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semana de avaliação e planejamento
evento promove debate sobre ações de ensino

Professores discutiram conceitos que embasam as metodologias de ensino

Muito estudo e planejamento.
Assim podemos resumir a Semana de
Avaliação e Planejamento, que integra o calendário anual da Faculdade
Ciências Médicas – MG (FCM-MG).
É uma oportunidade de avaliar o
processo de ensino e aprendizagem
e visualizar os avanços e desafios
para o semestre seguinte. Para atingir esse objetivo, foram propostas
palestras, mesas-redondas e oficinas
que abordaram temas relacionados
à prática em saúde, bem como as
competências que devem ser incor-

poradas e ao processo de ensino e
aprendizagem.
Para a assessora pedagógica da
FCM-MG, professora Jaqueline Barata,
no momento em que os cursos tiveram
suas matrizes curriculares alteradas,
com acréscimo de disciplinas e outras
atividades preconizadas pelas diretrizes, o papel do docente para que essas
mudanças se efetivem tornou-se ainda
mais relevante. Por isso, a importância
dessas capacitações e reflexões. “Obtivemos muitos avanços e estamos
numa caminhada que é dinâmica e não

tem fim. Nosso objetivo é a formação
de profissionais qualificados para atender às demandas de saúde da sociedade,
que mudam na medida em que surgem
novas necessidades, novas doenças e
novas tecnologias.”
Um dos principais pontos avaliados pelos professores diz respeito à
qualificação da assistência dos egressos prestada aos usuários dos serviços
de saúde. De acordo com a professora, é extremamente importante que
a formação do aluno esteja alinhada
aos anseios da sociedade.

Próximas ações
Os pontos levantados durante a Semana de Avaliação e Planejamento darão origem a diretrizes para que os
gestores, coordenadores de cursos e docentes promovam ações que possibilitem atualizar projetos pedagógicos,
planos de ensino e metodologias aplicadas.
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Orientação para o sucesso
Alunos de Psicologia fizeram recomendações a futuros
profissionais de saúde sobre gestão da própria carreira
Se há um aspecto que preocupa o
universitário ao final do curso é como
será sua carreira depois de formado.
Onde trabalhar? Devo abrir meu próprio negócio? – são alguns dos questionamentos comuns nessa etapa da
vida. No caso dos profissionais de
saúde, que têm à disposição um leque
variado de opções, as dúvidas são ainda
mais angustiantes e começam pela
escolha da especialidade a seguir.
Para auxiliar os alunos dos cursos
da Faculdade Ciências Médicas – MG
a tomarem decisões acertadas, o curso
de Psicologia elaborou um programa
de orientação de carreira aos futuros
profissionais da saúde. A iniciativa
possibilitou que estudantes do 8º período tivessem a oportunidade de atender os colegas e, em conjunto, elaborar
um planejamento profissional.
A aluna de Psicologia, Tamires
Duarte, foi uma das orientadoras do
projeto e avaliou positivamente a iniciativa. Nos encontros realizados uma
vez por semana, ela teve a oportunidade de auxiliar os estudantes tanto no
aspecto pessoal quanto profissional.
“Foi uma oportunidade de discutir
medos e questionamentos relacionados à inserção profissional e como
manejar as expectativas a fim de reduzir frustrações. Muitos estudantes
apresentam dificuldades para planejar
suas carreiras de maneira realista e
acabam adiando as decisões e os planos, a ponto de se formarem sem ter
uma ideia clara de quais serão seus
próximos passos”, comenta a professora do curso de Psicologia e coordenadora do projeto, Renata Saldanha Silva.
A atividade se faz ainda mais
necessária por destinar-se a profissionais que no futuro vão lidar com
pessoas em situação de vulnerabilidade e doença e que, por essa razão,
precisam se fortalecer psicologicamente. De acordo com a coordenado-

Equipe que participou do projeto da Psicologia este ano

ra, é importante que o indivíduo
tenha conhecimento das suas limitações e necessidades nas relações de
ajuda construídas com os pacientes.
A iniciativa atendeu quatro alunos
de Enfermagem e Medicina nesta
primeira etapa. Devido ao sucesso, a
expectativa é dar continuidade ao
trabalho e propor um projeto que se
estenda à comunidade interna e externa. Para este semestre, a ideia é realizar
atendimentos em grupo, metodologia
que, segundo a professora Renata, trará
resultados ainda mais expressivos.

Muitos estudantes
apresentam
dificuldades para
planejar suas
carreiras de
maneira realista
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Alunos são estimulados a refletir sobre a singularidade de cada pessoa

Humanização em primeiro lugar
Disciplina optativa é importante para a formação
de um profissional de saúde qualificado
Uma qualidade desejável a qualquer profissional de saúde é que ele
tenha sensibilidade. Saiba entender
as necessidades do outro e enxergar
que, acima de tudo, o respeito ao
próximo é fundamental em qualquer
tipo de atendimento. Podemos resumir esse conceito em uma palavra:
humanização.
Por isso, Humanização é uma das
disciplinas optativas ofertadas para
todos os cursos da Faculdade Ciências
Médicas – MG. De acordo com a
professora da matéria, Jaqueline
Barata, as diretrizes curriculares de
graduação dos cursos da área da
saúde preconizam que todos os pro-
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fissionais devem ter um conjunto de
habilidades básicas para atuar, e a
preocupação com o tratamento
humanizado é pré-requisito para
todas as áreas. “Cuidamos de pessoas
e reconhecer-se como sujeito e reconhecer o outro como pessoa é resgatar o humano que existe em cada um,
característica que ao longo dos anos
se perdeu basicamente em função do
trabalho mecanizado e fragmentado
e do uso distorcido da tecnologia.”
Nas aulas, os alunos são estimulados a refletir sobre conceitos que vão
utilizar diariamente, como acolhimento, vínculo, responsabilização, ou
seja, aprendem a respeitar a singula-

ridade de cada pessoa. Na prática, eles
têm a oportunidade de conhecer
diferentes serviços e participam de
uma visita técnica que serve de base
para a elaboração de uma proposta de
intervenção voltada para a humanização do atendimento.
O fato de a disciplina ser ofertada em todos os cursos, segundo a
professora, “oferece a possibilidade
de trabalhar em equipe e reconhece
a importância de cada profissional,
independentemente da sua área de
formação, para uma assistência integral ao paciente, que só é possível se
realizada a partir de diferentes olhares”, afirma.

