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ACESSO FACILITADO A
ÓRTESES E PRÓTESES EM BH
TRABALHO APRESENTADO POR ALUNOS DURANTE FÓRUM
DO CURSO DE FISIOTERAPIA INSPIRA PROJETO DE LEI

Grupo responsável pelo trabalho que virou Projeto de Lei

A solicitação de órteses e próteses
para pacientes carentes é uma
demanda constante no sistema de
saúde brasileiro. Quando a pessoa
consegue entrar na fila do SUS, solicitar o equipamento e finalmente
recebê-lo, o objeto acaba sendo descartado de forma inadequada após o
uso. Isso, além de gerar custo, é uma
falha em todo o sistema, uma vez que
aquela prótese ou órtese poderia ser
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utilizada por outra pessoa se fossem
realizadas a manutenção e a higienização de forma correta.
Esse assunto foi debatido por
alunos de Fisioterapia durante o III
Fórum Acadêmico de Fisioterapia.
“Pensamos, inicialmente, em fazer
uma fundação sem fins lucrativos e
adquirir as próteses e órteses por
meio de doações e passar a quem
precisava”, comenta Pollyana Helena

Vieira Costa, que teve como parceiros no projeto os alunos Gleiston
Assis Guimarães, Mônica Carolina
Lopes Balsanufo, Ariany Portes Oliveira, Poliane Brena Silva e André
Ribeiro de Paula.
Eles perceberam que a ideia seria
inviável por questões burocráticas e
concluíram que o trabalho teria
potencial para se tornar um Projeto
de Lei (PL) Municipal. De acordo

com Pollyana, foram feitas consultas
a especialistas, que viram que a iniciativa teria consonância com a política de saúde da cidade, e a ideia
avançou. “Queremos ajudar a população na aquisição desses dispositivos. Queríamos facilitar o acesso”,
pontua a aluna.
O grupo foi supervisionado pela
Profa. Janaíne Cunha Polese, que,
percebendo o diferencial do projeto, articulou reuniões com autoridades que poderiam contribuir para
sua execução. O vereador Pedro
Bueno, do Podemos, conta que,
junto com os alunos, avaliou a possibilidade de a ideia dar origem a um
Projeto de Lei. “Não havia nada
parecido com isso aqui.”
A Prefeitura terá um espaço que
receberá órteses e próteses doadas,
em bom estado ou danificadas. A
equipe vai realizar a higienização e

manutenção adequada dos equipamentos e cedê-los gratuitamente
para os usuários do SUS.
O PL tem sido bem aceito na
Câmara. Passou pelas Comissões de
Legislação e Justiça, de Saúde, de
Direitos Humanos e Licitação Pública. Agora, cabe à presidência da Casa
pautar o projeto para que ele seja
votado em plenário. “BH carece
desse banco de órteses e próteses”,
conclui o parlamentar.
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª
Região (Crefito-4) também foi entusiasta do modelo escolhido pelos
alunos e os ajudou a moldar o projeto, inclusive disponibilizando toda a
equipe de assessoria jurídica, para
que o PL estivesse nos padrões legais.
De acordo com o presidente do
Conselho, Anderson Luís Coelho, a
ideia chamou atenção desde o início

por sua relevância social. Ele conta
que o PL impacta indicadores reais
do sistema de saúde nacional. Segundo o Crefito-4, Minas Gerais é o
segundo Estado que mais gasta com
o gerenciamento de órteses e próteses. Se houvesse uma melhor organização e reaproveitamento dos equipamentos, certamente a verba pública seria economizada.
O objetivo do Conselho é disseminar a ideia para que outras cidades na mesma situação tenham a
oportunidade de efetivar a criação
de banco de órteses e próteses. A
estudante Pollyana Helena, natural
de Ouro Branco, já entrou em contato com parlamentares do município, e a ideia está prestes a ser
implementada por lá também. A
proposta, pelo seu caráter inovador,
recebeu menção honrosa por parte
do Colegiado do Crefito-4.

O usuário do banco apresenta o documento de identificação, comprovantes de
residência e de renda familiar, a qual deve ser inferior a um salário mínimo per capita.
É preciso que o usuário tenha indicação fisioterápica e/ou terapêutica
ocupacional e/ou médica do serviço público de saúde ou serviço de
saúde privado que atenda ao usuário do SUS.

COMO
FUNCIONA
O ÓRTESE
PARA TODOS

O banco poderá receber doações de instituições e de
pessoas físicas.

Após serem higienizadas e com a devida manutenção, as órteses e
próteses retornam ao estoque e ficam à disposição dos usuários.

A Câmara de Vereadores ainda vai avaliar se as despesas de execução ficarão
a cargo da Prefeitura de BH.
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APLICATIVO FACILITA ROTINA
DOS PROFESSORES
Reservar salas, solicitar equipamentos e apoio de
monitores. Essas são atitudes rotineiras de profissionais
que atuam em uma instituição de ensino e que demandam tempo. Pensando em agilizá-las, a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) desenvolveu
o aplicativo MAPPA. O objetivo é atender rapidamente
as demandas dos docentes e, consequentemente, fazer
com que as aulas se tornem cada vez mais eficientes.

FUNCIONALIDADES DO APP
• Registar a entrada e a saída em cada aula que ministrar.
• Solicitar apoio do monitor do andar.
• Reservar salas.
• Solicitar equipamentos.
. Registrar problemas com equipamentos.

O MAPPA faz esses controles por meio do sistema QR Code que ainda está em fase de teste. Em breve, o
aplicativo ganhará funcionalidades exclusivas para os alunos.

FELUMA

FELUMA PUBLICA DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2017
A Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma) recebeu, no final de março, o parecer final da
auditoria realizada pela KPMG – uma das mais
conceituadas empresas de auditoria do mundo. Após
análise de todos os documentos, as contas da instituição foram aprovadas sem ressalvas. Para o presidente da Feluma, o resultado comprova que a Fundação evolui com responsabilidade. “Sabemos da
importância dessa instituição, e o parecer da auditoria comprova a seriedade da nossa gestão ao longo
dos anos”, afirma.
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Como entidade filantrópica, a Fundação tem por
finalidade geral, de acordo com o seu estatuto, o desenvolvimento e a manutenção das atividades educacionais, saúde, assistência social e pesquisa, com o objetivo de contribuir para o atendimento dos problemas
sociais da comunidade, aperfeiçoamento educacional,
tecnológico e científico.
Vale lembrar que, ao longo dos últimos anos, a
Feluma vem implementando medidas de controle e
transparência que visam aperfeiçoar a governança
corporativa.

PUBLICAÇÃO DE PESO
REVISTA INTERDISCIPLINAR CIÊNCIAS MÉDICAS É
IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA QUEM QUER
SEGUIR A CARREIRA DE PESQUISA

A carreira de pesquisa acadêmica é um sonho de muitos alunos
que saem da Faculdade. Para enriquecer o currículo e facilitar a
entrada em um possível mestrado,
doutorado ou residências, é importante que a pessoa tenha artigos
científicos divulgados em publicações de renome. A FCM-MG possibilita essa oportunidade por
meio da Revista Interdisciplinar
Ciências Médicas, que tem periodicidade semestral e todo o seu
conteúdo online, por meio do
endereço revista.fcmmg.br/ojs.

