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faculdade

Alunos se reuniram para assistir à apresentação institucional da Faculdade Ciências Médicas – MG

de portas abertas
Faculdade Ciências Médicas – MG realiza
primeiro evento de recepção dos calouros
“Vocês começam agora um novo
projeto de vida, e não somente
ingressam em um novo curso. Por
isso, é fundamental que conheçam
melhor onde estão e quais os valores
desta instituição.” Foi com esse discurso que a coordenadora pedagógica da Faculdade Ciências Médicas
– MG (FCM-MG), Profª. Jaqueline
Barata, abriu o evento de recepção
dos calouros e deu boas-vindas aos
novos alunos.
O objetivo desse primeiro encontro foi proporcionar uma interação
e adaptação mais leve e saudável
nesse momento de transição. O evento passa a fazer parte da agenda
oficial e institucional da FCM-MG.
Para cada curso foi promovida
uma recepção, em dias específicos.
Na oportunidade, os coordenadores
dos cursos também falaram sobre as
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metodologias de ensino, a infraestrutura oferecida e o que a FCM-MG
espera deles como futuros profissionais de saúde. Os alunos responsáveis
pela organização do Trote Solidário
aproveitaram o momento para apresentar como funciona a iniciativa
(veja mais detalhes na página 6). E os
Diretórios Acadêmicos realizaram
uma breve explicação de sua atuação
na Faculdade.
vivências compartilhadas

Calouro de Medicina, Carlos
Eduardo da Rocha aprovou a iniciativa, principalmente por representar
uma oportunidade de integração
com os veteranos. “É interessante
conhecer as experiências que os
alunos mais antigos vivenciaram
aqui. Esse compartilhamento nos

mostra os caminhos que vamos percorrer e os desafios que serão enfrentados.” Ele se refere à apresentação
de veteranos e ex-alunos que participaram da recepção e relataram os
principais diferenciais da Faculdade
e como o mercado de trabalho aceita o recém-formado.
Uma delas foi Izis Valadão, formada em Medicina no ano passado,
que destacou a importância da participação em atividades curriculares
não obrigatórias e falou sobre a
evolução da instituição nos últimos
anos. “Achei muito válido, porque
eles se sentem mais acolhidos ao
conhecerem melhor como a Faculdade trabalha”, comenta a egressa.
Durante o evento, foi apresentado também como funciona o
Internato Rural, disciplina que é
aguardada por todos os alunos. As

explicações de como funciona a
atuação durante três meses em uma
cidade do interior foi o que mais
chamou a atenção do aluno do 1º
período de Psicologia, Péricles Nick
Miranda Moura. “Logo de início me
interessei. É uma oportunidade de
atuar na área, que é muito interessante. Não é toda escola privada que
proporciona essa chance.”

Caloura de Enfermagem, Mariana de Fátima Lima veio de outra
universidade e se impressionou com
tudo o que a FCM-MG oferece. “Me
frustrei muito na Faculdade anterior
em que estava, e já no primeiro dia
vimos o quanto a Ciências Médicas
é bem-estruturada e coloca o aluno
‘para a frente’, oferecendo as Ligas
Acadêmicas e atividades externas.”

Luiza Andrade Soares, caloura
de Fisioterapia, viu na cerimônia
uma oportunidade para conhecer
melhor seu curso. “No início, ficamos um pouco perdidos. A recepção foi boa para descobrirmos o
que a Faculdade oferece, saber
como funciona a graduação e para
aprender com as experiências relatadas pelos ex-alunos.”

Evento tem ainda o objetivo de interagir os calouros

Acolher para PertenSer
Alinhada a essa estratégia de receber bem
os calouros, a Faculdade criou uma ação
específica para administrar todo o processo
de boas-vindas. Trata-se do Projeto Acolher para
PertenSer, que, de acordo com a coordenadora pedagógica da instituição, Profª. Jaqueline
Barata, tem o propósito de recepcionar o
calouro como indivíduo, não só como aluno.
“A ideia é que a formação não fique restrita
ao novo ofício e que seja integral, ou seja, que
contemple os fatores humanos e desenvolva
profissionais que, antes de tudo, são pessoas”,
pontua a Profª Jaqueline.
Com isso, as ações do Projeto, que come-

çou neste ano, vão dar um suporte ao aluno
para que tenha uma adaptação tranquila à
nova vida acadêmica. Nesse processo, a participação dos veteranos é fundamental, por
meio de grupos de estudo nas matérias em
que os calouros têm mais dificuldade, auxiliando os recém-chegados de outras cidades
a encontrar repúblicas, dentre outras atividades. “A execução de iniciativas como essas faz
com que os alunos se sintam parte da instituição, pois os ajuda a se identificarem com
os valores da Faculdade”, reflete a coordenadora pedagógica. Ao todo 250 estudantes
participam desse Projeto.
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Equipe organizadora comemora os resultados

trote solidário supera
as expectativas
A arrecadação de doações, a adesão dos calouros e
a venda de rifas bateram os recordes da ação passada
O sucesso da iniciativa no ano
passado fez com que o Trote Solidário deste ano apresentasse resultados ainda mais abrangentes. Os
números superaram as metas, e
quem agradece são os moradores da
Associação de Cegos Louis Braille
(ACLB), uma instituição criada em
1993 com o objetivo de dar assistência às pessoas com deficiência visual.
Aluna do 1º período de Enfermagem, Letícia Gabriela foi uma
das participantes engajadas na
causa. Como instrumentista, ela foi
até a ACLB, cantou e tocou violão
para os moradores. “Foi uma experiência muito interessante. Me
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identifiquei com algumas pessoas,
e foi legal conhecer como eles
vivem e precisam de apoio.”
Desde o lançamento do Trote, já
se esperava grande motivação por
parte dos alunos. Com o auditório
cheio, os interessados se reuniram
para saber das novas regras de pontuação e assistir às palestras dos
especialistas convidados.
Sob o tema Um panorama sobre
a cegueira, Dr. Arthur Jeha Maakaroun Vilela de Castro abordou as
particularidades da cegueira e
como é importante agir de forma
preventiva. “Temos 1,2 milhão de
cegos no Brasil, e a Organização

Mundial da Saúde (OMS) estima
que entre 60% e 80% dos casos
poderiam ser evitados ou tratados,
um dado extremamente alarmante”, considerou o médico.
A ideia de beneficiar uma instituição que apoia os cegos partiu
de um dos coordenadores do Trote
Solidário, Alexandre Parisi. Ele já
conhecia a Associação e se sensibilizou com a causa. “Muitas
vezes, entramos em um curso da
área de saúde ávidos por atuar no
paciente, mas nos esquecemos de
que existem outras formas de
salvar vidas e ajudar as pessoas
que precisam.”