Sucesso de público no
VI Encontro de Psicologia
Palestras e minicursos trouxeram a realidade
do mercado para os alunos

Auditório ficou lotado durante o evento, que também ofereceu atividades simultâneas em outras salas da Faculdade

Com o tema central Interfaces e
desafios da atualidade, entre os dias
27 e 29 de agosto, foi realizado na
Faculdade Ciências Médicas – MG
(FCM-MG) o VI Encontro de Psicologia, organizado pela coordenação
do curso com a participação de alunos. Com lotação máxima na abertura, o auditório da Faculdade foi palco
de uma série de palestras ministradas
por profissionais atuantes no mercado, que abordaram importantes
assuntos ligados ao cotidiano da profissão, como distúrbios alimentares;
sono e qualidade de vida; psicologia
esportiva e processo educacional,
dentre outros. O evento deste ano
também marcou o Dia do Psicólogo,
comemorado em 27 de agosto.
O que mais chamou a atenção da
aluna do 6º período, Bárbara Luiza
Rodrigues Lopes, foi o minicurso de

empreendedorismo. Segundo ela, os
profissionais de Psicologia, muitas
vezes, têm dificuldades para gerenciar o próprio negócio, e o conteúdo
da aula a ajudou a ter uma visão mais
ampla do mercado. “Foi interessante
ver o lado de uma pessoa que é formada em Administração e Psicologia.
Ela deu várias dicas de como podemos organizar e realizar nossas
metas, e como algumas ferramentas
podem levar o público a conhecer
melhor nossa atuação.”
Priscila Melgaço Pereira, aluna do
8º período, participa anualmente do
evento e avalia como positiva a iniciativa, uma vez que “é uma forma
de termos contato com a parte prática da profissão.” Essa aproximação
da realidade do mercado, a propósito,
é um dos objetivos centrais do
Encontro. Toda a programação é

pensada para levar ao aluno os principais desafios da vida profissional.
“Privilegiamos temas que são vivenciados no dia a dia de clínicas e
consultórios. A receptividade dos
alunos foi muito interessante, o que
comprova que acertamos no conteúdo”, diz uma das coordenadoras do
Encontro, professora Marisa Lúcia
de Mello Santiago.
Para a coordenadora do curso,
professora Valenir Machado, é importante que alunos e Faculdade estejam
atentos a propostas que vão além da
sala de aula. “Cada dia mais, o aluno
busca uma formação para se colocar
no mercado de trabalho. Então, nossa
proposta é assegurar a formação de um
egresso com competência para atuar
nas diversas subáreas da Psicologia, de
acordo com sua identificação e articulada com profissionais de áreas afins.”
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45 anos de esporte e alegria
Associação Atlética Acadêmica Lucas Machado alia
a prática do exercício físico à integração entre alunos

Equipe da peteca comemora com a mascote da Atlética

Basta andar por alguns minutos
pelos corredores da Faculdade Ciências
Médicas-MG (FCM-MG) para perceber alguém usando a camiseta
verde da Associação Atlética Acadêmica Lucas Machado. Trata-se de
uma organização já consolidada,
afinal, são 45 anos promovendo o
acesso ao esporte e à integração
entre os alunos. “Nosso objetivo é
trazer a prática esportiva para o
ambiente acadêmico. O esporte estimula a disciplina, a atuação em
equipe e o respeito à hierarquia,
valores fundamentais para qualquer
estudante”, comenta o aluno do 10º
período de Medicina e membro da
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Atlética, Marcus Felipe Jardim do
Nascimento.
Mais do que a promoção da
saúde por meio da atividade física,
a Atlética tem o importante papel
de integrar os alunos de diferentes
períodos do curso. A aluna de Medicina e integrante da Atlética, Angela
de Paiva Mesquita Corrêa, conta que
a partir do 6º ano, quando as pessoas começam a frequentar os hospitais, os eventos organizados pela
Associação se tornam um ponto de
encontro e uma oportunidade de
rever os amigos. Apesar de as competições serem restritas aos alunos
de Medicina, a Atlética mantém as

portas abertas para receber estudantes de outros cursos, que têm acesso
a treinamentos em diversas modalidades e a todas as festividades promovidas.
Vale lembrar que para participar
da Atlética não é necessário pagar
taxa de inscrição nem mensalidade.
Basta que o aluno interessado em
algum esporte seja assíduo aos treinos. Já para participar da famosa
charanga, que está presente na
maioria dos eventos organizados
pela FCM-MG, é necessário passar
por um processo de seleção, que
avalia a musicalidade e a habilidade
nos instrumentos. Neste caso, os

integrantes pagam uma taxa mensal
de manutenção dos instrumentos,
que também auxilia na despesa com
o aluguel do espaço onde acontecem os ensaios.
Competições

Além de participar anualmente
de importantes campeonatos, a Atlética é fundadora e integrante da
Associação Intermed Minas, que
organiza um dos eventos esportivos
universitários mais importantes do
país. Este ano, a disputa aconteceu
em Uberlândia, no Triângulo Minei-

ro, e a equipe da FCM-MG conquistou bons resultados. “É um campeonato que se diferencia dos demais
por prezar a boa qualidade da estrutura oferecida aos atletas e bom nível
de arbitragem. Quando entramos na
disputa, focamos 100% no esporte”,
diz Angela.
A qualidade da charanga também
é motivo de concorrência acirrada
entre as Atléticas. A Intermed promove um concurso com todas as
charangas do Estado. A Atlética Acadêmica Lucas Machado era a única
tricampeã de Minas Gerais até perder o título no ano passado.

