atualmente; e, 

por fim, a cirurgia bariátrica.  
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Em função da importância da formação interdisciplinar, as palestras serão 

realizadas por médicos endocrinologista, nutrólogo, psiquiatra, cirurgião do aparelho 

digestivo, psicólogo, nutricionista e educador físico. Embora sejam palestras/ aulas 

expositivas, todas elas serão abertas para dúvidas e perguntas ao final das atividades, o 

que permitirá maior aproximação entre os participantes e o profissional convidado.  

A divulgação do evento será feita, mediante autorização, nos corredores e 

painéis da Universidade e nas mídias sociais da Liga Interdisciplinar de Endocrinologia 

e Metabologia.  

5 RECURSOS FINANCEIROS 

6 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 

A Jornada Acadêmica de Obesidade será realizada no Auditório da Biblioteca 

(sala H-105), situado no Campus 1 da Universidade de Blumenau (FURB). O evento 

acontecerá dia 25 de abril de 2020, com início às 8h e término às 12h. 

7 CONCLUSÃO 

Item Total

Coffee R$ 250,00

Impressões folhas A3 para divulgação R$ 20,00

Presente para palestrantes (6 unidades) R$90,00

Água para palestrantes R$ 7,50

Bloco de Anotações para os participantes R$300,00

Canetas para os participantes R$ 30,00

TOTAL R$ 697,00
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A obesidade, doença de caráter crônico, é responsável por inúmeras 

comorbidades, dentre elas a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus e doenças 

cardiovasculares. Além disso, os números da obesidade no Brasil e no mundo tem 

crescido de forma alarmante nos últimos anos. Esse cenário aponta que, cada vez mais, 

a formação científica acerca da obesidade deve ser difundida e ampliada, sobretudo ao 

longo da formação acadêmica dos profissionais da saúde. O enfrentamento 

multissetorial e interdisciplinar frente à obesidade é de grande valia para que se tenha, 

cada vez mais, práticas efetivas no combate dessa doença.  
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Introdução: 

 As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, 

sendo que a estimativa é de que em 2015 um total de 17,7 milhões de pessoas 

morreram por doenças cardiovasculares, representando 31% de todas as mortes 

em nível global. Desses óbitos, estima-se que 7,4 milhões ocorrem devido às 

doenças cardiovasculares e 6,7 milhões devido a acidentes vasculares cerebrais 

(AVCs) (OMS, 2017). 

Para as pessoas com doenças cardiovasculares ou com alto risco 

cardiovascular (devido à presença de um ou mais fatores de risco como 

hipertensão, diabetes, hiperlipidemia ou doença já estabelecida) é fundamental 

o diagnóstico e tratamento precoce, por meio de serviços de aconselhamento ou 

manejo adequado de medicamentos. (OMS, 2017). 

Dentro desse contexto, torna-se necessário a investigação com exames 

complementares, sendo o eletrocardiograma o exame mais acessível em 

qualquer nível de atenção de saúde. Além disso, é o primeiro exame a ser 

solicitado quando há investigação de doença cardiovascular, além de ser um 

importante exame em distúrbios de sódio e potássio, tromboembolismo 

pulmonar, intoxicação por digitálicos etc. 

Objetivo: 

Por meio da I Jornada de ECG da Universidade Regional de Blumenau, 

os participantes deverão estar aptos a identificar o padrão do ECG normal, 

determinar Frequência cardíaca, eixo cardíaco, identificar hipertrofia atrial e 

ventricular, identificar bloqueio de ramo E, direito e divisional, identificar a história 

natural do Infarto agudo do Miocárdio (IAM) - Angina Estável, Angina Instável, 

Infarto e Necrose -, identificar o IAM no ECG, identificar bradiarritmias e 

taquiarritmias no ECG, e também relacionar e identificar distúrbios sistêmicos 

que repercutem em alteração no ECG e são importantes para o manejo clínico 

do paciente, estar apto e seguro a realizar plantão em emergência identificando 

as alterações principais e mais comuns no ECG. 