Moradores da Associação interagiram com os alunos

em números

3545067 c

E, realmente, a ACLB necessita de apoio. Todo o ambiente é
adaptado para receber as pessoas
com deficiência visual, e isso
demanda custo. Por exemplo, há
uma biblioteca toda em braille,
uma impressora específica para
esse sistema de leitura, além de
computadores com sintetizadores
de voz, entre outras adequações
estruturais. “Embora a tecnologia
ajude bastante na acessibilidade,
os preços ainda são muito altos,
por isso é importante essa parceria com a Faculdade e outras
instituições”, explica o vice-presidente da ACLB, Márcio Penido.
Empolgada com os resultados
do ano passado, a aluna do 2º
período de Medicina Gabrielle
Lompa atua na Comissão Organizadora do Trote Solidário de
2016 selecionando as instituições
que serão agraciadas. “Me apaixonei pela iniciativa e fico feliz
em motivar os calouros a se integrarem com os veteranos dessa
forma diferente e que ajuda o
próximo.”

Participantes

96 pessoas

rifas vendidas

662

Roupas

815 peças
53 acessórios
Doações de sangue

18 pessoas

cadastros para doação
de medula óssea

29 pessoas

Mutirão pela Vida (projeto que fomenta doação de
sangue e cadastramento dos alunos no banco)
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Professor José Celso testa o manequim da simulação

Faculdade Ciências Médicas – MG
terá laboratório DE HABILIDADES
E SIMULAÇÃO REALÍSTICA
Coordenador do curso de Medicina realizou
visitas a outras universidades para conhecer a
metodologia e verificar viabilidade e
operação da estrutura na FCM-MG
8 - revista ciências médicas-mg

A Faculdade Ciências Médicas –
MG contará, no ano que vem, com o
que há de mais moderno em laboratório de habilidades e simulação realística. O coordenador do curso de
Medicina, Prof. José Celso Cunha
Guerra Pinto Coelho, desde que assumiu o cargo, vem realizando visitas
de benchmarking para conhecer como
funciona a gestão e a operação da
estrutura em outras universidades. As
Faculdades Anhembi – Morumbi e
das Américas, em São Paulo, e o Gordon Center, em Miami, foram os
locais visitados. Na Faculdade, a previsão é que a estrutura funcione em
uma área de 500 m², no segundo
andar, e estará pronta em 2017. Toda
a construção do laboratório e a compra dos equipamentos, como manequins, materiais e vídeos, terão um
investimento da FELUMA de cerca
de R$ 3 milhões.
“Os benefícios de um laboratório
como esse são imensuráveis. Em um
ambiente controlado, o aluno consegue vivenciar situações muito próximas da realidade com os manequins. Eles poderão ter experiências
tanto em emergências clínicas quanto cirúrgicas. Será um dos maiores e
melhores centros do Brasil”, pontua
o coordenador.
Ainda de acordo com o Prof. José
Celso, o laboratório abrirá a possibilidade de os alunos simularem todo
o atendimento, desde o início do

processo. “Será o primeiro do Brasil
a trabalhar efetivamente a integração dos cursos da Faculdade. Por
exemplo: vamos simular situações
clínicas em que o acadêmico de
Enfermagem vai agir junto com o de
Medicina, ou que o de Psicologia
agirá junto com o de Enfermagem.”
Os procedimentos poderão ser
gravados, e as imagens, exibidas em
sala de aula, para que professores e
alunos debatam sobre cada etapa do
atendimento simulado.
Também contará, no futuro, com
avaliações objetivas do tipo Objective
Structured Clinical Examination

Os benefícios de
um laboratório
como esse são
imensuráveis.
Professor José Celso
Cunha Guerra Pinto
Coelho, coordenador
do curso de Medicina

(OSCE), que na tradução livre para o
português significa Exame Clínico
Objetivo Estruturado, um modelo de
avaliação de habilidades clínicas
internacionalmente reconhecido,
altamente preciso, eficiente e produtivo, que a coordenação do curso quer
incluir nas avaliações práticas clínicas
da FCM-MG. Ele vai agregar valor ao
laboratório e potencializar o desempenho e o aprendizado do aluno, pois
vai permitir que o seu domínio sobre
as habilidades clínicas seja mais bem-avaliado, em cada uma das etapas do
atendimento ao paciente.
Atualmente, o laboratório encontra-se na fase de projeto de área
física. O próximo passo será a execução do projeto de comunicação, uma
vez que a sala é extremamente complexa nesse quesito, pois são muitos
equipamentos de áudio, vídeo e a
central de controle de informação.
Isso feito, o laboratório entrará na
fase de inserção curricular, em que
será estudado, dentro do currículo
da Faculdade, como as disciplinas
clínicas serão inseridas na nova
estrutura, uma etapa extremamente
complexa, pois envolve capacitação
dos professores e formação de um
grupo específico para gerenciar o
local. Baseada na inserção curricular,
a Faculdade passará, então, para o
momento de aquisição de equipamentos e decisão de quais tecnologias serão utilizadas na estrutura.

Estações de atendimento na Universidade Gordon Center, em Miami
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laboratório de fisioterapia
é ampliado
Espaço de disciplinas práticas dobrou de tamanho
para atender as necessidades dos alunos
O final do ano passado e o início
deste ano foram marcados por várias
obras concluídas e entregues para os
alunos e colaboradores da Faculdade.
Novo restaurante, espaço de convivência, áreas dos Diretórios Acadêmicos (DAs) e a nova fachada do prédio
foram os destaques. Norteado por
esse princípio de modernização e
adequação dos espaços para atender
a demanda dos alunos, o Laboratório
de Ciências do Movimento, utilizado

para atividades práticas do curso de
Fisioterapia, foi ampliado e ganhou
novos equipamentos. De acordo com
o coordenador do curso, Prof. Rafael
Duarte, o local praticamente dobrou
de tamanho. “Como o DA foi para o
local próprio, pegamos o antigo espaço e adequamos a sala para aumentar
o espaço físico do laboratório. Com
a adaptação, ainda chegarão novos
aparelhos para as disciplinas práticas”,
comenta o coordenador.
Espaço mais amplo e adequado às atividades
realizadas pelo curso

troca de conhecimentos
evento de psicologia baseada em evidências
conta com a participação da fcm-MG
Entre os dias 12 e 14 de maio, professores e alunos
do curso de Psicologia da Faculdade Ciências Médicas
– MG, em parceria com a UFMG, organizaram a I
Jornada Mineira de Psicologia Baseada em Evidências.
Decorrente de uma demanda que vem emergindo nos
últimos anos, entre professores, alunos e profissionais de
Belo Horizonte e região, por espaços de discussão acerca
da implementação de práticas baseadas em evidência no
campo da Psicologia, o evento, pioneiro na área, contou
com participantes de diferentes regiões do Brasil e de
Portugal, em uma troca de experiências e reflexões sobre
a prática baseada em evidências em nosso país.
Estiveram à frente da organização as professoras
Renata Saldanha, Camila Gomes e Tatiane Bacelar; as
alunas Mariana Rodrigues, Danielle Oliveira e Bárbara
Kohler de Souza e o ex-aluno do curso de Psicologia
da FCM, atualmente mestrando em psicologia pela
UFMG, Flávio Soares.