Modalidades
• Vôlei
• Handebol
• Basquete
• Futebol
(somente masculino)

• Futsal
• Peteca
• Judô
(somente masculino)

• Atletismo
(MedRun)

• Natação

copa
rio/minas
(crimi)

1º
Peteca masculino
Ouro

2º
Alegria da equipe ao comemorar a vitória no futebol de campo

Intermed 2015
1º Lugar - Futsal Masculino
1º Lugar - Futebol de Campo
2º Lugar - Vôlei Feminino
2º Lugar - Futsal Feminino
2º Lugar - Geral Natação Feminina
3º Lugar - Basquete Masculino
3º Lugar - Xadrez
3º Lugar - Sinuca Feminino
3º Lugar - Tênis de Mesa Feminino

Futsal Masculino
Prata

1º 2º 3º
Atletismo
Ouro, prata e bronze

1º 2º 3º
Natação
Ouro, prata e bronze

3º
Vôlei feminino
Bronze
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indep define novo conceito de
acessibilidade pedagógica
Faculdade criou núcleos de capacitação e inclusão
Quando se fala em acessibilidade,
imediatamente vem à cabeça se um
determinado local é adaptado para
receber pessoas com deficiência.
Hoje, no entanto, o conceito ganhou
duas novas dimensões – atitudinal e
pedagógica – nas universidades brasileiras. Ou seja, no que se refere à
percepção do outro sem preconceitos, estigmas e discriminações e à
forma como os professores repassam
o conhecimento para remover possíveis barreiras pedagógicas.
Isso se justifica porque, para avaliar
os cursos superiores no Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) estabeleceu parâmetros de avaliação que verificam se
o aluno tem acesso ao conhecimento
de forma plena, independentemente
da sua classe social, raça, sexo, religião,
etc. “Hoje, o conceito se estendeu
para verificar se todos estão tendo a
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mesma oportunidade. A acessibilidade, agora, é um compromisso social
que a instituição cumpre ao se preparar para receber pessoas oriundas de
diferentes situações de vida”, diz o
vice-diretor da Faculdade Ciências
Médicas – MG (FCM-MG), professor
Marcelo Miranda.
Para o Inep, como a sociedade
está em constante transformação,
faz-se necessário que as instituições
de ensino também se adaptem à
nova realidade. Um dos objetivos
práticos, por exemplo, é avaliar se
os professores de todas as faculdades estão preparados para receber
todos os tipos de alunos.
Felizmente, de acordo com o
vice-diretor, a FCM-MG já se
encontra adaptada aos novos parâmetros de avaliação, principalmente por ser uma instituição especializada em saúde, em que os alunos

e professores estão treinados a lidar
com o público diariamente. “Em
uma instituição que tem como
principal característica a sensibilidade frente à questão social, em
que os determinantes sociais da
doença são tão importantes quanto
os de natureza biológica, podemos
dizer que já estávamos acostumados com esses critérios.”
Para aprimorar ainda mais a
atuação da FCM-MG e aprofundar
o debate entre alunos e docentes,
a Faculdade tem inserido o tema
nos projetos pedagógicos. Além
disso, criou um núcleo de capacitação dos professores e outro de
inclusão na assessoria pedagógica.
No processo de revalidação dos
cursos na área da saúde, o Inep irá
avaliar se a instituição de ensino
está ou não adequada aos novos
critérios de acessibilidade.

faculdade

Vestibular tem mudança
na prova de Medicina
Inscrições estarão abertas até 5 de novembro

As principais mudanças efetuadas este ano estão reservadas à
prova de Medicina, que terá
agora questões de Matemática e
discursivas de Biologia, Física e
Química – além disso, as provas
objetivas de Biologia, Física,
Química e Língua Estrangeira
serão mais enxutas.
De acordo com o vice-diretor
da Faculdade, professor Marcelo
Miranda, as alterações foram
necessárias em função da evolução do próprio processo de ensino aprendizagem, tanto do ensino fundamental, quanto da graduação, que passaram a exigir
novas competências dos candidatos, o que implica novos processos de avaliação.
O novo formato buscará avaliar de forma mais enfática as
habilidades de produção e interpretação de textos, bem como o
raciocínio lógico, essenciais para
a construção dos pilares de aprendizagem do futuro profissional.
A seleção dessas habilidades e
competências tem forte apoio
pedagógico, por possibilitar um
perfil convergente no processo
de formação do curso. A expectativa é que o número de inscrições supere em 10% o total registrado na edição anterior do vestibular.
O setor de Concursos da
Faculdade Ciências Médicas –
MG (FCM-MG) já está se movimentando para a realização de
mais uma edição do vestibular,
que acontece no dia 22 de novembro. As inscrições vão até o dia 5
de novembro.
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Ex-aluno faz parte do
staff de Anderson Varejão
Vinícius Castro integrou a equipe de Fisioterapia da seleção brasileira de basquete

trabalho reconhecido
Fisioterapeuta responsável pela preparação
de Anderson Varejão, Vinícius Castro Campos
narra a experiência vivida fora do país
Provavelmente, quando o ex-aluno Vinícius Castro
Campos iniciou o curso de Fisioterapia na
Faculdade Ciências Médicas-MG (FCM-MG) não
imaginava que alçaria voos tão altos. Após quase
10 anos de formado, ele atua na preparação dos
atletas mais renomados do basquete mundial. A
Revista Ciências Médicas conversou com o
Athletic Trainer de Anderson Varejão, pivô da
seleção brasileira e do Cleveland Cavaliers, para
conhecer os principais desafios enfrentados na
carreira e o segredo que o levou a estar próximo
às estrelas do esporte.
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De onde surgiu o interesse pela área da saúde?
Sempre gostei de praticar atividade física e de ajudar
as pessoas. A Fisioterapia me cativou justamente pelo fato
de aliar as duas coisas – o contato com o esporte e a possibilidade de auxiliar quem precisa. Desde o primeiro dia
de faculdade, minha intenção era trabalhar com isso.
Ao terminar o curso, como foi sua rotina profissional?
Por onde passou e quais as suas especializações?
Alguns colegas e eu sempre acreditamos que os estágios
da FCM-MG eram bastante completos. Não poderíamos
chegar a um determinado local e aprender “de qualquer

