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AGOS

NOVO INSTITUTO INTEGRA A FELUMA
EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE MÉTODOS
DE AVALIAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO MERCADO
Com mais de 40 anos de experiência na realização de concursos
e processos de avaliação de alunos
de instituições, a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma)
decidiu disponibilizar ao mercado
todo o conhecimento acumulado na
área, criando o Instituto Agos. “Há
anos realizamos o vestibular, além
de processos seletivos para residência médica, multiprofissional e especialização”, diz a diretora do Agos,
Ana Carolina Giulianetti. “Estudamos o mercado e concluímos que
temos know-how suficiente para
ofertar o serviço. Criamos a marca
e já estamos atuando.”
O primeiro cliente veio logo nos
primeiros meses de trabalho. O contrato prevê uma avaliação do grau de
conhecimento acumulado pelos alunos em determinada área de uma
instituição de ensino. O diagnóstico
servirá para que o cliente aprimore
seus métodos de gestão, a partir do
resultado do estudo.

Ana Carolina Giulianetti é a responsável pela coordenação do Instituto

ATUAÇÃO DE PONTA A PONTA
O Instituo Agos está habilitado a prestar serviços como:

. Definição das normas de seleção . Contratação e treinamento
de pessoal
. Elaboração de edital
. Logística para aplicação de prova
. Seleção da banca examinadora
. Elaboração dos instrumentos de . Leitura dos gabaritos dos
avaliação

. Controle das inscrições
. Contratação dos locais da prova
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instrumentos de avaliação

. Apuração e classificação

COMO O INSTITUTO
AGOS ATUA

. Especialização hospitalar
. Processos de avaliação
. Residência médica
. Residência multiprofissional
. Transferência externa para
faculdades

. Vestibular

FACULDADE

NOVIDADES E AVANÇOS
NA BIBLIOTECA
O PROJETO DE REFORMAS DA ÁREA FÍSICA DA FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS - MG CHEGOU AO LOCAL
Acompanhando as evoluções institucionais, a
biblioteca nos últimos anos passou por diversas
intervenções, que incluíram instalação de aparelhos
de ar-condicionado, criação de um espaço de convivência e aumento das cabines de estudo individual. Desde julho, o trabalho foi retomado e a
perspectiva é que até janeiro do próximo ano a
biblioteca esteja inteiramente remodelada.
A principal intervenção está reservada ao espaço destinado aos estudos que terá novo e amplo
ambiente climatizado, moderno e descontraído. Para
ficar ainda mais aconchegante, o espaço contará
com puffs e jardim vertical. Com o objetivo de
tornar o ambiente ainda mais funcional, serão instaladas estantes deslizantes que além contribuir com
a organização do acervo, farão com que o local ganhe
considerável espaço interno. “Teremos uma biblioteca mais dinâmica, em que será possível deslocar o
mobiliário de lugar, para ampliar a acessibilidade e
estimular o convívio dos alunos.” conta Elma Oliveira, coordenadora da biblioteca.
Até que as obras estejam concluídas, o espaço
continuará funcionando normalmente.
EVOLUÇÃO

A biblioteca tem sido remodelada aos poucos.
Não só sua estrutura física passou por mudanças
nos últimos anos, mas também diversos procedimentos internos. A política de aquisição de livros
foi devidamente adequada às exigências do MEC.
Além disso, o prazo de empréstimo foi estendido,
a fim de ampliar o acesso ao acervo também para
alunos de mestrado e professores. Bases de dados
de e-books, com mais de 8.000 títulos de livros de
todas as áreas, foram incorporados ao acervo. Para
facilitar o acesso à plataforma, foram adquiridos
100 tablets, que ficarão à disposição dos alunos.
Vale lembrar que os usuários da biblioteca têm
participação ativa nessas transformações. Por meio
das avaliações institucionais e sugestões, a biblioteca alcançará não somente mudanças em sua
infraestrutura, mas também contará com a constante evolução tecnológica e informacional.

Perspectiva 3D de como ficará o espaço após a conclusão das obras
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Evento de lançamento da
publicação, que reúne pesquisas
de mais de 80 profissionais

OBRA DE REFERÊNCIA CHEGA
À SEGUNDA EDIÇÃO
BASES DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA: TERAPIA INTENSIVA E
REABILITAÇÃO É ADOTADA EM FACULDADES DE TODO O PAÍS
Professora da Faculdade e da
Pós-graduação Ciências Médicas –
MG, Maria da Glória Rodrigues Machado lançou, em julho desse ano, a segunda edição do livro Bases da Fisioterapia
Respiratória: Terapia Intensiva e Reabilitação. O livro mantém, nesta segunda
edição, o objetivo desafiador de fornecer conteúdo integrado de conceitos
básicos e prática clínica aliados aos
conhecimentos mais atuais da área,
apresentar uma revisão precisa sobre
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fisiopatologia, métodos diagnósticos e
terapia em diversas entidades clínicas e
cirúrgicas, bem como delinear as perspectivas na área de fisioterapia respiratória. “Não tive a pretensão de fornecer
conhecimentos definitivos e completos, mas sim de transmitir conhecimentos já consagrados, gerar discussão e
novas ideias e, sobretudo, incentivar o
leitor a buscar sustentação científica
para suas ações, informa a professora.
Ela explica que a produção envol-

veu 80 pesquisadores do Brasil e do
exterior, os quais não mediram esforços para compartilhar conhecimentos,
experiências e condutas, contribuindo
na criação de uma base científica sólida para melhor assistência aos pacientes. Vale ressaltar que o livro é dirigido não apenas a fisioterapeutas, mas
a todos os profissionais da área de
saúde que se dedicam à atenção aos
pacientes em terapia intensiva e em
processo de reabilitação.

SUGESTÕES SEMPRE BEM-VINDAS
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO SE CONSOLIDA PARA
QUE TODOS PARTICIPEM CADA VEZ MAIS DAS DECISÕES
TOMADAS PELA INSTITUIÇÃO
Manter um diálogo aberto com
alunos, professores e colaboradores,
tornando essa comunicação uma prática contínua, é uma das principais
alternativas que possibilitam às instituições de ensino aprimorarem sua
atuação. Na FCM-MG, essa tarefa cabe
à Comissão Própria de Avaliação (CPA),
que visa conduzir os processos de
Autoavaliação Institucional.
A realização de investimentos em
infraestrutura, em inovações tecnológicas
e mudanças curriculares são algumas das
solicitações dos participantes apontadas
nas pesquisas que foram discutidas e
consolidadas pela Direção. Devido à
participação ativa de alunos, professores
e colaboradores no processo de tomada
de decisões, percebe-se que o interesse da
comunidade acadêmica em responder a
pesquisa tem sido crescente. O coordenador da CPA, Luciano de Souza Fortes,
ilustra a afirmação : a última pesquisa teve
participação recorde dos discentes.

RESULTADOS 1º SEMESTRE DE 2018
NOTA DO PERFIL GERAL DO CORPO DOCENTE

4,5 (ESCALA MÁXIMA DE 5)
PARTICIPAÇÃO GERAL

100% DOS COORDENADORES
70% DOS ALUNOS
ALUNOS DE ENFERMAGEM FORAM OS MAIS PARTICIPATIVOS, COM 86%

“É gratificante observar o envolvimento voluntário dos alunos nos processos avaliativos realizados pela CPA,
notar que é muito positiva a percepção
deles com relação ao que é desenvolvido por meio da Autoavaliação. A pesquisa oportuniza avaliar a Faculdade
em todos os seus aspectos, dessa forma,
conseguimos ter uma noção mais detalhada do que o discente e o docente

consideram necessários para alcançar
resultados satisfatórios.”
A mesma evolução nas participações foi registrada entre os coordenadores de curso e professores, que recebem feedback de suas atuações por
meio da avaliação da CPA. De acordo
com o coordenador, a Faculdade seguirá valorizando a opinião de todos para
melhoria contínua do ensino.