10 - revista ciências médicas-mg

A expectativa é que este seja o primeiro de uma
sequência de eventos do gênero

projeto da enfermagem visa
aumentar publicações científicas
Chamado de Café com Ciência, GRUPO DE ESTUDOS E
PESQUISA reúne docentes para discutir pesquisas que
abordam a saúde nacional
Proporcionar trocas de conhecimentos sobre trabalhos científicos.
Esse é o principal objetivo do Café com
Ciência, iniciativa do curso de Enfermagem voltada para todo o corpo
docente da Faculdade Ciências Médicas - MG (FCM-MG). Os professores
interessados se encontram uma vez
por mês para socializar suas pesquisas
e saberes. “Assim pretendemos aumentar o vínculo entre as equipes, fomentar possibilidades de publicações coletivas, as participações em congressos
e promover um maior envolvimento
com a extensão, o que implicará mais
projetos de iniciação científica ofertados aos discentes”, explica a Profª.
Janaína Soares Tizzoni, idealizadora
da iniciativa.
Desde que o grupo foi criado, já
foram estabelecidas parcerias para
as publicações, professores apresen-

taram papers para a
participação em
congressos internacionais e dois projetos de iniciação
científica foram
aprovados. Além
disso, foram também aprovados quatro trabalhos de
extensão e alguns
artigos em fase de
formatação que serão enviados para
a submissão em revistas científicas.
O primeiro encontro aconteceu
no dia 4 de abril. Os integrantes estão

satisfeitos com os
resultados que estão
sendo conquistados:
“Grupos de pesquisa ligados a cursos
superiores de saúde
abordam
temas
importantes para
essa área no país,
envolvem abordagens transdisciplinares e proporcionam a interação entre os cursos. A
participação de novos membros é
bem-vinda”, comenta a Profª. Lílian
Machado Torres.

Quer participar?
Entre em contato com a Profª. Janaína Soares Tizzoni pelo e-mail:
janaina.tizzoni@cienciasmedicasmg.edu.br.

FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS – MG
REPRESENTADA NO CONGRESSO
INTERNACIONAL EM MATO GROSSO DO SUL
duas professoras e dois alunos apresentaram seus trabalhos
Dois alunos da Enfermagem –
Clarissa Pimenta, 9º período, e
Douglas Barros, 3º período – e as
professoras Rosana Amaral e Jaqueline
Barata estiveram no Congresso
Internacional Rede Unida, em Mato
Grosso do Sul, para apresentar seus
trabalhos acadêmicos. O evento trouxe como tema central “Diferença sim,
desigualdade não: pluralidade na
invenção da vida” e buscou discutir a

pluralidade do ensinar, aprender e
produzir saúde afim de fortalecer o
SUS – Sistema Único de Saúde.
“É uma oportunidade de conhecer
novas teorias e ampliar os saberes referentes ao sistema atual de saúde, obter
novas informações a fim de permitir o
enriquecimento do saber acadêmico
dos alunos. Além disso, é uma chance
muito interessante de trocar experiências”, destaca a Profª. Rosana.
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A sua OPINIÃO FAZ A DIFERENÇA
Resultado da Pesquisa de SATISFAÇÃO dos alunos
serve como instrumento de gestão para nortear
novas melhorias na Faculdade
A direção da Faculdade quer ouvir os
alunos. E a melhor maneira de você manifestar sua opinião sobre os diversos assuntos da instituição, como infraestrutura,
qualidade dos professores, grade curricular,
etc., é respondendo ao questionário da
Comissão Própria de Avaliação (CPA).
Muitas das melhorias realizadas no
interior da Faculdade são frutos do que
foi diagnosticado no relatório, prova da
importância da pesquisa e de como ela
influencia diretamente no planejamento
da diretoria. Explica-se: na avaliação passada, um tema recorrente foi a segurança
da Faculdade. Em resposta às observações,
foram colocadas catracas na portaria no
início deste ano. Já o espaço dos Diretórios Acadêmicos (DAs) é um pleito antigo
dos alunos observado na pesquisa, e, no
final do semestre passado, a diretoria
concluiu a obra, bem como o espaço de
convivência e o restaurante.
De acordo com o coordenador do
curso de Fisioterapia e presidente da
CPA, Prof. Rafael Duarte, muitas vezes, a
comunidade acadêmica não percebe que
as melhorias concretizadas vêm do que
foi apontado na avaliação. “A CPA realmente funciona. É o momento que o
aluno tem para dar sua opinião”.
Representante discente na Comissão, o aluno do 9º período de Medicina
Henrique Perez de Carvalho atua formulando os questionários para que as
perguntas sejam as mais adequadas aos
colegas. De acordo com Henrique, a
adesão dos alunos é importante para
que as melhorias continuem acontecendo na Faculdade. “É uma avaliação
extremamente abrangente, que vai da
limpeza dos banheiros até grandes
obras que são necessárias aqui. Quanto
maior o número de participantes, mais
força terá a pesquisa e mais alinhada
com as nossas necessidades serão as
melhorias”, conclui o aluno.
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Maior segurança na entrada da Faculdade foi uma das solicitações dos alunos

Metodologia
Duas vezes ao ano, os alunos respondem à pesquisa online que
aborda o corpo docente, disciplinas, qualidade do curso, estrutura da instituição, entre outros aspectos. O resultado final se
transforma em um relatório que é utilizado como um instrumento de gestão para a diretoria e as coordenações dos cursos. Ou seja,
é um norteador para o planejamento da Faculdade. A avaliação é
feita de forma voluntária pelos alunos, que, na oportunidade,
podem também elogiar professores e metodologias utilizadas, bem
como alguma melhoria realizada na estrutura da Faculdade, de
forma a reforçar e valorizar benefícios que consideram prioritários
manter. A pesquisa da CPA passou a ser registrada como indicador
setorial, uma ferramenta do Sistema de Gestão da Qualidade, que
auxilia no acompanhamento de resultados a fim de propor ações
que levem à melhoria contínua da instituição.

