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Por dentro do Internato

Alunos e professores da Fisioterapia mais próximos da comunidade

Augusto de Lima
a passos largos
AÇÕES DE PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR APROXIMAM ALUNOS
DO INTERNATO DE SAÚDE COLETIVA DA COMUNIDADE LOCAL
A cidade de Augusto de Lima, na
região Central de Minas Gerais, e seus
quase 5.000 habitantes viveram um
fim de semana atípico em agosto.
Alunos de Fisioterapia do Estágio de
Saúde Coletiva organizaram uma
caminhada no município, que teve
boa adesão da população. Para incentivar a participação, todos foram
premiados com medalhas, e um almoço de confraternização também foi
oferecido para promover a integração. “Cada vez mais queremos estimular eventos como esse. É uma iniciativa que aproxima os alunos dos servidores da saúde e dos moradores e
reforça a sensação de pertencimento
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e confiança mútua”, explica o coordenador do curso de Fisioterapia,
professor Rafael Duarte.
Maria Beatriz Rodrigues Sales, 66
anos, moradora de Augusto de Lima,
marcou presença no evento. “Foi nota
1.000! Entrosamos com as pessoas, nos
divertimos e ficamos motivados a
seguir praticando atividades físicas.
Augusto de Lima precisa de iniciativas como essa.” No que depender da
motivação dos alunos e colaboradores
do Estágio de Saúde Coletiva, o desejo de D. Maria Beatriz será atendido,
e eventos que promovem a saúde se
tornarão rotina em municípios atendidos pela instituição.

Além de promover o bem-estar da
comunidade, as atividades devem
seguir uma periodicidade fixa em cada
cidade. Os eventos serão organizados
pelos alunos que estiverem no período
de internato e ainda servem indiretamente para estreitar o relacionamento
com os alunos e os profissionais de
saúde local. “O evento é uma excelente oportunidade não só para promover,
mas também de discutir saúde com a
população. É também uma forma dos
alunos conhecerem melhor a comunidade e ganharem a confiança dos
moradores. Trata-se, indiretamente, de
uma estratégia de aproximação”, explica o professor Wallace Di Flora.

Na prática

Ao iniciar o curso, o calouro,
provavelmente, tem maior curiosidade com relação à atuação em outra
cidade, muitas vezes distante de casa.
Para que se familiarize com o Estágio
de Saúde Coletiva, a turma de integrantes é convidada a participar da
organização do evento. Na edição
realizada, cerca de 60 alunos se envolveram em diversas atividades, que
incluíram a divulgação de informações sobre doenças típicas da comunidade e aferição de pressão arterial.
Entre eles estava Vitória Tereza
Gomes, aluna do primeiro ano de
fisioterapia. “É uma prévia do que
vamos enfrentar ao final do curso.
Além disso, as atividades propiciam
uma interação entre alunos dos dois
períodos, o que é muito legal.”
Estudante do 5º ano, Bruna Luiza
Tadeu dos Santos Lima foi uma das
orientadoras da caminhada. Ela
comenta que a ideia era fazer um
evento de impacto, para chamar a
atenção da população. “Plantamos
uma raizinha das boas práticas de
saúde nas pessoas. O pessoal ficou
entusiasmado. Certamente, será uma
rotina a partir de agora para todos
eles”, comemora.

Tendas de atendimentos foram montadas para aferição de
pressão e difusão de informações de boas práticas de saúde

Evento do Internato
de Saúde Coletiva em
Augusto de Lima
40 participantes
60 alunos envolvidos
2 professores coordenadores
Tenda para aferição de pressão
Tenda Kids
Informações sobre saúde da mulher
e do idoso e sobre câncer de pele

Ações voltadas para a
criançada também foram
elaboradas pela equipe

Benefícios da caminhada
Promove o
emagrecimento

Combate a
osteoporose

Ajuda na
circulação

Previne
depressão

Proporciona
Respiração
mais eficiente

Diminui a
ansiedade
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Acadêmicos de graduação
apresentam trabalhos no Cobem
Evento realça importância de debater estratégias
de ensino e é oportunidade para troca de
experiências com outros discentes
Nove alunos da Faculdade Ciências Médicas – MG (FCM-MG) apresentaram cinco trabalhos no Congresso Brasileiro de Educação Médica
(Cobem), realizado entre os dias 12 e
15 de outubro, em Brasília. Maior
evento organizado pela Associação
Brasileira de Educação Médica (Abem),
o congresso é uma oportunidade para
debater questões relacionadas ao ensino da Medicina e trocar experiências

relacionadas à área de estudo. “A inscrição dos trabalhos no congresso é de
extrema importância para a divulgação
das atividades de pesquisa e extensão
realizadas pelos acadêmicos na FCM-MG. A Coordenação de Pesquisa e
Extensão incentiva a contínua divulgação dos trabalhos e acredita que as
apresentações em congresso de relevância nacional trazem um diferencial
para os alunos, contribuindo para o

futuro profissional”, ressalta a coordenadora de Pesquisa e Extensão da
Faculdade Ciências Médicas – MG,
Profª. Fernanda Souza da Silva.
Todos os projetos são apresentados em forma de banners e destacam
ações voltadas para o cuidado com o
paciente, que levam em conta princípios como pluralidade, multiprofissionalidade, interdisciplinaridade e
intersetorialidade.

Trabalhos apresentados
• A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão – relato da experiência do
Núcleo de Extensão Acadêmica da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais.
• Promoção de saúde em ocupações urbanas – um relato de experiência das atividades de extensão
da Liga de Intervenção na Saúde.
• Projeto de Extensão Psicanálise aplicada à educação – uma abordagem clínica dos impasses no processo.
• Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais – um breve relato das atividades
e vivências nos três primeiros anos da sua existência.
• Adolescer positivo.
• O desenvolvimento de competências na formação médica: os desafios de se efetivar as diretrizes
curriculares no cenário educacional em transformação.
• Os desafios e possibilidades no ensino aprendizagem da relação médico-paciente: a percepção
dos estudantes de medicina de uma faculdade filantrópica de Belo Horizonte.

Autores
• Bruna Roque Ribeiro (monitora da Coordenação de Pesquisa e Extensão)
• Carolina Nogueira de São José (monitora da Coordenação de Pesquisa e Extensão)
• Rafaella Augusta Rodrigues Palhano (monitora da Coordenação de Pesquisa e Extensão)
• Valter Rodrigues Alberto (monitor da Coordenação de Pesquisa e Extensão)
• Carolina Rodrigues Dias Carmo (acadêmica da FCM-MG)
• Stefanie da Silva Ornelas (acadêmica da FCM-MG)
• Jénnefer Loren Ramos (acadêmica da FCM-MG)
• André Vieira Lanza (ex-aluno do curso de Medicina)
• Daniele Aguiar Simim (ex-aluna de Enfermagem)
• Letícia Silveira Freitas (acadêmica da FCM-MG)
• Marina Franklin Ribeiro (acadêmica da FCM-MG)
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Congresso Mineiro de Clínica
Médica é sucesso em BH
Realizada na Associação Médica, nona edição teve
o apoio da Faculdade Ciências Médicas – MG
Cerca de 400 pessoas de 70 cidades do Brasil
participaram do IX Congresso Mineiro de Clínica
Médica e 2º Congresso da Liga Acadêmica da Clínica
Médica de Belo Horizonte, realizado em outubro,
em Belo Horizonte. Apoiadora do evento, a FCMMG cedeu espaço para reuniões preparatórias, e
alguns de seus professores foram palestrantes. “Além
disso, nossos alunos fizeram parte da comissão organizadora, e participaram das palestras orientadas. Foi
um sucesso absoluto”, informa o coordenador do
Núcleo de Saúde do Adulto e do Idoso e do
Ambulatório da FCM-MG, Prof. Oswaldo Fortini.
Destaque para a palestra de encerramento, proferida pelo Dr. Celmo Celeno Porto, autor de livros

de semiologia que são referência para os estudantes.
No ano que vem, Belo Horizonte será sede do XIV
Congresso Brasileiro de Clínica Médica.