Justificativa: 



Fora analisada a demanda de ECG dentro do contexto do módulo de 

cardiovascular da Universidade Regional de Blumenau, onde muitos acadêmicos 

relatam estar inseguros quando ao seus conhecimentos sobre o ECG.  

Ainda assim a LIMAC realizou uma pesquisa através de enquete realizada 

dia 01 de fevereiro de 2020 em seu Instagram com as opções de curso de ECG, 

curso de Insuficiência Cardíaca, Emergências cardiovasculares e Cirurgia 

cardíaca. Foram obtidas 39 respostas através da enquete, sendo 21 respostas 

para o curso de ECG, mais votado, seguido de 12 respostas para emergências 

cardiovasculares, 3 para cirurgia cardíaca e 2 para insuficiência cardíaca, o que 

corrobora o fato de os acadêmicos estarem interessados em complementar seus 

conhecimentos nessa área. 

Desenvolvimento:  

Trata-se de um evento acadêmico organizado em um auditório (a definir) 

da Universidade Regional de Blumenau, na segunda quinzena do mês de maio 

de 2020. Espera-se que o evento englobe acadêmicos da nossa instituição, bem 

como os acadêmicos e interessados na área de outras instituições de ensino nos 

arredores do Vale do Itajaí (UNIVALI, UNIFEBE, ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL). 

Estima-se que o evento contemple um número médio de 60 participantes.  

Tendo em vista a rotina de um médico generalista, seja no setor de 

emergência ou na atenção básica, o profissional da saúde sempre possuirá 

contato com a eletrocardiografia. Não apenas doenças cardíacas podem ser 

diagnosticadas pelo eletrocardiograma, mas várias outras doenças não 

cardíacas podem ser detectadas, direta ou indiretamente. Dessa maneira, 

médicos e estudantes de medicina devem estar familiarizados com as noções 

básicas deste exame que, além de ser determinante na definição das condutas 

práticas, é frequentemente alvo de questões em provas teóricas e práticas nos 

processos seletivos para residência médica. Dentre os conhecimentos básicos, 

estão: padrões de isquemia miocárdica, sobrecarga de câmaras cardíacas, 

bloqueios dos feixes de condução, arritmias, miscelâneas.  

Dessa maneira, a Jornada foi estruturada em dois dias: sexta-feira no 

período noturno, e sábado durante o período matutino e vespertino. Tendo em 



vista os principais temas que o médico generalista deve dominar ao término da 

formação, elaborou-se as seguintes áreas temáticas:  

1. Introdução – conceitos básicos vetoriais, noções gerais da 

eletrocardiografia.  

2. Isquemia miocárdica – Síndromes coronarianas agudas 

com/sem supradesnivelamento do segmento ST, alterações de onda T 

3. Padrões de sobrecarga de câmaras: átrios e ventrículos  

4. Bloqueios de condução – bloqueios de ramo  

5. Bradiarritmias – bloqueios atrioventriculares  

6. Taquiarritmias – taquicardias de QRS largo e estreito  

7. Miscelânea – intoxicação por medicamentos, 

tromboembolismo pulmonar, distúrbios hidroeletrolíticos, lesões agudas 

de sistema nervoso central, pericardite etc.  

A Jornada será ministrada por especialistas da área de cardiologia da 

cidade de Blumenau, e por convidados de outros serviços. 

 

Segue tabela relacionada aos recursos financeiros, nos quais 

despenderemos: 

Valores/gastos 

DESCRIÇÃO MÉDIA DE GASTOS R$ 

Transporte palestrantes 800,00 

Refeições palestrantes 250,00 

Brindes 150,00 

Coffee Break 1.500,00 

Banner 60,00 

TOTAL 2.760,00 

Conclusão:  

Sabendo a estatística da principal causa de morte no mundo, as doenças 

cardiovasculares, bem como a necessidade de conhecimento na identificação 

das principais e mais comuns alterações no ECG para um manejo eficaz na 

conduta clínica do paciente, torna-se de vital importância a I Jornada de ECG, a 

fim de assegurar e trazer aptidão aos acadêmicos interessados em 

complementar seus estudos nessa área. 