investindo no diferencial
Projeto pedagógico coeso e bem-estruturado é
um dos destaques das estratégias educacionais da
Faculdade Ciências Médicas – MG
O projeto pedagógico deve estar
alinhado com as diretrizes curriculares
do Ministério da Educação, que servem como uma guia de orientação
para a formação dos estudantes nas
dimensões de ensino, pesquisa e extensão. A Faculdade Ciências Médicas –
MG faz investimentos para oferecer
cursos diferenciados que visam formar
alunos em todos os aspectos para atuar
como profissionais. “Os projetos pedagógicos traçados estão extremamente
alinhados com as exigências legais. Eles
têm o objetivo de aproximar a teoria
e desenvolver competências necessárias para o mundo do trabalho”, destaca a coordenadora Pedagógica da
Faculdade Ciências Médicas – MG,
Profª. Jaqueline Barata.
Desde o início dos cursos, os alu-

nos têm aulas em laboratórios e podem
participar de visitas técnicas, observações e estudos clínicos em locais
conveniados. Ainda visando fomentar
a aplicação do conhecimento teórico
e exercer ações demandadas pela sociedade e, portanto, de relevância social,
a Faculdade incentiva a formação de
Ligas Acadêmicas. Grupos de estudo
sob a supervisão de um professor são
formados, e os integrantes podem
testar o aprendizado na prática. Por
exemplo, a Liga de Cirurgia faz pequenos procedimentos cirúrgicos no interior de Minas Gerais com o acompanhamento do orientador.
Outro quesito que merece destaque é a preocupação em manter o
projeto pedagógico atualizado.
Semestralmente, o conteúdo das dis-

ciplinas optativas é renovado de acordo com as novidades referentes a cada
profissão. Tudo isso, para formar profissionais mais bem-preparados.
“O instrumento de análise do
Ministério é organizado em dimensões
– infraestrutura, didática pedagógica
e corpo docente. Um curso não é só
estrutura física, tecnologia e cumprimento de normas. Hoje, o projeto
pedagógico e o modelo do currículo
são extremamente valorizados pelos
alunos. Naturalmente, houve um
processo educativo da sociedade do
que é realmente valor formativo.
Não adianta ter belíssimos laboratórios se não há metodologia de uso
desses espaços”, afirma Prof. Marcelo
Miranda e Silva, vice-diretor da
Faculdade Ciências Médicas – MG.

Métodos de ensino
adaptados ao perfil
dos alunos
A idade de nossos calouros está
cada vez menor. Ciente de que a nova
geração é contemporânea à revolução
digital, a Faculdade Ciências Médicas –
MG, além de investir em recursos tecnológicos, promove capacitações periódicas
para os professores. O objetivo é fazê-los
adotar dispositivos informatizados e
metodologias ativas de ensino, em que o
aluno deixa de ser sujeito passivo no processo de aprendizagem. Ou seja, aulas
que promovem a interação professor/
estudante.
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Equipe vai à zona rural fazer o atendimento dos pacientes

Tradição, competência
e inovação em favor
da formação de um
profissional completo
Internato de Saúde Coletiva completa
26 anos em 2016 com números expressivos
de alunos participantes e cidades atendidas
14 - revista ciências médicas-mg

Atender pacientes reais, com
demandas de saúde latentes, é, certamente, um dos momentos mais
aguardados pelos alunos da área de
saúde. Ansiedade e certo receio são
comuns, afinal, chegou a hora de
colocar em prática o que se aprendeu
nos livros, nas aulas e nas vivências
nos laboratórios práticos. O Internato de Saúde Coletiva (Internato
Rural) da Faculdade Ciências Médicas – MG sabe da importância desse
momento tão esperado e, por isso,
possui uma estratégia pedagógica
sólida, bem-estruturada, que alia tradição e competência comprovada.
Basta ver os números. Com 26
anos de atuação, são mais de 115
municípios atendidos em todas as
regiões de Minas Gerais e exatos 3.819
alunos participantes ao longo de sua
história. “Acompanhamos a criação e
o desenvolvimento do Sistema Único
de Saúde (SUS), especialmente na
Atenção Primária em Saúde. Além
disso, o Internato viu ser implementada a Proposta da Estratégia de
Saúde da Família e, desde então, tem
atuado de forma integrada com suas
equipes, o que resulta em grande
aprendizado para os alunos”, explica
o coordenador do Internato de Saúde
Coletiva, Prof. Gustavo Werneck.
Pela primeira vez, a Faculdade
realizou um evento de integração dos
alunos que estão chegando das cidades do interior e os que estão com as
malas prontas para o novo desafio. É
uma espécie de “passagem de bastão”,
que possibilita uma troca de experiências entre os participantes, o que
contribui, segundo o coordenador, de
forma significativa para a continuidade dos trabalhos que estão sendo
desenvolvidos nos municípios e como
eles podem ser aprimorados. “A disciplina, na medida em que desenvolve suas atividades em um contexto
de integração docente-assistencial,
promove a inserção dos acadêmicos
em uma diversidade de cenários de
aprendizagem, no mundo do trabalho, de forma coerente com as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área
de Saúde.”

No 9º período de Medicina, Paula
Thaís Bandeira, recém-chegada de
Augusto de Lima, de 5.000 habitantes, foi uma das alunas que apresentaram suas experiências de três meses
na cidade. Período comprovadamente movimentado, tudo documentado
em fotos, vídeos e relatórios de atuação do grupo (junto com ela foram
também mais uma aluna de Medicina, duas de Enfermagem e duas de
Fisioterapia). Palestras de conscientização sobre a dengue, reuniões com
adolescentes sobre educação sexual,
atividades de bem-estar para as colaboradoras do posto de saúde e visitas
domiciliares na zona rural foram
algumas das atividades realizadas.
“Ficamos felizes em sermos convidadas a passar nossas experiências e
contribuir com quem está indo”,
comentou Paula.
Alterações aprovadas
Anteriormente, o sorteio das
cidades onde os alunos iriam ficar
era realizado próximo da data da
viagem. Hoje, o procedimento é
feito com quase um mês de antecedência, o que possibilita aos alunos
planejar-se melhor. “Conseguimos
entrar em contato com o pessoal
que está lá, pesquisar sobre a cidade
e o local onde vamos ficar. Assim,
como tudo é novo, ficamos menos
perdidos”, ressalta o aluno do 9º
período de Medicina Victor Reis,
que está indo para a cidade de
Morro da Garça.
Além da apresentação das alunas
que estiveram na cidade de Augusto
de Lima, os professores do Internato de Saúde Coletiva se reuniram
em salas separadas pelas cidades que
serão atendidas para passar o status
do trabalho realizado a fim de que
os alunos deem continuidade às
ações realizadas. “É muito bom ver
de perto e de forma mais detalhada
o que está sendo feito no município
a que estamos indo. Isso diminui
nossa ansiedade e nos coloca a par
do que devemos fazer desde o primeiro dia”, comemora a aluna do 9º
período de Medicina Isabelle Carvalho de Oliveira.