Pesquisa de satisfação tem
participação expressiva
Dobrou o número de professores que
responderam a AUTOAVALIAÇÃO
Semestralmente, a Faculdade
Ciências Médicas – MG (FCM-MG) realiza a pesquisa de autoavaliação para alunos e professores.
O questionário, elaborado pela
Comissão Própria de Avaliação
(CPA), tem como objetivo promover uma reflexão sobre os procedimentos internos e identificar
melhorias. Os eixos avaliativos são:
planejamento e avaliação institucional; desenvolvimento institucional; políticas acadêmicas; políticas
de gestão; e infraestrutura física.

Na primeira pesquisa aplicada em
2016, entre os dias 23 de maio e 17 de
junho, a participação da comunidade
acadêmica, que não é obrigatória, foi
significativa. O número de professores que respondeu o questionário
dobrou em relação à última edição.
Entre os alunos, a participação foi de
60%. “É uma conquista expressiva,
mostra que conseguimos mobilizar o
público interno. Os resultados da
pesquisa constituem é um importante instrumento de gestão. Por meio
deles obtidos, conseguimos refletir

sobre os procedimentos internos e
traçar planos de ação para sermos
cada vez melhores”, diz o presidente
da CPA e coordenador do curso de
Fisioterapia, professor Rafael Duarte.
Neste segundo semestre, a CPA
está trabalhando para aprimorar a
pesquisa. Os membros estão participando de dinâmicas e de encontros com especialistas em gestão
acadêmica para discutir os instrumentos de coleta de dados, as formas de divulgação e o tratamento
dado aos resultados.
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Esforço coletivo
Coordenadora DO NÚCLEO DE ENSINO conta como
têm sido elaborados os novos projetos
pedagógicos que serão implantados em 2017

Equipe do Núcleo de Ensino
capacitada para acompanhamento de
processos, gestão de projetos e
planejamento de ações pedagógicas

A Faculdade Ciências Médicas – MG (FCM-MG)
está adequando o conteúdo de seus projetos pedagógicos
para adaptá-los à sua nova estrutura e à realidade do
mercado e as demandas de saúde da população, além de
atender as exigências do MEC. Para isso, diversos
encontros têm sido realizados com a participação do
corpo docente e discente até que se tenha um documento
Como têm sido construídos os
novos projetos pedagógicos
dos cursos?

O ponto de partida foi dado nas
oficinas de gestão que realizamos
durante a semana de avaliação e planejamento, que envolveu os professores, e nas específicas para os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos,
coordenadores e serviços de apoio.
Esses eventos serviram para alinhar
as expectativas das disciplinas que vão
usar o Laboratório de Simulações, que
fica pronto no ano que vem. Além
disso, todos os outros cursos, exceto
Medicina, passarão por uma restruturação ainda neste ano para atender as
novas diretrizes fixadas pelo MEC.
Foi importante para que as pessoas
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final, que será implantado em 2017. A Revista Ciências
Médicas conversou com a coordenadora do Núcleo de
Ensino, Profª. Jaqueline Barata, para entender como o
processo tem se dado e o papel de cada um dos
participantes na construção de uma proposta que
passará a pautar o conteúdo teórico e prático, bem como
a metodologia de cada curso.

entendessem que a incorporação
tanto das novas diretrizes quanto do
laboratório não se dá de maneira
simples. Tem que ser algo pensado,
com objetivos muito bem-definidos.
Por isso, optamos por promover a
integração da equipe para que todos
possam contribuir de forma efetiva
para a conquista do objetivo maior,
mas, especialmente, trabalhar o sentido da formação. A ideia central é
que os professores entendam o projeto de forma global.
Qual é o próximo passo?

Montamos uma agenda de reuniões dos Núcleos e ainda disponibilizamos vários materiais de consulta
para seus componentes. Eles terão até

o dia 10 de novembro para construir
esse projeto de adaptação, que, em
seguida, deverá ser aprovado na Congregação (colegiado gestor composto
por alunos, professores e representantes da FELUMA) para que possa ser
implantado já no semestre que vem.
O que podemos esperar de
novidade?

Essa nova versão privilegia a interdisciplinaridade. O objetivo é ter um
núcleo comum a todos os cursos, que
permita aos alunos reconhecer o
outro profissional que atua ao seu
lado na área da saúde. Por exemplo:
todos precisam saber de biossegurança. Então, todos terão aulas dessa
disciplina, de forma integrada.

Como tem sido o desafio de planejar e executar algo tão ambicioso em um período tão curto?

Todo projeto de construção tem
que ser dinâmico. Já a incorporação
do que é planejado acaba sendo um
processo contínuo. Em 2011, quando foram lançadas as primeiras
diretrizes, teve início todo o processo de implantação. A própria
estruturação dos Núcleos e todos
os serviços que estão sendo criados
na Faculdade fazem parte dessa
construção.
Há outra mudança no
projeto pedagógico que
mereça ser destacada?

O trabalho em equipe é o principal. Queremos essa carga horária
comum para que, de certa forma, os
alunos já vejam como funciona o

mercado. O trabalhador da área da
saúde tem que atuar em equipe. Se
ele não tiver essa experiência na
Faculdade, vai sofrer para aprender
depois. E o Laboratório de Simulações vai favorecer isso. Acredito
que o que trouxe legitimidade ao
processo é que os professores se
sentiram construtores desde o início. O fato de não ser uma capacitação formal fez o conteúdo ficar
mais interessante.
Depois que o projeto estiver
pronto, quais serão as
próximas etapas?

Após a aprovação da Congregação, os projetos passam a ser
implementados no âmbito dos
cursos, sendo acompanhados pelas
instâncias colegiadas de gestão de
cada curso.

O objetivo é ter um
núcleo comum a todos
os cursos, que permita
aos alunos reconhecer
o outro profissional
que atua ao seu lado
na área da saúde.
Jaqueline Barata,
Coordenadora do
Núcleo de Ensino

Coordenadora de Enfermagem divulga
trabalhos acadêmicos na Europa
Profª. Lilian Machado Torres participa do V Congresso
Ibero-Americano em Pesquisa Qualitativa
Estudiosa das inter-relações entre educação e saúde, a
coordenadora do curso de Enfermagem, professora Lilian
Machado Torres esteve recentemente em Portugal, onde
apresentou sua tese de doutorado “Significados para o
paciente sobre readmissão por infecção do sítio cirúrgico
ortopédico”, sob orientação de Rute Turrini e Miriam Merighi. Ela aproveitou a viagem para divulgar um Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) produzido na Faculdade Ciências
Médicas – MG (FCM-MG) sobre os benefícios das oficinas
terapêuticas na percepção de idosos institucionalizados, de
autoria de Mariluce Silva, Natália Santos e Rafaela Santos,
com sua orientação e do Prof. Genilton Cunha. “Apresentar
resultados de pesquisas científicas para a comunidade tem
o importante papel ao divulgar a instituição de ensino e
trazer a realidade para a formação”, comenta a coordenadora de Enfermagem. Os dois trabalhos tiveram boa receptividade do público e geraram debates entre os participantes.
Em novembro, outros três trabalhos de conclusão de
curso elaborados por alunos da Faculdade serão apresen-