“Ela tem como objetivo divulgar
a produção de trabalhos multidisciplinares relacionados às áreas de
conhecimento da saúde. A revista
publica artigos originais, revisões
e relatos de caso”, conta a coordenadora de Pesquisa e Extensão,
Prof.ª Fernanda Souza da Silva. A
professora lembra ainda que a
publicação de artigos na Revista
Interdisciplinar Ciências Médicas
conta pontos para o Processo Seletivo Unificado (PSU) de residência
médica. Segundo a avaliação curricular padronizada de 2018, duas

publicações como autor ou coautor
de artigos científicos em revistas
indexadas (diferentes entre si)
valem 0,75 na seleção. Somente
uma publicação como autor ou
coautor de artigo científico em
revista indexada equivale a 0,5 na
seleção. A Revista Interdisciplinar
Ciências Médicas é indexada no
Latindex, base de dados considerada válida para pontuação no processo, e também no Google Acadêmico, LivRe e Diadorim, o que
amplia sua visibilidade e facilita o
seu acesso aos interessados.
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FACULDADE LANÇA
CÁTEDRA LUCASIANA
CRIADA NO SÉCULO XV, NA UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE,
DISCIPLINA PRIVILEGIA TEMAS EPISTÊMICOS E DOUTRINÁRIOS
“Cadeira Lucasiana” é uma disciplina extracurricular criada em 1663
por Henry Lucas, professor da Universidade de Cambridge, com a finalidade de estimular o estudo de ciências matemáticas. Ela foi oficialmente consagrada pelo rei da Inglaterra
Carlos II, em 18 de janeiro de 1664,
que homenageou o criador da cátedra,
batizando-a com seu nome.
Historicamente, a cátedra já foi
ocupada por 18 brilhantes professores
de ciências matemáticas, que tiveram seu
mérito acadêmico reconhecido. Dois
deles são mais conhecidos: Isaac Newton
e Stephen Hawking. Atualmente, é
ocupada pelo físico Michael Cates.
A Feluma e a FCM-MG acabam de
criar uma cátedra para privilegiar assuntos epistêmicos e doutrinários, de grande interesse para a comunidade. E,
eventualmente, temas conjunturais,
atuais ou históricos, relacionados à
própria instituição ou ao país, denomi-

nando-a, metaforicamente, “Cátedra
Lucasiana”, em alusão à tricentenária
cadeira da Universidade de Cambridge.
Trata-se de uma cátedra supracurricular, não integrando qualquer currículo de cursos institucionais atuais
ou futuros, a ser ocupada por um
renomado professor da instituição,
participante de sua história, dotado
de culturas médica e de magistério
comprovadas pelo currículo Lattes,
além de cultura geral decorrente de
participações científicas e literárias e
em entidades de classe e sociais. O
escolhido para ser o primeiro ocupante dessa cátedra é o Prof. Dr. Geraldo
Magela Gomes da Cruz, por indicação
do presidente da Feluma e com o
apoio do Conselho Deliberativo.
Os temas a serem apresentados e
debatidos são de responsabilidade do
professor da cátedra, podendo ou
não ser propostos pela Feluma ou
pela FCM-MG.

Experimentalmente, serão programados quatro encontros anuais – o
primeiro deles já aconteceu no dia 23
de maio deste ano, com o tema: “Caráter, Moral, Lei, Ética e Conduta”, pelo
Prof. Geraldo Magela. A Feluma e a
FCM-MG participarão da elaboração
do programa da cátedra. De comum
acordo, a primeira apresentação será
em forma de conferência em ambientação “TED Talks” – que prevê interação com a plateia ao final da apresentação. Esse modelo poderá ser
alternado com outros – conferências,
miniconferências, simpósios, mesas-redondas –, conforme os temas, os
convidados e as preferências institucionais ou avaliações feitas pelos
frequentadores.
Os encontros se destinam a toda a
comunidade acadêmica e administrativa da FCM-MG e Feluma. Serão
concedidos certificados institucionais
de frequência.

A história do Prof. Geraldo Magela na faculdade justifica o cargo que
passa a ocupar. Começou em 1959, quando aqui ingressou para estudar
Medicina, formando-se em 1964. Foi professor titular por 43 anos (1973-2016)
e Diretor Geral por três mandatos, o último em 1999-2003. Por ocasião do
cinquentenário da Faculdade e do centenário de seu fundador, Dr. Lucas
Machado, editou um livro com quase mil páginas que historiou a saga vivida pela instituição. É autor de um compêndio de “Coloproctologia” em três
volumes, de quatro livros-texto da especialidade, sete traduções de livros da
especialidade, de 65 trabalhos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, 188 capítulos em livros científicos e 332 trabalhos em anais de congressos. É Membro Honorário da Sociedade Brasileira de Coloproctologia
(da qual foi presidente em 1979), Maestro e Membro Honorário da Associación Latino Americana de Coloproctologia, Membro da American Society of Colon
and Rectal Surgeons, Membro da International Society of University Colon and
Rectal Surgeons, Membro Emérito da Academia Mineira de Medicina e
Membro Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, entre outras filiações
a associações e sociedades médicas e culturais, no Brasil e no exterior (confira aqui: http://lattes.cnpq.br/5628499447076153).
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FORMAÇÃO SÓLIDA EXPLICA
SUCESSO PROFISSIONAL
EX-ALUNOS DE MEDICINA TESTEMUNHAM O QUANTO A
FACULDADE OS PREPAROU PARA O MERCADO DE TRABALHO

A Faculdade é umas das mais prestigiadas do país

Unindo tradição e modernidade à
solidez na formação acadêmica oferecida a seus alunos, a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) segue entre as mais prestigiadas
do país. Um sonho para milhares de
pessoas, a graduação na área equilibra
teoria e prática e explica o sucesso
alcançado atualmente pelos profissionais formados pela Instituição.
Para o cirurgião plástico José
Cesário da Silva Almada, que se formou em 1969, a base curricular oferecida fez toda a diferença para ele se
tornar um profissional reconhecido
pelo mercado. “A Ciências Médicas
está entre as três melhores faculdades
do país por proporcionar uma infra-

estrutura privilegiada aos alunos e
contar com uma direção continuamente dedicada a aperfeiçoar o curso
e as instalações. Tudo isso contribuiu
muito para a minha trajetória”, avalia.
Proprietário de uma clínica de
Cirurgia Plástica em Belo Horizonte,
José Cesário sempre esteve na liderança
do corpo clínico dos hospitais por onde
passou. Ele observa que a Medicina
oferece inúmeras possibilidades de
atuação, mas a Cirurgia Plástica sempre
foi a especialidade que mais o fascinou
quando planejava a residência. “Olho
para trás e me recordo, por exemplo,
que, em 1999, tivemos o primeiro caso
de cirurgia plástica em um transexual.
Quanto trabalho de lá para cá.”

Curiosamente, quase meio século
depois, a Medicina é hoje ainda mais
desafiadora para o cirurgião plástico.
Ele explica que o mercado é mais
competitivo, o que exige do profissional aprendizado constante.
É no que também aposta o pediatra
Roberto Guimarães Rolla, formado em
Medicina na FCM-MG em 2014. Na
graduação, ele sempre participava de
atividades extracurriculares e acreditava na importância de aprender cada
vez mais. “A área é muito dinâmica,
evolui constantemente, mas não tenho
dúvida de que o embasamento técnico
e prático adquirido durante os anos de
formação me capacitou de forma
adequada”, conclui.
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DIÁRIO DE UM INTERNATO
AS EXPERIÊNCIAS DOS ALUNOS QUE ESTÃO LONGE DE
CASA E AS LEMBRANÇAS DAQUELES QUE JÁ PARTICIPARAM
DE UMA DAS ETAPAS MAIS ESPERADAS DO CURSO
Quando é chegada a hora do
Internato de Saúde Coletiva, o
aluno se defronta com uma miscelânea de sentimentos. Alegria e
ansiedade misturam-se ao ter que
lidar com problemas de saúde reais,

muitas vezes em comunidades
carentes, além da insegurança e
incerteza por estar longe de casa, da
família e dos amigos.
A Revista Ciências Médicas –
MG conversou com Déborah e

Karen, para que o leitor tenha
uma ideia dos desafios encontrados e perceba como a experiência
é enriquecedora dos pontos de
vista pessoal, profissional e acadêmico.