forma”, com um paciente real. Acho
que isso foi importante no período da
Faculdade. Quem está aprendendo não
pode atender 20 pacientes por hora, em
minha opinião. Tentava evitar essa
rotina, por isso me preparei muito na
base, estudei muito a teoria. Formei-me
em 2005 e sempre quis trabalhar na área
esportiva, apesar do acesso restrito.
Tenho Especialização em Terapia
Manual. Sempre gostei de colocar a
“mão na massa”. Acho isso importantíssimo em qualquer área que se pretende
atuar – seja esportiva, seja ortopédica,
seja respiratória. Essa é a base da Fisioterapia. Esse foi outro aspecto que fez
com que eu me encantasse pela especialidade. Eu queria ser participante
efetivo do processo. Por meio desse
curso, conheci uma fisioterapeuta do
Minas Tênis Clube e acabei tendo a
oportunidade, em 2008, de integrar a
equipe de basquete do clube. Foi um
lugar primordial para que eu tivesse
acesso a esse universo.
Teve dificuldade para entrar no
mercado esportivo?
Sim. Infelizmente, a área esportiva
é um mercado pequeno, restrito. Temos
em Belo Horizonte poucos clubes
profissionais. O Minas Tênis Clube, por
exemplo, tem todos os esportes em um
só lugar, com vaga para dois ou três
fisioterapeutas, no máximo. Infelizmente, no Brasil, o futebol predomina
e é o único esporte que conta com
reconhecimento e um incentivo financeiro maior. Então, acaba que fica
muito reduzido o campo.
E como surgiu o contato com o
Anderson Varejão?
Foi no ano passado. Quando comecei a trabalhar no Minas, com o basquete, pensei: tenho dois objetivos; quero
estar na Seleção Brasileira e no topo do
basquete mundial, que é a NBA. Se vou
chegar, não sei, mas farei por onde
conseguir. Se não conseguir, não foi
porque não tentei. Acabei fazendo um
intercâmbio no New York Knicks, onde
encontrei pessoas conhecidas do Varejão, vi como era o mercado de trabalho
lá e o que eu tinha que fazer para trabalhar bem. A partir daí, cheguei à

conclusão de que realmente era isso
que eu queria. No ano passado, fui
convidado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), por meio do Henrique
Jatobá, para integrar a Seleção Brasileira de Basquete Adulta Masculina no
Campeonato Mundial. Esse foi um
desafio muito grande.
Veio daí o meu primeiro contato
com o Anderson. Antes do campeonato
em si, fizemos uma preparação durante
um mês, em São Paulo, e, nesse período,
nos aproximamos muito. Como ele
vinha de uma temporada muito puxada,
tinha algumas queixas físicas e começamos a trabalhar de forma mais próxima.
Demos continuidade ao trabalho e ele
gostou do meu serviço.
Como funciona uma equipe de
saúde de um profissional de alta
performance, como é o caso do
Varejão?
Depende de cada atleta. A temporada passada foi a primeira experiência dele sendo acompanhado de
forma mais individual. O que exerço
nos EUA é o que os norte-americanos chamam de Athletic Trainer, que
é como se fosse um personal de
Fisioterapia. Uma mistura entre preparador físico e fisioterapeuta.
Qual a diferença do trabalho que
você faz individualmente com o
que é ofertado pelo time?
O Cleveland Cavaliers possui dois
profissionais desse tipo, o que corresponde a sete atletas para cada profissional. A diferença é o tempo disponí-

Não adianta pensar
que você vai brilhar
como profissional se
não brilhar dentro da
Faculdade. A base
teórica é fundamental

vel que tenho com ele. É um atendimento mais individual. O tempo que
ele tem livre é o meu tempo. Essa é a
principal vantagem.
Com o Anderson, não sou fisioterapeuta. Sou especialista em força e
condicionamento. Meu papel com ele
é trabalhar com a prevenção na parte
física. A ideia é contornar as lesões que
ele já teve, o que causa adaptações no
corpo, e fazer dessas adaptações as
menores possíveis. A ideia é preparar
o corpo dele para que ele se sinta cada
vez mais preparado para praticar o
esporte de forma segura. O meu papel
é fazer com que o efeito da sobrecarga
de jogos para o corpo seja a mínima
possível. Trabalhamos no clube a parte
física e depois, na casa dele, lá montamos uma miniclínica de Fisioterapia
para fazer o restante.
Ele teve uma lesão séria no ano passado (ruptura total do Tendão de Aquiles). Como é o tratamento de uma lesão
como essa em um atleta que estava
prestes a disputar a final da NBA?
A gente até brinca dizendo que o
fisioterapeuta tem que ter um lado de
psicólogo, até porque ficamos juntos
nos momentos mais terríveis. Se nos
deparamos com uma lesão importante
como essa, que limita a pessoa de fazer
o que gosta, temos que entender o que
passa na cabeça do atleta, relevando
alguns aspectos do tratamento, sabendo que, às vezes, ele vai chegar irritado.
A ideia é transformar essa energia
negativa em positiva. Em vez de irritá-lo ainda mais, temos que buscar
alternativas em treinamentos diferenciados, em que ele vai se distrair. Tivemos que passar tranquilidade, para que
ele visualizasse o futuro, não somente
o presente.
Hoje ele está próximo dos 100%.
Desde o dia em que tirou o gesso, 15
dias após a cirurgia, ele vem trabalhando fisicamente. O que podia fazer ele
tem feito desde a segunda semana pós
cirurgia. A reabilitação da lesão em si
foi acompanhada pela equipe do clube,
o que fiz foi moldar o restante. A ideia
era que se ele estivesse pronto para
jogar as finais, não precisaria correr
atrás da parte física para estar bem.
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trabalho de enfermagem é
destaque em congresso
Clarissa Silva, João Vimieiro, Eduarda Cabral e
Milena Morgado propuseram uma reestruturação
no prontuário de uma ILPI