tados no 7º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária
(Simbravisa), que será realizado em Salvador. São eles:
• Ações de saúde desenvolvidas por profissionais junto à
população em situação de rua frente a doenças epidemiologicamente importantes
Orientação: Shirley Almeida e Lilian Torres
Alunos: Alline Cruz, Chen Laur e Luiza Machado
• Os sentimentos experienciados pelos enfermeiros do
SAMU no decorrer da prática profissional
Orientação: Shirley Almeida e Lilian Torres
Alunas: Gabriela Nicolau, Bárbara Salgado e
Fernanda Sinhoroto
• Protagonizando a própria história: o movimento de
luta de moradores de uma ocupação urbana em busca
da garantia dos direitos à saúde
Orientação: Shirley Almeida, Patrícia Pinto e Lilian Torres
Aluna: Daniele Simim
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1º Simpósio Interdisciplinar
Ambulatorial
Alunos de todos os cursos participaram das atividades
Asma, câncer de mama, hipertensão, acidente vascular encefálico,
diabetes e depressão. Esses foram
alguns dos temas tratados no evento, ocorrido em três dias. Cada
assunto foi abordado sob a ótica do
cuidado profissional na condução

dos casos. “A finalidade é aproximar
o corpo docente e discente e mostrar a atuação de cada um, além de
demonstrar a importância de atuarmos em sinergia, com respeito e
confiança, na busca de uma assistência competente e segura”, expli-

ca Oswaldo Fortini, coordenador
Geral do Ambulatório Ciências
Médicas – MG.
A repercussão foi tão positiva
que os alunos e a coordenação decidiram que o evento passará a ter
periodicidade anual.

Um guia para lidar
com o autismo

Livro da editora Appris é indicado para pais, cuidadores, educadores e profissionais especializados

Camila Gomes, professora do curso
de Psicologia da Faculdade Ciências
Médicas – MG (FCM-MG), e Analice
Silveira, terapeuta ocupacional e ex-aluna, lançaram o livro “Ensino de
Habilidades Básicas para Pessoas com
Autismo”. O livro enfoca o autismo, que
é um transtorno afeta o desenvolvimento infantil, comprometendo a maneira
como a criança se comunica e interage
socialmente, e descreve os bons efeitos
de Intervenções Comportamentais
Intensivas para o tratamento do transtorno, conhecidas no Brasil como “tra-
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tamento ABA”. De acordo com Camila,
a literatura científica tem indicado os
bons efeitos de Intervenções
Comportamentais Intensivas para o
tratamento do autismo. “A obra apresenta um currículo que pode ser de
grande utilidade para direcionar o primeiro
ano
da
Intervenção
Comportamental Intensiva com crianças com autismo, em idades entre 1 e 6
anos. Os procedimentos de ensino são
descritos por meio de ilustrações didáticas, e há protocolos para o registro das
atividades, que têm a função de auxiliar

na verificação da aprendizagem das
habilidades ensinadas”, comenta.
O material apresentado no livro foi
desenvolvido e testado pela equipe de
profissionais do Centro de Estudos e
Intervenção para o Desenvolvimento
Humano, uma instituição brasileira
especializada no atendimento a pessoas com autismo. Dessa forma, a leitura
é indicada para pais, cuidadores, educadores, profissionais especializados,
como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos e para
todos que se interessam pelo tema.

Adaptação no CEP para
desburocratizar processo
IV Seminário de Ética em Pesquisa esclareceu
critérios para a submissão de PROJETOS DE PESQUISA
Toda pesquisa que envolve seres
humanos deve ser pautada por princípios éticos. O temário do IV Seminário de Ética em Pesquisa, promovido em setembro, incluiu informações importantes para auxiliar os
pesquisadores a seguir as normas de
regulação ética em pesquisa no país.
Segundo o coordenador do coordenador do Comitê de Ética e Pesquisa
– CEP, Prof. Francisco José Ferreira
da Silveira, abordagens específicas

relacionadas à submissão dos projetos foram apresentadas na tentativa
de diminuir os problemas identificados durante a emissão de pareceres.
Outras medidas já foram tomadas
recentemente, no sentido de auxiliar
os pesquisadores, como a reformulação dos dados que estão na página
do CEP e a revisão dos conteúdos
dos modelos.
Ele observa que, dentre os 29
comitês existentes em Belo Horizon-

te, apenas dois emitem um número
maior de pareceres do que os expedidos pela Faculdade Ciências Médicas
– MG (FCM-MG) – por isso, a importância dos pesquisadores terem ferramentas que os auxiliem na submissão
dos projetos de pesquisa. “Nesse sentido, recentemente, também reformulamos os dados que estão na página
do CEP, no site da Faculdade, e revimos o conteúdo dos modelos de
documentos que estão lá.”

palavra do conselho diretor

Ensino, desenvolvimento de
ciência e tecnologia e assistência em saúde constituem um
tripé que nos serve de alicerce
desde a fundação, possibilitou
à FELUMA atravessar as décadas como uma das instituições
mais respeitadas de Minas
Gerais.
Ao longo de nossa história,
a diretoria tem trabalhado para
harmonizar cada vez mais essas
três áreas, no intuito de reafirmar a cada dia o compromisso
social que nos leva a seguir
adiante. É dessa soma que resulta o nosso legado à saúde em
Minas Gerais.
O robô para cirurgias trazido recentemente, que nos tornou pioneiros no Estado, sintetiza de forma precisa a estratégia adotada para a gestão da

saúde e do ensino pela FELUMA
e, certamente, trará impactos
positivos tanto para os profissionais da área quanto para a
sociedade. Mais uma vez, o
objetivo é fazer com que os
cursos de graduação, pós-graduação, extensão e mestrado da
Faculdade Ciências Médicas –
MG formem profissionais sintonizados com o que há de mais
avançado na área da saúde e
capacitados a oferecer a melhor
assistência a quem precisa.
O investimento em infraestrutura, aliado à capacitação
contínua dos profissionais, pretende, em última instância, oferecer à sociedade médicos,
fisioterapeutas, psicólogos e
enfermeiros preocupados em
evoluir de forma constante.
Prova disso tem sido o número

expressivo de teses de mestrado
defendidas neste ano – nossa
expectativa é chegar a 40 trabalhos de pesquisa, adequados às
demandas da população.
Aliada a tudo isso, a profissionalização da gestão dos institutos FELUMA – que nos
permitiu conquistar, recentemente, a Recomendação da
Certificação ISO 9001 –, habilita a instituição a seguir com
passos firmes e seguros na
superação do desafio diário de
contribuir efetivamente para a
oferta de serviços de saúde
humanizados e eficientes.

Dr. José Rafael Guerra,
diretor-geral do Instituto
Cirurgia Robótica
Ciências Médicas – MG
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Alunos encenaram o drama dos familiares dos atingidos pela bomba

Simulado do Trauma:
cada dia mais real
Número de alunos, professores, parceiros
e socorristas cresceu em 2016
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Socorristas imobilizam “vítima em estado grave”

O Brasil recebeu nos últimos anos eventos de
visibilidade internacional que demandaram das
autoridades sofisticadas estratégias de gerenciamento de segurança e saúde. Os atentados promovidos
em Paris pelo Estado Islâmico às vésperas da abertura das Olimpíadas fez com que o país redobrasse
a atenção diante de possíveis ataques terroristas –
felizmente, no entanto, nada de grave foi registrado.
A preocupação inspirou a terceira versão do
Simulado do Trauma da Faculdade Ciências
Médicas – MG, que encenou um atentado terrorista no Parque Municipal Renné Giannetti, na
região central de Belo Horizonte. A ação envolveu
não só alunos de todos os cursos, bem como o
Esquadrão Antibombas do Bope e a Guarnição de
Cães Farejadores da Polícia Militar, o Samu, Guarda
Municipal, Corpo de Bombeiros e uma equipe de
socorristas da empresa Anjos do Asfalto. “É a hora
em que todos treinam suas habilidades teóricas e
práticas em uma situação de catástrofe, para que,
em um momento real, os profissionais consigam
prestar o melhor atendimento possível à sociedade”, explica a coordenadora do Núcleo de Ensino,
Prof.ª Jaqueline Marques Barata.