MOSTRA DE SAÚDE COLETIVA DEBATE O SUS
E AS PERSPECTIVAS ATUAIS EM NOSSO PAÍS
TEMA FOI DESTACADO NA PALESTRA DE ABERTURA DO
EVENTO, QUE PREMIOU OS MELHORES TRABALHOS
O Sistema Único de Saúde (SUS)
é uma das mais bem-sucedidas experiências em saúde pública no mundo.
Devido à complexidade que envolve
seu gerenciamento, obviamente há
falhas a serem corrigidas.
As peculiaridades do SUS e seus
desafios para o futuro foram abordados na palestra de abertura da III
Mostra de Saúde Coletiva (MSC), que
foi realizada entre os dias 26 e 28 de
setembro, na Faculdade Ciências

Médicas – MG. “Estão desmontando
o SUS numa velocidade assustadora,
e, por essa razão, esse foi o tema escolhido para abrir os trabalhos da MSC”,
adianta o coordenador do Internato
de Saúde Coletiva, Gustavo Werneck.
O tema é pertinente, uma vez que
o SUS acaba de sofrer um corte de
R$135 milhões em seu orçamento para
atender as medidas de contenção de
gastos do governo. A grande novidade
dessa edição da Mostra foi a realização

de quatro minicursos, que abordaram
temas de grande importância para a
saúde pública em nosso país.
O evento contou também com a
exposição de 58 trabalhos realizados
pelos alunos dos quatro cursos da
FCM-MG, nas modalidades exposição oral e pôster. Após uma concorrida disputa, os três trabalhos mais
bem-avaliados em cada categoria
foram agraciados com a Medalha Prof.
José Rafael Guerra.
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APRENDIZADO PARA TODA A VIDA
ALUNOS NARRAM SUAS EXPERIÊNCIAS DURANTE
O INTERNATO DE SAÚDE COLETIVA
A Revista Ciências Médicas – MG segue com a série
Diário de um Internato, que abre espaço para que
alunos relatem como viveram o período de três meses
longe de casa e como a experiência impactou suas
vidas. Nesta edição, Ludymila e Edson são os nossos
personagens.

Ludymila Keren
de Carvalho
CURSO: Medicina
ONDE REALIZOU O INTERNATO: Presidente Kubitschek
POPULAÇÃO: 3.000
DIA 1
Geralmente, quem começa o Internato de Saúde
Coletiva vai com um colega, o que é ótimo, para que
tenhamos companhia e apoio. No meu caso, entretanto, a parceira passou por um problema pessoal, e acabei
indo só. Ao chegar, conheci a casa onde iria ficar nos
três meses seguintes e as pessoas que estariam comigo
lá. Posteriormente, fui ver de perto a realidade que me
aguardava. A cidade tem apenas um posto, que funciona bem. A estrutura é adequada à resolução da maioria
das demandas das pessoas. A equipe é muito interessada, e a enfermeira que coordena o local é simplesmente maravilhosa. Mesmo com muito trabalho a ser feito,
ela consegue atender a população da melhor maneira
possível.
DIA 10
Antes mesmo de ir para a cidade, já tinha conhecimento de que a hipertensão e o diabetes eram os principais problemas de saúde. Estruturamos um projeto
chamado Hiperdia, que informava a população sobre os
riscos e a importância de manter as doenças sob controle. Foi nesse contexto que conheci a Leila, uma paciente que, embora tivesse pressão alta, relutava em ir ao
posto e não tomava a medicação adequadamente. Como
sabia que ela precisava de uma consulta, resolvi sair do
posto e ir até a casa dela. Lá, percebi que o problema era
bem mais profundo. Tratava-se de uma pessoa depressi-
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Ludymila e uma de suas pacientes em Presidente Kubitschek

va, com a autoestima baixíssima. Claramente, ela necessitava de uma atenção maior. Com muita conversa, ela
foi melhorando consideravelmente; ficamos próximas,
e, quando fui embora, a hipertensão já estava controlada,
e ela, bem mais feliz.
DIA 35
Uma situação muito interessante vivida em Presidente Kubitschek foi o atendimento que realizamos em uma
comunidade quilombola. Instalamo-nos em uma região
e começamos a receber os pacientes. No entanto, percebemos que não estávamos cobrindo toda a área. Descobrimos, então, que a comunidade se dividia entre evangélicos e católicos. Estávamos alocados onde os evangélicos se concentravam, e os católicos não se sentiam à
vontade em se dirigir até lá para as consultas médicas.
Diante da situação, em vez de forçarmos as pessoas a ir
a um local onde não se sentiriam confortáveis, orientamos todos eles a se deslocar até o posto de saúde, para
que o atendimento fosse feito.
DIA 90
No total, realizei mais de mil atendimentos em três
meses, com supervisão de profissional. Tive contato com

casos graves, como choque hemorrágico, infarto, crise
hipertensiva e até um agudo distúrbio psiquiátrico. Em
Presidente Kubitschek, eu me apeguei aos pacientes, passei
a valorizar a simplicidade do interior. Quando cheguei a
BH, estranhei as pessoas não se cumprimentarem na rua,

como acontece lá. Saí da capital com uma cabeça e voltei
com outra. Um bom exemplo é que eu não gostava de
ginecologia e obstetrícia. O contato com a enfermeira de
lá, uma profissional exemplar nessa área, me fez ter outra
visão, inclusive é o que quero para a minha residência agora.

Edson Júnio Vieira
CURSO: Medicina
ONDE REALIZOU O INTERNATO: Lagoa da Prata
POPULAÇÃO: 50 mil
DIA 1
Lagoa da Prata era a maior cidade ofertada aos alunos
participantes do Internato. Meu colega e eu ficamos em uma
casa alugada pela prefeitura, juntamente com mais quatro
acadêmicos que iriam atuar em diferentes unidades básicas
de saúde. Logo no início dos trabalhos, fiquei positivamente surpreso com a organização do posto de saúde. A enfermeira coordenadora tinha uma liderança incrível, um
excelente conhecimento sobre o SUS e primava pelo atendimento padronizado e de qualidade. Para se ter uma ideia,
tínhamos reuniões de alinhamento uma vez por semana, o
que sabemos que não acontece em outros lugares.
DIA 10
Um aspecto que me chamou muito a atenção, na experiência do Internato, é a autonomia que temos. Lá você
tem o seu próprio carimbo, você é o responsável pelo
atendimento e pela conduta adotada com o paciente, mas
sempre com monitoramento. É claro que os médicos
supervisores se mostram sempre à disposição para esclarecer dúvidas, mas ter essa liberdade é muito legal, pois
nos dá um choque de realidade. E os atendimentos não
são iguais aos realizados em Belo Horizonte, em que você
vê o paciente uma vez e, em seguida, ele some. No interior,
as pessoas atendidas no posto moram nas imediações,
então, se um remédio não está funcionando ou se há
alguma dúvida, elas vão até lá e batem à nossa porta.
DIA 20
Um caso que me chamou a atenção foi o de uma senhora que atendi em uma casa. Ela se queixava de uma dor nas
costas e tinha hipertensão. Conversando com ela e seus
familiares, descobrimos que um farmacêutico havia receitado, equivocadamente, uma medicação à base de corticoide
de 20 mg, que ela tomava havia dois anos. Essa indicação
errada fez com que ela desenvolvesse uma série de problemas
– sobrepeso, perda óssea e uma evolução de diabetes, pro-

Durante o Internato, alunos como Edson (segundo da esq.
para direita) criam vínculo com pacientes e profissionais
de saúde da cidade

blemas que não se apresentavam no histórico familiar. Ou
seja, tudo por causa de um remédio errado. Expliquei que
iríamos retirar a medicação paulatinamente e que ela iria
melhorar com novas prescrições. Começamos a tratar da
diabetes, e ela evoluiu satisfatoriamente. Voltando à casa
dela semanas depois, fui informado de que não havia mais
a necessidade da minha visita, porque o mesmo farmacêutico – que era da família da paciente – já havia receitado uma
medicação para o problema. Com muito cuidado, expliquei
que aquele não era o tratamento adequado e que ela precisava interrompê-lo. Felizmente ela compreendeu.
DIA 90
Identificamos que a população recorria, exageradamente, a remédios para dormir. Passamos, então, a pensar
em como conseguiríamos conscientizar as pessoas de que
esta não era uma conduta adequada. Em vez de dar a
informação a cada um, organizamos uma palestra em
conjunto com a equipe dos Núcleos Ampliados de Saúde
da Família (Nasf), que foi um sucesso absoluto de público. Foi muito bom saber que nossas informações estavam
sendo assimiladas com sucesso. Este é o tipo de coisa que
o Internato faz por você. Não teria essa experiência trancado em um consultório. O Internato nos dá a possibilidade de ir à casa das pessoas, para entender seu contexto
social, e de conviver com os Agentes Comunitários de
Saúde (ACS). É uma experiência incrível e talvez a mais
importante da vida acadêmica de um futuro médico.
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Jair Leopoldo Raso, médico, Eduardo Augusto Victor Rocha, médico, Fraçoise Jaqueline Madeleine Bavay, artesã e
representante da comunidade, Fábio Nishimura Kanadani, médico, Fernanda Souza da Silva, fisioterapeuta, Bruno Almeida
Rezende, dentista, Fernanda Valadares Maciel, farmacêutica, José Filippe Pinho da Silva, fisioterapeuta, Elizabeth das
Graças de Souza, secretária do CEP e Lilian Machado Torres, enfermeira e coordenadora do CEP