Déborah Mayra Fernandes Bitarães
CURSO: Psicologia
CIDADE: Santo Antônio do Amparo
POPULAÇÃO: 18 mil
DIA 1
Fiquei sabendo do meu destino duas semanas antes de
viajar e confesso que a impressão inicial não foi boa. Gostaria de ter ficado um pouco mais perto da família (o
município fica a 185 km de BH). Mas esse sentimento
simplesmente foi embora quando cheguei à cidade e conheci meus colegas de trabalho, todos muito receptivos e
gentis. Eu estava achando que nunca iria me adaptar, mas
foi exatamente o contrário. A equipe de saúde me ajudou
a lidar com as peculiaridades das pessoas e de Santo Antônio do Amparo, que, por sinal, é um local muito gostoso.
DIA 5
Juntamente com a supervisora, montamos um grupo
de arteterapia para uma turma de aproximadamente 15
pessoas com dificuldades em se expressar. A ideia é proporcionar melhor qualidade de vida e bem-estar para esses
pacientes. Claro que na primeira semana encontramos um
pouco de resistência, mas desafios já eram esperados.
DIA 23
Tivemos semanas em que contamos histórias para os
pacientes, outras com desenho livre, com utilização de
tinteiro, giz e massas de modelar. Lentamente, eles foram
se soltando, e a aceitação, bem como os desenhos, come-
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çou a melhorar. Percebíamos algumas artes mais agressivas,
com cores fortes e imagens abstratas, depois víamos
ilustrações mais coloridas e de melhor entendimento.
Alguns participantes me chamaram a atenção. Um deles
desenhava sempre a mesma imagem: o Palácio do Planalto, em Brasília. Depois de algumas semanas, ele foi alterando a ilustração e a deixando mais leve. Para fechar os
trabalhos com a turma, montamos uma espécie de exposição de arte com os desenhos do pessoal no clube recreativo de Santo Antônio do Amparo. Foi uma forma de
incluir a pessoa com deficiência mental no contexto social
da cidade. Foi muito gratificante!
Fizemos também intervenções interessantes com
crianças de uma escola pública. Falamos sobre temas
atuais, como consciência negra, gênero e bullying. A
receptividade dos alunos foi excelente!
DIA 60
Acabado o Internato, a sensação que fica é que foi
uma grande bobagem o sentimento de insegurança que
tive antes de viajar. O tempo passa muito rápido, e você
cresce demais como profissional e como pessoa. Dou
muita força para quem está indo agora, porque não tenho
dúvida de que vai gostar muito. Vou me lembrar sempre
das pessoas com as quais convivi.

Karen Morais Dias
CURSO: Medicina
CIDADE: Divinolândia de Minas
POPULAÇÃO: 7.000
DIA 1

Trabalho interdisciplinar é um
dos aspectos maios importantes
do Internato de Saúde Coletiva

Minha parceira (Júlia Amaral Alves) e eu escolhemos uma
cidade distante justamente para que não ficássemos tentadas a
ficar voltando à capital. Queríamos viver intensamente as experiências que o Internato tinha a nos oferecer. Chegando a Divinolândia de Minas, percebi que havíamos feito a escolha certa.
O clima é ótimo, um município pequeno, mas organizado. Tem
poucas pessoas, todas calorosas e receptivas.
DIA 10
Quando começaram os atendimentos na Unidade Básica de
Saúde (UBS), percebemos como as pessoas nos têm como uma
referência na cidade. Nosso trabalho é extremamente valorizado,
nos levam doces e presentes como agradecimento, e é muito legal
sentir isso tudo. Fizemos algumas palestras de conscientização
sobre tabagismo, diabetes e temas ligados à adolescência nas escolas, e a receptividade do público é muito boa. A informação tem
sido muito importante para eles, pois há certo grau de analfabetismo e desinformação da população.
DIA 15

Alunos realizam eventos de promoção à saúde
para os moradores das cidades do interior

Marcou muito um paciente tabagista que nos procurou depois
da palestra. Ele queria parar de fumar, mas seus exames indicaram
que ele não podia usar os adesivos que ajudam a lidar com a
abstinência. Ele se emocionou, se abriu conosco sobre a dificuldade de parar. Na semana seguinte, ele já estava com outra energia. Havia diminuído os cigarros durante o dia e conseguiu iniciar
uma medicação para cortar o vício.
DIA 20
Outro atendimento interessante foi o de uma senhora da zona
rural. Ela já tinha tomado uma série de medicamentos, e nada
fazia com que sua pressão abaixasse. Mais uma vez, a paciente
fez um desabafo, lamentou a perda dos filhos, mas conseguimos
acalmá-la. Fizemos um planejamento para que ela conseguisse
tomar os remédios da forma correta e nos horários certos, e,
depois de alguns dias, sua pressão arterial foi controlada.
DIA 35

Atividade de arte e socialização
em Santo Antônio do Amparo

É dolorido pensar em ir embora. Ficamos apegadas à cidade e às
pessoas. Criamos uma amizade. Nunca vou me esquecer de como
essas experiências me tornaram uma pessoa melhor e uma médica
mais bem-preparada para a prática da saúde humanizada e eficiente.
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FACULDADE

TAMBÉM NO MUNDO VIRTUAL
LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO REALÍSTICA GANHA
HOTSITE, QUE PERMITE AO INTERNAUTA CONHECER ESSA PROPOSTA
INOVADORA NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

Um dos laboratórios mais
modernos do Brasil, e um dos pioneiros no Estado de Minas Gerais,
gera curiosidade entre alunos,
docentes e convidados. O Laboratório de Habilidades e Simulação
Realística (LabSim) representa um
espaço inovador, que tem motivado
seu público na produção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades necessárias aos profissionais
de saúde que vão ingressar no mercado de trabalho.
Um hotsite que contém todas as
informações importantes sobre a
sua estrutura física e tecnológica,
assim como os cursos e eventos, já
está no ar. “Diante dessa forma inovadora de ensinar, foi criada também uma plataforma em que o
aluno conta com a possibilidade de
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acessar aulas e documentos de ensino. Nesse sentido, o LabSim representa no cenário educacional um
espaço destinado à produção de
conhecimento e pesquisa”, explica
a gestora administrativa do LabSim,
Fernanda Paula Moreira Silva.
De acordo com o coordenador do
Laboratório, Prof. Augusto Scalabrini
Neto, é importante que a estrutura
de ponta do local seja difundida para
além das fronteiras de Minas Gerais,
mostrando a capacidade técnica e
pioneirismo da Faculdade na aquisição dos equipamentos. Para saber
mais, acesse: labsim.cmmg.edu.br.
EM FRANCA EXPANSÃO

O LabSim passará por uma
importante expansão. Sua área será

praticamente dobrada e ocupará todo o 2º andar, onde
ele já está localizado.
“Com os investimentos em novos
equipamentos e robôs que estão
chegando, ele se torna um dos laboratórios mais bem-equipados do país”,
comemora o Diretor da Faculdade,
Prof. José Celso Cunha Guerra Pinto
Coelho. Ele explica que o espaço tem
o conceito multidisciplinar, acolhendo alunos de todos os cursos.
Para o diretor, a expansão mostra que a Faculdade está crescendo
com planejamento e seguindo progressivamente seu cronograma de
desenvolvimento. Inclusive, novas
salas estão sendo construídas no
prédio para atender a demanda de
novos alunos.

