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FACULDADE

A chuva não atrapalhou o andamento do evento

JÁ VIROU TRADIÇÃO
4ª CORRIDA & CAMINHADA CIÊNCIAS MÉDICAS – MG
CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E ENTRA
DEFINITIVAMENTE NO CALENDÁRIO ESPORTIVO DE BH
O Parque Municipal Américo
Renné Giannetti, em BH, recebeu
1.500 pessoas para a 4ª edição da Corrida & Caminhada Ciências Médicas
– MG. O tempo chuvoso não desanimou os atletas, que confirmaram que
o evento está consolidado no calendário esportivo de Belo Horizonte,
disputado nas modalidades de Corrida – 5 e 10km –, além da Caminhada.
Neste ano, o envolvimento dos
alunos das Ligas Acadêmicas foi ainda
maior. A Liga Acadêmica de Oftalmologia (Oftalmoliga), a Liga Acadêmica
de Geriatria e Gerontologia (LAGG)
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e a Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia de Minas Gerais
(LAEM-MG) atenderam inúmeras
pessoas nas tendas espalhadas em
todo o parque.
No 6º período de Enfermagem da
FCM-MG, Mariana Valério participou
pela primeira vez da corrida e se dedicou à aferição de índice glicêmico e
pressão arterial dos interessados. Ela
aprovou o contato com o público. “A
prática é fundamental no processo de
aprendizagem”, comenta a Profª. Rosana Amaral, que monitorou o atendimento dos alunos.

A aposentada Nilceia Reis Condé
foi uma das atletas que buscaram atendimento nas tendas. “O evento me
atraiu porque adoro correr no parque
e ainda tive a oportunidade de verificar
se a minha pisada está correta. Os alunos mostraram muita simpatia e preparo na abordagem do público.”
Raquel Guimarães Ayala Costa Soares está no 2º período de Fisioterapia e
completou o percurso de 1,6 km. “Ainda
estou sem preparo, mas no ano que vem
com certeza vou querer correr”, promete.
Quem já está acostumado a correr
teve à disposição, além da avaliação, a

As tradicionais tendas de atendimento
dos alunos tiveram alta demanda

aplicação de Kinesio Taping – ambos os
procedimentos foram realizados pelos
próprios alunos, sempre com a supervisão de um docente. Cristiano Guimarães, professor da disciplina de Recursos
Terapêuticos Manuais, do curso de
Fisioterapia, avaliou positivamente a
experiência vivida pelos estudantes. “É
uma oportunidade muito interessante
de o aluno propor uma solução rápida
para os problemas enfrentados pelos
atletas”, comentou o professor.
COLABORADORES MARCAM PRESENÇA

Como o fomento à atividade física é valorizado nos institutos Ciências Médicas-MG, os colaboradores

não poderiam ficar de fora. A gerente
de Qualidade Célia Naves se preparou
durante três meses para fazer sua
estreia na Corrida e considerou positivo seu desempenho. Ela fez o circuito de cinco quilômetros em 33
minutos. “É uma oportunidade de
integrar a equipe em um evento que
promove a qualidade de vida.”
O gerente administrativo Sílvio
Nascimento também participou pela
primeira vez e aprovou a organização
e o percurso escolhido. Ele conta que
retornou à prática da atividade física
há pouco tempo e a 4ª Corrida e
Caminhada Ciências Médicas – MG
foi um importante fator de motivação
para futuros desafios.

Bandagem elástica adesiva que contribui
para o desempenho da musculatura
Charanga da Atlética garantiu a animação do evento

GANHADORES
5 KM MASCULINO

10 KM MASCULINO

Patrick Wallace Alcântara de Oliveira
José Gonçalves Lopes

16´01´´

Josué Gomes Silva

16´12´´

Fernando Lopes Mendes

33´25´´

34´52´´

Renato Kléber Peixoto Silva

16´59´´

5 KM FEMININO

34´59´´

10 KM FEMININO

Reginalda Sales Franco da Fonseca
Reinalda da Silva Soares

Fábio Cardoso Pereira

22´13´´

23´17´´

Maria Eni de Carvalho Silva

24´05´´

Lizandra Oliveira Pungirum
Elzita Alves do Amaral Soares
Rosane Coelho de Paula

46´02´´
48´25´´

49´53´´

PARCEIROS DA 4ª CORRIDA & CAMINHADA CIÊNCIAS MÉDICAS-MG
Marca - Rádio Super Notícia
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CPA ENGAJA ALUNOS E PROFESSORES
DESTAQUE PARA O CORPO DOCENTE, QUE MOSTROU MAIOR
ENGAJAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE UM SEMESTRE PARA O
OUTRO; PESQUISA É REALIZADA TAMBÉM VIA SMARTPHONE
A já conhecida pesquisa realizada
pela Comissão Própria de Avaliação
(CPA) trouxe uma novidade no primeiro semestre deste ano, que alavancou
o número de participações (veja o box).
A partir de agora, o questionário pode
ser respondido também por dispositivos mobile, o que torna a consulta
mais ágil e prática. “O número de
professores que responderam à pesquisa praticamente dobrou. É muito
importante ter a participação dos
docentes, principalmente para nos
auxiliar no processo de reflexão sobre
o que está sendo feito e o que ainda se
pode fazer”, explica o Prof. Rafael

Duarte, coordenador do curso de
Fisioterapia e da CPA.
Com um maior número de participantes, naturalmente, é possível avaliar com
mais precisão as reais demandas de alunos
e professores. Prof. Rafael ainda lembra
que o resultado oferece uma visão geral
sobre a Instituição, que possibilita que a
direção da Faculdade faça o diagnóstico
de possíveis pontos de correção e invista
em potencialidades já consolidadas. Vale
lembrar que a pesquisa avalia uma série
de itens que impactam o dia a dia de alunos e professores, tais como infraestrutura, desempenhos dos docentes, bem como
os aspectos administrativos.

PARTICIPAÇÃO
EM ALTA

DOCENTES

48% de participação
ALUNOS

63% de participação

SUICÍDIO: PRECISAMOS FALAR SOBRE ISSO
FACULDADE PROMOVE DEBATE PARA LEVAR INFORMAÇÕES
IMPORTANTES PARA ALUNOS E COMUNIDADE ACADÊMICA
Desde 2015, o Brasil realiza a campanha Setembro Amarelo, que propõe à população uma discussão franca sobre o suicídio e suas formas de
prevenção. Atenta ao tema, a Faculdade Ciências Médicas – MG promoveu três palestras no período – “Comportamento suicida”, “Por que discutir sobre suicídio” e “Abordagem a
situações de risco de suicídio”. O
objetivo é levar informações importantes aos futuros profissionais de
saúde que vão lidar com a questão.
Para reforçar a abordagem do tema,
as Profas. Marília Aguiar e Gláucia
Rezende, ambas coordenadoras da Pós-Graduação de Cuidados Paliativos e
Psico-oncologia, contribuíram com
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um texto para o nosso Medium (acesse: bit.ly/2lEF9q8) em que destacam os
tabus e as formas de identificar o
problema em pessoas próximas. “As
pessoas nos sinalizam que podem estar
tendo um comportamento suicida.
Frases como ‘estou cansado dessa vida’,
‘desse jeito não dá mais’ e ‘gostaria de
dormir e não mais acordar’ são preocupantes”, afirma Profª. Marília.
Ela destaca a sinceridade com que
o suicídio vem sendo abordado nos
dias atuais, ainda que o assunto seja
cercado por muitos tabus, e acredita
que a Faculdade cumpre papel importante no trato do problema, sobretudo no que diz respeito à formação de
um profissional que precisa lidar com

o suicídio sem preconceitos e munido
de informações precisas. “Além disso,
cabe salientar o fomento ao desenvolvimento de pesquisas, com o objetivo
de identificar novas formas de intervir e tratar as pessoas com esse perfil
de comportamento.”
Um bom exemplo é o da aluna
do 4º período de Psicologia Thaisa
Márcia de Almeida, que participou
da III Mostra de Saúde Coletiva
(saiba mais na matéria da página 10)
evidenciando o tema e suas formas
de abordagem. Seu grupo de trabalho, inclusive, ganhou a disputa do
evento na categoria Pôster. O tema
foi “Setembro Amarelo: Um período
para intervenção.”