As práticas
pedagógicas têm
resultado em
valiosas
contribuições
para os cursos de
graduação da
Faculdade, o que
tem sido
reconhecido
reiteradamente
nas avaliações
realizadas pelo
Ministério da
Educação (MEC)
Gustavo Werneck,
coordenador
do Internato de
Saúde Coletiva
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Diário de um Internato
Relatos de estudantes mostram o olhar humano de
futuros profissionais que vivenciaram, por meio da
disciplina Internato Rural, a realidade da saúde em
pequenas comunidades no interior de Minas Gerais
Três meses longe de casa, em um
município desconhecido e distante
de todas as facilidades que o ambiente urbano das grandes cidades oferece, atendendo pacientes e vivenciando intensamente a realidade da
saúde e seus problemas em comunidades às quais esse serviço ainda
chega com morosidade e precariedade. Esses são alguns dos aspectos
e desafios do cenário encontrado

16 - revista ciências médicas-mg

pelos alunos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Psicologia que
ingressam no Internato de Saúde
Coletiva (Internato Rural), disciplina obrigatória dos cursos que consiste numa temporada em localidades carentes de profissionais especializados.
Com o intuito de compartilhar
essas experiências, destacando o
olhar humano de estudantes que

estão em campo colocando em prática seus conhecimentos, a Revista
Ciências Médicas – MG bateu um
papo com dois deles. Em formato
de diário, captamos a rotina desses
alunos por meio de relatos que
retratam momentos emblemáticos
de um período no interior de Minas
Gerais que, com certeza, ficaram
marcados na memória deles para
sempre. Confira e inspire-se.

Turma de alunos que atuou em Carbonita

Aluno:
Alan de Almeida Xavier
10º período de Fisioterapia
Cidade:
Carbonita, Norte de Minas
(455 km de Belo Horizonte)
População:
10 mil habitantes
Período:
3 meses

Dia 1
Chegamos em um grupo de seis
pessoas à cidade: eu e mais um
estudante de Fisioterapia, além de
quatro alunos de Medicina. No
primeiro dia, conhecemos a casa onde
ficaríamos. Para me habituar melhor
com a realidade do município, dei
uma volta na rua principal e nas
avenidas para ver onde estariam os
comércios que mais precisaria, como
farmácia, padarias, supermercados,
restaurantes, entre outros de primeira
necessidade.
Dia 2
O segundo dia foi de gratas surpresas.
Primeiro pela estrutura do SUS que
encontramos, bem-organizada e
funcional, nos três postos do
município. Segundo pela
receptividade da população, que nos
recebeu com satisfação e valorizava o
nosso trabalho. Dividimos os
atendimentos de Fisioterapia em dois
turnos – na parte da manhã os
domiciliares, cerca de sete por dia, e,
depois, na única clínica da cidade.

Separamos os pacientes em grupos no
posto de saúde, como os de coluna e
joelho. Logo vimos que a demanda
pelo nosso serviço era muito grande,
principalmente porque havia
somente um fisioterapeuta em
Carbonita.
Dia 25
Este foi o dia em que, possivelmente,
eu me deparei com o caso que mais
me marcou durante o Internato. Era
o de um paciente vítima de bala
perdida que havia ficado paraplégico.
Depois de mais de um ano de
tratamento em BH, ele retornou à sua
cidade natal para dar andamento ao
processo. Fiz seu atendimento
domiciliar e encontrei uma pessoa,
infelizmente, depressiva e com muita
negação da vida e da sua nova
realidade. Estava demasiadamente
magro e resistia a sentar-se na cadeira
de rodas. Fizemos as sessões, e, nas
primeiras vezes que o coloquei na
cadeira, ele teve hipotensão e não
conseguia ficar sentado. Identifiquei
nesse jovem o meu maior desafio dos
meses seguintes.
Dia 50
Com sessões de segunda a sexta,
percebi que o paciente começou a
evoluir e a se sentir mais motivado.
Tracei para ele um plano de
condutas e metas. Cada vez que
vencíamos uma meta, fazia questão
de traçar outro desafio. Porém, ele
ainda continuava negando a
cadeira de rodas. Cheguei a escutálo falando com o pai para queimar
o equipamento, pois nunca iria
usá-lo. Fui para casa pensando em
como vencer essa resistência e
motivá-lo a usar.

Alunos propuseram atividades de
promoção à saúde ao ar livre

Dia 55
Concluí que a alternativa seria
desafiá-lo. Sua casa tinha um grande
corredor em linha reta e era ideal para
o que havia planejado. Provoquei o
paciente duvidando da sua
capacidade de sair do lado de fora de
casa e chegar ao final do corredor em
30 segundos. Ele gostou da ideia, e o
desafio virou brincadeira. Ele
começou até ventilar a possibilidade
de se tornar um atleta. Para enfatizar
sua evolução no manuseio do
equipamento, me sentei na cadeira de
rodas para lhe mostrar como era
difícil para um iniciante ter esse
domínio. Tive a chance, ainda, de
sentir na pele como a realidade de um
cadeirante é complicada. Me apeguei
muito a essa família, que me
convidava para almoçar
frequentemente. Durante uma dessas
refeições, sua mãe comentou que,
pela primeira vez, desde o acidente, o
rapaz estava se sentando à mesa e
comendo bem. A oportunidade de
acompanhar e compartilhar do
crescimento e amadurecimento do
paciente não teve preço. Foi uma
experiência emocionante e
gratificante!
Dia 90
A despedida é sempre um momento
complicado. Nos apegamos aos
pacientes e à população. Ficamos
tristes não só pela partida, mas por
deixar para trás muitas pessoas que
precisavam do nosso serviço de saúde.
Fizemos uma apresentação final para
a prefeitura, com um balanço do
serviço durante nossa passagem.
Ainda bate aquela saudade; por mim,
ficaria mais tempo atendendo as
pessoas de lá.
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Grupo de Júlia Carvalho esteve na cidade e na zona rural de Carmésia realizando
atividades com os moradores em casa e no posto de saúde

Aluna:
Júlia Carvalho Barbosa
11º período de Medicina
Cidade:
Carmésia, Vale do Rio Doce
(217 km de Belo Horizonte)
População:
2.500 habitantes
Período:
3 meses

Dia 1:
Logo na chegada, percebemos
que iríamos ser bem acolhidos na
cidade por causa do bom
trabalho realizado pelas turmas
anteriores. Felizmente, por eu
ser do interior, não estranhei
muito.Para mim não é problema
estar longe de casa. Como
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Carmésia é uma cidade muito
pequena, é muito fácil andar por
lá e acessar serviços e comércio
essenciais, como a padaria e o
supermercado.
Dia 2:
Recebemos as instruções e as
propostas sobre a nossa
programação de atividades no
município, e a impressão sobre o
posto de saúde foi positiva. Logo
vimos que teríamos liberdade
para atuar, pois todos os
profissionais da área viam com
bons olhos nossa presença. Como
é uma cidade carente e com
baixa adesão às campanhas de
saúde preventiva, foi clara nossa
importância de estar ali. A
unidade de atendimento possui
somente uma equipe, mas vários
agentes comunitários de saúde
(ACS) e, imediatamente, eles
passaram nosso cronograma:
minha colega de dupla (Thaís