Grupo apresentou trabalho no VII Congresso de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais

Ao conhecer o modelo de gestão
de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), os alunos do
8º período de Enfermagem, Clarissa
Silva, João Vimieiro, Eduarda Cabral e
Milena Morgado, perceberam que
poderiam contribuir para aperfeiçoar
o prontuário adotado. “Sentimos a
necessidade de reestruturar o documento para tornar a comunicação
entre a equipe multidisciplinar mais
eficiente”, conta Clarissa.
Um prontuário para registro de
atividades de enfermagem e cuidadores é de suma importância para a
manutenção dos preceitos éticos e
humanos que norteiam o trabalho em
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uma ILPI: planejamento, organização,
controle, coordenação e avaliação.
A inciativa fez tanto sucesso que o
trabalho foi selecionado para ser apresentado no VII Congresso de Geriatria
e Gerontologia de Minas Gerais, em
agosto, na cidade de Ouro Preto. “Ter
um trabalho concorrendo à premiação
gera certa ansiedade. Ao mesmo
tempo, a felicidade foi indescritível. A
enfermagem precisa de mais alunos
que se dediquem à pesquisa, para sentirem essa mesma felicidade que o
grupo sentiu. Além de trabalhar em
equipe, aprimoramos nossos conhecimentos no que diz respeito à saúde do
idoso”, comenta Clarissa.

Reestruturação do prontuário
do idoso e elaboração do
impresso para evolução dos
cuidados de enfermagem e dos
cuidadores: relato de experiência em uma instituição de
longa permanência.
Autora e apresentadora:
Clarissa Silva
Co-autores: João Vimieiro,
Eduarda Cabral e Milena Morgado
Orientadora: Karinne Ferreira,
professora de Saúde do Idoso

HOSPITAL

Zelar para não machucar
Campanha realizada no HUCM-MG otimiza o
trabalho de enfermeiros e técnicos e
oferece maior conforto aos pacientes
Atendimento humanizado e cuidado com o paciente.
Esses são dois dos preceitos
principais que ilustram a
atuação do Hospital Universitário Ciências Médicas –
MG (HUCM-MG) e que
todos os colaboradores
seguem à risca. Prova disso
foi a boa adesão conquistada
pela campanha “As lesões
que ferem os pacientes
machucam o nosso coração”,
que objetiva diminuir as
úlceras por pressão em
pacientes que permanecem
internados por tempo prolongado.
A ideia é dinamizar a
mudança de decúbito a cada
três horas. “O ideal é agir
preventivamente. A prevenção reduz o desconforto do
paciente e minimiza os custos com a internação”, explica a coordenadora do CTI do
HUCM-MG, Paula Nasser.

Ficamos mais atentos e mais entrosados com
a campanha. Estimulou mais o trabalho dos
técnicos e o de supervisão. Com o reloginho,
já batemos o olho e sabemos a hora que temos
que virar o paciente e qual a posição mais
adequada. Foi um meio mais interativo, que
facilitou o trabalho.
Lívia Maria Uebe – enfermeira

Como funciona

A equipe de Comunicação
da CMMG criou adesivos
com a logomarca da campanha para que o conceito fosse
fixado. A peça gráfica foi
colada nos escaninhos dos
profissionais e outra, que se
assemelha a um relógio,
marca a última mudança de
posicionamento do paciente.
A ideia permitiu um acompanhamento melhor por parte
da equipe de enfermagem e
gerou bons resultados.

Campanha contou
com a criação de uma
identidade visual para
chamar a atenção dos
colaboradores

ACRESCENTE A MUDANÇA DE DECÚBITO NA SUA ROTINA.
LEMBRE-SE DE FAZÊ-LA DE 3 EM 3 HORAS.
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FELUMA

Autoridades de saúde municipais e estaduais inauguraram o Centro de Serviços Compartilhados

FELUMA em
transformação
inauguração de obras segue estratégia
de expansão e modernização

Se há uma característica fundamental a uma empresa ou instituição que sobrevive há mais de 60
anos, esta, sem dúvida, é a capacidade de renovar-se com o passar
do tempo.
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A solidez conquistada pela FELUMA
e seus institutos ao longo dos anos
mostra que sua visão de futuro não
só possibilitou acompanhar as transformações sociais, como ditou tendências – capacidade essencial a

qualquer instituição de ensino especializada em saúde. E, para seguir a
tradição, a FELUMA segue se modernizando para atender às demandas
de alunos, pacientes e colaboradores
de todos os seus institutos.

O Centro de Serviços Compartilhados oferece conforto e
boa estrutura para os colaboradores

No início de agosto, foi inaugurado o novo Centro de Serviços Compartilhados Juscelino
Kubitschek, da FELUMA. O
nome homenageia o ex-presidente, que foi médico e um dos fundadores da Faculdade Ciências
Médicas-MG (FCM-MG). O evento de inauguração contou com a
presença do secretário municipal
de Saúde, Fabiano Pimenta Júnior,
e do secretário estadual de Saúde,
Fausto Pereira dos Santos, além de
Jussara Kubitschek, neta do ex-presidente, de membros do Conselho Diretor da FELUMA, de
representantes dos Diretórios Acadêmicos e de colaboradores da
instituição. “Provavelmente, a
marca do Juscelino é a visão diferenciada que ele tinha muito à
frente do seu tempo. A homenagem mostra que a Fundação está
alinhada a essa visão de futuro”,
explica o vice-diretor da FCM-MG, professor Marcelo Miranda.
O novo espaço, amplo e
moderno, tem layout diferenciado e possibilitou unificar as
unidades administrativas da
FELUMA, uma vez que foram

reunidos no terceiro andar os
setores de Comunicação, Contabilidade, Convênios, Qualidade e Planejamento e Controle.
“A conclusão das obras traz mais
comodidade e facilita a gestão e
o controle operacional por parte
dos nossos colaboradores, além
de um atendimento mais moderno e eficiente para o aluno que
utiliza os serviços”, disse o presidente da FELUMA, Wagner
Eduardo Ferreira.
As obras não vão parar por
aí. O conceito de modernização
se estenderá para todo o prédio.
São intervenções necessárias,
uma vez que a estrutura foi
projetada no início dos anos
1960. As obras mais complexas
começaram pelo edifício garagem (anexo ao prédio) e, em
seguida, o quinto e o sexto andares foram erguidos, além do
terraço, no sétimo. “Somos,
essencialmente, uma instituição
de ensino. A partir do momento
em que oferecemos melhores
condições para que nossos colaboradores possam trabalhar,
consequentemente, melhora-