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
DE PORTAS ABERTAS
COM NOVOS MEMBROS, GRUPO QUER AGILIZAR
ENTREGA DE PARECERES E ESTREITAR RELACIONAMENTO
COM PESQUISADORES
O fomento à pesquisa científica é
fundamental para o ambiente acadêmico e a aprendizagem dos alunos em
uma instituição de ensino. Para dar
segurança aos pesquisadores, é preciso
ter um Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) forte e com professores experientes em seu colegiado.
O grupo se reúne para avaliar
aspectos éticos dos protocolos de
pesquisa elaborados pelos discentes e
docentes da Faculdade e Pós-graduação. É uma forma de proteger os participantes da pesquisa, para que as
metodologias adotadas no estudo estejam de acordo com as diretrizes éticas
brasileiras. A coordenadora do CEP da
Faculdade Ciências Médicas – MG
(FCM-MG), Profa. Lilian Machado
Torres, explica que é importante que
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os componentes do Comitê sejam de
diversas formações acadêmicas, juntamente com representantes da comunidade em geral. Em conjunto, esses
profissionais representam um olhar da
sociedade sobre a análise de projetos
de pesquisa que envolvem seres humanos. “É sua função primordial a proteção do indivíduo que aceita participar
e colaborar nas pesquisas.”
O CEP da FCM-MG está vinculado à Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (Conep) e tem uma
equipe multidisciplinar, com advogados, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, pedagogos, psicólogos e artesãos. Em cada
projeto analisado é nomeado um
relator, que avalia o estudo, apresenta
parecer aos demais membros, que, por

sua vez, opinam e divulgam a decisão
final do colegiado.
De acordo com Profa. Lilian, atualmente o desafio do CEP é agilizar a
análise ética dos projetos, o que vai
reduzir o tempo entre a submissão do
estudo e o parecer final. O Comitê
ainda quer ampliar a aproximação com
os pesquisadores, por isso há o agendamento de horários com a equipe para
esclarecimentos de dúvidas e orientações gerais sobre a submissão dos projetos de pesquisa.
No site da FCM-MG, na aba Comitê de Ética em Pesquisa, há a descrição
de todos os documentos necessários
para a submissão de projetos de pesquisa, dos gestores que autorizam e assinam os documentos, bem como a nova
composição de membros do CEP.

APOIO ÀS MULHERES
PROJETO DE EXTENSÃO REALIZADO NO AMBULATÓRIO
AUXILIA GRUPO NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

Alunas de Psicologia e Fisioterapia realizam as reuniões e propõem soluções às atendidas pela iniciativa

O crescimento e a visibilidade
alcançada pelo movimento feminista
nos últimos anos têm sido decisivos
para colocar em evidência o debate
sobre a violência contra a mulher em
suas diversas facetas – física, psicológica e sexual. Acolher e informar,
adequadamente, as mulheres que
sofrem algum tipo de abuso é fundamental para reduzir o número de
ocorrências registrado atualmente.
Dados do ano passado preocupam:
foram 4.473 casos de homicídio doloso,
o que representa uma mulher assassinada a cada duas horas no Brasil.
O projeto de extensão “Mulheres:
Enfrentamento das violências e promoção de saúde”, coordenado pelas professoras Cláudia Natividade e Flávia Gotelip,

está reunindo uma vez por semana um
grupo de 15 mulheres que foram vítimas
de violência doméstica ou ainda sofrem
com o problema. Cinco alunas dos cursos de Psicologia e Fisioterapia e duas
profissionais de Psicologia formadas na
instituição, e que são voluntárias no
projeto, conduzem as reuniões e são
responsáveis pelo planejamento dos
trabalhos. O objetivo é orientá-las para
lidar com a situação. “É importante que
os futuros profissionais se capacitem
para identificar, precocemente, indícios
de violência e saibam orientar as mulheres sobre as ações necessárias a serem
tomadas e onde procurar ajuda”, comenta Profa. Cláudia.
Supervisionadas pelas duas docentes, as alunas trabalham com informam

as participantes tópicos diversos de
saúde, sobre seus direitos e as políticas
públicas que se relacionam com o problema. Os encontros começaram em
agosto e vão até o fim do ano, todos eles
realizados no Ambulatório Ciências
Médicas – MG, uma vez por semana.
A iniciativa tem o apoio da instituição Mulheres das Gerais e da clínica-escola de psicologia, que indicou
as participantes. As atividades serão
encerradas com a realização de uma
pesquisa que abordará tópicos relacionados à saúde da mulher em geral,
com ênfase na saúde sexual e reprodutiva. Além disso, uma investigação
específica sobre os impactos da violência na saúde das mulheres também
está programada.
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NEUROEIXO EM FOCO
GRUPO DE ESTUDOS PRODUZ TRABALHOS, E RESULTADOS
SÃO DEMONSTRADOS EM EVENTOS

Discentes participam de eventos externos para divulgar estudos e difundir boas práticas de saúde

O neuroeixo é constituído pelo
encéfalo e pela medula espinhal nos
vertebrados. Em conjunto com o sistema
nervoso periférico, ele forma o sistema
nervoso central, que cumpre papel fundamental no controle do corpo humano.
Desde o ano passado, o NeuroEixo,
primeiro grupo de estudos da Faculdade,
se reúne semanalmente para debater e
realizar trabalhos sobre sobre aspectos
relacionados à condições de saúde neurológicas na população adulta. Quinze
alunos do curso de Fisioterapia integram
a iniciativa, coordenada pelas professoras Janaíne Cunha Polese e Raquel Lana.
Os encontros têm gerado resultados
positivos: 16 trabalhos já foram enviados
ao Congresso Brasileiro de Fisioterapia
Neurofuncional (Cobrafin), o mais
importante evento da área. Na oportunidade, as professoras ainda realizaram
palestras. Janaíne falou sobre uso de
tecnologias para mensuração de atividade física pós-AVC e Raquel, sobre condicionamento cardiorrespiratório na
doença de Parkinson. Além disso, diversos trabalhos foram apresentados em
inúmeros eventos no Brasil.
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Thainá Paula Dias, aluna do 8º
período, participa do grupo e destaca
a oportunidade que a iniciativa dá aos
alunos de diferentes anos de terem
contato com novas metodologias e
evidências científicas. “Estar próximo
de professores especializados, com
doutorado, é muito enriquecedor,
traz conhecimento e nos dá senso
crítico sobre o assunto.”

Com o objetivo de realizar atividades informativas à população, o
grupo também palestras para a
comunidade. Uma delas ocorreu no
Parque das Mangabeiras, no Dia
Mundial de Combate ao AVC
(27/10). A palestra foi sobre a realização de transferências adequadas,
a fim de minimizar lesões nos
pacientes e cuidadores.

Alunos de Fisioterapia se reúnem uma vez por semana

FACULDADE NO CENÁRIO INTERNACIONAL
CRIADA A ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA
ALAVANCAR A INTERNACIONALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A instituição tem como desafio
expandir a abrangência dos programas e atividades internacionais no
âmbito do ensino e da pesquisa. Para
alcançar a meta, foi criado um novo
setor, que tem como missão a consolidação e expansão da internacionalização da FCM-MG no âmbito do
ensino, da pesquisa e assistência.
Trata-se da Assessoria de Relações

Internacionais, coordenada pela professora Corinne Imbs e ligada à
Diretoria Geral.
Ela explica que o setor atuará na
promoção da mobilidade acadêmica
de discentes, docentes e profissionais em instituições estrangeiras.
“Nosso objetivo é abrir a Faculdade
para o mundo, oferecer oportunidades de aprimoramento para alunos,

professores e profissionais, como
receber membros de instituições
estrangeiros aqui.”
A primeira ação do setor foi o
lançamento de editais para alunos de
graduação em Medicina interessados
em realizar internatos na Universidade de Miami. Em 2019, 18 alunos
foram selecionados para realizar
internatos reconhecidos.

PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

MODERNIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO
Para assegurar a contínua evolução de seus institutos,
é preciso uma mantenedora que privilegie a gestão responsável. Nos últimos anos, não faltaram à Fundação
Educacional Lucas Machado (Feluma) ousadia e planejamento para que os investimentos fossem corretamente alocados, de modo a atender a necessidade de nossos
principais públicos – alunos e pacientes.
Aos estudantes da Faculdade Ciências Médicas – MG
(FCM-MG), oferecemos os melhores cursos de graduação, entre eles os de Medicina e Fisioterapia, que tiveram
nota máxima conferida pelo Ministério da Educação
(MEC). Trabalhamos para que esse resultado seja o
mesmo para todos os cursos da FCM-MG no próximo
período avaliativo. A mantenedora está focada em consolidar a organização didático-pedagógica dos cursos, do
corpo docente e da infraestrutura oferecida. Para isso,
suas decisões administrativas e estratégicas são fundamentadas na formação de profissionais que façam a
diferença no mercado.
O destaque da FCM-MG é dedicar aos seus alunos
estrutura própria de ensino com aulas práticas inovadoras. Assim, foram realizados nos últimos anos expressivos investimentos, como parte importante para
manter seu legado de 68 anos de história e tradição,
combinando experiência, inovação e formação humanista, crítica e reflexiva.
Aos nossos pacientes, todo o esforço de aprimoramento do Hospital Universitário Ciências Médicas (HUCM) é
fruto de uma gestão bem-planejada. Não se trata de um
trabalho fácil, afinal, gerenciar recursos 100% SUS nos
obriga a ter ainda mais responsabilidade na previsão de

gastos e investimentos que temos a realizar, sobretudo
aqueles voltados a aprimorar a estrutura do HUCM.
Vale registrar que a crise vivida pelo país não tem
feito com que a diretoria desanime ou se intimide. Ao
contrário, os próximos anos serão de mais obras. O passo
seguinte é o prédio de oito andares que será construído,
a partir do início do ano que vem, na Avenida dos Andradas, com o objetivo de ampliar ainda mais a área física
do Ambulatório e aumentar o número de salas de aula
e laboratórios, para dar mais comodidade aos alunos e
pacientes.
Com o término das obras planejadas para o prédio
da FCM-MG, previstas para o primeiro semestre de 2019,
entre as quais destacamos a ampliação da biblioteca e
readequação do 3º andar, além de novas salas de metodologia ativas; a Feluma planeja iniciar as obras do
Grande Auditório, no 7º andar. Quando estas forem
concluídas, estará completo o ciclo de modernização e
ampliação das instalações da Faculdade, que terá infraestrutura totalmente moderna e ainda mais qualificada
para a oferta de cursos e conforto de seus alunos e
professores.
Com gestão profissional, estamos preparados para
viabilizar todos os recursos possíveis para que nossos
institutos sigam evoluindo. Estando na Feluma há quase
dez anos, e posso afirmar com segurança que a excelência em gestão nunca esteve tão em evidência – tanto na
teoria quanto na prática diária da instituição.
TÚLIO PEDROSA GOMES,
CONTROLLER
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Em 2018, o evento simulou um pouso aéreo forçado

A HORA DA PRÁTICA
AO CHEGAR À QUINTA EDIÇÃO, SIMULADO DO TRAUMA
IMPRESSIONA PELA VERACIDADE E ENGAJAMENTO DE
ALUNOS E PROFESSORES
Mesmo cientes de que se tratava de uma ficção, era
possível ver nos rostos de quem visitava o Parque
Municipal Américo Renné Giannetti, na manhã do dia
4 de setembro, expressões de pânico com a tragédia
encenada durante o Simulado do Trauma. Não era para
menos. Ano a ano, a cenografia tem evoluído, e, em 2018,
professores e alunos reproduziram um desastre causado
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pelo pouso forçado de um avião em uma via urbana,
levado à cena com o apoio da Faculdade Feluma, que
oferece o curso de Graduação Tecnológica em
Manutenção de Aeronaves.
O tom de realismo começava pela produção da maquiagem, feita por uma empresa especializada. Com uma barra
de ferro hipoteticamente “atravessada” no ombro direito e

Avião deixou múltiplas “vítimas” espalhadas pelo chão

coberto de “sangue”, Eduardo Mariano, aluno do
4º período de Medicina, participava pela primeira
vez do evento e não escondeu a ansiedade. “Ainda
não tenho a experiência necessária para atuar como
socorrista, então me inscrevi como ‘vítima’. Estou
animado, pois o Simulado permitirá que eu tenha
uma visão mais próxima do que é um atendimento
em situações como essa”, comentou enquanto
aguardava para entrar em cena.
Antes mesmo do início da simulação, curiosos
se amontoaram próximo às grades, e um volume
incontável de celulares foi sacado dos bolsos para
registrar as mais de 20 supostas “vítimas” lançadas ao chão e o plano geral do “acidente”. Caixas
de som foram instaladas no local, e o barulho
assustador da queda de um avião, que atingiu
carros e pessoas, causou o impacto esperado. O
nível de dramaticidade conferido pelos alunos/

Encenação dos alunos foi fundamental para dar veracidade à situação
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Estrutura do Laboratório de Simulações Realísticas foi utilizada para atender os “feridos” advindos da Simulação

vítimas, característico das edições anteriores, mais uma
vez impressionou. Gritos de “dor” e pedidos de “socorro”
alteraram a rotina do parque. Após o Corpo de Bombeiros
avaliar a cena e atestar que havia segurança para que se
procedesse ao atendimento, alunos de Enfermagem e
Medicina e os parceiros correram em socorro às “vítimas”. Primeiramente, foi necessário classificar a gravidade em que cada paciente se encontrava para que os
socorristas entrassem em ação.
A enfermeira Jerliane Ribeiro de Oliveira, ex-aluna
da Faculdade, foi convidada a participar do evento pela
segunda vez, agora como socorrista. “Na nossa profissão, lidamos com o inesperado e atuamos em conjunto
com profissionais de diversas áreas, como fazemos aqui.
Voltei porque é importante nos atualizarmos e nos
capacitarmos.”
A equipe de socorristas contava também com estreantes, como Tainara Purcine, aluna do 8º período de
Enfermagem. Ainda tomada pela tensão característica da
situação simulada, ela comemorava a oportunidade de
praticar o que tem aprendido em sala de aula. “Atendi um
paciente que necessitava de uma intubação, além de uma
gestante. Foi muito válida essa experiência, pois precisamos saber como agir em um ambiente tão adverso.”
Os alunos de Fisioterapia também tiveram atuação
destacada durante a simulação. Coube a eles elaborar
um questionário de ergonomia para avaliar a postura
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dos socorristas. Já os de Psicologia trabalharam no
atendimento aos “familiares das vítimas”.
FERRAMENTA INOVADORA

A atividade envolveu ainda o Laboratório de Simulações
Realísticas (LabSim), que se encarregou de reproduzir um
hospital pronto para receber os “acidentados”. “A réplica
desenvolvida no LabSim oferece a possibilidade de os alunos
atuarem em um ambiente seguro e controlado”, explica o
professor do curso de Fisioterapia José Felipe Pinho.
O curso de Enfermagem é responsável por toda a logística do evento, que resulta no encaminhamento das “vítimas” a hospitais, providência incluída no treinamento
periódico da equipe.
A Profa. Isabela Mie Takeshita, do curso de Enfermagem,
ressalta que o exercício de simulação realística é uma ferramenta de inovação pedagógica que amplifica, de forma
interativa, as experiências em ambientes próximos da realidade. “Numa situação de acidente aéreo é preciso mobilizar
uma equipe multiprofissional para atender os pacientes com
maior risco de morte prioritariamente. A capacitação desses
profissionais é fundamental para a excelência do atendimento a qualquer vítima de trauma, minimizando as complicações em potencial. Por outro lado, a experiência para os
acadêmicos é ímpar, pois eles têm a oportunidade de atuar
ao lado de profissionais da ponta.”