CONSCIENTIZAÇÃO E PRÁTICA
ALUNOS DE ENFERMAGEM AFERIRAM PRESSÃO E ÍNDICE
GLICÊMICO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE BH

6.000

Cerca de
atendimentos
realizados
em 5 praças de
Belo Horizonte,
Contagem e
Betim

O Projeto Caminhar foi criado
pela Globo Minas com o objetivo
de incentivar a população a adotar
hábitos saudáveis. Palestras educativas, aulas de ginástica e de alongamento, orientações médicas e
nutricionais, aferição de pressão
arterial e mensuração de índice
glicêmico são oferecidos gratuitamente em praças públicas de diversas cidades.
A 16ª edição, realizada em Belo
Horizonte, Contagem e Betim
contou com a participação de
estudantes do curso de Enfermagem da Faculdade Ciências
Médicas de Minas Gerais (FCMMG). Os alunos foram capacitados
no Laboratório de Habilidades e
Simulação Realística para verificação da glicemia capilar periféri-

ca e orientações de saúde para a
população. Os alunos aferiram os
índices de glicemia capilar dos
interessados e esclareceram dúvidas, principalmente sobre diabetes, doença considerada problema
de saúde pública no Brasil.
Cerca de 6.000 atendimentos
foram realizados por 38 acadêmicos
e pela Profa. Rosana Amaral, que
coordenou e supervisionou os trabalhos. “O evento deu oportunidade
aos alunos de se aproximar da população, a partir de uma proposta de
promoção e prevenção. Essa interação possibilita uma visão ampla do
nível de conhecimento das pessoas
sobre o diabetes mellitus e nos faz
perceber o quanto é importante
desenvolver atividades como esta”,
comenta a professora.

8,9% da

população
brasileira sofre
de diabetes
Dados: Ministério da Saúde.
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HISTÓRIA FELUMA

MAIS QUE HISTÓRIA
CENTRO DE MEMÓRIA VAI ALIAR MODERNIDADE,
INTERATIVIDADE E TRADIÇÃO PARA CONTAR A RICA
TRAJETÓRIA DA FELUMA E DE SEUS INSTITUTOS
A Feluma apresentou, em 2016, a área física e o projeto arquitetônico do Centro de Memória Ciências
Médicas (CMCM), visando contar toda a história da
Feluma e de seus institutos, desde a fundação até os dias
atuais. Os planos de colocá-lo em funcionamento foram
postergados em decorrência das intensas atividades institucionais, que, certamente, devem ser priorizadas, todas
elas visando ao aperfeiçoamento do ensino, comprovado
pela consecução recente da nota máxima (5) nos cursos
de Medicina e de Fisioterapia e pelo aumento do número de vagas no curso médico. É evidente que a Feluma
tem que primeiro escrever a história (o que vem fazendo
com incrível competência nesses últimos 13 anos) para
ser contada pelo CMCM.
Entre tais obras que passaram à frente do CMCM
destacam-se as inúmeras unidades no Hospital Universitário,
o Instituto de Olhos, as instalações da Pós-Graduação
Ciências Médicas e do Laboratório de Habilidades e
Simulação Realística, além do Ambulatório Ciências
Médicas, da recente mudança do Centro de Serviços
Compartilhados e da Diretoria da Feluma, da oferta dos
cursos de MBA em Gestão de Empresa Aérea e MBA em
Gestão Aeroportuária, em Lagoa Santa.
O CMCM pretende contar toda a história institucional,
a começar pela criação da Faculdade de Ciências Médicas
pelo Dr. Lucas Machado (1950), anterior à própria mantenedora. Haverá exposição de objetos e histórias pessoais e
institucionais relacionados aos protagonistas (fundadores,
professores, funcionários e alunos), às sedes da Faculdade,
aos instrumentos de ensino de cada época, como projetores
de slides, microscópios monoculares, balanças, retroprojetores, mimeógrafos, máquinas datilográficas etc.
A história institucional é abordada no CMCM com
enfoque em três etapas que tanto marcaram a instituição:
1ª fase (1950-1970): etapa dos “belos sonhos e coloridas
ilusões do Dr. Lucas Machado”, expressa por ele na aula
inaugural de março de 1951. Dr. Lucas era a inspiração, o
líder e o exemplo.
2ª fase (1970-2005): etapa do “fim dos belos sonhos e
das coloridas ilusões do Dr. Lucas Machado”. Não houve
inspiração, líderes nem exemplos que levassem avante os
planos de Lucas.
3ª fase (2005-2018): etapa do “renascer dos belos sonhos
e das coloridas ilusões do Dr. Lucas Machado em forma de
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Perspectiva 3D de como ficará o local

projetos que salvaram e impulsionaram a instituição”. Surge
uma inspiração, um líder e um exemplo.
O Prof. Dr. Geraldo Magela, curador do Centro de
Memória, lembra-se de Soren Aabie Kierkegaard (Diário de
um Sedutor) ao dizer que “a vida é um livro com as páginas
em branco; só se vive escrevendo nelas; e só se entende a
vida folheando as páginas de trás”. E mais adiante: “As
páginas de trás não podem ser rasgadas, pois fazem parte
da história”. Por isso mesmo, segundo ele, não se pode
rasgar as belas páginas escritas por Dr. Lucas nos primeiros
20 anos da Instituição (1950-1970), pois são exemplo para
a comunidade; não se pode rasgar as páginas da segunda
fase institucional (1970-2005), pois são exemplo para a
comunidade não cometer os mesmos erros que levaram a
Instituição à insolvência; e não se deve rasgar as páginas
atuais (2005-2018), pois são exemplo de tenacidade para a
comunidade seguir e jamais se dar por vencida.
O principal manancial de informações do CMCM é
midiático, com vários totens e monitores, passivos e interativos, contando centenas de histórias sobre as instituições,
tanto de páginas passadas (por exemplo, a primeira turma
que se formou, em 1956, ou a primeira sede da Faculdade,

em 1950) como atuais (a recente inauguração do Centro
de Serviços Compartilhados e da Diretoria da Feluma, na
avenida Afonso Pena).
Todo o projeto interno, o espaço físico na entrada do
prédio da Faculdade e os conteúdos que serão exibidos nos
totens já estão em fase de finalização. As obras retomarão
seu ritmo normal quando as novas salas de aula, que estão
sendo construídas para receber os mais de 200 alunos,
estiverem 100% concluídas, pois é uma prioridade.
MEMÓRIA VIVA

A memória invejável e o conhecimento histórico da
Instituição foram determinantes para a escolha do Prof.
Dr. Geraldo Magela como Curador do CMCM. Ele é um
verdadeiro contador de histórias, sabe de muitos detalhes, resgata personagens muitas vezes esquecidos e cita
reflexões de inúmeros pensadores, filósofos e literatos
quando se refere aos acontecimentos institucionais, com
facilidade que espanta.
O professor conviveu com todos os presidentes da
mantenedora, com todos os diretores da Faculdade, o que

inclui o primeiro – Dr. Lucas Machado –, e com todos os
outros dez fundadores. Tem história de todos eles para
contar. Ingressou na Faculdade, como calouro, em 1959,
formando-se em 1964, na primeira sede, na avenida
Francisco Sales, a 9ª turma. Teve sua carteira profissional
assinada pelo Dr. Lucas Machado em 1959, como monitor
de Anatomia; e até hoje ela permanece aberta!