IMERSOS NA REALIDADE
AULA NA EXPOSIÇÃO O FANTÁSTICO CORPO HUMANO
APROXIMA TEORIA E PRÁTICA
Uma aula diferenciada que instiga a curiosidade dos alunos

Buscar alternativas que fujam ao formato tradicional do aprendizado em sala de aula tem sido um desafio
constante para os professores. Pensando nisso, o Prof.
George Sabino, que leciona Anatomia II no curso de
Fisioterapia, utilizou a parceria da Faculdade Ciências
Médicas – MG com a exposição O Fantástico Corpo
Humano, em cartaz no Shopping Cidade, para propor
uma aula diferente aos alunos. “Na disciplina eles já
têm muito contato com o corpo, mas nesta exposição
podemos percorrer o sistema musculoesquelético de
forma diferenciada. Claramente, trocar o ambiente
motiva mais os alunos e proporciona um momento de
distração entre todos.”
A aluna do 2º período de Fisioterapia Ildete Aparecida de Oliveira Dorneles esteve entre aqueles que
visitaram a exposição. Sua avaliação foi tão positiva
que ela retornou ao shopping com toda a família para
ver novamente a mostra. “Foi um grande aprendizado.
Principalmente para nós, que estamos começando, ver
de perto a origem e inserção dos músculos foi muito
interessante.” Ela lembra que já em Anatomia II os
alunos têm contato com corpos humanos, mas em uma
disposição totalmente diferente. Na exposição, os corpos estão em posição ortoestática, o que oferece uma
perspectiva de observação diferenciada ao aluno. O
Prof. Marco Antônio Rocha Júnior, de Neuroanatomia,

foi quem acompanhou os alunos de Enfermagem. Ele
diz que o momento é interessante porque aproveita a
curiosidade dos alunos para passar alguns detalhes dos
órgãos expostos de forma diferenciada. Quem acompanhou os alunos de Medicina foi o Prof. Luiz Alberto
Serrano, que debateu com os alunos vários aspectos da
anatomia dos corpos expostos. Já a turma de Psicologia
teve a visita orientada das Profas. Cynthia Bicalho
Borini e Ângela Spesiali Aroeira. Os alunos tiveram a
possibilidade de compreender a dimensão física e biológica da vida e promover a interação com os fenômenos psicológicos.
A exposição O Fantástico Corpo Humano reúne 13
corpos e 150 órgãos, todos em perfeito estado de conservação. Todos eles passaram por um processo chamado “plastinação”, que consiste em retirar toda a água e
gordura do corpo e substituí-las por polímeros plásticos
coloridos.
A mostra já passou por mais de 40 países, e cerca de
20 milhões de pessoas viram de perto os sistemas esquelético, muscular, nervoso, respiratório, digestivo, cardiovascular, circulatório e reprodutivo, além de detalhes
da vida fetal e práticas da Medicina moderna. A parceria entre a renomada exposição e a FCM-MG foi firmada em agosto e contou com 13 corpos para observação e ainda 150 órgãos reais em perfeito estado.

7

FACULDADE

PRÁTICA EM NÍVEL MÁXIMO
ALUNOS DE FISIOTERAPIA E MEDICINA PARTICIPAM DO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE VÔLEI E BASQUETE SUB-16,
OFERTANDO ATENDIMENTO PARA ATLETAS

Tenda de atendimento
ficou movimentada

Alunos auxiliaram
atletas a prevenir lesões

Belo Horizonte sediou, entre os dias 14 e 20 de
outubro e 30 de outubro e 4 de novembro, o Campeonato Nacional de Vôlei e Basquete sub-16, feminino e
masculino, respectivamente. No total, 200 atletas participaram de uma maratona de jogos no Mackenzie
Esporte Clube.
Para auxiliar no atendimento fisioterápico, alunos
dos cursos de Fisioterapia e de Medicina – estes componentes da Liga Acadêmica de Ortopedia e Medicina
do Esporte (Laorte) – da Faculdade Ciências Médicas
– MG acompanharam toda a competição. “A saúde na
prática é algo que temos em nosso DNA, por isso é
importante que eles tenham contato com esse ambiente de competição esportiva ainda na vida acadêmica”,
comenta o coordenador do curso de Fisioterapia, Prof.
Rafael Duarte.
O atual fisioterapeuta do Mackenzie, Weslei Luíz
Oliveira, é egresso do curso de Fisioterapia da Faculdade
e avaliou de forma positiva o trabalho dos alunos, que
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Preparação das jogadoras
antes de iniciar a competição

envolveu a aplicação de Kinesio Taping, avaliação de
risco em atletas e exames físicos. “Foi uma experiência
muito rica para os alunos, certamente.”
No 6º período de Fisioterapia, Éder Ribeiro Martins
foi um dos participantes e, além da experiência prática,
o aluno destacou o intercâmbio cultural e científico com
as comissões técnicas e físicas dos clubes que a competição proporcionou. “Percebemos como os educadores
e preparadores físicos trabalham. Foi interessante observar isso de perto.”
O campeonato também exigiu uma atuação emergencial por parte dos alunos. Diagnosticada com uma
entorse no tornozelo, uma das atletas precisou ser atendida pela equipe. A experiência prática estimulou ainda
mais o aluno do 6º período de Medicina Kolia Patrice
Lacerda Gomes a trabalhar com medicina esportiva. “Foi
uma ótima oportunidade de analisar os principais riscos
de lesões que os atletas enfrentam e as limitações mais
frequentes com que eles convivem.”

ENFERMEIROS DE SUCESSO
ALIANÇA ENTRE TEORIA E PRÁTICA GARANTE
AOS EGRESSOS DA FACULDADE BOM
POSICIONAMENTO NO MERCADO
A dosagem certa entre teoria e prática é um dos principais pressupostos considerados pela Faculdade Ciências
Médicas – MG (FCM-MG) ao planejar o conteúdo dos
cursos ofertados. Quem é recém-chegado ao mercado sabe
da importância dada a profissionais completos e dinâmicos.
Mackmiller Magalhães, atualmente enfermeiro do
Centro Cirúrgico do Hospital Biocor, formou-se no curso
de Enfermagem da FCM-MG em 2015 e já ostenta um
currículo invejável para o pouco tempo como profissional
da área. Fez estágio no Hospital Evangélico, consolidou
um projeto de extensão na UPA Centro-Sul e durante um
ano e meio foi enfermeiro do Pronto-Socorro do Biocor.
Grande parte da vivência profissional adquirida ele
credita aos diferenciais presentes no curso de Enfermagem
oferecido pela Faculdade. “Ele nos dá uma visão ampla e
proporciona oportunidades de estágios que permitem
conciliar a teoria e a prática. O alto grau de conhecimento dos professores é também muito importante para o
aluno”, comenta o egresso.
O contato precoce com a prática é uma proposta pedagógica do curso. O Hospital Universitário Ciências Médicas – MG e o Ambulatório Ciências Médicas – MG – também mantidos pela Feluma – atuam de forma complementar para consolidá-la. De acordo com a Profª. Lilian
Machado Torres, coordenadora do curso de Enfermagem,
o fato de ambos pertencerem à mesma Instituição permite ao aluno lidar com a prática da saúde o quanto antes.
“O Internato de Saúde Coletiva também ajuda muito
nisso, pois oferece ao aluno a possibilidade de utilizar as
habilidades aprendidas em sala de aula e tomar decisões
relacionadas aos pacientes, sempre de forma supervisionada”, afirma Mackmiller.
Formada em 2013, Raissa Cunha Mello Friche é a
prova de que, ao manter toda uma estrutura própria, a
Instituição contribui muito para o sucesso dos futuros
profissionais. Ela foi estagiária extracurricular do Hospital, enquanto acadêmica da FCM-MG, até a formatura
e de lá passou para o Ambulatório, também pertencente
à Faculdade, onde ainda atua. “Quando passei no vestibular da FCM-MG, fui aprovada também em outra instituição de ensino, mas a opção por estudar aqui se deu
justamente em razão de toda a estrutura disponível, que
nos oferece grande embasamento prático. O mercado
sabe e sente isso no ex-aluno da Faculdade.”