SIMULADO DO TRAUMA EM NÚMEROS
160 ALUNOS
4 CURSOS ENVOLVIDOS
1 CARRO SINISTRADO
1 AVIÃO DE PEQUENO PORTE
20 COLABORADORES DA
CIÊNCIAS MÉDICAS

7 ENTIDADES ENVOLVIDAS

5 COLABORADORES DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAÚDE

14 PROFISSIONAIS DO SAMU
DE CONTAGEM

6 PROFISSIONAIS DO SAMU
DE SANTA LUZIA

8 PROFISSIONAIS DO CORPO
DE BOMBEIROS

Foi a primeira vez que o
aluno de Medicina Eduardo
Mariano participou do
Simulado do Trauma

PARCEIROS DO SIMULADO DO TRAUMA 2018
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Samu Santa Luzia, Samu Contagem,
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Guarda Municipal de BH, Hospital Semper, BHTrans,
UPA Centro-Sul e Faculdade Feluma, por meio dos alunos do curso de Graduação Tecnológica em
Manutenção de Aeronaves.
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EXCELÊNCIA EM
GESTÃO DE SAÚDE

Áreas do Hospital
Ciências Médicas –
MG, como o setor de
Ortopedia, passaram
pela consultoria

INSTITUTO FELUMA APRESENTA AO MERCADO
EXPERIÊNCIA ACUMULADA EM DÉCADAS DE
SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE
Gerenciar instituições que trabalham com o setor saúde é desafiador. A complexidade envolvida na
administração de um hospital ou de
uma operadora, por exemplo, é algo
que requer capacidade técnica e
experiência. Especialmente em tempos de crise econômica, uma gestão
planejada, responsável e capaz de
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apresentar propostas de melhorias
nas mais diversas frentes – capacitação de pessoal, processos, pesquisa e análise de dados – é fundamental para assegurar o bom funcionamento e a qualidade nos serviços
prestados pelas instituições.
O recém-fundado Instituto Feluma foi criado justamente com o

objetivo de apoiar as melhores práticas de gestão em saúde, propondo
soluções para os problemas identificados, e a análise de indicadores
de desempenho, além de oferta de
cursos de capacitação específicos
para determinadas equipes.
A Feluma possui vasta experiência na condução de projetos que,

comprovadamente, melhoram a eficiência de seus parceiros e a coloca
agora à disposição do mercado.
Vale lembrar ainda que, para se
debruçar sobre informações técnicas e propor soluções adequadas à
realidade de cada cliente, é necessário ter credibilidade. Por isso, os
professores Fausto Pereira e Francisco Carlos Cardoso assumiram a
tarefa de coordenar o Instituto.
Cada um deles tem mais de 30 anos
de experiência em gestão de saúde.
“O Instituto Feluma nasce com o
lema ‘Inovação na Gestão da Saúde’,
porque é isso que pretendemos
ofertar”, esclarece o Prof. Fausto.
A proposta é identificar opor-

tunidades de melhorias no sistema
de saúde como um todo. Para isso,
pode-se propor desde a criação de
ferramentas de software e de modelos de análise até a oferta de cursos
de capacitação para gestores de
determinada instituição, se necessário”, revela Prof. Fausto.
Se identificada uma carência
relativa à capacitação na área de
enfermagem de um hospital, por
exemplo, é possível, em conjunto
com a Pós-graduação Ciências
Médicas – MG, formatar um curso
personalizado para aquela equipe,
com o objetivo de desenvolver as
competências e habilidades dos
profissionais.

ESTRUTURA

A experiência dos dois coordenadores faz toda a diferença na hora de
montar uma equipe que vai atuar em
uma situação que demande capacidade de gestão. No entanto, se houver
necessidade de contratar pessoas para
determinado serviço, equipes específicas, com competências adequadas
às características de cada projeto,
podem ser rapidamente estruturadas.
Por atuar nesse mercado há anos,
Prof. Francisco explica que mantém
uma rede de contatos que pode ser
mobilizada a qualquer momento, com
capacidades “para resolver qualquer
tipo de demanda”, enfatiza.

ATIVO NO MERCADO
Embora tenha sido criado há pouco mais de três meses, o Instituto Feluma já tem clientes em
sua carteira. A equipe está desenvolvendo um curso para formação de gestores de sistemas de saúde
e outro para gestores de hospital dotados de uma visão mais ampla do serviço.

O recém-inaugurado Laboratório de Análises Clínicas do
Hospital é fruto de diagnóstico do Instituto Feluma
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EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA EM EQUIPE
À FRENTE DO INSTITUTO FELUMA
DR. FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
Formou-se em Medicina pela Universidade
Federal de Goiás - UFG, em 1985. Tem doutorado
em Saúde Coletiva, com concentração em
Planejamento e Administração em Saúde pela
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
concluído em 2006. Foi secretário-adjunto da
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte (1994-1998);
consultor do Ministério da Saúde (MS) e da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
(1998-2002); diretor-presidente da ANS (20042010); secretário-executivo e de Atenção à Saúde
do MS (2014) e secretário de Saúde de Minas
Gerais (2015-2016).

DR. FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE CAMPOS
Formado pela Faculdade Ciências Médicas – MG,
em 1982; especialista em Medicina Preventiva e Social
pela UFMG e mestre em Administração pelo Cepead/
Face/UFMG. É profissional da Secretaria de Estado
da Saúde de Minas Gerais desde 1985, atualmente está
no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (Ipsemg), como assessor da Diretoria
de Saúde; é pesquisador do Núcleo de Educação em
Saúde Coletiva (Nescon), da Faculdade de Medicina
da UFMG; foi consultor do Ministério da Saúde, na
Secretaria de Atenção à Saúde, de 1998 a 2005. De 2011
a 2018, coordenou a elaboração da Renases (Relação
Nacional de Ações e Serviços de Saúde) e a revisão dos
parâmetros de planejamento e programação para estimativas de necessidades em saúde. Coordenou ainda
diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento nas
áreas de gestão de sistemas e serviços, planejamento e
programação em saúde, avaliação de políticas públicas,
gestão hospitalar, modelagem matemática e simulação
estocástica de recursos e localização ótima de facilidades em saúde.
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Implementação de padrões de qualidade em
instituições de saúde e análise de indicadores
são trabalhadas pelo Instituto

SERVIÇOS OFERTADOS PELO INSTITUTO FELUMA
Análise e proposição de reorganização de sistemas de saúde
Montagem de processos de capacitação em gestão para
dirigentes e técnicos de serviços públicos ou privados de saúde
Desenvolvimento de modelos e ferramentas para monitoramento
de indicadores calculados, automaticamente, a partir de grandes
bancos de dados
Aplicação de modelos de predição de risco em operadoras
de saúde
Desenvolvimento de soluções para atacar problemas de
gestão, identificados em organizações do setor saúde
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PÓS-GRADUAÇÃO

ACADÊMICOS REALIZAM ATIVIDADE
DE EXTENSÃO COM A PRF
ORIENTAÇÃO SOBRE ATIVIDADE FÍSICA E ANÁLISES DE
EXAMES FORAM FEITAS PARA OS AGENTES FEDERAIS
Nos dias 7 e 9 de agosto os alunos das Ligas
Acadêmicas de Medicina Cardiovascular
(LIAMC), Endrocrinologia e Metabologia
(LAEM) e Ortopedia e Medicina do Esporte
(LAORTE) realizaram um projeto de extensão
em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal
(PRF). A ação extensionista contou com a
participação de 29 acadêmicos e teve como
público-alvo os Agentes Rodoviários da PRF.
Segundo a Profª. Fernanda Souza da Silva,
os alunos ministraram palestras sobre atividade
física no controle da obesidade, realizaram
aferição de pressão arterial e análises de exames
de glicemia, colesterol e triglicerídeos. Os
Agentes Rodoviários, que apresentaram alterações nos resultados, receberam indicação de
encaminhamento médico.