Lins de Souza Barros) e eu
iríamos nos revezar, com uma na
cidade e a outra na zona rural,
onde não há nenhum médico.
Logo no primeiro dia recebi oito
pacientes na zona rural, sendo
alguns casos graves, que foram,
inclusive, encaminhados para
Guanhães, cidade-referência da
região. Nos deslocávamos de
acordo com a necessidade de
cada comunidade. Se estivesse
tranquilo no posto, íamos para a
zona rural ou o hospital.
Dia 20:
Tivemos muitos casos
interessantes, mas, certamente, o
que mais chamou a atenção foi o
de uma paciente de cerca de 50
anos, que já era conhecido na
cidade. Com problemas
psiquiátricos e psicológicos
muito fortes, ela já havia tentado
suicídio várias vezes, e tínhamos
o desafio de ajudá-la. Fomos

Datas comemorativas e eventos que lembravam a importância da saúde preventiva,
como o câncer de próstata e de mama, foram trabalhados pelas alunas

chamados para ir até sua casa por
causa de um surto psicótico. Ela
estava ameaçando seus dois
filhos, e a situação era grave.
Chegamos a sua residência não
com o objetivo de tratá-la, e sim
de conhecê-la e dialogar. Após as
apresentações, deixamos claro
que estaríamos na cidade por três
meses e que ela poderia contar
sempre conosco. Aos poucos,
felizmente, ela foi se acalmando
e ficando mais aberta. Depois de
mais de três horas de papo, ela
finalmente cedeu e disse que
voltaria ao tratamento com a
condição de conseguirmos todos
os medicamentos via SUS.
Voltamos para o hospital e
conversamos com a médica
responsável, cuja grande
experiência na área de
psiquiatria nos ajudou muito
com esse caso. Conseguimos a
autorização do SUS, e ela se
convenceu a ir ao especialista.

Dia 50:
A evolução positiva da paciente
com o quadro psiquiátrico era
evidente. Ela estava feliz, os filhos,
mais tranquilos e agradecidos pela
sua mudança. Com a medicação
regular, sua qualidade de vida
havia dado um salto, e tal avanço
era visível. Porém, a grande lição
foi perceber que, por meio de
ações simples, como uma conversa,
foi possível suprir carências muito
comuns em cidades como
Carmésia e solucionar problemas
como esse que vivenciamos.
Dia 60:
Seguimos o trabalho de um grupo
de caminhada que já estava
implementado na cidade. O
público era de idosos, e todos se
apegaram a nós. Conversas e muita
diversão marcavam a atividade. Era
recompensador acompanhar a
evolução dessas pessoas. A equipe
do primeiro semestre também

criou o grupo de zumba, outra ação
de entretenimento de grande
adesão na comunidade.
Dia 90:
Nos envolvemos bastante com os
grupos de zumba e de caminhada.
Com o primeiro, nos despedimos
com um lanche, marcado por uma
emocionante oração com as idosas.
Já com o pessoal da zumba,
promovemos um lanche e, no
posto, um churrasco. Como
estamos em uma cidade pequena e
nossa atuação foi tão intensa, a
impressão é que ficamos lá durante
um ano. Antes de ingressarmos
nessa empreitada e no início, por
ser tudo tão novo, ficamos
inseguros. Contudo, um preparo
adequado e um bom alinhamento
dos problemas sociais da região
potencializam e, muito, as chances
de dar tudo certo. Foi o que
possibilitou que essa experiência
fosse bem-sucedida.
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mirando o topo
Medicina e Fisioterapia ficam em 2º lugar no
Ranking Universitário Folha de S. Paulo

Uma das mais conceituadas classificações do país, que avalia 192
universidades brasileiras a partir de indicadores de pesquisa, inovação,
internacionalização e mercado, o Ranking Universitário Folha (RUF 2015)
apontou a Faculdade Ciências Médicas – MG como uma das melhores instituições de ensino superior privado do Brasil. Os cursos de
Medicina e Fisioterapia ficaram na segunda colocação dentre as instituições privadas de Minas Gerais, de acordo com os critérios adotados no ano passado.
Entre os critérios pontuados estão avaliação do mercado, qualidade de ensino, títulos de doutorado e mestrado do corpo docente e
resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Esse reconhecimento confirma a constante
evolução na estrutura, aliada a um projeto pedagógico
arrojado, aspectos que colocam a FCM-MG em posição de destaque entre as instituições de ensino
superior do Brasil. “Um dos pontos que mais me
chamaram a atenção e que considero importante foi
a percepção do mercado em relação ao profissional
formado aqui. O ranking do Ministério da Educação
e Cultura (MEC), por exemplo, verifica uma série de
parâmetros, como estrutura, professores, carga horária etc.,
mas ele não avalia nosso egresso”, comenta o coordenador do
curso de Medicina, Prof. José Celso Guerra.
O curso de Fisioterapia, em particular, chamou a atenção pela
evolução do resultado ao longo dos anos. Para o coordenador, Prof.
Rafael Duarte, a reformulação no corpo docente e a inclusão de disciplinas na matriz curricular foram determinantes para aprimorar o
desenvolvimento de competências dos alunos, potencializando a
performance profissional no mercado e gerando, diretamente, uma
maior empregabilidade dos egressos. “O aprimoramento é sempre
permanente. Já estamos mirando o topo e desejamos o primeiro lugar
no ano que vem”, almeja Rafael.

Você pode conferir os detalhes dos
resultados e a avaliação item por item
no site ruf.folha.uol.com.br/2015/.
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mais saúde para os colaboradores
Programa promove a qualidade de vida da equipe
do Hospital e da Faculdade

Interação entre os setores e muita alegria nas aulas de dança

Descontração, sorrisos e muita
música. Assim foram as primeiras semanas das aulas de dança que estão sendo
realizadas duas vezes por semana na
Faculdade e no Hospital Universitário
Ciências Médicas – MG. A ação faz
parte do Programa Saúde & Bem-Estar,
voltado aos colaboradores dos institutos Feluma. “São momentos de
muita leveza e descontração. Ainda
aproveitamos para interagir com pessoas de outros setores e nos divertimos
bastante”, afirma a coordenadora da
Biblioteca da Faculdade, Elma Oliveira.