FACULDADE

ALUNA DE PSICOLOGIA É
PREMIADA EM CONGRESSO
Aline Arantes Porto, do 9º período
do curso de Psicologia da Faculdade
Ciências Médicas de Minas Gerais
(FCM-MG), foi premiada no
Congresso Brasileiro da SBNp Jovem,
evento organizado por uma comissão
de jovens pesquisadores da Sociedade
Brasileira de Neuropsicologia (SBNp),
no mês de abril, em Belo Horizonte.
O trabalho Relações entre Religiosidade
e Impulsividade em Adultos, realizado
pela aluna durante sua Iniciação
Científica sob orientação do Prof.
Jonas Jardim de Paula, foi eleito o
segundo melhor entre os apresentados.
A aluna documentou que maiores níveis de religiosidade são associados a menor impulsividade no dia
a dia, mesmo após o controle de
variáveis relacionadas a personalidade, saúde mental e aspectos socio-

demográficos. A comissão avaliadora elogiou a consistência do estudo,
que contou com uma amostra heterogênea de mais de 500 adultos
brasileiros, assim como o uso de
algumas medidas representativas de
religiosidade e impulsividade adaptadas à nossa cultura.
“A Iniciação Científica fez toda a
diferença na minha graduação. A
experiência como pesquisadora e a
apresentação no Congresso me possibilitaram conhecer pessoas da
mesma área e me motivaram a continuar trabalhando com temas do meu
interesse. Nós, estudantes, precisamos
de inserção no meio científico para
ampliarmos conhecimentos.
O trabalho de Aline encontra-se
em fase de submissão para ser
publicado em um periódico cientí-

O trabalho de Iniciação
Científica de Aline foi eleito o
segundo melhor do evento

fico, e a aluna já está preparando
seu trabalho de conclusão de curso,
que investigará em mais detalhes a
associação desses dois fatores.
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NOVO ESPAÇO
PARA ALUNOS E
PACIENTES DO SUS

AMBULATÓRIO SAI DAS DEPENDÊNCIAS DA
FACULDADE, EXPANDE SUA ÁREA FÍSICA E COMEÇA
A OPERAR COM O QUE HÁ DE MAIS MODERNO EM
SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE
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É muito bom ver
nosso investimento
revertido em obras
de ampliação, novas
tecnologias e
melhoria do ensino.
ANA MARIA FIDELIS,
aluna do 7º período de Medicina

Não é por acaso que a Feluma necessita de um corpo de colaboradores experientes. Além da tradição de mais de seis décadas de
existência, sua complexidade gerencial é um desafio diário, afinal,
são cinco institutos sob sua tutela, e todos eles encontram-se em
processo constante de evolução e expansão, sempre com a estratégia de aliar ensino, pesquisa e assistência à saúde.
Para permanecer no topo, há uma característica que acompanha
a Instituição desde sua fundação: a ousadia. Um exemplo disso é o
novo Ambulatório Ciências Médicas – MG, inaugurado em dezembro, que foi transferido das dependências da Faculdade e agora
funciona na avenida dos Andradas, em Belo Horizonte. A capacidade gerencial da equipe começa pela obra do espaço, que foi
construído em tempo recorde, cerca de 90 dias.
O número de consultórios praticamente dobrou em comparação com a estrutura antiga – agora são 33. “Não é um local de
clínicas básicas, trata-se de um ambulatório de especialidades, que
é uma carência da cidade. A consulta básica é, essencialmente, feita
pelo posto de saúde. Mas, quando se necessita de um especialista,
o Ambulatório é o lugar ideal”, explica o diretor do Ambulatório
e do Hospital Universitário Ciências Médicas – MG, Dr. Antônio
Carlos de Barros Martins.
Já operando com a capacidade máxima de 66 atendimentos por
hora, todos via SUS, o Ambulatório abrange as especialidades de
Ginecologia, Clínica Médica, Psiquiatria, Saúde da Mulher, Ortopedia
dentre outras, além de oferecer atendimento psicológico e fisioterápico. O prontuário eletrônico é um dos exemplos do alto padrão
tecnológico presente no local. Além de racionalizar custos, ele promove maior segurança nos processos – uma vez que há registro
digital dos pacientes que já utilizaram o serviço, evita desperdícios –,
aumenta a agilidade nas consultas dos históricos e facilita a mudança do paciente de uma especialidade para outra.
“O novo Ambulatório chega para privilegiar a qualidade, tanto do
ponto de vista de ensino quanto de assistência. Hoje, o aluno da Faculdade Ciências Médicas – MG se orgulha de pertencer à Instituição,
que tem plenas condições de capacitá-lo para a prestação de um atendimento digno aos pacientes”, comemora o presidente da Feluma.
No 7º período de Medicina, Ana Maria Fidelis se diz maravilhada
com o espaço. “Ele nos deu mais privacidade com o paciente nos
atendimentos”, pontua. Além disso, ela elenca como um dos maiores
benefícios o sistema digital, inclusive integrado com o do Hospital
Universitário Ciências Médicas – MG, que possibilita ao aluno solicitar exames no local, por meio online. “É muito bom ver nosso
investimento revertido em obras de ampliação, novas tecnologias e
melhoria do ensino.”
Com a saída do Ambulatório do anexo da Faculdade, salas de aula
estão sendo construídas para atender a demanda de novos alunos. Ou
seja, os institutos Feluma estão totalmente integrados e não têm receio
de crescer para ofertar aos estudantes e usuários do SUS a melhor
estrutura possível para a prática da saúde humanizada.
ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO

Atendimento supervisionado
feito no novo Ambulatório

Desde o 2º período, Thainá Dias tem contato direto com a prática
em Fisioterapia. Contudo, é agora no 7º que ela se sente atuando de
forma direta para a promoção do bem-estar do paciente. Ela trabalha na
Clínica-Escola de Fisioterapia no novo Ambulatório na área de Neuro-
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funcional – pacientes com doença de Parkinson,
lesões medulares e esclerose múltipla.
“Desde o início do curso estamos envolvidos na prática humanizada da saúde. Estar
neste ambiente, onde as pessoas são atendidas
com qualidade, é maravilhoso e um grande
ganho para o profissional que vamos ser”,
comenta a aluna.
Com a transferência da estrutura para a
avenida dos Andradas, a Clínica passou a
dispor de um espaço 100% maior que o anterior, o que, segundo o coordenador do local,
Prof. Milton Malheiros, melhora a dinâmica
das atividades e dá mais conforto aos usuários
do SUS e alunos.
A Clínica, que inclusive leva o nome do
coordenador – uma justa homenagem pelos
mais de 40 anos dedicados à Faculdade –,
ganhou novos equipamentos, entre eles um
videogame que possui um sensor de movimentos, que ajudará os pacientes na recuperação de forma dinâmica e divertida.
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

A manutenção da boa saúde também passa, obrigatoriamente, pelo
bem-estar emocional. Por isso, o Ambulatório Ciências Médicas – MG
conta também com uma clínica de Psicologia, onde os alunos atuam de
segunda a sábado.
Os estudantes fazem uma triagem dos pacientes, definem o atendimento mais adequado, acompanham sua prática clínica e traçam uma estratégia
semanal para seu tratamento, tudo isso supervisionado pelos professores.
“Ter uma estrutura dessas dentro do Ambulatório é muito interessante,
porque estamos inseridos em um contexto de clínica de saúde e outra de
assistência social. É uma característica muito específica da Psicologia. Além
disso, conseguimos reforçar a interdisciplinaridade”, comenta o coordenador do curso de Psicologia, Prof. Bernardo Nicherif Carneiro.

Não é um local
de clínicas
básicas,
trata-se de um
ambulatório de
especialidades,
uma carência
da cidade.

DR. ANTÔNIO CARLOS
DE BARROS MARTINS,
diretor do Ambulatório
e do HUCM-MG
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Diferenciais do

AMBULATÓRIO
CIÊNCIAS
MÉDICAS – MG
LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
ÁREA DE 3.000 M²

Clínica de Fisioterapia

Cirurgia Ambulatorial

Prontuário eletrônico e
informatização do sistema
Atuação direta dos alunos
de forma supervisionada
Atendimento exclusivo a
pacientes do SUS
Clínica de Psicologia
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INFLUENCIANDO
HÁBITOS NUTRICIONAIS
COMO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE,
ESPECIALMENTE OS ENFERMEIROS, TÊM PAPEL
IMPORTANTE NA PREVENÇÃO E ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Os números da obesidade no Brasil têm crescido de
forma alarmante. Um estudo recentemente divulgado
pelo Ministério da Saúde apontou que a proporção de
adultos beneficiários de plano de saúde com sobrepeso
passou de 46,5% para 56% em oito anos. Isso mostra que
a formação de hábitos saudáveis e padrão nutricional
adequado são fundamentais para assegurar a saúde e
reduzir custos para o sistema de saúde nacional, decorrentes das doenças relacionadas à obesidade.
Nesse contexto, na atuação como profissional de
saúde, independentemente da atuação, a noção básica
sobre alimentação e nutrição é importante para ajudar o
indivíduo na manutenção da boa saúde e, ainda, contribuir
para um processo mais rápido de cura.
A Revista Ciências Médicas conversou com a Profa.