Integrantes de três ligas acadêmicas participaram do projeto

QUEREMOS OUVIR VOCÊ
COM QUASE UMA DÉCADA DE ATUAÇÃO, OUVIDORIA RECEBE
CERCA DE 2.000 SOLICITAÇÕES POR SEMESTRE E CONTRIBUI
PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA FELUMA
Quando se fala em ouvidoria, de maneira geral as
pessoas associam esse setor à possibilidade de encaminhar
reclamações sobre determinado produto ou serviço. Como
é de praxe, a Ouvidoria da Feluma recebe queixas, mas
também se mantém aberta a ouvir sugestões e elogios que
ajudem a identificar o que tem funcionado bem e o que
precisa ser aperfeiçoado nos Institutos. Ou seja, vai muito
além de um Serviço de Atendimento ao Cliente como
tradicionalmente o conhecemos.
“Acolhemos aqui todas as manifestações que dizem
respeito aos Institutos Feluma e não somente computamos a demanda, mas também acompanhamos até que a
solicitação seja resolvida”, ressalta a ouvidora coordenadora da Ouvidoria, Profa. Débora Goulart de Carvalho.
Para se ter uma ideia, entre 1.500 e 2.000 solicitações são
feitas a cada semestre.
Quando surge uma demanda, há um processo padrão
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adotado pela Ouvidoria – A manifestação gera um documento com número de protocolo, por sua vez um documento é preenchido e enviado ao setor correspondente, e o
cliente/usuário recebe uma resposta padrão comunicando
sobre o encaminhamento dado à sua questão. Um número
de protocolo é gerado, e o procedimento só chega ao fim após
a resolução do problema ou o envio de uma resposta ao
comentário. O processo só se encerra após a resposta conclusiva do setor a Ouvidoria, com retorno ao cliente/usuário.
Vale lembrar que a Ouvidoria pode ser utilizada
também pelos colaboradores da Feluma, caso queiram
fazer comentários, críticas ou sugestões relacionadas aos
setores onde trabalham.
Fique atento aos canais de comunicação da
Ouvidoria Feluma: ouvidoria@cienciasmedicasmg.edu.br.
Demandas do Hospital: ouvidoria.hucm@feluma.org.br;
além do telefone (31)3248-7170.

CNPQ AUTORIZA FCM-MG A
PARTICIPAR DO DIRETÓRIO DE
GRUPOS DE PESQUISA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO FARÁ O
CADASTRO E GERENCIAMENTO DOS GRUPOS

Recentemente, a Faculdade Ciências Médicas – MG (FCM-MG) recebeu
autorização para participar do Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do
Conselho Nacional Científico e Tecnológico (CNPq). Criado em 1993, o DGP
reúne informações sobre pesquisas
científicas e tecnológicas em atividade
realizadas no Brasil e possibilita localizar grupos de interesse, seus integrantes
e suas linhas de pesquisa. A condição
prévia para que uma instituição participe é dedicar-se, permanentemente, à
pesquisa. Há vários benefícios em integrar o Diretório, entre os quais destacam-se a ampliação da capacidade de
propor projetos dentro da legislação
vigente de fomento, intercâmbio e a
troca de informações entre instituições
de ensino do país.

O Grupo de Pesquisa é constituído
por recursos humanos (pesquisadores,
estudantes e técnicos); linhas de pesquisa dos professores participantes; setores
de aplicação para as atividades dos
grupos; produção científica, tecnológica e artística dos participantes; informações sobre parcerias estabelecidas
entre os grupos (instituições e empresas
do setor produtivo); e existência de
infra-estrutura compatível com as atividades propostas.
É recomendável que os grupos
sejam multidisciplinares e transdisciplinares. O cadastro no DGP é feito por
intermédio da instituição que abriga os
grupos. Dessa forma, o cadastramento
e o gerenciamento dos grupos de pesquisa da FCM-MG serão feitos pela
Coordenação de Pesquisa e Extensão.

Os líderes dos grupos, depois de
cadastrados, passam a ter acesso a um
formulário on-line, que os possibilita
cadastrar as linhas e projetos de pesquisa do grupo, bem como, seus integrantes.
O preenchimento e envio desse formulário é de responsabilidade do líder do
grupo. A partir do cadastro do grupo no
DGP/CNPq, o líder do grupo é responsável pela atualização de todas as informações referentes ao grupo, inclusive
linhas de pesquisa, recursos humanos e
relações com o setor produtivo. Para ser
líder, há alguns critérios: ser professor
efetivo na FCM-MG, possuir o título de
doutor, possuir currículo lattes atualizado, ter produção científica compatível
com a área de pesquisa proposta e participar na condição de líder em apenas
um grupo de pesquisa.
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HOSPITAL

NÚCLEO DE ENSINO E
PESQUISA É AMPLIADO

Nova estrutura fica
em frente ao Hospital
Universitário Ciências
Médicas – MG

ESTRUTURA É TRANSFERIDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CIÊNCIAS MÉDICAS – MG PARA ATENDER A ALTA DEMANDA
O Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP), responsável pelo controle dos procedimentos que envolvem as atividades dos alunos de graduação, Pós-graduação e residência, lotado até há pouco tempo
no Hospital Universitário Ciências Médicas – MG
(HUCM-MG), foi expandido para atender a demanda dos institutos Feluma.
O NEP é o setor responsável pelo controle dos
procedimentos que envolvem as atividades dos alunos de Graduação, Pós-graduação e Residência. Com
o aumento da oferta, o NEP também teve que ser
ampliado. “O avançar dos outros Institutos fez com
que ele precisasse crescer na mesma proporção.
Aumentaram tanto a demanda quanto a complexidade dos processos”, comenta o Diretor-Geral do
HUCM-MG, Dr. Antônio Carlos de Barros Martins.
Por isso, a estrutura do NEP foi transferida do
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Hospital e passou a ocupar um novo espaço, capaz
de abrigar um número maior de colaboradores. Um
andar inteiro em frente ao HUCM-MG é a nova casa
do NEP desde o mês de julho.
Dr. Antônio explica que, por se tratar de um
hospital-escola, que concentra uma série de atividades de monitoria, inúmeros documentos gerados
durante a atividade devem ser submetidos ao controle do MEC, o que exige uma estrutura apta a
oferecer o suporte necessário à integração entre
Graduação, Pós-graduação e Residência. “Ter a nota
5 do MEC nos demanda ainda mais responsabilidade,
o que inclui recrutar um número adequado de professores que possuem mestrado e doutorado. Além
disso, muitas pesquisas estão sendo realizadas, e
temos que ter controle e propriedade de tudo que é
feito aqui”, conclui o Diretor-Geral.

O QUE FAZ O NEP

Planeja ações acadêmicas do ponto
de vista administrativo

Organiza procedimentos
administrativos que envolvem
alunos e professores
Amplo espaço para o trabalho administrativo e reuniões de professores

Promove interação das atividades
hospital/escola

A EQUIPE DO NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA
É COMPOSTA POR

Controla frequência de
alunos e professores

30
Incentiva a produção científica

Trabalhos científicos
acompanhados em 2018
pelo NEP por meio de
docentes e equipe

1

coordenadora geral

1

enfermeira de
educação continuada

3

colaboradores
administrativos

5

professores
consultores

SEDE DE APRENDER
ENFERMEIRA DO HUCM-MG FARÁ PÓS-DOUTORADO
NA ALEMANHA PARA ESTUDAR BACTÉRIA
Colaboradora do setor de Controle de Infecção
Hospitalar do Hospital Universitário Ciências
Médicas – MG, a enfermeira Késia Souza Damaceno
está de malas prontas para a Europa, onde fará uma
especialização em Microbiologia Clínica e Biologia
Molecular. Ela vai evidenciar, no curso, as peculiaridades das bactérias mais presentes nas instituições
de saúde brasileiras, em especial a Acinetobacter

baumannii, que apresenta muitos casos de colonização, além de ser resistente a antibióticos.
O pós-doutorado será feito na Universidade de
Colônia, em novembro, na cidade homônima, que fica
na Alemanha. A intenção da enfermeira é se aprofundar no tema estudado e também em bioinformática e
se estabelecer como pesquisadora naquele país. Boa
sorte para ela!
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COMBATE À INFECÇÃO
HOSPITALAR
NÚMERO DE CASOS CAIU PELA METADE NOS ÚLTIMOS
CINCO ANOS NO HUCM-MG, QUE EXIBE UM DOS
MELHORES INDICADORES DO BRASIL

Investimento em treinamento e engajamento dos profissionais do Hospital foram fundamentais para os bons indicadores

As infecções hospitalares correspondem a
14% dos óbitos que poderiam ser evitados de
pacientes em hospitais, o que evidencia a importância de políticas públicas que reduzam a incidência do problema.
O Hospital Universitário Ciências Médicas
– MG tem trabalhado, de forma contínua e rigorosa, para combater o problema, e os resultados
são visíveis. Foram adotados vários protocolos
de saúde e consolidados investimentos em treinamento da equipe para a redução dos índices.
Áreas como o CTI, que lidam com pacientes com
quadros mais delicados, tiveram uma atenção
ainda maior.
O engajamento da equipe e a participação efetiva nas ações implantadas foram fundamentais para
que o Hospital alcançasse números satisfatórios.
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NÚMEROS EVIDENCIAM
A MELHORIA