Mackmiller destaca o alto potencial dos
professores e a prática adquirida no
curso como diferenciais

Após concluir o curso, Raissa passou a atuar no
Ambulatório Ciências Médicas – MG
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OS MELHORES DA MOSTRA
DE SAÚDE COLETIVA
SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO PREMIA TRABALHOS DE
DESTAQUE E HOMENAGEIA PROF. JOSÉ RAFAEL GUERRA

Os melhores trabalhos foram premiados com a Medalha Mérito Educacional Prof. José Rafael Guerra,
que também foi homenageado no evento

O tema escolhido pela aluna do 8º
período de Psicologia Thaisa Márcia
de Almeida para o trabalho apresentado durante a II Mostra de Saúde
Coletiva, promovida pela Faculdade,
em novembro, chamou a atenção dos
participantes em razão de toda a polêmica que ainda o envolve: suicídio.
Por meio de cartazes afixados nos
corredores e de uma apresentação
bastante dinâmica, ela deu o recado
de como é importante acompanhar
de perto quem apresenta comportamento depressivo e transtorno mental. “Por ser um tema delicado, acredito que conseguimos sensibilizar a
todos de forma sutil.”
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Neste ano, a Mostra premiou os
melhores trabalhos nas categorias
Pôster e Apresentação Oral. Thaisa
foi a ganhadora da primeira, e Rachel
da Silva Santos, do 10º período de
Enfermagem, da segunda. Ela optou
por abordar a “Gestão do Cuidado
Relacionado com a Puericultura em
Unidades Básicas de Saúde”, depois
de analisar os indicadores de determinada unidade no período de um
ano. A partir daí, desenvolveu gráficos que avaliaram se os atendimentos
seguiam os protocolos de qualidade
da Instituição. “Foi um reconhecimento a todo o trabalho que tivemos, fico muito feliz com o prêmio.”

Em 2017, o evento contou com 50
apresentações.
As duas comissões avaliadoras
constituídas para a Mostra analisaram critérios como conteúdo, criatividade, desenvoltura na apresentação, dentre outros fatores, que
tornaram a exposição dos trabalhos
atrativa. “Esta é uma oportunidade
de ouro que estamos tendo para
fortalecer uma área que é muito
importante: a Saúde Coletiva. A
expectativa é que a Mostra se torne
cada dia melhor”, comenta o professor da disciplina e coordenador do
Internato de Saúde Coletiva, Prof.
Gustavo Werneck.

HOMENAGEM

A II Mostra de Saúde Coletiva
também marcou o lançamento da
Medalha Mérito Educacional Prof.
José Rafael Guerra, ex-diretor da
Faculdade.

A condecoração foi entregue aos
três primeiros colocados de cada categoria. A homenagem se deve, principalmente, ao fato de o Prof. José Rafael ter
sido um dos criadores do Internato
Rural, que, em 2018, comemorará 29
anos de existência. “É o resgate de uma

história que precisa ser contada e registrada. Compreendemos a importância
da Medicina comunitária e da formação do médico generalista. O internato
se tornou um modelo no Brasil. Fico
muito honrado e satisfeito por ter sido
lembrado”, comentou o homenageado.

GANHADORES:
APRESENTAÇÃO ORAL
1º LUGAR – OURO

Tema:
“Gestão do cuidado em
puericultura: Um enfoque nos
registros de atendimentos em
uma Unidade Básica de Belo
Horizonte”
Autora apresentadora:
Rachel da Silva Santos
Coautoras:
Michelle Lacerda Azevedo e
Lorena Oliveira Campos
Orientadora:
Profª. Rosangela Durso Perillo

2º LUGAR – PRATA

Tema:
“Gestão do acompanhamento de
pacientes hipertensos e
diabéticos”
Autor apresentador:
Edson Junio Vieira dos Santos
Coautor:
Laurentis Antônio de Sá Rocha
Orientador:
Prof. Francisco Silveira

3º LUGAR – BRONZE

Título:
“O cenário das profissionais do
sexo em Belo Horizonte”
Autora apresentadora:
Ana Maria Fidelis Silva Campos
Coautores:
Amanda Carvalho Mitre Chaves,
Ana Clara Brant Moreira
Ferreira, Ana Luísa Rodrigues da
Silva, Ana Luísa Souto Gandra,
Giovanni Indelicato Milano,
Priscila Câmara Starling, Rafael
Pallos da Silveira
Orientador:
Prof. José Ivany dos Santos

PÔSTER
1º LUGAR – OURO

Título:
“Setembro Amarelo: Um período
para intervenção”
Autor apresentador:
Thaisa Márcia de Almeida Passos
Coautoras:
Amanda de Faria Cunha, Adriele
Pereira Reis Ferreira e Marianne
Heringer Ferreira
Orientadora:
Profª. Paula Pimenta

2º LUGAR – PRATA

Título:
“Olhe para a sua pele – uma
abordagem à prevenção do
câncer de pele”
Autor apresentador:
Leonardo Resende – Liga de
Dermatologia
Coautoras:
Carolina Magalhães Ledsham,
Isabella Cristina Tristão Pinto,
Isabella Vieira Oliveira, Marina
Patrus Ananias de Souza Brandão
e Rayane Nayara Sousa
Orientadores:
Profª. Andrea Garrido e
Prof. Ricardo Linhares

3º LUGAR – BRONZE

Título:
“Elaboração do Cartão de Saúde
do Adulto: Experiência no
Centro de Saúde Paraíso”
Autora apresentadora:
Maria Beatriz Dias Reis
Orientador:
Prof. Francisco Silveira
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Integração entre várias equipes é um dos diferenciais do Simulado

CADA DIA MAIS
PRÓXIMO DA REALIDADE
SIMULADO DO TRAUMA ABORDA A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO,
UM DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE PÚBLICA NO
BRASIL, AO ENCENAR UM ENGAVETAMENTO COM 22 FERIDOS
A situação encenada durante o
Simulado do Trauma Ciência Médicas
– MG 2017 chamou a atenção para um
dos principais problemas de saúde
pública registrados atualmente no
Brasil: os acidentes de trânsito. Só de
janeiro a setembro deste ano, 31.004
mortes foram contabilizadas no país,
uma alta de 29% em comparação com
o mesmo período do ano passado. Por
isso, as equipes de atendimento que se
deslocaram até o Parque Municipal
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Renné Giannetti, em um dia chuvoso
de novembro, para retratar o caos
vivido nas estradas brasileiras se empenharam muito para reproduzir com
máxima fidelidade o drama enfrentado
por milhares de famílias.
A simulação demandou um
intenso trabalho de logística e planejamento: um engavetamento entre
dois carros de pequeno porte e um
micro-ônibus deixou 22 feridos. E,
assim como nos anos anteriores, a

maquiagem contribuiu para elevar o
tom de dramaticidade.
Após a batida, foi simulada uma
explosão dentro de um dos veículos,
seguida de um incêndio, com o objetivo de treinar também a equipe do
Corpo de Bombeiros, que apagou as
chamas, cortou a lataria do carro e
resgatou uma vítima em meio às ferragens. “O trauma é um grave problema
de saúde pública, pois traz uma série de
impossibilidades ergonômicas para a

vítima, por isso a importância de uma
simulação desta magnitude e com este
nível de integração entre os profissionais”, comenta o Prof. Marcelo Salles,
de Urgência e Emergência.
No 10º período de Enfermagem,
Carolina Gomes Pedrosa participou de
todas as edições do evento. A assiduidade já mostra resultados práticos na
formação da aluna, que em poucos
meses chegará ao mercado de trabalho.
“É incrível o meu desenvolvimento
técnico desde o primeiro evento. Estou
mais segura, tranquila e preparada para
os atendimentos.”
Socorrista pela primeira vez, a
aluna do 8º período de Enfermagem
Paloma Stephanie de Souza não escondeu a emoção por atuar na “linha de
frente”. “O Simulado nos dá uma visão
ampla sobre gerenciamento de materiais e transporte dos feridos, tudo isso
sob uma pressão muito grande. É
muito legal ver de perto o trabalho dos
profissionais do Samu para realizar um
atendimento seguro. Aprendemos
muito com isso.”
A edição deste ano contou ainda
com a participação das equipes da
Secretaria de Estado de Saúde e das
unidades do Samu de Santa Luzia,
Contagem e Belo Horizonte, além do