20 - REVISTA CIÊNCIAS MÉDICAS-MG

Lilian Machado Torres, coordenadora do curso de Enfermagem e professora da disciplina Nutrição Aplicada à
Enfermagem, para saber mais sobre a importância da
nutrição no dia a dia das pessoas e como o profissional
pode atuar, mesmo não sendo um especialista da área.
COMO É O CONTEÚDO DA DISCIPLINA?
QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

Ela é ofertada no 5º período, quando o aluno já está
próximo do contato com a prática clínica. O conteúdo se
inicia com a abordagem sobre o fazer educação alimentar,
que pode ser realizado por qualquer profissional de saúde.
Iniciamos com reflexões sobre a importância do estudo nos
cursos de graduação e seguimos até a criação de um plane-

Todo profissional de
saúde, não só o
enfermeiro, tem que
avaliar o cotidiano da
pessoa e sua história
de vida para além do
período em que se
encontra enferma.
PROFA. LILIAN
MACHADO TORRES
coordenadora do curso
de Enfermagem

jamento de atividades educativas para diversos contextos de
atuação profissional. Em seguida, contextualizamos, em
âmbitos mundial e nacional, a transição nutricional, na
dimensão das transições demográfica e epidemiológica. No
Brasil, temos passado em larga escala e de forma quase direta de um quadro de desnutrição para o de obesidade. Isso é
preocupante! O enfermeiro tem que estar atento aos diferentes contextos da nutrição no mundo para traçar pequenas
ações que contribuam para a saúde dos indivíduos.
QUANDO ESSA DISCIPLINA COMEÇOU A FAZER
PARTE DO CURSO?

Há 15 anos, aproximadamente, ela fazia parte de um
rol de disciplinas obrigatórias para o ensino. Em seguida,
com as modificações curriculares propostas pelo MEC,
ela deixou de ser obrigatória, e algumas escolas passaram
a oferecê-la de forma facultativa. Em reconhecimento da
importância do tratamento desse tema no âmbito da
formação de novos enfermeiros, algumas faculdades
recolocaram a disciplina em suas grades, como parte das
4.ooo horas obrigatórias para o ensino.
Todo profissional de saúde, não só o enfermeiro, deve
avaliar o cotidiano da pessoa e sua história de vida para
além do período em que se encontra enferma. Ele precisa descobrir seus hábitos, verificar se ela se alimenta de
maneira saudável e se pratica exercícios físicos regularmente, por exemplo. Entre as competências do enfermeiros está a visão global da saúde humana. É isso que o Plano
Nacional de Saúde espera dos profissionais da área.

É CLARO QUE A QUESTÃO NUTRICIONAL ATUA
DIRETAMENTE NA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DA
SAÚDE, MAS E QUANDO A PESSOA JÁ ESTÁ DOENTE?
COMO ELA PODE AJUDAR?

Na atenção secundária, o profissional deve estar
atento às doenças crônicas não transmissíveis – diabetes, obesidade, doenças cardíacas, dislipidemias,
artrose etc. Algumas delas se manifestam em decorrência de um histórico alimentar inadequado, que
acarreta o surgimento de doenças crônicas. Nesse
momento, o enfermeiro também atua, ao realizar
ajustes na dieta. Ele e o médico no Centro de Saúde
são os profissionais referência para isso, uma vez que
ainda não há a obrigatoriedade da presença de um
nutricionista no local.
A visão crítica e reflexiva do enfermeiro é desenvolvida na graduação e nas especializações que ele faz
em seguida. É claro que, se o nutricionista fosse incluído nas equipes, isso ajudaria muito no contexto de
sobrepeso e obesidade.
QUAIS OUTROS GANHOS O ENFERMEIRO TEM AO
DESENVOLVER UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR?

São muitos, desde que suas orientações permaneçam
dentro do seu âmbito de conhecimento e formação. Estão
preparados para planejar ações educativas, avaliar indicadores e realizar levantamentos que promovam a melhoria
da saúde da população com que atuam.
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CIRURGIA ROBÓTICA

EM PLENA OPERAÇÃO

Equipamento tem
apresentado boa
produtividade em
sua operação

COM POUCO MAIS DE UM ANO E MEIO DE
FUNCIONAMENTO, CIRURGIA ROBÓTICA CMMG SE
APROXIMA DA MARCA DE 400 CIRURGIAS REALIZADAS
Seu Florivaldo Oliveira Pena, 68, foi diagnosticado
com câncer de próstata. No leque de opções levantadas
pelos médicos estava a cirurgia no órgão para a remoção
do tumor. Delicado, o procedimento é conhecido por
deixar efeitos colaterais, como a incontinência urinária
e a impotência sexual.
Para tentar resolver o problema da melhor forma
possível, Seu Florivaldo, que é baiano, começou a pesquisar na internet qual seria o procedimento menos
invasivo e viu que em Minas Gerais acabara de chegar
um novo robô, em parceria com o Hospital Vila da Serra.
“Continuei minha pesquisa, conversei com pessoas que
se beneficiaram da técnica e decidi ir para Belo Horizonte para me submeter ao procedimento.”
Hoje, ele está feliz com os resultados. Não tem incontinência urinária e não apresentou problemas de impotência, o que comprova a eficiência do robô e do cirurgião que o opera.
Junto com Seu Florivaldo, mais de 300 pessoas já
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passaram pelos “braços” da Cirurgia Robótica Ciências
Médicas – MG, que desde o ano passado também está
no Hospital Felício Rocho. “É uma realidade que não
tem volta. Temos tido excelentes resultados e temos
operado bem, com alto índice de sucesso e excelente
número de cirurgias”, comemora o presidente da Feluma.
O robô ilustra bem a estratégia da Feluma com seus
institutos, que alia pesquisa, ensino, assistência e, acima
de tudo, pioneirismo. Nesse um ano e meio de atuação,
cerca de 400 pacientes realizaram procedimentos por
meio da a cirurgia robótica, um resultado extremamente satisfatório para a Instituição. “À medida que fica
conhecido o procedimento, ele vai se tornando mais
acessível e o interesse das pessoas vai aumentando.
Prevejo que, daqui a cinco anos, todos os complexos
hospitalares terão cirurgia robótica, mas foi a Feluma
que saiu na frente”, comenta o Diretor Técnico da
Cirurgia Robótica Ciências Médicas – MG, Dr. José
Eduardo Távora.

CICLO DE PALESTRAS ATRAI ALUNOS
INÍCIO DAS AULAS DE CIRURGIA ROBÓTICA
CONTA COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS
BRASILEIROS E ESTRANGEIROS DA ÁREA
A alta procura dos alunos pela
disciplina optativa de Cirurgia
Robótica é a prova de que essa tecnologia chegou para ficar. São cerca
40 alunos de Medicina que, desde o
mês de março, estão acompanhando
as palestras previstas nas 20 horas-aula. “Esta é a única Faculdade do
país a oferecer este perfil de aula.
Tem sido uma oportunidade excelen-

te para os alunos”, comenta o coordenador da disciplina e ex-diretor da
Faculdade, Prof. José Rafael Guerra.
“A ideia não é ensinar cirurgia robótica aos alunos. O objetivo é muni-los de informações, para que eles
abram os horizontes e possam escolher o melhor caminho.”
Os renomados profissionais da
área vindos de São Paulo, Rio Grande

do Sul e Estados Unidos vão detalhar,
ao longo do ano, os principais desafios e técnicas que já estão sendo
utilizadas pelo mundo. O objetivo da
disciplina, de acordo com o coordenador, é utilizar a expertise da Feluma
em quase dois anos de operação do
Da Vinci nos hospitais Vila da Serra
e Felício Rocho, privilegiando o tripé
assistência, ensino e pesquisa.

PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

RUMO AO TOPO
O ano de 2017 foi de extrema importância para a
Faculdade Ciências Médicas – MG e para a sua mantenedora, a Feluma. Várias conquistas históricas foram alcançadas, pavimentando o nosso caminho para um ano de
mais conquistas. Em fevereiro, inauguramos um dos mais
modernos laboratórios de Habilidades e Simulação Realística do país, que nos permitiu realizar uma reforma
curricular no curso de Medicina. Introduzimos disciplinas
de habilidades do 1º ao 4º ano do currículo de Medicina,
além de oferecermos aos alunos dos últimos dois anos do
curso treinamento em situações clínica de simulação de
alta fidelidade. As atividades propiciam um aprendizado
em ambiente seguro, em que o aluno pode errar sem risco
para o paciente.
Com essas mudanças, recebemos, em abril, uma visita de
dois auditores do MEC para avaliação do curso. Após vistoria das instalações, do Hospital Universitário e do projeto
pedagógico, alcançamos a nota máxima do órgão para o curso
de Medicina. Consolidamos em Minas Gerais o primeiro e
mais bem-sucedido programa de cirurgia robótica. Estamos
presentes com dois dos mais modernos robôs Da Vinci nos
hospitais Vila da Serra e Felício Rocho e já atingimos a
expressiva marca de 200 cirurgias no equipamento. O programa de Pós-Graduação em Cirurgia Robótica nos levou a
firmar uma parceria com a Universidade de Miami. Por
enquanto, esse acordo abrange apenas alunos da pós, mas,
no futuro, os estudantes de graduação do curso de Medicina

também poderão realizar internatos nessa universidade, com
reconhecimento pela Faculdade. Além disso, após aprovação
no colegiado do curso de Medicina, passamos a ofertar para
os alunos do 4º ano a disciplina optativa de Cirurgia Robótica, a partir de 2018, uma iniciativa inédita no país.
Terminamos o ano com a inauguração de um novo,
moderno e confortável ambulatório. Nesta primeira fase,
pacientes, alunos e professores terão à disposição 33 consultórios, além de espaço amplo para atendimentos fisioterápicos e de Psicologia. O local será um espaço de integração
docente-assistencial por excelência, onde, de maneira ética
e altamente capacitada, os alunos poderão aprender na
prática os fundamentos da profissão.
Como egresso da Faculdade, realmente tenho muito
orgulho de ter sido coordenador do curso de Medicina e
atual diretor da Faculdade. É uma honra ser uma das peças
de transformação neste momento grandioso da nossa história. Quando aceitei o desafio, me foi dito pelo presidente da
Fundação que o nosso objetivo era chegar ao topo. Com o
apoio e estímulo que sempre recebi da Fundação e da diretoria, aliado ao trabalho de toda a comunidade acadêmica,
estamos em condições de continuar crescendo e progredindo com a qualidade e tradição que carregamos na nossa
belíssima história de quase 70 anos.
PROF. JOSÉ CELSO CUNHA GUERRA PINTO COELHO
DIRETOR DA FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS – MG
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CIÊNCIAS MÉDICAS FORMA DUAS
GERAÇÕES A SERVIÇO DE UMA PAIXÃO
A PROXIMIDADE ENTRE NEYLOR E RODRIGO LASMAR
VAI MUITO ALÉM DA RELAÇÃO FAMILIAR; FILHO
PERPETUA TRAJETÓRIA DO PAI NA MEDICINA
ESPORTIVA E SE PREPARA PARA PARTICIPAR DE SUA
QUARTA COPA DO MUNDO
Juntos, eles já foram convocados a
zelar pelas boas condições físicas dos
atletas brasileiros em cinco Copas do
Mundo. Não é pouca coisa. Afinal,
desde 1958 – ano em que a seleção
canarinho levantou a taça pela primeira vez –, o Brasil é sempre apontado
como um dos favoritos da maior
competição esportiva mundial, que
monopoliza a atenção de bilhões de
pessoas nos cinco continentes.
O talento transmitido de pai para
filho, ambos graduados pela Faculdade
Ciências Médicas – MG, fez com que
Neylor e Rodrigo Lasmar convivessem
de perto com personagens que habitam o imaginário do torcedor brasileiro e, por conta disso, colecionassem
histórias – algumas delas dramáticas
– que qualquer apaixonado pelo futebol gostaria de ter presenciado.
O próximo capítulo está perto de
começar, desta vez na Rússia, para onde
o Dr. Rodrigo embarcará em junho, para
participar de sua quarta Copa do Mundo.
O INÍCIO

“Sempre gostei muito de futebol.
Jogava e acompanhava bem de perto.
Quando decidi fazer Medicina, percebi
que poderia aliar o meu ofício à paixão
pelo esporte”, conta Dr. Neylor. O plano
deu certo. Depois de formado pela
FCM-MG, em 1966, ele fez residência
nos EUA. O curioso é que, embora tenha
feito carreira no Atlético-MG, seu clube
de coração, poucas pessoas sabem que o
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Pai e filho: amor pela Medicina e pelo futebol

médico trabalhou no Cruzeiro entre
1968 e 1975, até que o Galo lhe fez uma
proposta oficial para chefiar o Departamento Médico. A paixão, pesou, e, desde
então, o sobrenome Lasmar se associou
definitivamente ao clube, que, atualmente, é referência em Medicina Esportiva no país.
Entusiasmado com o trabalho do
pai e também aficionado do futebol,
aos 14 anos, Rodrigo viveu uma experiência única, sonho de muitos garotos
de sua idade. Durante a Copa de 1986,

a delegação brasileira se hospedou em
Guadalajara, no México. Os bangalôs
tinham espaço de sobra, e alguns membros da comissão técnica viram a oportunidade de convidar familiares para
acompanhá-los naqueles dias. Rodrigo
pôde, então, conviver com alguns dos
melhores jogadores do mundo da época
– Zico, Sócrates, Müller, Careca e
Júnior, entre outros. “Como o Zico
havia se lesionado três meses antes da
competição, ele se dedicou muito à
recuperação física. Ter acompanhado

Acervo pessoal

Dr. Neylor
Lasmar com
a delegação
da seleção,
em 1982

Exame no jogador Zico,
realizado pelo Dr. Neylor

O desafio de
participar de uma
seleção repleta de
astros na Copa do
Mundo de 1986
Dr. Neylor atende o
jogador Casagrande

aquela situação tão de perto impactou
muito o Rodrigo”, comenta Neylor.
De fato, uma chave parece ter virado para Rodrigo desde então. A Medicina Esportiva passou a ser seu desejo
profissional, e, a partir daí, as trajetórias
de pai e filho coincidiram de forma
impressionante. Rodrigo se formou na
FCM-MG, em 1995, fez a residência na
USP, é o atual chefe do Departamento
Médico do Atlético-MG e também
médico da Seleção Brasileira. Tudo
igual ao pai. “Ele está vivendo a minha
vida”, brinca Neylor. “A diferença é que
ele ganhou uma Copa do Mundo, eu
não”, diz, lembrando o Mundial de
2002, em que Rodrigo era o médico do
time pentacampeão, comandado por
Luiz Felipe Scolari.
PRESSÃO CADA VEZ MAIOR