Área da Diretoria integra o novo espaço

Quem anda pelas ruas da cidade
percebe que BH concentra atualmente inúmeras obras de mobilidade urbana.
Uma das estratégias das autoridades
para melhorar o trânsito da capital é
o investimento em ciclofaixas e pontos de bicicletas compartilhadas. Além
de contribuir para desafogar o trânsito e reduzir a poluição, a magrela é
um excelente meio de transporte para
quem quer manter a saúde em dia.
Atenta a essa tendência, uma das
adequações realizadas pela Faculdade
é a criação de um bicicletário, com
suporte para 18 bikes, que já se
encontra disponível aos alunos interessados em circular em duas rodas.
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Diretorias da FELUMA, do HUCM-MG e família do professor
José Hadadd Antônio inauguram a nova Clínica Médica do local

mos processos e a qualidade do ensino que é ofertado aos alunos”, afirma
o vice-diretor.
Hospital

Seguindo a estratégia de expansão e modernização da FELUMA e
dos seus institutos, colocada em
prática no início do ano, o Hospital
Universitário Ciências Médicas –
MG (HUCM-MG) também passou
por importantes reformas.
A fachada está de cara nova. O
layout segue as cores características
de todos os institutos FELUMA – o
mesmo padrão foi adotado nos uniformes dos colaboradores. A grande
intervenção, entretanto, foi reservada à área interna. A nova ala da
pediatria, que já funcionava desde
maio, foi inaugurada oficialmente
no fim de julho, em um ambiente
colorido e humanizado.
O local revitalizado, que levou o
nome de Professor Navantino Alves,
conta com paredes coloridas e imagens que reproduzem personagens
de desenhos, além de berços ornamentados e equipamentos modernos. Tudo isso para oferecer um
tratamento humanizado, amenizar
o sofrimento e garantir uma recuperação mais rápida aos pequenos.
Os acompanhantes também ganharam mais comodidade com quatro
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aparelhos de TVs de LED, que foram
doados pela iniciativa privada à ala
pediátrica. A diretoria também
ganhou um novo espaço, que foi
revitalizado e batizado de Antônio
de Mello Alvarenga.
Já em agosto, foi inaugurada a
Clínica Médica do HUCM-MG, que
recebeu o nome de Professor José
Haddad Antônio. A ala foi ampliada
com a finalidade de melhorar o
atendimento e garantir o bem-estar
dos internos e acompanhantes. Foi
criada também uma sala de emergência, equipada com leitos, onde
os pacientes podem aguardar, com
conforto, antes de seguirem para o
CTI. Além disso, foi construído um
novo espaço ecumênico, onde
pacientes e acompanhantes podem
fazer suas orações. “A Clínica Médica é o que consideramos a ‘mão’ do
Hospital. Em algum momento, os
pacientes vão precisar do setor. Dos
nossos 200 leitos, 60 são da Clínica
Médica. O espaço foi todo reformado, revitalizado com novas incorporações tecnológicas, o que dá
mais tranquilidade e conforto não
só para nossos usuários, mas também para nossos profissionais, que
terão condições adequadas de prestar um atendimento de excelência
aos pacientes”, salienta o diretor do
HUCM-MG, Dr. Antônio Carlos de
Barros Martins.

Espaço da Clínica Médica foi
reformado e revitalizado

Importante patologista,
membro do 1º corpo
docente e um dos
fundadores da Faculdade
Ciências Médicas – MG.

Coordenou e implantou o
estágio em Clínica Médica
para alunos do 6º ano de
Medicina da FCM-MG; curso
de Medicina de Urgência do
Departamento de Clínica
Médica para alunos do 5º ano
da FCM e foi Professor
Titular da Disciplina de
Clínica Médica da Medicina
da FCM-MG.

Médico de destaque, membro
do 1º corpo docente, com
participação fundamental na
criação da Faculdade Ciências
Médicas – MG.

Espaço Ecumênico também foi construído
no Hospital para atender as famílias

Nova pediatria: espaço humanizado e
lúdico para as crianças e familiares

Melhorias dos institutos
fcm-mg

hucm

Construção do CSC

Novo espaço da
diretoria

Bicicletário

Fachada do Hospital

Escaninhos para
os alunos

Ambientação e
sinalização do Hospital

Restaurante*

Nova ala de Pediatria

Espaço de Convivência
dos alunos*

espaço ecumênico

novo acesso à Faculdade*

* Em construção

Clínica Médica
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Tese de mestrado utiliza técnica
inovadora em pacientes

Shutterstock

pessoas com AVC são monitoradas durante sete dias
para saber em quais casos a arritmia cardíaca pode
ser a causa do problema