A simulação teve início com a explosão de uma
bomba, que “feriu” 30 alunos. Atirados ao chão,
eles clamavam desesperadamente por socorro.
Assim como no ano passado, a maquiagem utilizada contribuiu para aproximar a cena de uma situação real. Membros amputados, graves ferimentos
e perda abundante de sangue impressionaram
quem passava pelo parque, que parou para acompanhar de perto o socorro às vítimas.
Na fuga, o responsável pela explosão ainda fez
um refém, o que exigiu da equipe policial habilidade para negociar com o “criminoso” e evitar que
a tragédia se estendesse. Só após uma verificação
cautelosa do Esquadrão Antibombas, que contou
com o apoio de cães farejadores, a equipe de saúde
foi acionada para atender às vítimas. “Temos que
ter profissionais preparados para prestar um atendimento de qualidade, por isso esses treinamentos
são importantes. Além disso, são ações como essa
que nos capacitam para garantir a segurança e a
tranquilidade da equipe médica que atuará em uma
situação caótica como a que simulamos aqui”,
comenta o Subcomandante do Esquadrão
Antibombas do Bope, tenente Paulo Matos.
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Atuação do Bope deu mais realismo à ação deste ano

Só depois de autorizadas pela PM, as equipes de saúde
entraram em cena para atender os feridos, que foram
divididos de acordo com a complexidade dos ferimentos
apresentados. É neste momento que a simulação se aproxima ao máximo da realidade. “É a primeira vez que
participo e já soube que quando as pessoas colocam as
luvas para atender as mãos até tremem, tamanha é a adrenalina”, disse, pouco antes de iniciar a atividade, a aluna
do 2º período de Medicina, Nathália Diniz Alves Ferreira.
Assim como no ano passado, chamou a atenção a
atuação dos alunos que se passaram por familiares dos
acidentados. Os policiais militares tiveram trabalho para
conter as pessoas, que tentavam a todo custo invadir a
área de segurança demarcada pelo Esquadrão Antibombas.
“A experiência foi muito legal para vermos como é a
atuação dos socorristas e como o psicólogo pode agir no
amparo aos familiares. Fizemos o acolhimento e retiramos os familiares de cena para que todos os profissionais
pudessem trabalhar com mais tranquilidade”, contou
Leonardo Henrique, do 5º período de Psicologia.
Os alunos de Fisioterapia não ficaram de fora.
Durante o atendimento, eles observaram atentamente
os movimentos dos socorristas e ao final da atividade
realizaram uma análise ergonômica de toda a equipe.
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“Após a simulação, é produzido um parecer final da
biomecânica. Além disso, um relatório das posturas
adotadas é entregue, para orientar quem atua atendendo
a melhorar a postura e evitar o absenteísmo. Imagine
um profissional que lida com isso diariamente e adota
uma postura errada durante anos. Depois de tanto
tempo, quem acaba indo para a maca é ele”, explica o
coordenador do curso, Rafael Duarte.
“Vítima” no ano passado, o aluno do 6º período de
Fisioterapia, Ítalo Amaral Souza de Paula, integrou a
equipe de apoio em 2016. “Está mais grandioso e organizado”, comentou. Segundo ele, a possibilidade de
assumir outra função permitiu que ele observasse o
evento de outra perspectiva, em especial a atuação dos
socorristas.
Toda a movimentação foi acompanhada de perto por
Clarissa Teixeira, 18, e Gabriela Braga, 17. Elas se inscreveram no vestibular da Faculdade e receberam um
convite para assistir à simulação. Engana-se quem suspeita que a pressão e a correria da ação assustaram as
meninas. “O evento serviu para que eu tivesse a certeza
de que é isso mesmo que quero fazer na minha vida.
Estou ansiosa para chegar a minha vez de participar”,
disse Clarissa.

Capacitação prepara participantes

Neste ano, o grande diferencial, segundo a professora da disciplina Saúde do Adulto, Leila de Fátima
Santos, coordenadora do Simulado do Trauma, foram
as atividades de qualificação realizadas antes do evento. “A logística estava mais alinhada e os alunos mais
preparados.”
A capacitação consistiu de dois módulos: no
primeiro foram repassados conceitos importantes
sobre como agir em situações de crise como a encenada no Parque Municipal e delimitar o papel de
cada agente de saúde envolvido, entre outros conteúdos. Já o segundo módulo, voltado para a prática,
treinou os alunos para lidarem com queimaduras,
paradas cardiorrespiratórias e imobilização de
pacientes. As atividades, segundo a coordenadora,
foram essenciais para garantir a tranquilidade dos
participantes, ao passo que o desempenho dos integrantes do Bope colaborou para conferir surpreendente realidade à ficção.
Ao final dos trabalhos, duas “vítimas graves” foram
encaminhadas ao João XXIII. A equipe que recebeu
os pacientes não sabia que se tratava de uma simulação
e, por isso, também se viu impelida a realizar procedimentos de emergência que contribuíram para o
cumprimento do cronograma de treinamento do
complexo hospitalar.

“É a primeira vez
que participo e já
soube que quando
as pessoas colocam
as luvas para atender
as mãos até tremem,
tamanha é a
adrenalina”
Nathália Diniz Alves Ferreira
luna do 2º período
de Medicina

Simulado do
Trauma 2016
Alunos envolvidos - 158
(35% a mais do que no ano passado)

Professores envolvidos - 19
Cães farejadores - 2
Novos parceiros -

Bope e Anjos do Asfalto
Policiais envolvidos - 22
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recorde absoluto
Com 3.000 inscritos, 3ª Corrida & Caminhada
Ciências Médicas – MG se consolida na agenda
esportiva de Belo Horizonte
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expressivo, uma complexa estrutura foi montada no parque. Nas
tendas de atendimento os alunos
se mantiveram a postos para aferição da pressão arterial, mensuração do índice glicêmico e aplicação da Kinesio Taping – bandagem
elástica adesiva que contribui para
o desempenho da musculatura e,
em razão do sucesso alcançado no
ano passado, foi novamente disponibilizada aos participantes na
edição deste ano, que teve como
novidades a realização de exames
para medição da pressão ocular e
eletrocardiograma, para verificar
possíveis alterações nos batimentos cardíacos e prevenir riscos aos
corredores.
O aluno do 6º período de
Medicina Flávio Henrique Esteves
Guedes participou pela primeira
vez do evento na tenda de atendimento e levou para casa uma
impressão extremamente positiva
do trabalho. “Apesar de muito

concorrida, a atividade é muito
bem organizada, a fila para o eletrocardiograma e medição da pressão ocular andou com tranquilidade e conseguimos atender a todos.
É essa experiência prática que nos
faz sair bem formados da
Faculdade”, comentou.
Todos os atendimentos realizados pelos alunos foram acompanhados de perto pelos professores.
O professor de Fisiologia, Reinaldo
Sieiro, foi quem supervisionou os
exames de pressão ocular, que
detecta principalmente o glaucoma – doença assintomática que
pode causar cegueira –, e a realização de eletrocardiogramas. Ele
se disse satisfeito com a atuação
dos alunos e ressaltou o papel
social cumprido pela FELUMA na
promoção da saúde e a contribuição dada pelo evento para a formação de uma equipe de profissionais capacitada e alinhada às
demandas da população.