A iniciativa, idealizada pela
Comunicação, Departamento Pessoal
e do Recursos Humanos, com o apoio
do SESMT, visa fomentar a qualidade
de vida dos colaboradores, promover
a satisfação pessoal e melhorar o
clima organizacional. Além da dança,
tanto no Hospital quanto na
Faculdade, haverá palestras sobre reeducação alimentar, importância sobre
a realização de atividades físicas e
sorteios para participar de eventos
culturais.
No Hospital, a animação dos par-

ticipantes tem contagiado novos adeptos. A supervisora de Órtese, Prótese
e Material Especial do Hospital, Marta
Trindade, participou das primeiras
aulas e divulgou para os colegas como
a aula tem sido divertida. “É muito
animada e engraçada. É interessante a
Feluma proporcionar este tipo de
evento para os colaboradores. A mensalidade das academias são caras e
temos a oportunidade de ter uma aula
do mesmo nível por um valor simbólico. Um benefício mental e físico que
faz bem para o corpo e a alma.”

para relaxar
Outra ação do Projeto Saúde & Bem-Estar que tem chamado a
atenção e vem sendo muito disputada pelos colaboradores da
Faculdade e do HUCM-MG é o quick massage. Durante 15
minutos, funcionários poderão receber uma relaxante massagem
dos colaboradores massoterapeutas. Uma sala foi reservada nos
dois locais para receber os colaboradores. Os agendamentos
devem ser feitos no SESMT. Os massoterapeutas estão disponíveis
das 7h às 13h, nas segundas, quartas e sextas-feiras.
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DISSERTAÇÃO de mestrado
comprova viabilidade de
técnica de vitrificação
Aluna fez comparativo entre método
tradicional e um mais recente

Tese de Ana Luisa Menezes Campos foi aprovada por unanimidade

Certamente o câncer é uma das
doenças mais devastadoras ao
corpo humano. Na busca da cura,
que implica eliminar as células
cancerígenas, muitas vezes, o tratamento deixa sequelas irreparáveis. Uma delas é a infertilidade
diagnosticada em mulheres que
realizam a quimioterapia, ocasionando falência ovariana e obstrução do órgão.
Para tentar minimizar esse problema, existem muitas técnicas de
congelamento de óvulos. Um dos
projetos de pesquisa do Mestrado
Acadêmico da Pós-Graduação
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Ciências Médicas – MG (PGCM-MG) diz respeito, justamente, ao
desenvolvimento da técnica do
congelamento do tecido ovariano,
uma linha de pesquisa inovadora
no mercado. Quem defendeu a
primeira dissertação foi a embriologista Ana Luisa Menezes Campos. Ela realizou o comparativo
entre duas técnicas de criopreservação de tecido ovariano bovino:
congelamento lento X vitrificação.
O objetivo foi verificar se esse
método de processo mais recente
funciona bem em comparação
com o tradicional. “Os resultados

contribuem muito para o desenvolvimento da técnica no futuro”,
comenta o professor de Ginecologia, pesquisador e orientador da
dissertação, Ricardo Mello Marinho. “O estudo conseguiu mostrar,
claramente, que a vitificação é um
processo viável e que tende a substituir o congelamento lento para
humanos”, defende Ana Luisa.
Para esse trabalho, a PGCM-MG contou com a parceria da
Procriar, empresa especializada no
ramo, que forneceu materiais,
equipamentos e espaço físico para
a realização dos testes.

Novos cursos
Radioproteção e Docência na Saúde são as novidades
Atenta à demanda do mercado,
a Pós-Graduação Ciências Médicas
– MG acaba de abrir uma nova especialização para os profissionais da
saúde que querem se tornar professores. Trata-se do curso de Docência
na Saúde, um conteúdo modular que
mescla encontros mensais presenciais
e ensino a distância.
“Um diferencial é que a coordenação é dividida entre duas pessoas, uma
da área da saúde e a outra da área da
educação. Isso propicia um diálogo
perfeito para a concepção dos objetivos do curso que estão relacionados à
formação para a atuação da docência
na saúde”, explica uma das coordenadoras, Profª. Roberta Muriel Cardoso.
De acordo com a outra responsável pelo curso, Profª. Rosa Malena
Delbone de Faria, a docência na área
de saúde ainda tem sido considerada
deficiente por diversas razões, dentre

elas a falta de domínio por parte dos
professores dos aspectos didáticos e
técnicos que envolvem a prática pedagógica, embora exista um movimento
para mudar essa realidade.
Único curso de pós-graduação
no Brasil pelo sistema de Educação
a Distância – EAD, destaque também
para a pós-graduação em Radioproteção. A Pós-Graduação percebeu uma
lacuna no mercado, uma vez que os
órgãos fiscalizadores e normatizadores exigem profissionais qualificados
no uso de radiações ionizantes em
seres humanos e na área industrial.
O público-alvo do curso são profissionais das áreas de saúde, engenharia,
tecnologia em geral, física, química e
biologia. “Toda a equipe está se dedicando muito para garantir a qualidade do ensino por meio de materiais
didáticos eficientes e atualizados nas
áreas médicas e industrial”, garante o

coordenador do curso, Prof. Marcos
Eugênio Silva Abrantes.
Outras duas novidades de especialização programadas para agosto são
o Workshop de Meditação Mindfulness e o curso de Pós-Graduação em
Fonoaudiologia do Trabalho. O primeiro, aberto ao público, foi desenvolvido para pessoas que desejam reduzir o estresse cotidiano e aumentar
a capacidade de controle emocional.
Já o segundo é específico para fonoaudiólogos que desejam aprofundar
os conhecimentos na área.
A FCM-MG foi recredenciada para a oferta de cursos
de Pós-Graduação Lato Sensu
na modalidade a distância. Em
breve serão divulgadas mais informações.
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cirurgia plástica na república dominicana
Referência internacional em cirurgia de mudança de sexo, a equipe de
Cirurgia Plástica do HUCM-MG foi
convidada, em abril, para palestrar
sobre as técnicas necessárias em uma
conferência na República Dominicana,
onde esse tipo de procedimento ainda
é incipiente. Chefiado pelo Dr. José
Cesário da Silva Almada Lima, o staff,

composto pelo Dr. Humberto das
Graças Pinto, ainda realizou um procedimento em pacientes do país da
América Central. “Já operamos 54 casos
de mudança de sexo, sendo que 49
foram realizados no Hospital, o que
mostra a competência da equipe e a
estrutura adequada do local”, ressalta o
Dr. José Cesário.
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Equipe da unidade juntamente com diretoria da FELUMA no evento de comemoração

rumo aos 1.000!
Unidade de Transplante Renal do Hospital Universitário
Ciências Médicas – MG chega à marca de 500 transplantes
realizados desde a sua inauguração, em 2008
A doença renal crônica afeta
cerca de 10% da população mundial,
de acordo com dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS). Todo
problema diagnosticado no rim exige
um tratamento complexo em que o
paciente tem que passar horas diárias
em uma máquina de diálise. Foi
assim com Edival Felipe Silva de
Assis, auxiliar de biblioteca, que
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descobriu uma insuficiência renal
em 2008. Depois de longo tratamento, a solução do problema poderia
ser somente via transplante do órgão.
Em 2015, ele realizou o procedimento na Unidade de Transplante Renal do Hospital Universitário
Ciências Médicas – MG (HUCM-MG), que está em funcionamento
atendendo os pacientes do SUS

desde de 2008. “O Hospital salvou
a minha vida. Foi Deus que o colocou no meu caminho”, agradece o
paciente. “Toda a documentação
para exames e a realização do transplante saem rapidamente e sem
burocracia; sempre quando volto,
por uma complicação ou exames de
rotina, sou extremamente bem
atendido.”