 



Eventos anteriores, do mais recente ao mais antigo: 

 

 

 

Limac FurbMedicina FURB (Oficial) 

3 de outubro de 2017 ·  

  

EVENTO LIMAC – SÍNDROMES CORONARIANAS – Dr. Herlon + MESA 

REDONDA 

 

A LIMAC tem o prazer em convidar a todos para o evento intitulado ‘’Síndromes 

Coronarianas’’, ministrado pelo Dr. Herlon Saraiva Martins – Autor do livro 

‘’Medicina de Emergência – Abordagem Prática’’. 

https://www.facebook.com/limac.furb?fref=gs&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARB_ktm5AMd7yochOQGd9ZCPGuyTr0D6Q7bSf1nCJZldpFsOEjU-fQ1IlINUrJ3PbG1GLHO3QgUSGVHm&tn-str=%2AF&dti=531620273670467&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/groups/medfurb/?ref=gs&tn-str=%2AF&fref=gs&dti=531620273670467&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/groups/medfurb/permalink/887591791406645/


 

MESA REDONDA: 

Além da palestra, o evento contará também com uma mesa redonda abordando 

e discutindo casos clínicos relacionados ao assunto. A mesa de discussões 

contará com: 

Dr. Herlon Saraiva Martins: Médico Emergencista e cofundador (2007) da 

Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE) 

Dr. Marcelo Mendes Farinazzo: Médico Hemodinamicista e Cardiologista 

Intervencionista do Hospital Santa Isabel 

Dr. Maurício Pais Bussoleto: Médico Cardiologista do Hospital Santa Isabel 

Dr. Maurício Felippi de Sá Marchi: Médico Residente em Clínica Médica do 

Hospital Santa Isabel 

 

LOCAL E HORÁRIO: 

Dia 07 de Novembro de 2017, no auditório do Colégio Sagrada Família (Rua 

Sete de Setembro, 915 – Centro – Blumenau – SC) com início às 19:00h 
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Limac Furb 

6 de março de 2013 ·  

Vem aí o Curso de Eletrocardiograma da Limac!! 

https://www.facebook.com/limac.furb?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBSDUEsJ-S9zEMVBnpEw9CE8dBvJq8GioF-E6Y8h7lm_nh49UxdPQjhNfKzfjgdN-0VfpVpV8noH9GD&hc_ref=ARS5iZezD36b7jlt8GNZ4f4Cq3HTUQkzP5UVAx52rSIO_08S6ONLqezdn3BK5dg7Wq8&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=221928724619429&set=a.116280691850900&type=3


A programação será a seguinte: 

---> Dia 18/03 (segunda-feira): 

19:00 - 19:40 Eletrofisiologia cardíaca 

Coffee break 

20:00 - 21:00 ECG normal, sobrecarga e extrassístoles 

---> Dia 25/03 (segunda-feira): 

19:00 - 20:00 Bradiarritmias 

Coffee break 

20:20 - 21:20 Taquiarritmias 

---> Dia 26/03 (terça-feira): 

19:00 - 20:00 Isquemia, lesão e necrose e alterações de repolarização 

Coffee break 

20:20 - 20:40 Alterações do ECG em doenças não cardíacas e induzidas por 

medicamentos 

20:40 - 21:30 Revisão e exercícios práticos 

No primeiro dia o credenciamento ocorrerá a partir das 18h15min, para 

evitar atrasos. 

O curso tem o custo de 10 reais para quem é ligante (esse evento fecha 

a programação de 2012.2) e 20 reais para acadêmicos que não são ligantes. 

Até segunda-feira (11/03) apenas ligantes serão inscritos. A partir daí, 

ficam abertas as inscrições para a comunidade acadêmica em geral. O número 

de vagas é limitado, garanta logo a sua! 

As inscrições podem ser feitas com os membros da diretoria: 

- Kamila Longo (5a fase) 

- Gaetano Di Giovanni (5a fase) 

- João Carlos Silva (9a fase) 

- Lucas Bonamigo (9a fase) 

- Morgahna Wamser (9a fase) 

Em abril começa a programação 2013.1 da Limac e haverá possibilidade 

de filiação semestral novamente! Em breve divulgaremos os novos eventos que 

estamos preparando! 
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