Frank Bitencourt

A família da aluna do 4º período de Medicina Sarah Freitas
Ferreira acompanhou as edições
passadas da Corrida e Caminhada
Ciências Médicas – MG pela mídia
e pela revista da Faculdade. Na
terceira edição do evento, realizada no último sábado de outubro,
o pai fez questão de acordar cedo
e levar todos ao Parque Municipal
Américo Renné Giannetti para
conferir de perto a atividade.
“Pratico outros esportes, não tanto
a corrida, mas está sendo muito
legal me reunir à família e aos
colegas de Faculdade para participar do evento”, disse.
Logo cedo o local já estava
tomado pelos atletas e alunos que
se voluntariaram para prestar
atendimento aos corredores. Ao
todo, a 3º Corrida & Caminhada
Ciências Médicas – MG reuniu
3.000 inscritos, recorde de todas
as edições.
Para atender um público tão

Muita procura nas tendas de atendimento aos atletas
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Ganhadores

Masculino
5 km
1º - rafael dos santos
2º - Josué Gomes silva
3º - josé geraldo
Devido ao sucesso do ano passado, foi aplicada a Kinesio Taping nos participantes

campos silva

10 km
Conscientização e prevenção

O Outubro Rosa mereceu atenção
especial na terceira edição da Corrida
& Caminhada Ciências Médicas – MG.
Os alunos repassaram aos participantes
informações importantes para a detecção do câncer de mama. As corredoras
também foram informadas sobre o
assoalho pelve, estrutura muscular que
recobre a pélvis e, se enfraquecido,
provoca perda de urina durante a prática de atividade física. Aluna do 10º
período de Fisioterapia, Isis Lemos
Reis era a responsável por transmitir
essa informação às corredoras. “Em
primeiro lugar, as mulheres que praticam corrida precisam saber da existência desse músculo. Esse primeiro passo
já é um grande diferencial para quem
gosta de correr.”
Já o aluno do 4º período de
Enfermagem Douglas Barros se dedicou à aferição da pressão arterial e
índice glicêmico. Estreante no evento,
ele se surpreendeu com o envolvimento dos corredores na atividade e com
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a atuação dos colegas. “O mais interessante é que quem está aqui sabe da
importância de manter a saúde. E são
pessoas de todas as idades, atendemos
até crianças. Isso é muito legal.”
Os colaboradores da Faculdade também marcaram presença entre os atletas.
“Superou minhas expectativas. Muito
bem organizado e dinâmico. Costumo
participar de eventos de corrida e o
nosso talvez seja o melhor que disputei
até hoje”, disse Wellison Kerley, assistente Administrativo da Pós-Graduação
Ciências Médicas – MG. Ele se inscreveu
na modalidade de cinco quilômetros e
fechou a prova em 25 minutos. “Fiz um
bom tempo”, comemorou.
Terminada a competição, os corredores foram recepcionados pela tradicional bateria da Associação Atlética
Ciências Médicas – MG. Para o aluno
do 4º período de Medicina e coordenador do grupo, Gabriel Haddad, foi
recompensador se apresentar no evento. “É uma energia diferente da qual
estamos acostumados. O pessoal tem
uma vibração muito legal.”

1º - cláudio farias santiago
2º - renato rodrigues da silva
3º - vagner pereira da silva

Feminino
5 km
1º - flávia cristina santos
2º - verislânia martins
caldeira
3º - daisy da silva

10 km
1º - lisandra oliveira
pungirum
2º - karen lorraine cordeiro
3º - cláudia de lima simões

Frank Bitencourt
Frank Bitencourt

Novidade deste ano foi o exame de pressão ocular, que pode detectar o glaucoma

Evolução
De acordo com o coordenador do curso de Fisioterapia e
idealizador do evento, professor Rafael Duarte, a alta no
número de inscritos se deu,
principalmente, pela grande
visibilidade que a Corrida &
Caminhada Ciências Médicas
– MG obteve nas edições anteriores.
Tanto a cobertura da mídia
quanto a boa organização do
evento motivaram a participação de novos atletas e parceiros.
Para se ter uma ideia, na edição
do ano passado foram 1.000
inscritos. Neste ano, os 3.000
corredores representaram uma
alta de mais de 300%.

O evento foi uma oportunidade dos alunos colocarem em prática
os conhecimentos da sala de aula
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Complexo sistema robótico, dotado de quatro braços, é o primeiro de Minas Gerais

Tecnologia em
prol da saúde
Sistema robótico trazido pela FELUMA inaugura
uma nova era para as técnicas de cirurgias
minimamente invasivas
20 - revista ciências médicas-mg

Console de controle dá mais conforto ao cirurgião que realiza o procedimento

O nome de Leonardo da Vinci remete de imediato à versatilidade do artista e à precisão do
matemático que influenciou, como poucos, a história da humanidade. Graças aos seus múltiplos
talentos, sua notoriedade atravessou os séculos e
da Vinci se tornou uma das maiores referências
intelectuais do mundo. O seu pioneirismo fez
surgirem teorias na área das ciências exatas que até
hoje fazem parte do nosso dia a dia.
Assim como o italiano, inovação e cálculo
preciso são características do novo robô adquirido pela FELUMA para a realização de cirurgias
minimamente invasivas. Não à toa, portanto, o
equipamento recebeu o nome de Sistema
Robótico da Vinci®, o primeiro com essa tecnologia em Minas Gerais. “É o principal avanço na
área de ciência e tecnologia para cirurgia do
século XXI”, afirma o diretor-geral do Instituto
Cirurgia Robótica Ciências Médicas – MG, Dr.
José Rafael Guerra.
O equipamento traz benefícios imensuráveis
tanto para o cirurgião – que, sentado, opera um
console equipado com uma tela 3D, que evitará
desgaste físico e potencializará seu rendimento –
quanto para o paciente, que tem uma recuperação
mais rápida. A precisão de seus movimentos, a
rotação de 360° de suas pinças e o alcance de seus

braços, que chegam a locais que a mão humana não
é capaz de atingir, possibilitam ao robô realizar
procedimentos cirúrgicos mais seguros e uma
recuperação mais tranquila do paciente. “Um nervo,
por exemplo, aparece na tela do monitor com a
espessura dez vezes aumentada. Com isso, o médico tem um nível de detalhamento que lhe dá segurança para não lesar estruturas nobres durante o
procedimento”, comenta Dr. José Rafael.
Trazido dos EUA, o robô foi montado no final
de agosto no Hospital Vila da Serra, parceiro da
FELUMA no projeto. Sua primeira simulação
aconteceu no início de setembro. O primeiro
procedimento – uma cirurgia de próstata – já foi
realizado no Hospital Vila da Serra e foi considerado um sucesso, com o paciente internado apenas
20 horas no pós-operatório. Para se ter uma ideia
do ganho na operação, durante o procedimento
ele teve um sangramento de 50 mL, enquanto em
uma cirurgia tradicional o normal seria de 300
mL, em média. “É um sonho antigo da instituição.
Operacionalizamos a parceria com o Vila da Serra
e adquirimos o robô, que, contribui para o ensino
na pós-graduação e disponibiliza um simulador
para treinamentos dos alunos da graduação”,
explica o presidente da FELUMA, Dr. Wagner
Eduardo Ferreira.
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Equipe que realizou primeiro procedimento com o aparelho

O Instituto de Robótica Ciências Médicas – MG

Operação

A chegada do Sistema Robótico da Vinci® levou a
FELUMA a inaugurar um novo instituto que se dedicará
exclusivamente ao gerenciamento da nova tecnologia. O
Instituto Cirurgia Robótica Ciências Médicas – MG terá
ainda a tarefa de familiarizar os alunos da graduação com
o robô, para que a experiência seja incluída desde já na
formação acadêmica. “Quando há uma nova tecnologia à
disposição, a comunidade médica quer absorver logo o
conhecimento e utilizar a nova técnica. Uma forma de
educar e treinar as pessoas é apresentar a novidade por
meio da academia. Profissionais mais experientes querem
se atualizar, e os novos cirurgiões buscam o primeiro contato com o que há de mais moderno”, comenta o diretor
técnico do Instituto Cirurgia Robótica Ciências Médicas
– MG, Dr. José Eduardo Távora.
Ele ainda destaca o caráter multidisciplinar do aparelho,
que será utilizado por profissionais de cirurgia geral, ginecológica e, sobretudo, urológica. “A criação do Instituto é
a prova do compromisso da FELUMA com o tripé norteador da instituição – ensino, pesquisa e extensão. A partir
do momento em que ela traz essa tecnologia, fica comprovada a sua preocupação em prestar um serviço de qualidade e formar profissionais atualizados com as novas tendências na área da saúde”, destaca Dr. José Rafael.