Um grupo de 150 idosos foi convidado a contribuir com uma tese de
mestrado elaborada pelo aluno do Mestrado Acadêmico da Pós-Graduação
Ciências Médicas-MG, dr. Rogério
Ferreira Sampaio, cardiologista do
Hospital Santo Antônio, em Curvelo/MG, que utiliza uma tecnologia
nova para monitorização cardíaca
dos pacientes com AVC (Acidente
Vascular Cerebral) agudo ou AIT
(Ataque Isquêmico Transitório).
A ideia é comparar os resultados
registrados com a monitorização tradicional por 24 horas (Holter), com
uma tecnologia que utiliza a internet
para transmissão de dados via celular
(GPRS). Tudo isso com um aparelho
chamado Policardiografo IP (POIP),
projetado e produzido em BH, sob o
apoio da Fapemig. “Com esse proce-
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dimento, queremos avaliar a associação de arritmias atriais nos pacientes
com AVC. Na maioria dos casos, não
temos uma explicação de por que
ocorreu o AVC. O trabalho tenta
elucidar a presença de um tipo de
arritmia cardíaca específica, chamada
Fibriliação Atrial (FA)”, explica o
coordenador do mestrado, professor
Eduardo Back Sternick.
Segundo dr. Rogério, a importância do estudo se dá pelo fato da fibrilação atrial ser uma arritmia cardíaca
mais comum na parte clínica. Sua
incidência aumenta com a idade
(menos de 1% em pacientes com idade
menor de 60 e até 12% em pacientes
com idade acima de 75). Além disso,
um terço das FAs são assintomáticas,
e todas as formas de monitorização
são baseadas em sintomas intermiten-

tes, o que mostrou baixa efetividade.
“Cerca de 25% dos AVCs são devidos
à FA não vascular e esses eventos têm
maior mortalidade e sequelas mais
incapacitantes. Vale ressaltar também
que nos AITs em que não se detecta
etiologia vascular existe o risco de
AVC recidivante de 15% em três
meses, estando indicada também a
monitorização prolongada.” Ainda de
acordo com o médico, observa-se a
inexistência da rotina da monitorização do eletrocardiograma prolongado
e menos ainda em tempo real, que
poderá resultar em um diagnóstico
mais preciso e métodos de tratamentos mais precoces.
O trabalho se encontra em fase
de coleta de dados, tendo sido coletado aproximadamente 1/3 da amostra projetada.

Pós-Graduação

Mutirão de dermatologia
ISMD promove evento que beneficiou
mais de 2.700 pacientes
Cerca de 150 médicos que fazem
Dermatologia no Instituto Superior de
Medicina (ISMD), em São Paulo, instituto
conveniado da Pós-Graduação Ciências
Médicas – MG na capital paulista, realizaram no mês de agosto o Mutirão da Dermatologia no Hospital da Cruz Vermelha.
Em dois dias de evento, 2.700 pacientes
foram atendidos de forma gratuita. Consultas, exames e biópsias foram custeados
pelos organizadores. “Um dia como esse
equivale a três dias de sala de aula, tamanho
é o aprendizado e as situações diversas que
são vivenciadas aqui”, comentou a diretora
do ISMD, Profª. Raquel Vilela.
A próxima atuação do Mutirão de Dermatologia do ISMD será em dezembro, na
cidade mineira de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. O objetivo é atender pessoas que
não têm acesso a esse tipo de especialidade
e tratar da hanseníase, doença que tem
aumentado sua incidência na região.

Pacientes atendidos gratuitamente pelos médicos

Palavra do Conselho Diretor

Minha história com a Ciências
Médicas não é recente. Formei-me em
Medicina na Faculdade, em 1977, e
desde então tenho o prazer de participar efetivamente do desenvolvimento
da FELUMA e seus institutos. Já fui
presidente da Associação dos Professores durante quatro mandatos seguidos e Diretor Administrativo e Financeiro da FELUMA. Hoje tenho o
prazer de fazer parte da diretoria da
Pós-Graduação Ciências Médicas-MG
(PGCM-MG), que abrange a pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu, um
dos institutos FELUMA que mais vem
crescendo nos últimos anos.
Prova disso é a forte expansão
alcançada pela PGCM-MG em território nacional. Atualmente, são mais de

4.700 alunos matriculados, parcerias
com importantes instituições e presença em praticamente todas as regiões do
país. Nosso objetivo é que a PGCM-MG seja também uma referência
nacional em ensino e que contribua
positivamente tanto para a especialização dos alunos quanto para a sociedade.
Acreditamos que o conteúdo que é
repassado aos alunos reflete proporcionalmente em qualidade no atendimento da saúde para os cidadãos.
É evidente que a FELUMA está
passando por um momento de transformação. Obras nos setores administrativos, relocação de departamentos,
revitalização e modernização de alas
no Hospital Universitário Ciências
Médicas-MG, ampliação e moderni-

zação de salas de aulas, restaurante e
auditório da Faculdade. Com a Pós-Graduação não está sendo diferente.
Também estamos de mudança e nossa
sede será no 1º andar. O que podemos
garantir que continuará inalterado é
essa atmosfera leve e produtiva que
acompanha a instituição desde sua
criação, fruto da proximidade entre
aluno e professor, quesito que faz
desta Faculdade uma das mais importantes formadoras de profissionais de
saúde e um lugar excelente para se
trabalhar e estudar.

Prof. Antônio Vieira Machado
diretor da Pós-Graduação
Ciências Médicas-MG

21

Pós-Graduação

reprodução humana é o novo
curso da pós-graduação
especialização
é a primeira em
Minas gerais

Atualmente, as mulheres brasileiras têm menos filhos e tornam-se
mães cada vez mais tarde. É o que
mostra uma pesquisa realizada no
ano passado pelo Ministério da
Saúde. Entre os anos 2000 e 2012,
o número de nascimentos caiu
13,3%, e 30% das mulheres brasileiras tiveram filhos após completarem 30 anos – no ano 2000, esse
universo concentrava 22,5% delas.
Isso se deve, principalmente, à
inserção feminina no mercado de
trabalho. Com cada vez mais responsabilidades a cumprir, as
mulheres têm optado por se dedicar à carreira e protelar a maternidade. Essa escolha, no entanto,
representa um risco à gravidez,
uma vez que as chances diminuem
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consideravelmente com o passar
dos anos.
Graças à evolução da medicina,
em especial às pesquisas em Reprodução Humana, com um tratamento adequado é possível, entretanto,
conciliar carreira profissional e o
sonho de ser mãe. Ciente do crescimento dessa demanda, a Pós-Graduação Ciências Médicas – MG está
ofertando a especialização em
Reprodução Humana, que terá
carga horária de 360 horas, distribuídas em 18 meses de curso, o primeiro do Estado. Nas aulas, os alunos
conhecerão a rotina de um laboratório de andrologia e fertilização in
vitro, realizarão a propedêutica básica do casal infértil e terão contato
com um tratamento de reprodução