Corpo de Bombeiros. Os feridos com
maior gravidade foram encaminhados
aos hospitais Semper e Odilon
Behrens e também à UPA Centro-Sul,
para atender à necessidade de treinamento periódico nessas instituições.
O Laboratório de Simulação Realística também recebeu as vítimas do
simulado, atendidas pelos alunos dos
cursos de Enfermagem, Fisioterapia,
Medicina e Psicologia.
A SIMULAÇÃO

Mesmo para quem sabia se tratar
de uma simulação, a cena era impactante. Dois carros engavetados, mais
um micro-ônibus. Dentro dos veículos de passeio, feridos clamavam
por socorro.
Uma explosão seguida de incêndio
requereu o trabalho do Corpo de
Bombeiros, que destacou 13 homens
para a ação. Parte da equipe ficou
responsável por conter o fogo e fazer
o rescaldo, enquanto outros cortaram
a lataria do veículo com equipamentos especiais, e um terceiro grupo se
encarregou da retirada da vítima. “É
uma forma de integrar todos os profissionais que trabalham. É importante para aperfeiçoarmos nosso treina-

Os alunos de Psicologia prestaram os primeiros
atendimentos aos “familiares das vítimas”

mento, tanto de resgate quanto de
incêndio”, diz o tenente do Corpo de
Bombeiros Mardell da Silva Alves.
Após terem sido resgatadas, as
vítimas passaram pelo Simple Triage
and Rapid Treatment (Start) – Triagem
Simples e Rápido Tratamento –, que
classificou a gravidade em que cada
uma delas se encontrava por meio de
cores, com o objetivo de priorizar o
atendimento às situações mais críticas.
Realizados os primeiros atendimentos, os pacientes em estado mais grave
foram, de fato, encaminhados para
hospitais parceiros. A coordenadora
Médica do Samu de Contagem, Ana
Paula Loures Linhares Goyata, acredita
que o treinamento dos alunos em uma
realidade simulada é muito importante
para o aprimoramento dos atuais e
futuros profissionais de saúde, uma vez
que a equipe atende intercorrências
médicas que acontecem no dia a dia.
A coordenadora do curso de
Enfermagem, Profa. Lilian Torres,
avaliou positivamente o evento, tanto
do ponto de vista de planejamento
quanto da atuação prática dos alunos.
“Ano a ano vamos alterando a situação de emergência para nos adequarmos à atualidade do que acontece no
sistema de saúde nacional.”

Evento deste ano simulou a
explosão de um dos veículos

13

FACULDADE

Bárbara Rebouças: a aluna de Medicina que iniciou a alfabetização de moradores de Carmésia

MUITO ALÉM
DA MEDICINA
ALUNA DA FCM-MG, REALIZANDO O INTERNATO
DE SAÚDE COLETIVA EM CARMÉSIA, INICIA UM
PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO COM UM GRUPO
DE MORADORES DA CIDADE
14 - REVISTA CIÊNCIAS MÉDICAS-MG

Ao desembarcar em Carmésia, no primeiro semestre
deste ano, Bárbara Otoni Rebouças, do 5º ano de
Medicina da Faculdade Ciências Médicas – MG, se viu
diante de uma dificuldade para cumprir a missão a que
se destinara no Internato de Saúde Coletiva: muitos
pacientes tinham dificuldade para entender as instruções contidas nas receitas. Mas o que à primeira vista
poderia desestimulá-la a seguir adiante se tornou uma
oportunidade para que ela pusesse em prática um
conceito que a escola busca difundir desde as primeiras
aulas do curso: a humanização da atividade médica. E
Bárbara fez muito mais do que apenas atender àquelas
pessoas – passou a alfabetizá-las.
“O analfabetismo em adultos e idosos é invisível para
a população. Muita gente nem sabe que existe em sua
cidade. É uma coisa que está diante de nossos olhos, mas
não enxergamos”, comenta a aluna. O problema a incomodou tanto que ela fez uma proposta para uma paciente hipertensa, Dona Cecília Nunes. Se ela comparecesse
duas vezes por semana à caminhada organizada pelos
alunos e gestores públicos municipais, teria ajuda para
aprender a ler e a escrever. “Seriam dois problemas
solucionados: o controle da pressão da paciente por meio
da caminhada e as aulas de alfabetização para lidar com
a dificuldade na leitura”, explica a aluna.
Foi dito e feito. A primeira ação de Bárbara foi pesquisar sites e blogs que davam dicas de alfabetização para
adultos. Depois disso, ela mesma se encarregou de comprar, com a bolsa do Internato, cadernos, lápis, cola,
tesoura e outros materiais que a auxiliariam nas atividades.
Quando chegou à casa da paciente/aluna, veio a
surpresa – a senhora havia convidado a participar das
aulas duas vizinhas que tinham a mesma dificuldade.
Dona Lúcia Calixto, por exemplo, viu a possibilidade de
tornar realidade um antigo sonho: assinar seu nome na
carteira de identidade – um gesto singelo para muitos,
mas de um significado incalculável para a lavradora.
Bárbara percebeu, então, que tinha agora uma turma.

Bárbara ajudou aprendizes de todas as idades

As aulas se iniciaram com os ensinamentos mais
básicos, que fizeram com que as alunas conhecessem o
alfabeto, diferenciassem vogais de consoantes e passassem a formar as primeiras sílabas.
Como Bárbara realizava sua pesquisa em horários
de folga utilizando o computador do posto de saúde,
logo os funcionários perceberam que a aluna da
Faculdade estava envolvida em algum projeto “misterioso”. A notícia de que ela estava alfabetizando algumas pessoas se espalhou rapidamente e chegou aos
ouvidos do secretário municipal de saúde, Josinei
Vilarino Figueiredo. O secretário pediu apenas que
Bárbara formalizasse o projeto, que foi batizado por

Mariana e Juliana dão continuidade ao processo de alfabetização de moradores de Carmésia
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Primeira sala de aula foi improvisada na cozinha de um dos aprendizes

ela de Notlim – Milton de trás para a frente, para prestar uma homenagem ao seu pai.
Àquela altura, a turma já possuía nove alunos de
diferentes níveis de aprendizado, que trouxeram demandas específicas para as aulas. Solange da Cruz, por exemplo, já tinha certa familiaridade com o português, mas
desconhecia inteiramente os fundamentos da matemática “Temos aprendido bastante e não perco as aulas por
nada. Espero continuar conhecendo coisas novas”,
comemora a lavradora.
Com o apoio da prefeitura, as aulas saíram da casa de
Dona Cecília e começaram a ser dadas no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) do município,
que conta com uma estrutura mais apropriada para comportar todos os alunos. “Não adianta a pessoa estudar
muito, tornar-se médico e passar uma receita que a pessoa
não entende. Dessa forma, você não ajuda em nada esse
paciente. Para mim, saúde começa pela educação. Se a
pessoa não sabe interpretar a informação que está sendo
dada a ela, como vai se cuidar?”, questiona Bárbara.
Esse é um exemplo de como a humanização é bem mais
que um mero conceito teórico. É o que permite interpretar
o que a pessoa precisa e possibilita ao profissional de saúde
ajudá-la, na prática, a ter mais qualidade de vida.
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CONTINUIDADE

Os alunos que participam do Internato de Saúde
Coletiva permanecem exatos três meses no município para
o qual se transferem. Concluídas as atividades, eles retornam a Belo Horizonte. Ou seja, um período curto para a
realização do sonho da aluna de ensinar a turma a ler e
escrever e a fazer contas básicas.
À medida que o momento da partida se aproximava, tanto
Bárbara quanto os aprendizes foram tomados por um sentimento de incerteza: como dar continuidade ao projeto?
Felizmente, a aluna encontrou a quem “passar o bastão”, e
duas novas entusiastas da ideia assumiram a tarefa. Mariana
Vaz de Melo e Juliana Assis Alves sucederam a pioneira nas
atividades do Internato, incluindo as aulas de alfabetização.
No início, se assustaram com a magnitude do desafio, mas
agora já resgataram o ritmo inicial do aprendizado. “O pessoal ficou com saudade da Bárbara, mas devagarinho fomos
ganhando a confiança dos alunos e a transição foi ficando
mais tranquila”, conta Juliana.
Elas assumiram o posto em outubro, depois de Bárbara
lhes ter repassado todas as instruções necessárias. Além de
ter indicado blogs para consultas, a antiga professora listou
as demandas específicas de cada um dos alunos, que conti-

nuam a assistir a duas aulas por semana. As duas
novas coordenadoras do projeto, por sua vez,
contam que têm ganhado apoio para dar continuidade à iniciativa. “A fonoaudióloga do posto
de saúde municipal agora também faz parte do
grupo de trabalho e tem ajudado os aprendizes
a formar sílabas”, explica Mariana.
A prefeitura, por sua vez, já se comprometeu
a oferecer a elas o apoio de um profissional
especializado – um pedagogo, provavelmente
– para que consigam aprimorar as aulas e evoluir
cada vez mais. Ao que tudo indica, o projeto deu
certo definitivamente, graças à generosidade de
uma futura profissional, que já enxerga no exercício diário da Medicina uma oportunidade para
contribuir com a construção de uma sociedade
mais inclusiva e cidadã.