Por se tratar de uma técnica relativamente nova no
Brasil – há somente outras 22 unidades no país –, as
exigências impostas para a utilização do equipamento
são rigorosas. Antes de se credenciar na nova tecnologia,
o cirurgião deverá alcançar 80% de aproveitamento em
uma prova teórica, ser treinado para o manuseio e obter
a certificação de uso do fabricante.
Como forma de controle, a cada cirurgião apto ao
manuseio é dada uma senha que, além de liberar o robô
para o procedimento, possibilita que as cirurgias sejam
gravadas, para que o fabricante monitore tanto o profissional quanto o próprio aparelho. É importante estar
atento ao fato de que o curso de Pós-Graduação em
Robótica não autoriza a realização de procedimentos
cirúrgicos com o robô. Antes disso, o profissional precisará obter todas as certificações necessárias do fabricante. E mais: após o candidato ser aprovado em todas
as avaliações, um preceptor norte-americano acompanhará as primeiras cirurgias para que não haja erro nos
procedimentos.
Com o Sistema Robótico da Vinci®, a FELUMA tem
o objetivo de capacitar o maior número possível de
profissionais, para que a técnica se popularize a ponto
de tornar seus custos de operação cada dia mais viáveis.
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Os principais benefícios oferecidos
pelo Sistema Robótico da Vinci®
1 Controle preciso dos
instrumentos e ponteiras
articuladas

2 Movimento
em escala

3 Touch
screen 3D

5 Postura confortável
ao médico

4 Resolução da tela fornece
imagens mais claras e maior
detalhamento dos planos dos
tecidos e anatomia crítica

É o principal
avanço na área
de ciência e
tecnologia
para cirurgia
no século XXI.
Dr. José Rafael
Guerra,
diretor-geral do
Instituto Cirurgia
Robótica Ciências
Médicas – MG

Menor
custo
futuro
Em um procedimento
cirúrgico, pode-se ter até três
cirurgiões atuando, além de
anestesista, equipe de
enfermagem, auxiliares etc.
Com a utilização do robô, no
futuro, é possível que a sala de
operação tenha menos
profissionais, o que pode
resultar em cirurgias com
custos mais acessíveis.
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FELUMA é ISO 9001
Desafio superado. Todos os institutos
obtiveram a certificação

Presidente da FELUMA agradece e reconhece o empenho da equipe

Há pouco mais de um ano, as
equipes de todos os institutos FELUMA assumiram um desafio: adequar
e modernizar seus processos para
obter a certificação ISO 9001, que
atesta a qualidade e a eficácia da
metodologia de trabalho. A implantação dos novos procedimentos deu
origem a um novo setor, o de Qualidade, e contou com o engajamento
de todos os colaboradores, que hoje
comemoram a conquista.
“Tivemos um prazo relativamente
curto, mas conseguimos implantar o
sistema de gestão com sucesso, graças
ao envolvimento de toda a equipe”,
explica Célia Regina Naves, gerente da
Qualidade da FELUMA. Os esforços
para a obtenção da certificação trouxeram benefícios reconhecidos em
todos os setores. “A forma de execução
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das atividades em cada departamento
está mais clara, o que agiliza o trabalho
e facilita a comunicação. O resultado
disso é a padronização de processos e
maior qualidade do produto final”,
acrescenta a gerente.
O maior desafio, segundo ela, foi
nivelar os institutos, que pertencem
a segmentos diferentes e se encontravam em patamares igualmente distintos no que tange à administração. O
Hospital Universitário Ciências
Médicas – MG, por exemplo, já havia
passado pela experiência. Em contrapartida, a Faculdade partiu do zero
em busca da ISO 9001.
Para alcançar uma gestão mais
madura e alinhar os colaboradores em
torno da busca de eficiência, 109 deles
atuaram como multiplicadores de
conhecimento para ajudar as equipes

a se adequarem aos novos procedimentos. “O papel do colaborador da
FELUMA foi fundamental nesta conquista. Eles perceberam o quanto
fazem diferença para a eficiência da
gestão procedimentos organizados e
bem-documentados. A ISO 9001 é só
o início. O grande desafio agora é
manter a qualidade, pois queremos
buscar certificações cujos critérios
são ainda mais rigorosos”, comenta
Flávio de Almeida Amaral, superintendente-geral da FELUMA.
Em agradecimento ao empenho
da equipe, a diretoria enviou a cada
colaborador um cartão assinado pelo
presidente da FELUMA, Dr. Wagner
Eduardo Ferreira. Todos os multiplicadores receberam medalhas em
homenagem e agradecimento pelo
empenho.

Para começar bem o dia
Alimentação saudável é fundamental para o bemestar, sobretudo para estudantes e profissionais
de saúde. Restaurante da Faculdade começa a
servir café da manhã diariamente
Lanche e café da
manhã saudáveis
no restaurante

A vida corrida de estudantes e
profissionais de saúde, pautada
por estudo, cursos e plantões, faz
com que hábitos saudáveis sejam
deixados de lado. Muitas vezes
não há tempo para praticar atividades físicas, encontrar amigos e
ter uma dieta balanceada, que
combine refeições saudáveis e
horários corretos.
Apesar disso, uma rotina alimentar adequada transcende a
preocupação meramente estética,
sendo tratada pelas autoridades
como uma questão de saúde
pública, por prevenir doenças e
auxiliar no tratamento de alguns
distúrbios. “A alimentação está
relacionada não apenas à ingestão
de nutrientes, mas também à
forma como eles são combinados
entre si e seu preparo. Todos esses
aspectos influenciam a saúde e o
bem-estar”, orienta o Guia Alimentar da População Brasileira, um
documento gratuito elaborado

pelo Ministério da Saúde que
mostra a importância da escolha
do cardápio, que deve levar em
conta as diversidades sociais, econômicas e culturais do país.
Para oferecer aos alunos e
colaboradores a possibilidade de
uma alimentação balanceada, o
restaurante já oferecia uma opção
light no cardápio do almoço. A
novidade é o café da manhã, que
passou a ser servido diariamente
no restaurante. Frutas, pães integrais e sucos naturais estão à disposição dos frequentadores para
iniciar bem o dia. “O café da
manhã é uma das refeições mais
importantes do dia, por preceder
o início das atividades, com o
maior gasto de energia. Por isso,
essa reposição calórica logo pela
manhã contribui para que o indivíduo desempenhe bem suas tarefas ao longo do dia”, comenta
Lilian Torres, coordenadora do
curso de Enfermagem.