assistida adequado, dentre outros
conteúdos importantes para a formação do especializando.
De acordo com o coordenador
do curso, professor Marco Melo,
em 2003, o Brasil alcançou 8 mil
ciclos (tratamentos de reprodução
assistida) realizados e, atualmente,
esse número já ultrapassa 25 mil
ciclos anuais. Para se ter uma ideia
da expansão da técnica, o país já é
responsável por mais da metade de
todos os tratamentos realizados na
América Latina. “Com a popularização do tratamento, os preços
também ficaram mais acessíveis.
Isso se justifica por que quanto
mais ciclos você faz, mais barato
ficam esses tratamentos, pois se
começa a utilizar bem o produto e

os equipamentos. Quanto mais
pacientes, mais barato sai o tratamento para a clínica. Além disso,
alguns aparelhos passaram a ser
fabricados no Brasil, o que barateou os custos”, explica o médico.

A grade curricular é abrangente tanto do ponto de vista teórico
quanto prático. A parte prática
corresponde a mais de 150 horas do
curso. Na etapa teórica, destaque
para a fisiologia reprodutiva mas-

culina e feminina, além de uma
atenção especial às leis e regulamentações da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), para
evitar quaisquer controvérsias de
natureza ética.

Outros novos cursos para o 2º semestre
A Pós-Graduação Ciências Médicas – MG ofertará novos cursos – Cirurgia Minimamente Invasiva
e Cirurgia Robótica, Enfermagem em Oncologia,
Geriatria e Governança Clínica – após também ter
identificado um crescimento da procura por essas
especialidades.
A coordenadora do curso de Enfermagem em Oncologia, Profª. Lilian Lage Magalhães, observa que, nas
últimas décadas, o número de casos de câncer cresceu
muito, convertendo-se em um evidente problema de
saúde pública mundial. Por isso, os pacientes oncológicos
possuem peculiaridades quanto às alterações clínicas,
psicológicas e sociais advindas do tratamento, que acabam por exigir que os profissionais que atuam nessa área
estejam suficientemente preparados para prestar assistência tanto nos níveis primário, secundário e terciário.
“Fica clara a necessidade de continuidade dos investimentos em formação e desenvolvimento de recursos
humanos, principalmente na área da enfermagem, para
atuar em Oncologia. A área não exige somente a técnica,
mas também a relação humana acolhedora. O trabalho
de humanização da Enfermagem visa orientar os profissionais para enxergarem o paciente de forma individualizada, de acordo com suas necessidades.”
Outra nova especialização que tem na humanização um dos seus preceitos básicos é a Geriatria. Realizado mensalmente e com duração de 482 horas, o
curso abordará temas como avaliação geriátrica ampla,
síndrome de fragilidade, insuficiência familiar e social,
dentre outros conteúdos. A coordenadora do curso,
Profª. Ana Cristina Nogueira Borges, salienta que o
aumento da população idosa no Brasil fez com que
crescesse a demanda por capacitação de pessoas da
área de saúde para esse tipo de atendimento. “Os
médicos em todas as especialidades lidam cada vez

mais com o paciente idoso e percebem as dificuldades
do gerenciamento das multimorbidades e manejo da
polifarmácia, da fragilidade e perda funcional.”
Apesar do conceito ainda ser incipiente nas instituições de saúde, a PGCM-MG está ofertando o curso de
Governança Clínica. Trata-se de um sistema de gestão
que alia a administração de processos, gestão clínica
estratégica e coordenação do corpo clínico, preenchendo a lacuna que os processos de qualidade não conseguiriam realizar. “A Governança Clínica ainda é um campo
muito pouco explorado e conhecido no nosso meio.
Poucas pessoas dominam essa forma de gestão. Trazer
esse conteúdo é um passo importante para crescimento
da instituição e aprimoramento de profissionais interessados”, diz o coordenador da Pós-Graduação em Governança Clínica, professor Guilherme Netto Lycarião.
Outra novidade da Pós-Graduação Ciências Médicas – MG é a oferta do curso de Cirurgia Minimamente Invasiva e Cirurgia Robótica. O objetivo é especializar os alunos em técnicas minimamente invasivas. “A
evolução tecnológica tem se feito presente em escala
exponencial em todas as especialidades médicas e com
impacto expressivo nas atividades cirúrgicas. O advento da robótica veio refinar esse método, trazendo
benefícios na delicadeza e expertise de dissecção de
tecidos, o que otimiza os resultados”, diz um dos coordenadores do curso, professor José Eduardo Tavora. O
treinamento e a capacitação dos cirurgiões – ressalta
ainda o também coordenador, professor Fernando
Augusto Vasconcelos –, tem sido necessário, uma vez
que essas técnicas estão sendo replicadas em centros
de médio porte e em cidades pequenas. Por isso, a
necessidade de uma especialização. O curso será ministrado durante o fim de semana para que a capacitação
não prejudique as atividades cotidianas das empresas.

Novos cursos da Pós-Graduação Ciências Médicas – MG
Enfermagem em
Oncologia

Reprodução
Humana

Robótica

Geriatria

Governança
clínica

Mais informações: www.cmmg.edu.br/presencial/
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a partir de

ESCOLHA ENTRE OS MELHORES HOSPITAIS

ESPECIALIZAÇÃO
Hospital Universitário Ciências Médicas – MG
Biocor Instituto
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis
Hospital Belo Horizonte
Hospital Evangélico
Hospital Felício Rocho
Hospital Lifecenter
Hospital Santa Rita
Hospital Infantil São Camilo
Hospital Socor

Hospital Vera Cruz
Hospital Vila da Serra
Hospital Vitallis Barreiro
IMEDE – Centro de Imagem
Rede Mater Dei de Saúde

RESIDÊNCIA
Hospital Universitário Ciências Médicas – MG
Hospital Felício Rocho
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis
Hospital Regional São Sebastião
(Santo Antônio do Amparo / MG)
Hospital Vera Cruz