Espero continuar
conhecendo
coisas novas
SOLANGE DA CRUZ
Aprendiz
Bárbara dá as instruções aos primeiros alunos

ANALFABETISMO NO BRASIL*
12,9 milhões de analfabetos

8% das pessoas com mais de 15 anos não sabem ler e escrever
Nordeste possui o maior número de analfabetos – 16,2%
A menor taxa de analfabetismo está na região Sul – 4,1%

Metade dos analfabetos tem mais de 60 anos
*Dados de 2016 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad)
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EXCELÊNCIA EM FISIOTERAPIA
AUDITORES DO MEC CONFEREM NOTA MÁXIMA
PARA O CURSO E CONFIRMAM O BOM TRABALHO
DESENVOLVIDO AO LONGO DOS ANOS
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FISIOTERAPIA

NOTA
MÁXIMA
NO MEC

Clínica-escola fomenta o
contato supervisionado do
aluno com o paciente

A nota dada pelo MEC ao curso de Fisioterapia – o único de Belo Horizonte com a
avaliação máxima – é um marco na história
da Faculdade. No entanto, para os alunos que
vivenciam a rotina diária de aulas, estágios e
atividades práticas, a avaliação não provoca
tanta surpresa. “O nome ‘Ciências Médicas’
em si já causa grande impacto no mercado.
A avaliação só vem para comprovar o que já
sabíamos: que aqui tem excelência no ensino”, confirma Brenno Belchior Cordeiro da
Silva, aluno do 10º período.
A impressão que os alunos já tinham há
alguns anos, de fato, foi oficializada pelos
auditores. Durante a visita, que avalia desde
o projeto pedagógico do curso até a infraestrutura de laboratórios, os profissionais
do MEC se mostraram impressionados e
satisfeitos com o que viram. “Tivemos um
retorno muito positivo, tanto no que diz
respeito à organização administrativa quanto à harmonia na relação entre professores
e alunos e tecnologia de ponta nos laboratórios”, pontua o coordenador do curso de
Fisioterapia, Prof. Rafael Duarte.
Para Pollyana Helena Vieira Costa, do 6º
período, a relação com os professores é um
dos grandes diferenciais no dia a dia letivo
e no mercado. “Eles são muito próximos de
nós, somos tratados como colegas de trabalho.” O diálogo aberto entre eles tem dado
a tônica ao convívio. Eduardo Lima de
Oliveira está no 2º período e percebe como
é harmonioso o contato com os professores.
Segundo ele, não há proposta unilateral de
trabalhos e atividades. “Eles chegam à sala e
nos perguntam: ‘Vocês acham que isso vai
funcionar’? Acabamos construindo algumas
ideias de forma coletiva. Temos voz nas
decisões.”
Os alunos ainda apontam que a infraestrutura oferecida por meio dos demais institutos Ciências Médicas – especialmente o
Hospital Universitário e o Ambulatório –
permite que o aluno tenha uma série de
experiências práticas em saúde, graças, sobretudo, à convivência diária com a população.
Eduardo lembra ainda a participação dos
alunos da Fisioterapia no Internato de
Saúde Coletiva, que fomenta a atuação
prática e o contato com a realidade da saúde
brasileira e estimula a interdisciplinaridade,
uma vez que colegas dos demais cursos
também viajam a cidades do interior para
prestar atendimento.
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PROJETO PEDAGÓGICO

A área de saúde está em constante
transformação. Isso porque, atualmente, as necessidades da população são
totalmente diferentes das identificadas
há 10 ou 20 anos. Isso exige que os
alunos estejam preparados e alinhados
às demandas reais dos pacientes que
recorrem a hospitais e clínicas em
busca de cuidados para a saúde.
Nesse contexto, um projeto pedagógico preciso, que alie a prática à
teoria, fomente a interdisciplinaridade
e, claro, atenda às exigências do MEC,
é fundamental para a construção de um
profissional crítico e competente.
O Prof. Rafael Duarte explica que
esses foram os motivos para tantas alterações e melhorias adotadas nos últimos
dez anos. “A matriz curricular se tornou
mais diversificada, com pesquisa, extensão e eventos nos quais os alunos participam e são protagonistas.”

A nota é um
reconhecimento de
um trabalho sério,
ético e com claros
objetivos a serem
conquistados. Essas
são as virtudes das
várias pessoas que
estão à frente da
Faculdade nos dias
de hoje
WAGNER EDUARDO FERREIRA
presidente da Feluma
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Relacionamento saudável e transparente com os professores é
um dos pontos positivos destacados pelos alunos

O QUE
PESOU NA
AVALIAÇÃO
DO MEC

A dosagem certa entre a prática e a teoria

Corpo
docente

A saudável relação dos alunos com os professores foi um dos
aspectos elogiados pelos auditores. Em comparação com anos
anteriores, a Faculdade tem hoje um corpo docente mais
titulado e com mais experiência prática no mercado.

Projeto
Pedagógico

Ele tem sido acompanhado de perto pela diretoria da Faculdade e
pela coordenação do curso. Com uma estratégia que alia prática/
teoria/interdisciplinaridade, o objetivo é alinhar o máximo possível o
conteúdo transmitido aos alunos às demandas do mercado, sempre
em conformidade com as diretrizes do MEC.

Infraestrutura

Os últimos três anos foram de intensas obras na Faculdade. O prédio
ganhou uma revitalização da portaria, restaurante e área de convivência, e
setores administrativos foram realocados. Destaque para a inauguração do
Laboratório de Habilidades e Simulação Realística, que possibilita ao aluno
treinar com o auxílio de manequins. Vale lembrar que o Laboratório da
Ciência do Movimento – muito utilizado pelos alunos da Fisioterapia –
ganhou um novo espaço e novos equipamentos.
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ATLÉTICA MANTÉM RESULTADO
NO INTERMED 2017
FACULDADE ALCANÇA TERCEIRO LUGAR EM EVENTO
ESPORTIVO REALIZADO EM POUSO ALEGRE

Estudantes alcançaram o 2º lugar na disputa entre charangas

A natação feminina foi um dos destaques do Intermed

Um dos eventos mais aguardados
pelos alunos de Medicina todos os
anos é o Intermed. É a oportunidade
que eles têm para trocar experiências
com colegas de outras instituições
de ensino e colocar à prova o treinamento realizado em diversas modalidades esportivas.
Pouso Alegre, no Sul de Minas,
sediou o evento em 2017, e a Faculdade
Ciências Médicas – MG, por meio de
sua tradicional Atlética, manteve o
terceiro lugar, mesmo resultado conquistado no ano passado. A apresentação da Charanga, por sua vez, rendeu
ao grupo o 2º lugar na disputa da
competição entre outras charangas.
“Foi muito bom do ponto de vista
esportivo. Mostrou que nossos treinamentos surtiram efeito. A partir de
agora, vamos nos dedicar ainda mais
para subir na classificação geral”,
comenta Victória Marinho, aluna do
6º período de Medicina e integrante
da Atlética.
Ela conta que a cidade de Pouso
Alegre acolheu bem o evento, realizado
em setembro, que recebe centenas de
estudantes de mais de dez faculdades
do Estado. A estrutura dos alojamentos
e as opções oferecidas pela cidade
foram elogiadas pelos estudantes.