Para atender uma demanda dos
alunos e colaboradores, o restaurante da Faculdade tem servido café da
manhã diariamente em seu bufê.
No cardápio, sempre uma opção
saudável para os interessados.
Iogurte, salada de frutas, pães integrais etc., estão sempre à disposição.
O restaurante ainda tem ofertado
um tipo de lanche saudável no
período da tarde – o sanduíche
natural. “Temos as opções mais
light, e a pessoa escolhe os ingredientes que ela quer na refeição”,
explica Simone Sarmento, consultora da Área de Alimentos do restaurante da Faculdade.

Café da manhã
Agosto

1.746 pessoas
Setembro

1.903 pessoas
lanche
Agosto

1.186 pessoas
Setembro

1.611 pessoas
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Turma da Pós-Graduação em Enfermagem Oncológica

Novos cursos de
Pós-Graduação
Enfermagem Oncológica é um dos
destaques do semestre
Quase 600 mil pessoas diagnosticadas com câncer. Esta é a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para 2016 no Brasil. O
dado alarmante mostra a importância de as autoridades de saúde
nacional elaborarem políticas
públicas e estratégias de prevenção.
Ao mesmo tempo, o número torna
cada vez mais necessário dispor de
profissionais de saúde especializa-
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dos em lidar com os pacientes e as
singularidades da doença.
Ciente da importância de
capacitar esses profissionais para
o mercado, a Pós-Graduação Ciências Médicas – MG (PGCM-MG)
abriu o curso Enfermagem Oncológica, uma oportunidade para os
interessados no assunto aprofundarem a análise de questões recorrentes que afetam esse tipo de

paciente. “São pessoas que possuem peculiaridades no que se
refere às alterações clínicas, psicológicas e sociais advindas do
tratamento, por isso os profissionais que atuam nessa área devem
estar preparados para prestar
assistência nos níveis primário,
secundário e terciário”, explica
Lilian Lage Magalhães, coordenadora do curso.

Com carga horária de 418
horas – 40 delas reservadas à prática –, o curso irá capacitar o
aluno a desenvolver habilidades
que garantam uma assistência
integral ao paciente, para proporcionar maior qualidade de vida e
bem-estar a quem necessita de
cuidados médicos. É o que pode
assegurar um modelo assistencial
humanizado, fundamental para o
tratamento do câncer. “Quando
falamos em enfermagem, logo nos
lembramos do verbo ‘cuidar’, que
está presente em toda a teoria que
se relaciona à profissão. ‘Cuidar’
em oncologia significa estar ao
lado de pessoas que se ressentem
da escassez de vitalidade, dor,
depressão e perda de autonomia”,
completa a coordenadora.
Mais novidades

Controlar a mente para ter
uma vida mais saudável. Esse é o
objetivo principal do novo curso
de Mindfullness. Trata-se de uma
técnica de meditação capaz de
impulsionar as habilidades de
autorregulação, para proporcionar equilíbrio em quatro dimensões –atenção, cognição, emoção
e motivação. Estudos científicos

mostram que a meditação de atenção plena (mindfullness) provoca
modificações na estrutura e no
funcionamento do cérebro, com
reflexos positivos nas habilidades
executivas.
“Os alunos do curso conhecerão as bases neuropsicológicas do
processamento das quatro dimensões e entenderão a importância
de adquirir equilíbrio no desempenho dessas funções para aumentar a autorregulação e a capacidade de lidar com emoções, objetivando o controle do estresse,
maior habilidade no relacionamento interpessoal e melhoria da
própria sensação de bem-estar”,
explica Ramon Cosenza, coordenador do curso. O conteúdo do
Mindfullness é voltado para pessoas que necessitam reduzir o
estresse cotidiano e aumentar sua
capacidade de controle emocional, como é o caso do profissional
de saúde.
Em parceria com a Associação
Mineira de Farmacêuticos, outra
novidade é o curso de Farmácia
Clínica e Farmacologia Aplicada à
Prática Clínica. O conteúdo visa
qualificar profissionais para a gestão da qualidade e segurança na
utilização de medicamentos, além

de atender novas demandas sociais
e profissionais. “Pretendemos formar especialistas para o desenvolvimento de ações com foco no
usuário do medicamento, de forma
a contribuir para a otimização dos
resultados da farmacoterapia por
meio de uma relação positiva com
o paciente e a equipe de saúde”,
comenta Maria das Dores Graciano Silva, coordenadora do curso.
Para ela, um dos destaques é o
corpo docente qualificado, com
formação diferenciada e comprovada experiência na área, o que
certamente possibilitará ao aluno
a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos no diversificado mercado de trabalho.
Com o objetivo de atender as
demandas de órgãos fiscalizadores e normalizadores, a PGCM-MG abriu também o curso de
Radioproteção. “Cada vez mais se
fazem necessários profissionais
qualificados no uso de radiações
ionizantes em seres humanos e
na área industrial”, diz o coordenador do curso, Dr. Marcos Eugênio Silva Abrantes. A especialização é voltada para profissionais das áreas de Saúde, Física,
Química, Biologia e Engenharias
Tecnológicas.

Parceria para cursos
de nutrição
Processo de avaliação do MEC confirma
excelência pedagógica da modalidade
Com mais de 35 anos de atuação em São Paulo, a Ganep é
uma das maiores instituições do
Brasil especializadas em terapia
médico-nutricional. A Pós-Graduação Ciências Médicas – MG

acaba de fechar parceria com a
empresa com o objetivo de ofertar aos interessados a Especialização em Terapia Nutricional e
Nutrição Clínica, cujas turmas
devem ser abertas no ano que

vem. “Sabemos da importância da
FELUMA, uma instituição ideal
para expandir nossas ações e
difundir a terapia nutricional”,
explica a coordenadora do Ganep,
Izabel Lamonier.
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Seminário de Integração
e Bioética
Disciplina entra na segunda fase com
a participação de 270 alunos

Bioestatística, Epidemiologia e Metodologia Científica foram as disciplinas da parte II

Concluída a primeira etapa do
Seminário de Integração, abordando a disciplina Bioética, realizado
na Associação Médica de Minas
Gerais, a PGCM-MG recebeu os
alunos, em agosto, para a segunda
parte do Seminário, que aborda as

disciplinas Metodologia Científica, Bioestatística e Epidemiologia.
As matérias complementares obrigatórias se destinam à formação
dos residentes e especializandos
dos hospitais com que são mantidas parcerias (Felício Rocho,

Mater Dei, Hospital Universitário
Ciências Médicas – MG, Santa
Rita, Hospital Belo Horizonte,
Vitallis Barreiro, Vila da Serra, São
Francisco, São Camilo, Life Center, Socor, Evangélico e Biocor
Instituto).

Cursos a distância
são recredenciados
Modalidade passou por processo de avaliação
do MEC, e resultado foi positivo
Os cursos a distância oferecidos
pela Pós-Graduação Ciências Médicas
– MG receberam nota 4 (a máxima é
5) na avaliação feita pelos auditores
do Ministério da Educação. Com isso,
a modalidade foi recrendenciada. A
verificação foi realizada in loco pelos
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profissionais do MEC, que avaliaram
procedimentos internos, professores
e estudantes. “Fomos elogiados pela
metodologia aplicada no acompanhamento dos alunos feito pelo
Núcleo Pedagógico”, comemora a
diretora da Pós-Graduação Ciências

Médicas – MG, Kely Pereira.
Atualmente a PGCM-MG oferece
cursos a distância de Enfermagem do
Trabalho, Cuidados Paliativos, Higiene Ocupacional, MBA Acreditação
em Saúde, Perícia em Saúde, Psico-Oncologia e Radioproteção.