2013 2018*
RISCO DE INFECÇÃO

5,1%

2,5%

MÉDIA DE CASOS POR MÊS

39

25

* Números apurados de janeiro a junho
Risco de infecção no HUCM-MG é menor do que em qualquer um dos
hospitais nacionais e estrangeiros visitados, de acordo com a literatura

INSTITUTO DE OLHOS

ESPECIALIZANDA EM OFTALMOLOGIA
PARTICIPA DE EVENTO INTERNACIONAL
ALUNA APRESENTOU DOIS TRABALHOS
NO WORLD OPHTALMOLOGY CONGRESS
O Instituto de Olhos Ciências Médicas
– MG (IOCM-MG) valoriza e estimula a
participação de seus especializandos em
eventos de oftalmologia. A Dra. Júlia Carvalho Barbosa, formada em 2016 pela
FCM-MG, que cursa atualmente o segundo ano de especialização no Instituto de
Olhos Ciências Médicas, participou, em
junho, de um importante congresso de
Oftalmologia, na Espanha. Juntamente
com as co-autoras, Dra. Raíza Jacometti e
Dra. Nadine Fernandes apresentaram um
trabalho sobre o caso de uma adolescente
portadora de uma doença rara, a neuropatia óptica hereditária de Leber. “Até 2011
não havia opções de tratamento medicamentoso para o problema, mas, a partir
daquele ano, a lacuna foi suprida, e a
paciente tem respondido bem à terapêutica adotada. Prova disso é que a acuidade
visual tem melhorado significativamente
e seu quadro se encontra estabilizado.”
Em parceria com Dra. Senice Alvarenga Rodrigues Silva, também especializanda
do IOCM, a Dra. Júlia relatou o caso de
uma outra paciente com complicação rara
e de localização anômala secundária a uma
alteração retiniana congênita. Foram listados os diversos exames complementares
até se chegar ao diagnóstico final e, consequentemente, ao tratamento.
Nesta semana, mais de 20 trabalhos
foram enviados ao Congresso do Hospital
São Geraldo. É importante que os alunos
de pós-graduação na especialidade participem de eventos como esse, que, além das
atualizações científicas e tecnológicas que
apresentam, apontam tendências para o
futuro. “Esses congressos nos possibilitam
fazer “wetlabs” de simulações cirúrgicas.
Pude realizar cirurgias de catarata, glaucoma e retina sob orientação de profissionais
experientes e renomados, algo muito enriquecedor, tanto do ponto de vista pessoal
quanto profissional”, conclui Júlia.

Opção de tratamento para a neuropatia óptica
hereditária de Leber foi apresentada na Espanha

IMPLANTE RENDE PRÊMIO A ALUNA
Durante o Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia
Refrativa, realizado em São Paulo, a especializanda Dra. Raíza
Jacometti detalhou o procedimento adotado para a implantação
de anel intraestromal nos dois olhos de um paciente. Ela conta
que em um dos olhos o implante foi colocado de forma mais
aprofundada. “Decidimos, portanto, acompanhar clinicamente
a reação, uma vez que a literatura médica mostra que implantes
com profundidade superior a 80% da córnea não costumam
trazer bons resultados. No caso deste paciente,
embora tenha chegado a 90%, não foram identificados efeitos na topografia ocular ou
comprometimento da acuidade visual.”
A residente narrou a experiência na seção
Casos Clínicos e foi premiada pelo pioneirismo dos resultados alcançados.
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PADRÃO DE EXCELÊNCIA
CONFIRMADO
NOVA AUDITORIA MANTÉM CERTIFICAÇÃO ISO 9001
A tradição de formar profissionais
de saúde que são referência no mercado impõe à Fundação a responsabilidade de ser eficiente em todas as
áreas – e não apenas no que diz respeito ao ensino. Por essa razão, a
Diretoria e o setor de Qualidade
encararam o desafio de submeter a
Feluma a uma rigorosa auditoria da
ISO 9001, norma técnica que estabelece um modelo de gestão de qualidade, que preconiza a eficiência máxima
em todos os processos adotados, de
modo a impactar positivamente o
cotidiano de alunos, professores e
colaboradores de seus Institutos.
Em 2017, a Feluma conquistou a
certificação, que se estendeu a quatro
de seus Institutos – Faculdade Ciências Médicas – MG, Hospital Universitário Ciências Médicas – MG, Pós-graduação Ciências Médicas – MG e
Ambulatório.
A certificação tem validade de
três anos, mas isso não significa que
entre uma auditoria e outra o empenho para melhorar os processos seja
interrompido. Ao contrário, a vigilância é permanente. “Uma vez por
ano, os auditores retornam às instituições para visitas. É o que eles
chamam de ‘manutenção’”, explica a
gerente de Qualidade, Célia Regina
Naves. Quando a Feluma foi auditada pela primeira vez, vigorava a
versão 2008 da ISO 9001.
Depois disso, a norma foi revisada, e as regras válidas, atualmente,
datam de 2015. A avaliação deste ano,
segundo Célia, verificou também se
os Institutos certificados se encontravam adequados à versão mais
recente da ISO. Felizmente, após três
dias de análise, todos os Institutos
mantiveram a ISO 9001.
Essencialmente, neste ano os auditores verificaram se a mentalidade de
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Equipe da Qualidade comemora o engajamento dos colegas de todos os
institutos na busca pelo resultado

risco foi incorporada ao cotidiano dos
Institutos e se estão mantidos o planejamento de mudança, a análise do
contexto organizacional, a revisão no
planejamento estratégico e uma maior
participação da direção nos processos
que conduzem à qualidade. Célia afirma que os processos adotados “estão a
cada dia mais confiáveis, para garantir
eficiência tanto para alunos quanto
para pacientes do HUCM-MG”.
MUDANÇA NA PRÁTICA

É natural que o ser humano resista a mudanças bruscas, no entanto
elas em geral espelham a evolução
pessoal, profissional e da instituição
onde se trabalha. A manutenção da
certificação é a prova concreta de
que a equipe Feluma acreditou na
ideia e conseguiu se adequar aos
processos que levam à qualidade.
Com seis anos de casa, a analista
Administrativa do Instituto Agos
Josiane Alves Muniz viu com bons

olhos o desafio assumido pela Feluma
e confirma: “Com a utilização das
ferramentas propostas pela Qualidade, vimos claramente as melhorias na
execução dos processos.”
O que mais chama a atenção de
Roselaine Nascimento Batista,
supervisora Administrativa da Faculdade, é a padronização dos processos,
que oferece maior controle e segurança aos documentos gerados.
“Com o Procedimento Operacional
Padrão (POP) implementado, sabemos que os 13 funcionários do setor
estão executando o trabalho da
mesma forma.” Outro quesito importante, na opinião da supervisora, é a
análise dos indicadores, que permite
ao gestor identificar oportunidades
de melhorias em seu setor e ter uma
visão sobre o que deve ser feito para
corrigir e aprimorar.
A conquista da ISO 9001 é uma
realização de todos os 4.000 colaboradores do Instituto Feluma. Parabéns a
todos pela dedicação e confiança!

PÓS-GRADUAÇÃO

MANGAS CURTAS POR MAIS SAÚDE
FACULDADE
CONSIDERA
SUGESTÃO
CONTIDA EM
ESTUDO,
ANALISADO POR
ALUNOS DE
MEDICINA, QUE
APONTOU
BENEFÍCIOS DA
ADOÇÃO DE
NOVO MODELO
DE JALECO