unidade de transplante
hucm-Mg em números

70
38
9.000

transplantes
realizados/ano (média)
clínicas do
interior atendidas

atendimentos realizados

10 leitos
5 nefrologistas
4 cirurgiões
5 enfermeiros
1 psicólogo
1 nutricionista
1 imunologista
1 patologista

Junto com Edival, outras centenas
de pessoas foram transplantadas por
meio da Unidade do HUCM-MG,
marca histórica atingida no mês de
março deste ano. Para comemorar o
feito, um evento foi realizado no
Hospital, que reuniu a diretoria da
FELUMA, do Hospital e os principais
doadores que contribuíram para a
construção do local como uma refe-

rência nesse procedimento cirúrgico.
“Inicialmente, a meta era fazer 12
transplantes por ano, número que,
hoje, chega a uma média de 70. A
FELUMA só tem a agradecer muito
às pessoas que são corajosas e pensam
em iniciativas à frente do seu tempo”,
disse o Dr. Wagner Eduardo Ferreira,
presidente da Fundação.
Ele se refere ao Dr. Euler Lasmar,

idealizador do espaço e atual chefe da
Unidade de Transplante Renal, batizada de Ricardo Valadares Gontijo,
presidente da Direcional Engenharia,
principal empresa doadora. “Ela se
tornou um modelo nacional não só
no que se refere aos processos, mas,
também, pela infraestrutura oferecida
composta por enfermarias, equipe
capacitada, equipamentos, etc.”

25

hospital

excelência na residência
em ortopedia
Hospital Universitário Ciências Médicas – MG tem
100% dos residentes aprovados na avaliação da
Sociedade que regula a especialidade
A prova da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia (SBOT),
necessária para que o residente se
oficialize como ortopedista, é conhecida como “padrão ouro”, uma das
mais rigorosas do país. Além de avaliar
o desempenho do aluno, a Sociedade
verifica, também, o serviço realizado
nos hospitais que mandam os candidatos para a prova. E nesse quesito o
Hospital Universitário Ciências
Médicas – MG (HUCM-MG) tem se
destacado. Nos últimos sete anos,
o Hospital obteve aprovação de
100% dos residentes enviados ao
exame da SBOT.
O Prof. Neylor Pace Lasmar, chefe
da Ortopedia do HUCM-MG, desde
sua inauguração, há 28 anos, conta
que, neste ano, três dos quatro candidatos enviados ficaram entre os 10
primeiros colocados. “Temos todas as
subespecialidades na nossa residência
– joelho, mão, coluna, trauma, ombro,
pé, cotovelo, etc. –, com preceptores
especializados. É um serviço completo e de referência, por isso a procura
por interessados em realizar a espe-

Prof. Neylor Lasmar ladeado pelos residentes João Carlos Salomão, Bruno Vieira,
Thales Lamac e Carlos Guilherme Alvim. Hoje, ortopedistas aprovados pela SBOT

cialização conosco é cada vez maior”,
enfatiza.
Se o serviço de residência de
determinada instituição de saúde
não consegue a meta de aprovar 50%
e mais um candidato enviado à prova
da SBOT, ele entra em moratória. Se

Ala revitalizada
Por meio de doação da Direcional
Engenharia, a ala de Ortopedia do HUCMMG, que realiza o maior número de cirurgias do Hospital, está sendo revitalizada. A
previsão de inauguração do novo espaço é
ainda para este ano de 2016 e continuará
realizando cirurgias de alta complexidade,
100% pelo SUS.
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no ano seguinte a meta não for
cumprida novamente, a especialização é descredenciada pelo Ministério
da Educação (MEC). O chefe da
Ortopedia conta que o serviço, em
seus 28 anos de existência, nunca
entrou em moratória, o que comprova a qualidade dos profissionais
e da estrutura do Hospital.
João Carlos Pereira Salomão,
hoje ortopedista especializado em
cirurgia do joelho, foi um dos destaques no exame regional da SBOT.
Ele conta que a preparação da residência do HUCM-MG foi fundamental para o bom desempenho na
prova. “Tanto na parte prática quanto na teórica é um serviço de excelência. Desde o primeiro ano, somos
muito bem preparados não só para
passar na prova, mas para sermos
profissionais de destaque.”

Novidades no hospital
universitário ciências médicas
Serviço de Endoscopia e Núcleo de Ensino e
Pesquisa estão completamente renovados
A Fundação Educacional Lucas
Machado (FELUMA) inaugurou dois
espaços que deixaram a infraestrutura do Hospital Universitário Ciências
Médicas (HUCM-MG) ainda mais
completa: o Serviço de Endoscopia e
o novo Núcleo de Ensino e Pesquisa.
“O objetivo é prestar aos usuários do
SUS uma assistência cada vez melhor
e proporcionar condições modernas
e adequadas de estudo”, afirma o Dr.
Antônio Carlos de Barros Martins,
diretor do HUCM-MG.
O Serviço de Endoscopia, que
leva o nome do Prof. João José
Kingma – gastroenterologista renomado e membro do primeiro corpo
docente da Faculdade Ciências Médicas - MG (FCM-MG) – , passou
por uma grande reestruturação e
recebeu uma sala de observação
contínua com monitorização. Toda
a reforma foi feita de acordo com
as normas de vigilância sanitária e
visando à excelência nos atendimentos.
Já o Núcleo de Ensino e Pesquisa
passou a ter salas climatizadas dotadas de dispositivos de informática,
acesso gratuito à internet, uma biblioteca totalmente revitalizada e um
Centro Avançado de Treinamento de
Emergência (CATE) com recursos
de ponta. O nome
do Prof. Nasim Michel Garib, pneumologista destaque
e também membro
do corpo docente
da FCM-MG, foi
o escolhido para o
Núcleo de Ensino e
Pesquisa.

No CATE, médicos, residentes, enfermeiros e técnicos podem utilizar um
manequim para aprimorar conhecimentos

As inaugurações foram
realizadas no dia 10 de março
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