De casa nova
Pós-Graduação Ciências Médicas – MG passa a
ocupar espaço revitalizado no 1º andar
Nos últimos anos, o prédio da Faculdade vem passando por muitas obras de
readequação para modernizar sua estrutura. A Pós-Graduação Ciências Médicas
– MG (PGCM-MG) não ficou de fora e
está ocupando um novo local, que foi
inteiramente reformado para receber a
equipe administrativa do Instituto. Uma
sala de professores exclusiva para a
PGCM-MG, além de sala para coordenação e laboratórios para o mestrado. Também foram construídos uma sala de
professores exclusiva para a PGCM-MG,
uma sala para coordenação e laboratórios
para o mestrado. O espaço reservado ao
atendimento ao aluno é igualmente novo.

Mais comodidade para os colaboradores do instituto

tese inovadora
Diagnóstico do melanoma foi o tema central do
trabalho de Marcus Henrique de S. b. xavier
Com a orientação do Prof. Alberto Julius Alves, uma referência em
cirurgia oncológica com ênfase em
melanoma, a tese “Análise de fatores
associados ao atraso no diagnóstico
do melanoma cutâneo em 211
pacientes de uma clínica privada”
recebeu boa avaliação em sua apresentação. “Tínhamos em comum a
vontade de executar um trabalho
original, e o professor teve a ideia
de estudar o processo de diagnóstico do melanoma em pacientes atendidos em seu consultório”, explica
o médico dermatologista e autor da
tese, Dr. Marcus Henrique.
Sabe-se que o melhor tratamento para o problema é o diagnóstico
precoce, e o objetivo era entender
o papel de médicos e pacientes na
identificação da doença, mensurar
o nível de conhecimento dos entre-

vistados sobre esse tipo de câncer,
bem como compreender os aspectos
que levam ao atraso no veredito.
Os entrevistados eram usuários
do sistema privado de saúde, e 62%
deles tinham nível superior de ensino. Dado relevante, pois contrasta
com o fato de 70% dos usuários do
SUS não possuírem nem nível fundamental completo, de acordo com
Dr. Marcus. Apesar do bom nível
socioeconômico dos participantes,
apenas um terço deles sabia que o
melanoma é um grave câncer da
pele, que se manifesta por meio de
pintas no corpo.
Essa informação é importante,
sobretudo quando consideramos o
sistema público de saúde, uma vez
que 75% dos melanomas são detectados pelos próprios pacientes ou
pessoas próximas – apenas 25% são

identificados casualmente por
médicos. “Se o próprio paciente não
sabe o que é um melanoma, não
compreende sua importância. E,
como o público leigo é o principal
responsável pela detecção do problema em sua etapa inicial, como
fica o diagnóstico precoce?”, indaga
o aluno. O trabalho também identificou condutas médicas inadequadas que atrasam a descoberta do
melanoma.
O caráter pioneiro do estudo
rendeu frutos. O trabalho foi publicado na revista Medicine, que deu
visibilidade à tese e difundiu a
informação entre os membros da
comunidade médica. O conteúdo
completo, que apresenta inúmeras
outras variáveis, encontra-se disponível na biblioteca da Faculdade
Ciências Médicas – MG.
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Colaborador do Hospital coloca a mão na “caixa preta”, e luz
especial aponta locais que não foram lavados corretamente

De olho nas mãos
Hospital Universitário Ciências Médicas – MG
realiza campanha de higienização das mãos
NA PREVENÇÃO DA infecção hospitalar
Infecção hospitalar é um assunto delicado, e os gestores da área de saúde pública debatem com frequência
a questão a fim de identificar ações que diminuam as
ocorrências nas instituições. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), 100 mil pessoas morrem todos
os anos no Brasil por causa do problema, e 14% dos
pacientes internados são vítimas dele.
Reconhecido por ter processos certificados nacionalmente, o Hospital Universitário Ciências Médicas
– MG (HUCM-MG) realizou campanha e treinamento com os colaboradores sobre a importância da
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higienização das mãos antes da execução de qualquer
procedimento. Ao todo, 307 pessoas foram capacitadas. “Fazemos esse treinamento todos os anos, mas
nesta edição resolvemos realizar o evento de forma
mais lúdica”, explica Miriam Silva Scofield, enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
do HUCM-MG, que coordenou a campanha juntamente com a enfermeira, Diana Vieira da Silva e a
acadêmica de Enfermagem, Renata Antônia Carvalho.
Para conscientizar os profissionais sobre a
importância da higienização das mãos e, conse-

quentemente, da prevenção da infecção hospitalar, foi enfatizada na campanha a necessidade de seguir as técnicas corretas de lavagem.
Testes com os colaboradores foram realizados
antes e após a limpeza das mãos, para identificação de micro-organismos presentes nas polpas digitais de cada um. Com isso, foi possível
comprovar que, se a técnica adequada de higienização não for realizada, não se eliminam os
agentes nocivos que podem provocar as infecções relacionadas à assistência à saúde.
Após a simulação e a lavagem correta das
mãos, os profissionais de saúde foram convidados a realizar o teste de eficácia do procedimento na Black Box “caixa preta”, um equipamento
com luz negra que reflete uma solução fluorescente e identifica os locais que não foram lavados de forma eficaz.
De acordo com Miriam, o HUCM-MG segue
padrões internacionais aceitáveis de infecção
hospitalar, no entanto a busca por melhorias
deve ser contínua. “Quando realizamos a campanha, percebemos que há uma sensibilização
imediata dos colaboradores e eles começam a
praticar o procedimento padrão com mais zelo.”

Quando realizamos a
campanha, percebemos que
há uma sensibilização
imediata dos colaboradores
e eles começam a praticar
o procedimento padrão
com mais zelo.
Miriam Silva Scofield,
enfermeira da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar do HUCM-MG

Diretor é homenageado
em congresso
Dr. Neylor Lasmar foi presidente de honra do 48º
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
e recebeu prêmio “Notáveis da Ortopedia Brasileira”
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia promoveu o Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia, realizado no Expominas
entre os dias 16 a 19 de novembro, e homenageou
o diretor da Faculdade Ciências Médicas-MG como
presidente de honra do evento. Na oportunidade,
Dr. Neylor Lasmar ainda recebeu o prêmio de
“Notáveis da Ortopedia Brasileira”, por sua relevante contribuição na educação e prática da ortopedia
brasileira. “É uma honra muito grande receber essas
duas condecorações. Me dediquei intensamente à
ortopedia e receber a homenagem da Sociedade
Brasileira que representa a especialidade é muito
importante.”

Dr. Neylor Lasmar foi presidente da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia e também da Sociedade
Brasileira de Cirurgia do Joelho
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RESIDÊNCIA MéDICA e ESPECIALIZAÇÃO 2017

César Figueiredo Nogueira
Residente Ciências Médicas

PARCERIA COM OS
MELHORES HOSPITAIS.
ESPECIALIZAÇÃO
Biocor Instituto
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis
Hospital Belo Horizonte
Hospital Felício Rocho
Hospital Infantil São Camilo
Hospital Lifecenter
Hospital Santa Rita
Hospital Socor
Hospital Universitário Ciências Médicas MG
Hospital Vera Cruz
Hospital Vila da Serra
Hospital Vitallis Barreiro
IMEDE – Centro de Imagem
Rede Mater Dei de Saúde

INSCRIÇÕES

ABERTAS
CONfIRA AS DAtAS REfERENtES àS
ESPECIALIDADES DE CADA hOSPItAL.

RESIDÊNCIA
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis
Hospital Felício Rocho
Hospital Regional São Sebastião
(Santo Antônio do Amparo / MG)

Hospital Universitário Ciências Médicas MG
Hospital Vera Cruz

ACESSE:
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