Partiu do Prof. Eduardo Sternick, durante aula prática de cardiologia no Ambulatório Ciências Médicas – MG,
a indicação de leitura do estudo elaborado pela Society
for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), segundo o qual jalecos de mangas longas são vetores em potencial para a transmissão de patógenos. Essa reflexão levou
a Faculdade a substituir os antigos modelos – até então
um padrão na instituição – por jalecos de mangas curtas,
para prevenir contaminações.
“Questionei os alunos sobre a razão de estarmos
usando mangas longas, citando a prática adotada na
Inglaterra e Austrália, política pública conhecida como
Bare Bellow the Elbows, do uso de jalecos de mangas
curtas há vários anos. Sugeri que discutíssemos o artigo
da SHEA, importante evidência embasando essa conduta. A partir daí, decidimos propor a mudança de modelo
dos jalecos à diretoria da Faculdade”, conta o professor.
Participaram da iniciativa os alunos do 40 ano do Curso

de Medicina, Larissa Cruz Perisse, Larissa Lima Magalhães, Larissa Rodrigues Galvão, Lorena Araújo Salomão,
Luana Diniz Oliveira Vasconcellos e Rafael Paolucci
Calil. “É interessante que os alunos tenham refletido
sobre esse tema com espírito crítico, culminando com
a sugestão de se adotar uma medida baseada em evidência científica”, acrescenta.
Com isso, os estudantes redigiram um texto fundamentando os motivos para a alteração no uso dos jalecos
e o encaminharam à Diretoria da Faculdade, que acatou
a sugestão e emitiu um comunicado oficial aos Institutos Ciências Médicas, que resultou na adoção das mangas curtas. “A Coordenação do Curso de Medicina
recomenda o uso de avental/jalecos de mangas curtas
durante as atividades assistenciais por todo corpo docente e discente da instituição”, diz o comunicado, assinado
pela coordenadora do curso de Medicina, Profa. Alessandra Duarte Clarizia.
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NOVAS OPORTUNIDADES À VISTA
NUTRIÇÃO ESPORTIVA, TERAPIA ONCOLÓGICA,
EXCELÊNCIA EM ODONTOLOGIA E AVC SÃO OS
DESTAQUES DA PÓS-GRADUAÇÃO PARA 2019

Equipe da Pós-graduação Excelência em Odontologia

Com quase 70 anos ofertando cursos na área de saúde,
é a primeira vez que a instituição disponibilizará aulas
para a área de Odontologia. Intitulada Excelência em
Odontologia, a pós-graduação será ministrada no novo
espaço da Feluma, na Avenida Afonso Pena. Prof. Eustáquio Araújo, coordenador do curso, diz que até o fim
do ano a clínica estará pronta para a inauguração, e os
futuros alunos terão à disposição o que há de melhor
no mercado de equipamentos.
Outro diferencial, segundo Eustáquio, será o grupo
de professores. “Trata-se de um dream team, que sabe da
responsabilidade que vai assumir, dada a enorme tradição
e credibilidade que a organização traz consigo.”
EMBASAMENTO CIENTÍFICO SEM MODISMOS

Basta uma rápida busca na internet para que o usuário de redes sociais encontre alguma personalidade
digital que dê dicas sobre nutrição ou melhoria da performance esportiva. O número de blogueiros que abordam o tema é vasto, mas é preciso muito cuidado ao
seguir as dicas dos “especialistas”. Muito deles não têm
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formação acadêmica adequada e, portanto, não podem
instruir o público.
Nutrição Esportiva, novo curso da Pós-graduação
Ciências Médicas – MG, que terá início no começo do
ano que vem, chega com professores renomados e aborda, inclusive, como o assunto é tratado nas redes sociais.
“Teremos um especialista que dará dicas de como utilizar
as redes em favor da nutrição, mas sem modismos. Como
sempre, o embasamento científico guiará a abordagem
dos temas”, explica a coordenadora do curso, Profa.
Patrícia Fernandes Teixeira.
Serão 360 horas-aula, com conteúdo que alia a teoria
à prática, para que os alunos consigam atender a alta
demanda do mercado. A coordenadora explica que o
Brasil é uma potência mundial em alta performance de
atletas e a nutrição nesse contexto é vital. “Ela é responsável por 60% do desempenho do esportista”, conforme
explica Profa. Patrícia.
Outro curso que promete levantar debates importantes em 2019 é o Terapia Oncológica. Com 378 horas-aula na modalidade presencial, ele vai formar equipes
interdisciplinares habilitadas a prestar melhor assistên-

FELUMA

cia ao paciente em todos os estágios de umas das doenças mais desafiadoras. “A empatia entre os profissionais
que lidam com a Oncologia é a chave para oferecer
cuidados abrangentes”, diz a coordenadora Fernanda
Coelho. Ela afirma que elementos importantes, como a
proximidade entre os profissionais de saúde e uma abordagem socioemocional adequada, tornam mais fácil ao
paciente enfrentar a situação e se dedicar ao tratamento.
A interdisciplinaridade também é o foco da pós Cuidado com o AVC, que será ofertada a partir do próximo ano.
Serão 360 horas-aula com o objetivo de preparar os profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico, tratamento e
reabilitação do paciente. O coordenador do curso, Jair Raso,
explica que o critério que guiou a escolha do corpo docente se baseou, sobretudo, na experiência no tratamento do
AVC. “Teremos um módulo prático realizado em hospital
para que os alunos possam observar a linha de cuidado do
AVC implantada na instituição”, explica o coordenador.
Além disso, o conteúdo do curso contemplará diagnóstico precoce, cuidado pré-hospitalar e de emergência
no CTI e nas unidades de internação e reabilitação. O
papel da Telemedicina e inovações do diagnóstico e
tratamento também serão trabalhados.
A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA COM SERES HUMANOS

O desenvolvimento de pesquisas clínicas no país tem
avançado e, com ele, crescem também as vagas para o

mercado de trabalho na área. Previsto também para
iniciar suas aulas no ano que vem, o curso de Pesquisa
Clínica com Foco em Centros de Pesquisa apresenta um
aspecto multidisciplinar e contempla um programa
pedagógico que tem o objetivo de preparar o profissional para o desenvolvimento de atividades específicas,
voltadas para a condução e monitoramento de estudos
clínicos de acordo com a legislação vigente. A coordenadora do curso, Profª. Luciene Barra Ribeiro, explica
que ele possui também conteúdo que contribuirá para
a gestão da carreira, incluindo aspectos éticos e bioéticos
intrinsecamente ligados ao desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos.
“O aluno sairá capacitado para atuar no mercado
como um profissional que apresentará competências
para ser coordenador de projetos, gerenciar estudos
clínicos em diferentes fases de desenvolvimento, aplicar
os conhecimentos e as legislações pertinentes à condução de estudos clínicos, apresentar e diferenciar funções
de quem atua nos centros de pesquisa, indústrias farmacêuticas e instituições que realizam ensaios clínicos”,
afirma a coordenadora.
O leque de profissionais que podem se inscrever é
vasto: biólogos, enfermeiros, médicos, biomédicos,
farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros. O curso terá uma carga horária
de 378 horas-aula, na modalidade presencial, e terá
duração de 21 meses.

FELUMA OBTÉM DIREITOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA
TREINAMENTO EM CODIFICAÇÃO DO CID 10
FUNDAÇÃO CRIARÁ FERRAMENTA DE TREINAMENTO DA OMS
QUE REÚNE DADOS E INFORMAÇÕES RELACIONADOS À SAÚDE
Indicadores de saúde são uma fonte de informação imprescindível para a tomada de decisões importantes em instituições especializadas. Isso porque a boa
gestão requer um banco de dados de informações de
saúde bem qualificado que subsidie planejamentos adequados não apenas no que se refere ao modelo assistencial, assim como no manejo do orçamento, muitas vezes,
extremamente enxuto em hospitais, clínicas, operadoras
e sistemas de saúde pública
A Classificação Internacional de Doenças 10ª versão (CID 10) está disponível em uma ferramenta eletrônica patenteada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e reúne, por meio de códigos, inúmeras

informações sobre sintomas e patologias que demandam atendimento.
A Feluma obteve o direito de desenvolver a ferramenta de treinamento na CID 10 junto à OMS. “São informações importantes para governos e gestores de saúde,
pois traduzem fielmente a realidade. Os dados expressam verdadeiramente a condição do paciente”, explica
Profa. Tânia Grillo, que coordena o projeto, juntamente
com as professoras Paula Daibert e Kely Pereira. Também
caberá à Fundação capacitar os analistas de informações
de saúde – profissionais credenciados a gerir tais dados
– para que a ferramenta seja utilizada de forma adequada
e possa oferecer os resultados esperados.
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700

procedimentos
realizados.

A Cirurgia Robótica Ciências Médicas - MG, em parceria com os hospitais Vila da Serra e Felício
Rocho, alcançou a marca de mais de 700 cirurgias robóticas realizadas em Minas Gerais. Além de
oferecer alta precisão, o procedimento é muito menos invasivo, possibilitando conforto e segurança
para quem precisa. Acesse o nosso site e conheça a tecnologia que já mudou a vida de centenas de
pacientes no estado.

Cirurgia Robótica Ciências Médicas - MG.
Ciência e tecnologia a serviço do desenvolvimento humano.
www.cirurgiarobotica.cmmg.edu.br
Mais informações:
(31) 3360-6100
contato@cirurgiarobotica.org.br
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