CONFIRA OS RESULTADOS MAIS EXPRESSIVOS E SEUS ATLETAS:
1º
LUGAR
2º
LUGAR
3º
LUGAR

Natação feminina

Amanda Mitre, Gabriela Pace, Renata Braga, Sofia Mafra

Corrida feminina 5 km

Roberta Teixeira

Tênis de mesa masculino

Anderson Mitsui

Arremesso de peso

Raquel Carvalho

Natação masculina

Diogo Nogueira, Eduardo Mariano, Henrique Botelho,
Raul Tolentino Victor Vaz, Victor Rosa

Corrida masculina 10 km Gabriel Morais
Tênis de campo
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Fernanda Bacha

PROGRESSO ANO A ANO
FÓRUM DE FISIOTERAPIA SE CONSOLIDA NA AGENDA DE
EVENTOS DA FACULDADE GRAÇAS AO ENGAJAMENTO
DEMONSTRADO PELOS ALUNOS

Trabalho evidenciou
a importância de se
trabalhar a sensibilidade
tátil de crianças que têm
Síndrome de Down

Criatividade, aplicabilidade prática, acessibilidade e
diversidade de temas. Assim podemos resumir as atividades
do III Fórum Acadêmico de Fisioterapia, realizado em
novembro. Trata-se de uma das várias oportunidades que
a Faculdade oferece ao aluno de colocar em prática a teoria
aprendida em sala de aula.
Um bom exemplo partiu de Gabriela Lima, aluna do 4º
período. Seu grupo abordou os tabus enfrentados desde a
infância por pessoas que têm Síndrome de Down . “Apesar
de muito comentada, ela é pouco estudada. Algumas pessoas não sabem, mas não se trata de uma doença.” O trabalho
apresentado no fórum reuniu informações importantes
sobre a síndrome, orientou os pais no trato com os sintomas
dos bebês e deu dicas interessantes para estimular o desenvolvimento das crianças, como o contato com gel, areia e
feijão, que as ajudam a lidar com a alta sensibilidade tátil que
é característica do organismo dessas pessoas.
Outro grande destaque do evento foi a apresentação do
Direction Movement Control (DMC), um equipamento
destinado a melhorar o rendimento de atletas de alta performance e de pessoas que se recuperam de lesões, desenvolvido a partir de uma simples adaptação de uma fita
elástica e de um dispositivo de raio laser.
A acessibilidade foi outro tema explorado de forma interessante e – por que não dizer – ousada. A exposição da aluna

do 4º período Jéssica Soares, “Acessibilidade com equidade”,
enumerou as dificuldades que os profissionais enfrentam para
lidar com pessoas com deficiência e listou alternativas para
superá-las. “Felizmente, já temos leis que conferem direitos a
esse público, mas a questão ainda é cercada de muitos tabus”,
afirma a aluna. Para ilustrar a apresentação, ela convidou uma
cadeirante, que se dispôs a conversar com os participantes
sobre os entraves vividos no dia a dia. “Fico feliz por eles terem
proposto esse tema, pois estão aqui pessoas que vão lidar
diretamente com pacientes como eu. O que percebo é que
precisamos avançar muito mais, tanto do ponto de vista da
conscientização da população, quanto de políticas públicas
voltadas especificamente para pessoas com deficiência”,
comentou a convidada, Teresinha Oliveira da Rocha.
Ainda durante o evento, trabalhos de conclusão de curso
foram defendidos e cases dos estágios supervisionados em
Disfunções Musculoesqueléticas, Neurológicas e Cardiorrespiratórias foram apresentados. Destaque para o trabalho
dos alunos André Ribeiro, Ariany Portes, Gleiston Guimarães, Mônica Carolina, Poliane Brena e Pollyana Helena, que
abordaram o tema “Órtese, Próteses e Meios Auxiliares de
Locomoção (OPMs) para todos”. O projeto deles foi encaminhado à Câmara Municipal de Belo Horizonte e vai virar
Projeto de Lei (PL 415/2017) para que seja instituído um
banco de órteses e próteses para os belo-horizontinos.
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EVOLUÇÃO CONSTANTE
PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS MÉDICAS – MG INICIARÁ O
ANO DE 2018 COM A OFERTA DE 14 NOVOS CURSOS
Em 2017, um dos institutos mais importantes e tradicionais
da Feluma está completando 52 anos com muitos motivos para
comemorar. A Pós-Graduação Ciências Médicas – MG (PGCM-MG) iniciou seus trabalhos em 1965, graças à parceria firmada com a Santa Casa de Belo Horizonte, para atuar em residência médica.
De lá para cá, tanto o ensino como o mercado da saúde
evoluíram, e a Pós-Graduação acompanhou as mudanças.
“Temos colocado à disposição dos interessados cursos inovadores que trazem resultado para a sociedade, como o de Acreditação Hospitalar, Psico-oncologia, Medicina do Trabalho, Fisioterapia na Saúde da Mulher, Fisioterapia Respiratória, Enfermagem em Nefrologia, Cuidados Paliativos, Neuropsicologia,
Cirurgia Vaginal, DRG e Cirurgia Robótica”, aponta a Profª.
Kely Pereira, diretora Acadêmica da PGCM-MG.
Com uma equipe administrativa qualificada, professores
com vasta experiência acadêmica no mercado de trabalho e
certificação pela ISO 9001, o Instituto colecionou ações importantes nos últimos anos. Uma delas foi o Projeto Perinatal, que,
em parceria com o Governo de Minas, capacitou mais de sete
mil gestores de saúde para lidar de forma padronizada e humanizada com mães e bebês, a fim de diminuir a taxa de mortalidade infantil e materna.
Além disso, parcerias com grandes hospitais de Minas Gerais
foram ampliadas para a oferta de Residência Médica e Especialização Hospitalar e metodologias para implementação do EAD
em atividades como o Internato de Saúde Coletiva foram efetivadas. A Pós-Graduação Ciências Médicas – MG oferece cursos
em oitos estados do Brasil – Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso
do Sul, São Paulo, Sergipe, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina.
O QUE VEM POR AÍ

Analisando o mercado e as demandas de saúde, diversos novos
cursos foram abertos este ano. Segundo Profª. Kely, a seleção dos
conteúdos levou em conta o alinhamento às demandas de saúde
da população brasileira. São eles: Curso de AVC, Psicologia Hospitalar, Psicologia do Trânsito, Novos Avanços no Diagnóstico e
Terapia Oncológica, Cuidados Integrativos na Saúde, Saúde do
Idoso, Fenomenologia Psicopatologia e Saúde Mental.
A meta para 2018 da PGCM-MG é ousada: adicionar 14
novos cursos à sua grade. Para isso, a coordenação já planeja
aprimorar ainda mais a gestão e inovar nas metodologias de
ensino, aliando sempre a teoria à prática. “Evoluímos muito
nos últimos anos e a consolidação do Mestrado mostra que
temos investido na produção de ciência e pesquisa. Estamos
no caminho certo”, comenta Professor Antônio Vieira Machado, diretor-geral da PGCM-MG.
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LINHA DO TEMPO
PÓS-GRADUAÇÃO
CIÊNCIAS MÉDICAS – MG
1965

Após a parceria firmada com a
Santa Casa de Belo Horizonte,
têm início os trabalhos

1966

Primeira turma de residentes
é constituída por 20 médicos

1978

Novo Plano de pós-graduação
entra em vigor

1984

Criação da Comissão Central
de Pós-Graduação (CCPG)

1987

Criação do Centro de Extensão,
Pesquisa e Ética da Ciência da
Saúde (CEPECS)

2000

Apresentado projeto de
pós-graduação Stricto sensu

2005

Criado o 1º Curso de Educação
a Distância

2013

Disciplinas presenciais são
mescladas às oferecidas por EAD
em alguns cursos

2014

Mudança da marca e integração
dos institutos da Pós-Graduação

2016

Pós-Graduação se instala
em nova estrutura

2017

Pesquisa de mercado para
lançamento de novos cursos

MESTRADO EM PAUTA
EVENTO REUNIU ALUNOS E CORPO DOCENTE PARA DEBATER
AS LINHAS DE PESQUISA OFERECIDAS E O TRABALHO
DESENVOLVIDO AO LONGO DOS ANOS NA ÁREA
A Faculdade recebeu no final de
novembro a 1ª edição do Encontro de
Pesquisa do Mestrado Ciências
Médicas. O objetivo do evento, que
contou com a participação do presidente da Feluma, Dr. Wagner Ferreira,
do superintendente Geral, Flávio
Almeida Amaral , do vice-diretor da
Faculdade, Prof. Marcelo Miranda, do
coordenado Acadêmico do Mestrado,
Prof. Eduardo Sternick e do diretor da
Faculdade, Neylor Lasmar, é promover
uma maior integração entre Mestrado
e Graduação, apresentar as linhas de
pesquisas oferecidas e fomentar a
atividade de pesquisa entre os alunos.
De acordo com a Professora Maria
da Glória Rodrigues Machado, orientadora do Mestrado, na oportunidade,
foram ainda apresentados 14 projetos
de pesquisa que estão sendo realiza-

Primeira edição do Encontro de Pesquisa do Mestrado Ciências Médicas

dos pelos alunos de mestrado das
diferentes linhas de pesquisa do programa – Ciências aplicadas ao Câncer,
Ciências aplicadas às doenças cardio-

vasculares, Ciências aplicadas às
nefropatias/transplante renal e
Impacto das doenças crônico-degenerativas da população brasileira.