Historicamente, às vésperas da
competição esportiva mais importante
e popular do planeta, a Seleção Brasileira é assombrada por casos de contusão. Foi assim com Careca, atacante
titular cortado em 1982 por lesão
muscular; Zico, em 1986, que machucou o joelho três meses antes do Mun-

dial; Romário, em 1998, que se viu
obrigado a deixar o time por uma lesão
na panturrilha; o capitão Emerson, em
2002, que contundiu o ombro quando
participava de um “rachão”; e, mais
recentemente, Neymar, a grande estrela do time e um dos melhores do
mundo, que deixou o técnico Tite
apreensivo ao sofrer uma fratura no pé
direito, durante um jogo do Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês.
A lesão de um dos grandes astros
do esporte na atualidade mostrou
como, cada dia mais, os médicos de
clubes e da Seleção precisam estar
atualizados do ponto de vista técnico,
uma vez que estão sujeitos a ter pela
frente prazos de recuperação desafiadores. Além disso, serenidade se tornou um predicado indispensável a
esses profissionais, afinal, são pés e
joelhos que valem milhões de euros.
“A Medicina Esportiva evoluiu
muito. Antes, algumas lesões encerravam as carreiras dos jogadores. No
entanto, com esse desenvolvimento,
aumentou a pressão sobre os médicos
e fisioterapeutas por resultados melhores e mais rápidos. Há uma cobrança
muito maior”, confirma Rodrigo.

FORTE RELAÇÃO COM A FACULDADE

Os dois são filhos da Faculdade
Ciências Médicas – MG: o pai graduou-se em 1966, e o filho em 1995,
uma prova da excelência da formação ofertada pela instituição de ensino. A relação, no entanto, vai muito
além da graduação: Dr. Neylor Lasmar foi diretor da Faculdade por
quatro anos e é atual chefe da Residência em Ortopedia do Hospital
Universitário Ciências Médicas –
MG desde a especialização, da qual
Rodrigo é professor.
Durante o quadriênio em que
Neylor ocupou a cadeira de diretor,
a Faculdade passou por grande transformação em sua estrutura física,
que revelou outra faceta do médico:
sua capacidade administrativa.
Dada a forte relação que pai e
filho mantêm com a Instituição,
ambos são uma fonte de inspiração
para os atuais graduandos. “Quando
ingressamos na Faculdade, trazemos
conosco sonhos que nunca podem
morrer. Se é aquilo que a pessoa quer,
independentemente do que seja, ela
pode alcançar”, observa Rodrigo.
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CASOS MAIS DESAFIADORES
RODRIGO LASMAR
NEYMAR (2018)
Após a fratura do quinto metatarso do pé direito, uma lesão teoricamente simples, a comissão
médica decidiu realizar um procedimento cirúrgico para que o atleta estivesse pronto para a disputa da Copa do Mundo. Veículos de imprensa de várias partes do mundo acompanharam a cirurgia,
o que elevou o grau de responsabilidade do médico. O procedimento foi um sucesso, e o principal
jogador da Seleção já treina normalmente.
EMERSON (Copa de 2002)
Capitão da Seleção Brasileira, o volante Emerson, ao participar de um “rachão” já na preparação para o
Mundial, teve uma luxação no ombro direito, por causa de uma queda. Rodrigo conta que a decisão de
cortar um atleta às vésperas de uma Copa do Mundo é muito dolorosa, pois o que está em jogo é um
sonho de criança do jogador. Além disso, se tratava de um líder e de uma pessoa querida no elenco.
RONALDINHO GAÚCHO (Mundial de Clubes de 2013)
A maior estrela do Clube Atlético Mineiro na época deu um susto na torcida depois de ter ganhado
a Copa Libertadores, em 2013. Com a vaga no Mundial de Clubes garantida, Ronaldinho era a grande
esperança do título alvinegro na competição. O craque, que nunca tivera uma lesão séria na carreira,
sofreu uma ruptura de grau 3 no músculo da coxa esquerda durante um treino. O prazo de recuperação era o grande desafio para a equipe de Rodrigo, que superou o obstáculo. Ronaldinho participou
normalmente do jogo de estreia do Galo, em Marrocos.
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NEYLOR LASMAR
REINALDO
Dr. Neylor é enfático: o joelho do atacante do Clube Atlético Mineiro foi o mais desafiador de
sua carreira. Inexplicavelmente, os dois joelhos inchavam-se com frequência, causando dores e a
impossibilidade de participar dos jogos – especialmente para um atleta que era permanentemente
caçado em campo pelos zagueiros. Com pouca tecnologia à disposição, Dr. Neylor levou o atleta
para ser operado nos EUA, o que prolongou sua carreira, dentro das possibilidades da época.
ZICO
“Doutor, dê um jeito de consertar o Zico, pois, do contrário, não teremos Copa do Mundo.” O apelo
foi feito por ninguém menos que Telê Santana, após o astro do Flamengo se machucar em um jogo
do Campeonato Carioca, contra o Bangu, três meses antes da Copa de 1986. Dr. Neylor conta que a
disciplina do atleta durante a fisioterapia e o empenho demonstrado na etapa de exercícios em
academia foram fundamentais para a aceleração da recuperação e para que ele estivesse em campo
com a camisa amarela.
CARECA
Durante os treinos da Copa de 1982, o atacante titular da seleção lesionou o músculo da virilha direita.
Na época, não existia ressonância magnética nem outros exames capazes de determinar a lesão de forma
categórica. “Era tudo no tato”, conta Dr. Neylor. Ao avaliar o atleta, ele estimou o prazo de recuperação
em cerca de 40 dias – Careca, portanto, estava fora do Mundial. Dr. Neylor teve que emitir um parecer
por escrito endereçado ao presidente da CBF, para que Telê Santana pudesse convocar um substituto. O
cartola provocou: “Neylor, você tem certeza de que irá cortar o Careca? Imagine se sete dias depois ele
começa a treinar normalmente no São Paulo?” O médico lembra que não conseguiu dormir naquela
noite. “Será que o meu diagnóstico é preciso?” – refletiu durante toda a madrugada. Às seis da manhã, ao
tocar o telefone em seu quarto, era Careca do outro lado da linha: “Doutor, minha perna está roxa da
virilha ao joelho”. Era a prova de que o médico estava certo. Um misto de alívio, pela precisão do diagnóstico, e de tristeza, pela perda do camisa 9 da Seleção, tomou conta de Dr. Neylor.

PERSONAGENS
Os apaixonados por futebol veem seus ídolos geralmente pela TV, mas a dupla de ortopedistas pôde conviver
e ainda mantém uma relação próxima com grandes personagens do passado e do presente. Quem seria, então, a
grande figura com a qual eles conviveram/convivem no futebol? – foi a última pergunta feita a cada um deles.
DR. NEYLOR LASMAR:

ZICO

“Uma figura perfeita, bom
pai, bom filho, bom atleta,
um talento incomum. A
aplicação dele nos treinos e
na recuperação de lesões era
uma coisa fora do normal.”

DR. RODRIGO LASMAR:

TITE

“A capacidade de liderança e de motivar o grupo
é uma coisa incrível. Um homem de grande
simplicidade e sinceridade. Ele trata desde o
cortador de grama do CT até a maior estrela do
elenco da mesma forma. Uma pessoa que combina
meritocracia e espírito de grupo como poucos.”
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CIÊNCIAS
MÉDICAS_MG
Formação constante
para fazer sempre melhor.
CURSOS:
Acidente Vascular Cerebral - AVC
Enfermagem em Centro Cirúrgico
Enfermagem em Nefrologia
Fisioterapia Dermatofuncional
Fisioterapia em Geriatria
Fisioterapia Neurológica, Adulto e Infantil
Fisioterapia Ortopédica e Desportiva
Nutrição Esportiva
Conheça também o Mestrado
Acadêmico em Ciências da Saúde.
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