INSTITUTO SUPERIOR DE
MEDICINA DERMATOLÓGICA
ALINHADO À PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS MÉDICAS-MG,
ISMD ENTRA EM 2018 COM MUITAS NOVIDADES
Alergologia, Cirurgia Dermatológica e Tricologia.
Esses são os novos cursos que estarão disponíveis aos
alunos interessados em cursar a pós-graduação do Instituto Superior de Medicina Dermatológica (ISMD). Há
mais de sete anos, o ISMD atua de forma alinhada à
Pós-Graduação Ciências Médicas – MG em São Paulo e
Belo Horizonte.
Além das novidades programadas para 2018, os cursos de Dermatologia, Cosmiapia, Cosmiapia Dermatológica, Estética Dermatológica, Endocrinologia e Psiquiatria continuam a fazer parte da grade do Instituto.
“Sempre buscamos inovar e encontrar novas formas de
completar de maneira prática e pedagógica o ensino

para o aluno, oferecendo parcerias com institutos
nacionais e internacionais”, comenta Raquel Virgínia
Rocha Vilela, diretora do ISMD.
Um dos destaques é a parceria com a Michigan State
University (MSU), que recebe alunos de Dermatologia
Clínica. Anualmente, o ISMD atende gratuitamente
3.200 pacientes em São Paulo, desde o acolhimento até
o fim do tratamento. Vale lembrar que alunos da Faculdade ganham desconto de 5% em qualquer curso da
Pós-Graduação, bem como colaboradores da Feluma. Os
interessados podem procurar a Central de Relacionamento da Pós-Graduação para preenchimento de documentos e para saber mais detalhes.
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HOMENAGEM E RECONHECIMENTO

PROFESSOR EMÉRITO E MEDALHA LUCAS MACHADO
HOMENAGEIAM AS PESSOAS QUE FIZERAM HISTÓRIA
E CONTRIBUÍRAM PARA A SAÚDE EM MINAS GERAIS
Valorização de quem construiu a base da história da Instituição

Professora da Faculdade Ciências Médicas – MG por
30 anos, Adélia Margarida Fonseca Pinto foi uma das
agraciadas com o título de Professor Emérito, concedido
pela Instituição há mais de dez anos. A honraria é entregue aos profissionais que se destacam em sua área de
atuação e mantêm atividade científica relevante durante o período em que lecionam na Faculdade.
Adélia começou a lecionar ainda na década de 1960,
nas disciplinas Administração da Saúde, Enfermidades
e Problemas de Saúde dos Brasileiros. A ex-professora
ficou emocionada com a lembrança e vê com bons olhos
o cuidado que a Faculdade tem com o antigo corpo
docente. “Mostra para nossos filhos que trilhamos o
caminho certo na vida e que servimos de exemplo.”
Além dos 21 professores que receberam o título de
Professor Emérito, o evento realizado no fim de outubro
entregou a Medalha Mérito Educacional e Saúde Lucas
Machado para três pessoas que contribuíram efetivamente para que a Instituição se tornasse referência nas
áreas de saúde e educação em todo o país. São eles: Dr.
Samuel Flam, diretor-presidente da Unimed-BH, Dr.
Renato Camargos Couto, diretor do Instituto de Acre-
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ditação e Gestão em Saúde (IAG-Saúde), e Dr. Jackson
Machado Pinto, secretário municipal de saúde de Belo
Horizonte. “Fico muito feliz em receber a medalha,
porque significa que estamos fazendo alguma diferença
na área da saúde, além de ser um símbolo da valorização
da prática médica”, agradeceu Flam.
Outro justo homenageado da noite foi o Prof. José
Rafael Guerra Pinto Coelho. Ele recebeu uma placa pelos
serviços prestados quando atuou como diretor da Faculdade, principalmente pela mudança do modelo de ensino na área da saúde, que valorizou a prática, resultando
na criação do Internato Rural, além da implantação do
Stricto sensu. “Feliz da instituição que preserva o seu
passado. Com erros ou acertos, o passado nos alicerça
para que avancemos e façamos um futuro promissor.
É obrigação de qualquer instituição séria lembrar sua
história de maneira digna. Sem essas pessoas não haveria o bom momento atual pelo qual estamos passando
e o futuro não existiria”, afirmou o presidente da Feluma, Dr. Wagner Eduardo Ferreira. Quem agradeceu em
nome de todos os homenageados foi o ex-professor da
FCM-MG, Dr. Carlos Batista Alves de Sousa.

HISTÓRIA FELUMA

HISTÓRIA VALORIZADA
FACULDADE RECEBE EVENTO EM HOMENAGEM AOS
50 ANOS DE FORMATURA DE TURMA DE MEDICINA
Gratidão e emoção eram os sentimentos compartilhados por ex-alunos que
compareceram à homenagem na Faculdade Ciências Médicas – MG à primeira
turma de Medicina do prédio da Alameda
Ezequiel Dias, que comemorou 50 anos
de formatura em 2017. A data escolhida
não poderia ser mais apropriada: 18 de
outubro, Dia do Médico.
Dr. Wolney Ronaldo Silva, neurocirurgião, fez parte da turma e se emocionou com
a iniciativa. “Foi muito bom reviver toda
aquela época, reencontrar os amigos e recordar os momentos únicos que vivemos aqui.”
O evento foi aberto com uma apresentação dos nstitutos Feluma, comandada pelo presidente da Fundação, Dr.
Wagner Eduardo Ferreira. Ele falou dos
planos da Instituição e destacou o importante papel desempenhado pelas pessoas
que ajudaram a construir a história de
sucesso que a Faculdade tem para contar
nos dias de hoje. “É um prazer mostrar
como evoluímos. Vamos seguir perseguindo sempre a qualidade do ensino, e
essas pessoas fazem parte dessa trajetória
bem-sucedida.”
Foi aí que Prof. Geraldo Magela Gomes
da Cruz, membro do Conselho Deliberativo e curador do Centro de Memória
Ciências Médicas – MG, surpreendeu a
todos. De posse de um arquivo histórico
extremamente rico, ele mostrou aos homenageados imagens e documentos da época
em que os homenageados eram alunos.
Ex-professores, funcionários importantes
dos laboratórios, o antigo prédio da Faculdade e as ruas de Belo Horizonte na década de 1960 conduziram os médicos a uma
verdadeira viagem ao passado.
“Colocamos só um tijolinho nessa
história e ficamos muito gratos à Faculdade pela lembrança tão legal que tivemos aqui hoje”, destacou Dr. Ricardo
Malaquias de Miranda, ortopedista e
componente da turma.
Para encerrar a homenagem, os convidados foram levados a um tour para

Turma que começou o curso na antiga sede da Faculdade e que vieram
para o prédio atual somente em 1964

Eles visitaram as novas instalações e laboratórios recém-inaugurados

conhecer as atuais dependências da Faculdade, principalmente os novos laboratórios,

que impressionaram os experientes médicos pela modernidade e tecnologia de ponta.
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ESFORÇO RECONHECIDO
FELUMA RECEBE TÍTULO DE EMPRESA EXCELÊNCIA
DE MINAS GERAIS 2017

Prêmio da Revista Mercado Comum destaca a boa
administração realizada pela Fundação em 2016 e 2017

A Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA)
recebeu o título de Empresa Excelência de Minas Gerais
2017, na categoria Melhores e Maiores Empresas de
Minas Gerais na atividade econômica Educação.
A entrega do título aconteceu durante o XIX Prêmio
Minas Desempenho Empresarial Melhores e Maiores
Empresas 2016/2017, promovido pela revista Mercado
Comum. O objetivo do prêmio, de acordo com o presidente da revista, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, é homenagear as instituições que mais se destacaram no Estado
durante os anos de 2016 e 2017, em função de suas atividades econômicas, desempenho operacional e resultados
financeiros. Na ocasião, os diretores Administrativo e de
Desenvolvimento Técnico do Conselho Diretor da Feluma,
Dr. Lincoln Lopes Ferreira e Dr. José Maria Borges, respectivamente, receberam o prêmio em nome da Instituição.

PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

EXCELÊNCIA NA GESTÃO É A CHAVE
A crise econômica, que deixou o país com milhares
de desempregados, reduziu o consumo das famílias e
cobriu de incertezas o horizonte, já dá seus primeiros
sinais de arrefecimento. Chegamos ao fim de 2017 um
pouco mais otimistas, embora ainda tenhamos motivos
para estar apreensivos.
Quem tem algum tipo de ligação com a Feluma –,
seja aluno, professor ou colaborador –, percebeu, no
entanto, que seus institutos passaram por esse período
turbulento sem maiores danos. Como isso foi possível?
Graças a uma preocupação que nos tem norteado desde
sempre: seriedade na gestão.
O fato de a administração de uma instituição como
a Feluma envolver alta complexidade, por abranger
unidades sexagenárias, nos tem levado a investir fortemente em treinamento e a potencializar cada vez mais
uma imagem há décadas associada ao elevado padrão
de ensino que ofertamos aos nossos alunos.
Este é o nosso negócio: oferecer o que o mercado
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precisa –, o que explica o crescimento expressivo que
alcançamos ao longo dos anos. Sim, crescemos, mas com
seriedade, responsabilidade e planejamento. Buscamos
profissionalizar cada dia mais nossa gestão e diagnosticar novas oportunidades, como foi o caso da recém-inaugurada Faculdade Feluma, em Lagoa Santa.
Isso nos deu maior competitividade, e os resultados
aparecem agora, com as notas máximas conferidas pelo
MEC aos cursos de Fisioterapia e Medicina – este, a
propósito, teve recentemente o número de vagas
ampliado para atender a uma demanda crescente.
Fato é que a Feluma continuará investindo. Foi
com essa estratégia ousada, mas com os pés no chão,
que nos tornamos uma das maiores instituições de
ensino do país. Novidades surpreendentes vêm por aí.
Aguardem!
JOSÉ MARIA BORGES,
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

CIRURGIA ROBÓTICA

MAIS DE 120 CIRURGIAS
SISTEMA ROBÓTICO ALCANÇA MARCA EXPRESSIVA
E PROVA SUA EFICIÊNCIA

Objetivo é estender parcerias para tornar o
robô mais acessível aos pacientes

Com pouco mais de um ano de operação, o da Vinci®, primeiro sistema cirúrgico robótico em operação no Estado de Minas
Gerais, atingiu a marca de mais de 120 procedimentos realizados,
o que comprova sua eficiência.
“As mais de 120 cirurgias mostram o avanço da equipe, que já
se encontra plenamente capacitada, e o esforço da Feluma em
buscar parcerias que tornem a tecnologia cada dia mais acessível
aos pacientes”, afirma o presidente da Fundação, Dr. Wagner Eduardo Ferreira.
Inicialmente, a Cirurgia Robótica Ciências Médicas – MG
(CRCM-MG), mantida pela Fundação Educacional Lucas Machado, firmou parceria com o Hospital Vila da Serra, em Nova Lima,
onde já foram contabilizados 90 procedimentos realizados.
Alinhada à estratégia de difundir o conhecimento e o acesso
dos pacientes ao robô, a Feluma também firmou, recentemente,
uma parceria com o Hospital Felício Rocho, onde, até o momento,
foram realizadas 31 cirurgias, todas na área de Urologia.

As cirurgias realizadas
70

Urologia

26

Cirurgia Geral

19

Ginecologia

4

Coloproctologia

1

Cirurgia Torácica

HOSPITAL

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA É
REVITALIZADO E PASSA A OCUPAR NOVO ESPAÇO
FUNCIONAMENTO É TRANSFERIDO PARA UM PRÉDIO
EM FRENTE AO HOSPITAL
O Centro de Investigação Clínica – que funcionava no
Hospital Universitário Ciências Médicas – MG – foi realocado
para oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais
de saúde e conforto aos usuários do SUS, agora ocupa um
espaço em frente ao complexo. De acordo com o coordenador
do Centro, Dr. David Brasil, a mudança, aliada à aquisição de
novos aparelhos, permitiu ampliar os estudos clínicos realizados na unidade, até então restritos à área de Cardiologia, que
passaram a atender também a outras especialidades.
Além disso, todo o mobiliário foi renovado e novos
aparelhos e equipamentos foram adquiridos.

A partir de agora, são três consultórios
que atendem a diversas especialidades
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HOSPITAL

Equipe médica altamente especializada é um dos diferenciais da Unidade

REFERÊNCIA EM NEFROLOGIA
UNIDADE DE TRANSPLANTE RENAL COMEMORA ALTA
PRODUTIVIDADE ALCANÇADA NOS ÚLTIMOS ANOS,
FRUTO DO TRABALHO DE UMA EQUIPE CAPACITADA E DA
GESTÃO HUMANIZADA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
A Unidade de Transplante Renal Ricardo Valadares
Gontijo, situada no Hospital Universitário Ciências
Médicas – MG (HUCM-MG), colhe os frutos dos investimentos feitos pela Feluma em ensino, pesquisa e
extensão. Desde 2008, quando foi inaugurada, a ala
obteve desempenho positivo nesses três pilares. Isso
tem sido possível graças a uma equipe capacitada, que
busca humanizar cada vez mais o atendimento aos
pacientes do SUS.
“Um dos nossos diferenciais é ter uma equipe
altamente especializada, coesa, contínua e que se
empenha diariamente”, diz o coordenador da Unidade,
Dr. Euler Lasmar. O bom trabalho realizado é com-
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provado por números expressivos (veja o infográfico
na página seguinte). Para se ter uma ideia, atualmente,
37 cidades encaminham seus pacientes ao Hospital
para a realização de transplante renal.
Em 2016, a equipe foi a que mais realizou transplantes com doadores vivos em Minas Gerais, resultado que
lhe conferiu o quinto lugar no país. Vale registrar ainda
que, nos últimos dois anos, todas as cirurgias para retirada de rim foram realizadas por meio de laparoscopia,
procedimento que possibilita ao doador uma cirurgia
praticamente indolor e mais estática, que acelera a alta
hospitalar e o retorno do paciente à rotina diária de
forma mais precoce.

São ao todo 13 leitos para atender aos pacientes do SUS

Mais 10 leitos para a Unidade de Transplante

13 médicos
especializados

7 residentes

10 leitos na Unidade
de Transplante

13 leitos
na Nefrologia

Mais de 2.200
atendimentos realizados
na enfermaria

24.500 consultas
realizadas desde 2008

617 transplantes
renais realizados
desde 2008

13 máquinas de
hemodiálise

Capacidade de 72
pacientes/mês no
processo de hemodiálise

12.624 atendimentos
no Ambulatório
desde a inauguração

11.016 atendimentos
no Ambulatório
Pré-Transplante
desde a inauguração

26.725 atendimentos
no Ambulatório
Pós-Transplante
desde a inauguração
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CIRURGIA ROBÓTICA CIÊNCIAS MÉDICAS - MG

MAIS DE 120
CIRURGIAS REALIZADAS.
INCONTÁVEIS BENEFÍCIOS
À SAÚDE DAS PESSOAS.

Procedimentos menos invasivos, maior precisão cirúrgica, menor
tempo de recuperação dos pacientes. Esses são alguns benefícios
trazidos pela Cirurgia Robótica Ciências Médicas - MG. Já são
mais de 120 cirurgias realizadas nas áreas de Urologia, Cirurgia
Geral, Coloproctologia, Ginecologia e Cirurgia Torácica. Inovação
e tecnologia de ponta para gerar enormes avanços para a saúde,
a Medicina e para toda a comunidade acadêmica.

Para saber mais, acesse: cirurgiarobotica.cmmg.edu.br

PARCERIA:

