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Síndrome de burn out?
Sabia que ela não é rara
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Q

ual a semelhança entre a Ortopedia e a culinária? Para muitos,
nenhuma. Para o médico Ricardo
Savassi, ortopedista desde 1998, buscar
soluções para os problemas de seus pacientes é como encontrar o ponto certo
no tempero de um prato especial.
Especializado no tratamento de quadril,
mas sem deixar de atuar na ortopedia geral, o médico também tem outras especialidades: carnes, risotos e frutos do mar.
Isso porque o principal hobby de Ricardo
Savassi é cozinhar.
Em relação à área médica, Ricardo Savassi acredita que a atividade intensa da
Ortopedia encaixa com seu perﬁl. Atendendo pacientes de diversas idades e personalidades, o médico considera o campo
prevalente. “A ortopedia tem um senso
de pragmatismo grande, com muitas condições clínicas e doenças. A especialidade da área, quando a gente está de fora,
parece pequena, mas quando você entra,
percebe que é uma imensidão”, explica.
Já o interesse na cozinha vem desde os
sete anos. Pode-se dizer até que já estava
no sangue, pois a histórica padaria Savassi,
que deu nome ao bairro homônimo, pertenceu a seus antepassados. Ele aprendeu
muito sobre massas italianas justamente

Fale com a gente
(31) 2555-5148

com o avô, que tinha uma padaria no bairro Floresta. Ricardo lembra que, antigamente, todo domingo havia almoços com
pratos como macarronada e capeletti.
Hoje em dia, o médico continua a tradição
e cozinha todo ﬁnal de semana.
Ainda que seja um hobby, Ricardo se
dedica com aﬁnco, de maneira paralela
à sua proﬁssão. Ele caracteriza ambas as
atividades como tipos de procedimentos
que exigem planejamento, técnica, instrumental adequado, conhecimento do processo e previsibilidade de problemas. “Então, a prática ajuda muito, pois uma coisa
é o livro e outra coisa é o que acontece
no mundo real, onde você precisa atuar
de todas as maneiras, tanto em uma sala
de cirurgia quanto em uma cozinha. Se um
equipamento dá defeito, por exemplo,
você tem que ter sempre um plano B. Isso
é bem igual”.
Dr. Ricardo, próximo da cozinha desde
criança, também valoriza a função social
do espaço: “Você tem que ter bons relacionamentos com ﬁlhos, esposa e amigos. E a comida agrega muito, porque é
um evento para o qual você se doa e que
sempre busca a união de grupos”, reﬂete.
E-mail: ricardosavassi@yahoo.com.br
Consultório: (31) 3222-5069

Tem alguma dúvida, sugestão ou reclamação? Nós queremos ouvir você.
Envie seu e-mail para comunicacaobhcoop@gmail.com

Mudança de hábitos
A psicóloga Cláudia
Memória analisa estudo
que mostra que quase
metade de nossas
decisões são tomadas de forma
automática.
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Esgotamento do ego
O empreendedor Social,
Arnóbio Morélix, explica
o que é “esgotamento
do ego” e como isso pode
afetar nossas decisões do dia-a-dia.
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Entrevista
Especializada em atender
médicos, a contadora
Patrícia Dutra fala de sua
experiência contábil no setor.
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EDITORIAL

É

Dr. Arnóbio Moreira Félix

com alegria e entusiasmo
renovado que chegamos à
terceira edição do nosso jornal.
Mesmo ainda em fase inicial de
maturação e visibilidade, já temos evidências dos bons rumos
que o projeto vem alcançando.

O

Jornal da BHCOOP é um veículo de comunicação entre a
cooperativa e os seus associados e com alcance exponencialmente maior, na medida que cada jornal é lido, em média, por
cinco pessoas e que, em função de veicular matérias atemporais
e apartidárias, apresenta vida útil muito maior. Ademais, além da
entrega diretamente no domicílio do médico cooperado, o jornal
também é distribuído em clínicas, hospitais e aos parceiros anunciantes. Necessário dizer, ainda, que a versão eletrônica do Jornal
da BHCOOP é enviada, através de e-mail, para mais de cinco mil
endereços eletrônicos, para público altamente segmentado. Tudo
isso contribui para que um número cada vez maior de pessoas
esteja tendo contato com essa publicação, valorizando os nossos
colunistas, valorizando os nossos patrocinadores e valorizando, é
claro, a BHCOOP e os seus associados.
Vivemos uma época de aceleradas mudanças na economia, na
política, na velocidade da informação, nos hábitos sociais, nos relacionamentos, nos modelos de negócio e também no mercado
de saúde suplementar. Momento de poucos recursos e que impõe às instituições de saúde, às cooperativas e aos médicos a necessidade de repensar as suas estratégias e de rever a gestão de
suas receitas e seus custos. Clínicas de saúde, ditas populares, tornaram-se atrativas para grande parcela da população que, tendo
perdido seu plano de saúde, recorre a essas clínicas como alternativa aos altos custos praticados pelo tradicionalismo do setor de
saúde. Milhões de pessoas perderam o plano de saúde em 2018,
como reﬂexo da crise ﬁnanceira. Estamos às voltas com a Telemedicina e ainda não sabemos o alcance ou as consequências desta
nova ferramenta de atendimento à saúde. Além da expansão das
escolas de medicina nas últimas décadas, formando milhares de
novos médicos a cada ano, ainda temos o aporte dos médicos estrangeiros que chegam ao Brasil e dos médicos brasileiros que se
graduaram em faculdades do exterior. O ensino médico também
alcançou as plataformas de Educação à Distância e os cursos virtuais de pós-graduação também se proliferaram. Para termos uma
ideia, o Brasil já conta, atualmente, com mais de 400 mil médicos.
O que precisamos fazer? Apenas reclamar não ajudará em
nada. É preciso estar unidos enquanto cooperativa e exercer os
nossos direitos e deveres cooperativistas. Precisamos somar forças e competências e buscar um atendimento cada vez mais qualiﬁcado ao nosso cliente ﬁnal. Se assim procedermos, teremos êxito
e longevidade para sermos competitivos neste difícil mercado.
A BHCOOP está atenta a tudo isso e estaremos ao lado do cooperado nesses desaﬁos. Pretendemos que o nosso Jornal seja elo
de relacionamento e de fortalecimento. Leia, comente, critique,
mostre a outras pessoas, traga sugestões, envie textos para futuras publicações e faça contato com os nossos colunistas ou com o
corpo editorial. Por ﬁm, mas igualmente importante, prestigie os
anunciantes do nosso Jornal. São eles que viabilizam a existência
deste projeto.
Nesta edição, delicie-se com o ortopedista, Dr. Ricardo Savassi,
especialista em quadris humanos e em saborosas receitas gastronômicas. Iniciamos uma seção de “obituário”, revivendo e reavivando a memória do Dr. José Silveira, um dos fundadores do hospital Socor. Nas colunas, textos enriquecedores sobre a Síndrome
de Burn Out, evolução da espécie humana, dicas valiosas para
mudança de hábitos e produtividade, uma coluna sobre virtudes e
uma entrevista com a contadora da BHCOOP, Dra. Patrícia Dutra.
Aproveite!
Cordial abraço!

Dr. Arnóbio Moreira Félix - Ortopedista
Diretor Administrativo da BHCOOP
morelix.bh@gmail.com

EXPEDIENTE
Informativo da Cooperativa de
Saúde de Belo Horizonte - BHCOOP
Rua Tupis 1523, Sala 03
Barro Preto - BH/MG
Telefone: (31) 2555-5148
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OBITUÁRIO
“Se ele não
tivesse existido
não sei se tudo
teria acontecido
da forma que
aconteceu”

Dr. Castinaldo Bastos exalta Dr. José Alberto da Silveira

A

o sentar-se para relembrar a vida do
amigo e cardiologista, José Alberto da
Silveira, um dos fundadores do Hospital
Socor, o Dr. Castinaldo Bastos Santos surpreende ao aﬁrmar: “Nós estamos conversando aqui em uma mesa que data do início do
Socor”. Desde 1968, a equipe que coordena o
Hospital se reúne em volta da mesa cinquentenária.
O primeiro coordenador desta jornada foi o Dr. Silveira, o homenageado na primeira sessão Obituário do Jornal da BHCOOP, na qual
contaremos um pouco sobre a história de personalidades revelantes da medicina que não estão mais entre nós.
Falecido em 2012, aos 80 anos, o Dr. Silveira fazia parte da clínica
cardiológica do Hospital Felício Rocho em 1967. No ano seguinte,
ele e mais sete cardiologistas se afastaram da clínica e inauguraram
o Hospital Socor. O Dr. Castinaldo foi um desses fundadores e lembra que Silveira coordenou todo o processo com um jeito próprio:
“Ele era um homem sério, enquadrado, correto, amigo e diligente.
Não se limitava a mandar. Aliás, ele não mandava, ele pedia, porém era um pedido interpretado como uma ordem por todos nós.
Mas ele pedia e também fazia. Então o Socor foi construído dessa
forma pelos oito médicos, que, na realidade, constituíram não só
uma equipe de trabalho, mas também uma relação de amizade e
respeito muito grande”.
O Dr. Silveira ﬁcou na diretoria do Hospital Socor até 2009 e também manteve um consultório até a segunda metade dos anos 1980,
quando o fechou após 30 anos de serviço. Segundo Castinaldo, ele
se tornou cada vez mais conhecido na estrutura cardiológica de BH,
tendo sido presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia duas
vezes, além de presidente da Federação Mineira de Fundações e
Associações de Direito Privado.
Ainda que coordenadas por Silveira, as atividades em volta do
Hospital Socor só eram desenvolvidas após a aprovação de todos
os sócios. Olhando para a mesa presente durante toda essa história, Castinaldo lembra como eram as deliberações: “A gente se
reunia aqui, eu trazia o assunto e discutia-se. Se houvesse consenso, aquilo prosseguia. Se não, havia dois caminhos: ou descartava
de imediato a ideia ou então se adiava para outra reunião. Assim,
aquilo introjetava na mente de cada um. A maioria era sempre “os
oito”. E, nesse particular, o Dr. Silveira era decisivo, pois ele não
impunha nada e respeitava o posicionamento de todos nós”.
Além de coordenar o desenvolvimento do Hospital ao lado dos
sócios, Silveira também se preocupava com a área acadêmica do
Socor, incentivando a participação em congressos e o desenvolvimento de cursos, que se tornaram referências na área. “Tivemos, a
vida inteira, um programa de ensino de difusão do conhecimento
cardiológico. Até hoje temos. Então, em qualquer hospital de BH
em que você chegar, tem gente formada aqui no Socor”, orgulha-se.
Dessa forma, o Hospital Socor ganhou destaque na área médica, como enfatiza o Dr. Castinaldo. “Socor foi pioneiro em tudo
na cardiologia de Belo Horizonte. Tivemos o primeiro serviço de
hemodinâmica. A primeira máquina de hemodinâmica, nós que
compramos. A primeira ergometria e a primeira medicina nuclear
também foram aqui”. Pensando na importância do Dr. Silveira nessas conquistas, Castinaldo aﬁrma: “Se ele não existisse, eu não sei
se tudo isso teria acontecido da forma como aconteceu”.
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O Doutor tem burn out?
“Por mais óbvio que possa parecer, é necessário
esclarecer que é uma utopia esperarmos uma
população sadia, bem tratada e bem
atendida num contexto de médicos doentes”

Dr. Nilo Edgar Jardim Filho
Médico Psiquiatra
CRM 31883 / RQE 15175
www.drnilopsiquiatra.med.br

E

m geral médicos são pessoas hiperdinâmicas, envolvidos nas múltiplas
tarefas do seu ofício. Mas com o tempo, aquele doutor cuja energia inspirava a
todos, dedicado, que atendia a inúmeros
pacientes e demandas, foi se transformando. Tornou-se amargo, irritadiço, pessimista, sem volição e muito triste. Passou a ser
grosseiro e irônico com alguns pacientes,
o que muitas vezes lhe rende reclamações,
deixando-o ainda mais frustrado com o
trabalho. Em casa, as coisas também não
vão bem, não há mais sorrisos e brincadeiras com os familiares, foge das atividades
de lazer ou prazer, se isola e ﬁca apático.
Atribui prontamente seus sintomas à sobrecarga de trabalho.
Temos, nesta sucinta descrição, um colega com burn out! Isso mesmo, ele foi
consumido como um combustível ou um
palito de fósforo, até que a chama se
apagou. A síndrome não é rara, podendo
chegar a mais de 20% de prevalência em

algumas especialidades médicas.
Eliminar a causa é o ideal, o que muitas
vezes não é possível de imediato. A psicoterapia é importante para a conscientização de que houve abuso da capacidade de trabalho e para que o indivíduo se
valorize como ser humano, não apenas
como médico. Um planejamento de redução da intensidade e duração do trabalho deve ser elaborado, exigindo que
o indivíduo e sua família elejam a saúde
do médico como prioridade.
Na Síndrome do Esgotamento Proﬁssional - burn out -, alterações biológicas se
instalam no Sistema Nervoso Central, ainda que no nível molecular. Com o excesso
de hormônios do stress e neurotransmissores liberados inadequadamente, seguidos de fadiga adrenal, torna-se mandatória a intervenção psicofarmacológica
para melhor recuperação. Geralmente, a
resposta a antidepressivos é muito boa,
associada ao afastamento temporário do

trabalho. Ansiolíticos, indutores do sono
e até mesmo antipsicóticos em baixas doses podem ser úteis. Avaliação endocrinológica é necessária. A boa resposta aos
psicofármacos não deve ser interpretada
como a solução do problema.
Por ﬁm, nosso trabalho como médicos
é também investir em comunicação para
que Estado, iniciativa privada e população entendam que a saúde do médico e
demais proﬁssionais correlatos é de interesse de todo o País. Por mais óbvio que
possa parecer, é necessário esclarecer
que é utopia esperarmos uma população
sadia, bem tratada e bem atendida num
contexto de médicos doentes. Através
dos órgãos de representação, medidas
devem ser tomadas no sentido de divulgar a realidade dos médicos brasileiros e
conscientizar nossa sociedade tão contaminada por fakenews que nos desqualiﬁcam, em função de interesses ideológicos
e econômicos antipatrióticos.
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• Oferecemos a prestação de serviços contábeis em geral, cálculo
de impostos em geral, inclusive ganho de capital e ITCMD, e departamento pessoal, para pessoas físicas e jurídicas.
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• Atendimento a eventuais fiscalizações, prestação de contas,
esclarecimentos em assembléias, constituição de empresas e
acompanhamento rotineiro nos órgãos públicos.

contabilidade é uma importante ferramenta de gestão, prestando suporte para a tomada de decisão e salvaguarda do patrimô- •
nio pessoal e empresarial.
•
Foi com esse intuito, há 20 anos, que criamos a P - C  G E - um escritório especializado na
•
prestação de serviços contábeis para profissionais na área médica;
certificado pelas normas ISO 9001:2008.
Patrícia Adriana Dutra de Faria
Sócia Administradora
Contabilista CRC/MG 067.461-0/2
Especialista Contabilidade Avançada
e Gestão Empresarial
31 98716-5026
patricia@prezario.com.br

Impugnação às autuações federais, estaduais, municipais, outras.
Elaboração de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
com Livro Caixa
Análise de melhor opção tributária para sua renda.

Rua São Sebastião do Paraíso, 411 - 20 andar - Bairro Itapuã - Pampulha,
Belo Horizonte/MG - CEP 31.710-080

Telefones:

31

3224-7733 /

31

98716-4377

www.prezario.com.br / CRC/MG 007185-03
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ORIGEM E DESTINO
Dr. David Pereira Neves
Médico Veterinário e
Parasitologista
Prefessor e autor
de dezenas de livros
davidneves1939@gmail.com

E

sse título se assemelha a uma novela
mexicana, mas alguém tem dúvida
sobre as trajetórias e os meandros
insanos da caminhada humana? Desde
nossas origens africanas, seguidas pela
dispersão planetária e até a organização
das sociedades mostramos com clareza
que jamais seguimos uma linha reta e jamais fomos solidários com nossos companheiros de jornada, sejam eles, humanos,
bichos ou plantas. Como isso me fascina
e me entristece, vou resumir essas ideias,
antes desenvolvidas em um livro que escrevi recentemente.
Pois bem, paleoantropólogos, buscando
nossas origens através de pesquisas com
fósseis humanos, aﬁrmam que os primeiros
hominídeos - os Australopithecus - surgiram
há cerca de 6 milhões de anos na África
Oriental e viveram em diferentes regiões
africanas por outros milhões de anos. Nesse
período, seguramente se tornaram dominadores, pois tudo indica que eram mais inteligentes e habilidosos que os demais concorrentes do espaço e do alimento por ali existentes. Já os primeiros fósseis pertencentes
ao gênero Homo só foram encontrados há
2.5 milhões de anos, também na África. Mas
essas descobertas, seguindo as evidências
evolutivas darwinianas, têm sofrido contestações terríveis, pois os fundamentos bíblicos aﬁrmam o contrário, que nós humanos
somos originários de Adão e Eva. E hoje, o
recrudescimento de teocracias fundamentalistas (em nosso país e em diversos outros),
adeptas de diferentes credos religiosos, tem
promovido um perigoso repúdio a essas
evidências evolutivas, gerando retaliações
e perseguições aos não crentes. Felizmente, a parcela lúcida desses mesmos credos
religiosos aceita que a natureza, como a
conhecemos, é fruto de longo, contínuo e
permanente processo evolutivo, graças à interação e à interdependência das espécies,
que buscam o equilíbrio e a sobrevivência.
As espécies conhecidas do gênero
Homo eram o H. habilis, H. rudolfensis,
H. robustus H. ﬂoresiensis, H. erectus, H.
heidelbergiensis, H. neanderthalensis e ﬁnalmente o H. sapiens. Sabe-se que o H.
heidelbergiensis teve origem na África há
um milhão de anos, migrando mais tarde
para a Europa. Era uma espécie esguia,
inadequada para conviver em clima tão diverso do de sua origem. Ao que tudo indica, pressões evolutivas climáticas, atuando
durante milhares de anos, promoveram o
surgimento do Homo neanderthalensis,
mais atarracado, com capacidade craniana maior e mais bem adaptado ao frio. Os
primeiros fósseis descobertos dessa espécie indicam ter ela surgido entre 500 e 600
mil anos atrás, com ampla distribuição pela
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Europa, porém sempre com populações reduzidas. Há cerca de 200 mil anos foram
descobertos na África os primeiros fósseis
do H. sapiens. Inteligente, criativo, esperto,
hábil, forte e capaz de imaginar artifícios,
ﬁcções e soluções nunca antes vistas na Terra, o H. Sapiens dominou a tudo e a todos.
Curioso, prolíﬁco e dominador, dispersou-se
por diferentes regiões, chegando à Europa,
onde conheceu e conviveu com o H. neanderthalensis. Tudo indica que o encontro
dessas duas espécies ocorreu há cerca de
60 mil anos, convivendo durante longo período e provavelmente tenham até se mestiçado. O fato é que, talvez por mestiçagem
ou por dominação truculenta, os neandertais desapareceram, permanecendo apenas
nossa espécie, prolíﬁca, criativa e ambiciosa.
Nosso DNA, seguindo o mesmo modelo competidor próprio de todos os seres
vivos, permitiu a proeza de dispersar-nos
pelo mundo, construindo vilas, impérios
e sociedades complexas como as nossas
atuais. Fazendo analogia, podemos dizer
que se a Natureza foi capaz de desenvolver
biodiversidade espetacular, nossa espécie
foi responsável em produzir tecnodiversidade maravilhosa. Por outro lado, agindo
como um parasito suicida que mata seu
hospedeiro, temos repetido continuamente insanidades para com o Planeta que nos

“Seria possível termos um destino diferente
do prognóstico sombrio que nos cerca?”
hospeda. Sem sombra de dúvida, o Homo
sapiens sapiens, apesar de toda sua magníﬁca inteligência, ainda não se deu conta de
que a Natureza não é uma mercadoria que
está sempre disponível para atender seus
lucros, seus desperdícios, seu consumismo
e seu crescimento populacional. Ainda não
se deu conta de que somos apenas um dos
componentes da sinergia vital, em que cada
espécie tem um papel especial para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente.
Ainda não se deu conta de que o bem estar
social e o ambiental devem ser os objetivos
primordiais de uma sociedade que busca a
sustentabilidade e a equidade. Ainda não
se deu conta de que, agindo sem a consciência ambiental estará irremediavelmente
caminhando na direção de sombrio destino.
Continua agindo como parasito suicida que
mata seu hospedeiro, no caso, nosso Planeta. Em quais situações podemos dizer que
um parasito se torna suicida? Podem ser
situações variadas, porém as mais frequentes são: carga parasitária elevada, virulência
da cepa do parasito, deﬁciência do sistema
imune do hospedeiro. Ao fazermos analogia
com essas situações vemos que existem fortes coincidências entre nossas sociedades e
o Planeta, tais como: excesso populacional
(oito bilhões de habitantes), atitudes predatórias e dominadoras constantes, esgotamento dos recursos naturais. Acresce-se a
isso tudo a recaída aguda de sintomas de
intolerância ideológica e teológica, os quais
impedem ver a sociedade como um todo e

o meio ambiente como nossa moradia. Se
cada uma dessas ﬁlosoﬁas é perversa isoladamente, quando associadas e atingindo o
poder, montam uma teocracia intransigente
como a inquisição, tornando-se fratricida.
Dentro desse contexto obscuro, os cidadãos independentes, a cultura, a educação
e o meio ambiente se tornam vítimas indefesas. A história mostra que, em momentos de
transição, o dito Homo sapiens impensadamente sucumbe àquelas ﬁlosoﬁas, alimentada por crenças e dogmas dominadores, levianamente difundidas como verdades eternas e puras. Esses sintomas indicam doença
grave, cuja terapêutica demanda paciência,
diálogo e total respeito aos ditames do bom
senso, da equidade social e da justiça. Em
verdade, essa doença vem se alastrando,
mas, por outro lado, a história também
documentou que esses comportamentos
radicais têm curta duração e exercem forte pressão social capaz de promover uma
nova etapa evolutiva de nossa espécie. Ao
observarmos a Natureza, sabemos também
que, após tsunamis, vulcões e tempestades,
ocorrem regenerações magníﬁcas do ambiente anteriormente devastado. Será que
realmente precisamos estar passando novamente por essas pressões evolutivas para
mostrar que o obscurantismo das ideias está
muito distante da justiça, da fraternidade e
da solidariedade?
Mas a novela mexicana costuma apresentar ﬁnal feliz. Será possível termos um
destino diferente do prognóstico sombrio
que nos cerca? Talvez as pressões evolutivas vivenciadas hoje, de acordo com
as teorias darwinianas, sejam o caminho
para alcançarmos um nível evolutivo mais
elevado e factível. Eu pessoalmente acredito nisso. A paleoantropologia nos indica
que o período ou intervalo de surgimento das duas últimas espécies do gênero
Homo se encurtou. Se o Homo sapiens
surgiu há 200 mil anos, podemos inferir
que, no entardecer do século XXI, uma
nova espécie humana deverá prevalecer
na face da terra. Essa nova espécie não
terá modiﬁcações ósseas como ocorreu
com as que nos precederam, mas terá
como característica a modiﬁcação de nosso genoma intelectual e emocional. Essa
nova espécie humana não necessitará de
teologias e ideologias, típicas do Homo
sapiens. As pressões evolutivas em curso
estão gerando a nova espécie, o Homo
sapiens solidarius, capaz de mudar o
destino de nossas sociedades e permitir
a manutenção da vida em nosso maravilhoso Planeta. Se a fase obscurantista
promoveu tristeza e preocupação entre as
pessoas de boa vontade, os sinais dessa
nova evolução podem ser vistos com alegria e esperança nas sementes de acolhimento e de solidariedade plantadas pelo
programa “Atados: juntando gente boa”
e pelos movimentos da “Agroecologia”.
São os sinais alvissareiros da chegada da
nova espécie.
Quem sobreviver verá.
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Sete motivos que podem
levar a um processo médico

COLABORADORA
DESTAQUE:

Vejam, de forma sintética, os sete pontos encontrados no estudo publicado no
livro “Blink”, cujo autor é o americano Malcon Gadwell, que trata das razões
pelas quais os médicos são processados, nos EUA:
1- Os pacientes não processam os médicos de quem eles gostam;
2- Na maioria das vezes, o processo médico não ocorre por erro médico real, e sim
pela forma como o paciente é ou foi tratado pelo médico;
3 - Os pacientes diﬁcilmente processam os médicos que os tratam com humanidade, respeito e dignidade;
NOME: Viviane Santana
4- Muitas vezes, os especialistas mais qualiﬁcados e os mais arrogantes, que tratam Idade: 33 anos
Função: Assistente Financeiro
pacientes como se fossem seres inferiores, são os médicos mais processados;
5- Quanto maior o tempo do atendimento médico, menores são as chances de o “O que signiﬁca, para mim,
trabalhar na BHCOOP?”
médico ser processado;

6- Os médicos menos processados são aqueles que orientam pacientemente, ex- “Sinto orgulho em fazer parte da equipe.
plicam até o paciente entender bem, veriﬁcam se restou alguma dúvida e fazem Atuo na BHCOOP desde os 16 anos e penso
que o meu trabalho preenche a maior parte
escuta ativa (demonstram interesse real em ouvir o que o paciente deseja falar);
da minha vida e, diante disso, a melhor ma7 - Utilizar tom de voz dominante (autoritário) aumenta a chance do médico ser neira de me manter realizada como proﬁssional é fazer o que eu gosto com prazer e
processado.
Portanto, o que o estudo pretende demonstrar é que o processo médico, na dedicação”.
maioria das vezes, não está ligado ao erro proﬁssional, mas, sobretudo, ao modo
como o médico se relaciona com o paciente.
Elogio para a segunda edição
Pensando no acolhimento aos pacientes e na importância da relação médico-pa- Como faz total diferença para nós, leigos,
ciente, julgamos importante divulgar esse estudo no Jornal da BHCOOP.
um exemplar médico de respeito, que venha

Anuncie no JORNAL DA BHCOOP

(31) 2555-5148

SUA EMPRESA NO CAMINHO CERTO

comunicacaobhcoop@gmail.com

Vamos conversar?

a nos esclarecer constantes dúvidas. Principalmente com assessoramento de conﬁança
absoluta.
DEUS aumente os seus caminhos.
Parabéns!
Luiz Renato Rodrigues – Empresário

ABRANGÊNCIA

P
E

scritório de especialidades jurídicas, certificado pela norma ISO 9001:2008, com
profissionais atuantes nas diversas áreas do
direito, prestando consultoria e assessoria
jurídica nos ramos do direito público e privado
Dra. Patrícia Adriana Dutra de Faria
Sócia-administradora
Advogada
OAB/ MG 123.367
31 98716-5026
patricia@prezario.com.br
www.dfpjuridico.com.br
OAB /MG 3535

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

restação de serviços jurídicos para
pessoas físicas e jurídicas
Inventário
Ações de família
Previdenciário
Cível
Trabalhista
Tributário
Empresarial
Penal
Eleitoral
Administrativo

Telefones:
31 3224-7733 / 31 98716-4377
Dr. Arnóbio Moreira Félix

0
andar
Rua Sebastião do Paraíso,
Mágico411
Bill- 2
Morélix
Bairro Itapoã / Pampulha
BH/MG
(31) 3267-0091
CEP 31. 710-080 www.magicobill.com
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Saiba como mudar
os seus hábitos
Cláudia Maia Memória
Neuropsicóloga - interessada em educação e
inovações em saúde
www.claudiamemoria.com.br
contato@claudiamemoria.com.br

P

rovavelmente no início deste ano
você pensou o que gostaria para
2019, certo? Talvez, nesta lista, estejam desejos como começar uma dieta, fazer academia, trabalhar em nova
área, estudar inglês ou sair de um relacionamento tóxico. Veja que mudar
envolve atitude, e um curioso estudo
descobriu que apenas 60% das decisões que tomamos diariamente são
efetivamente decisões. Os outros 40%
são hábitos - ações que se repetem
com frequência e regularidade - isso
quer dizer que, quase metade das nossas “escolhas” são tomadas de forma
quase automática.
Você deve estar se perguntando:

“por que é difícil mudar?” ou “qual é o
fator que leva algumas pessoas a alcançarem seus objetivos, enquanto outras
permanecem na mesma situação?”
Para começarmos, é importante saber que o hábito é formado por três
elementos básicos: gatilho, rotina e
recompensa (e que quanto maior e
mais prazerosa for, maior a chance de
o hábito se repetir!). Por exemplo, vamos imaginar alguém que deseja largar
o cigarro: ao sentir vontade de fumar
(gatilho) é necessário encontrar outras
formas de alívio do estresse, como uma
atividade física (rotina), uma vez que é
importante fornecer outras formas de
bem-estar (recompensa).

Alguns passos para mudar hábitos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Comece mudando um hábito mais fácil. Sentir-se bem-sucedido lhe dará
ânimo para os próximos passos;
Evite radicalismos - não tente mudar vários hábitos de uma vez só. Lembrese de que sua força de vontade tem limite e você precisará muito dela nesse
começo;
Tome consciência fazendo anotações - identiﬁque o gatilho, a rotina e a
recompensa. Ao reconhecer padrões, você conseguirá criar uma estratégia
efetiva de como mudar seu comportamento;
Tenha expectativa realista - não espere acertar 100%, pois o processo pode
ser lento;
Assuma o compromisso de mudar um hábito publicamente. Isso fará que
você pense duas vezes antes de não cumprir o combinado;
Deﬁna metas e atividades a partir de planos, pois a melhor forma de prever
o futuro é criá-lo. Para essa preparação, existem vários aplicativos para lhe
ajudar;
Reconheça os seus progressos - isso lhe dará a real noção de que você está
no controle das mudanças;
Tenha claro qual é o seu propósito com o novo hábito, assim, as chances de
voltar atrás serão bem menores.

Lembre-se: daqui a um ano, você gostaria de ter começado hoje! Mãos à obra!?
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VIRTUDES
Cláudio Eustáquio Duarte
Coronel da Reserva do Exército Brasileiro
Graduado em Direito e em Educação Física
claudio_duarte@hotmail.com

Perseverança - Jovem, com 23 anos,
Abraham Lincoln candidatou-se ao Parlamento em Illinois e foi derrotado. Ingressou
nos negócios, faliu e levou dezessete anos
para pagar as dívidas.
Apaixonou-se por Ann Rutledge, e ela morreu com 22 anos.
Fracassou em pleitear indicação para o
Bureau de Terras dos EUA. Em1854, foi vencido ao candidatar-se ao Senado. Em 1856,
foi candidato à vice-presidência e perdeu.
Em 1858, foi derrotado por seu arquirrival,
Douglas, para o senado.
Grandes revezes!... Mas, depois de tudo
isto, foi eleito presidente em 1860 e tornou-se um dos maiores presidentes da República dos EUA, senão o maior.
Quando pensas numa série de insucessos,
não te sentes pequeno ao ﬁcares desencorajado apenas porque atravessas época difícil
em tua vida?
(Adaptação de “Estás Desanimado?”,
de autor desconhecido).

Amizade - Damon e Pítias, ﬁlósofos pitagóricos do tempo do tirano Dionísio, tornaram-se célebres pela amizade que os ligava.
Condenado à morte, Pítias pediu ao déspota prazo para arrumar as coisas da família, e
Damon ofereceu-se para morrer no lugar do
amigo caso ele não voltasse em tempo.
No dia do suplício, Pítias se apresentou.
Dionísio, tocado de tão grande e mútua lealdade, indultou o condenado e pediu aos
amigos que o aceitassem para formarem,
juntos, um grupo de três. (Petit Larousse
Universal).
E você? Tem amigos que se ofereceriam
para morrer em seu lugar?
Tem amigos por quem você se ofereceria
para morrer no lugar dele?
Tem amigos que voltariam por você?
Você voltaria por alguém?
Honrar Pai e Mãe - Antigamente, em Roma, o código penal não previa o
parricídio, considerando que tal crime não
poderia ocorrer. Quando no ano 200 a.C.,
L.Ostius matou o pai, os romanos ﬁcaram
tão revoltados que coseram o parricida num
saco com um cão, um galo, uma víbora e
um macaco – e lançaram-no ao mar. (Joseph
Haydn, Dicionário de Datas).
Pena cruel? Haverá crueldade maior que
matar os pais? O preceito bíblico“Honrar pai
e mãe” vem do Antigo Testamento.
Papel dos Médicos -

Se podeis
curar, curai; se não podeis curar, acalmai; se
não podeis acalmar, consolai.
(Augusto Murri, médico italiano)

Priorize como se estivesse
administrando um país

O “esgotamento do ego” e como isto afeta todas
as decisões que você toma, todos os dias
Arnóbio Júnio Alves Morélix
Diretor de Pesquisa na Startup Genome e Data Scientist in Residence
na Inc Magazine, uma das maiores revistas de negócios dos EUA.
Belo-horizontino, trabalhando no Vale do Silício.
arnobiomorelix@gmail.com

A

s tarefas do dia-a-dia podem nos esgotar. Trabalhos, aulas e documentos, todos se acumulando ao mesmo
tempo, são exaustivos. Isso é, ﬁsica e mentalmente, desgastante. E se você já olhou
para uma tela de computador, tentando fazer um trabalho, mas se viu arrastado para
o Facebook ou Youtube, você sabe do que
estou falando.
Quando esse tipo de exaustão mental
acontece, não podemos mais pensar criativamente. Parece que nossa capacidade
de decidir está diminuída e que somos um
pouco impotentes. Mas o que realmente
aconteceu? Nossa força de vontade nos
deixou?
Por mais estranho que pareça, acontece
que é praticamente isso. O cientista Roy
Baumeister, da Universidade Estadual da
Flórida, mostrou que nosso poder mental
pode literalmente nos abandonar. Ele chama isso de “esgotamento do ego” e a maneira como funciona é realmente bastante
simples. Todos nós temos certo nível de
energia mental para tomar nossas decisões
ao longo do dia e usamos essa energia
mental para todas as decisões conscientes

em nossas vidas, desde as mais soﬁsticadas
e importantes até as mais mundanas. Então, toda vez que decidimos o que vestir, o
que comer ou se devemos ou não conferir
o que está acontecendo no Facebook, nossa energia mental está sendo usada. É essa
mesma energia que você usará para tomar
as decisões mais importantes da sua vida.
Então, como lidamos com isso? Existe
uma solução. Alguma vez você já se perguntou como algumas pessoas - como políticos, artistas, executivos - podem realizar
muito mais coisas com as mesmas 24 horas
do dia que todos nós temos? Colocar suas
vidas no piloto automático é um dos seus
segredos. Eles automatizam atividades
mundanas e economizam energia mental
para as mais importantes.
De acordo com a Vanity Fair, o ex-presidente Obama dizia: “Você verá que eu uso
apenas ternos cinzas ou azuis. Estou tentando reduzir decisões. Eu não quero tomar decisões sobre o que estou comendo
ou usando, porque tenho muitas outras decisões a tomar”. De maneira semelhante,
Robert Pozen, da Harvard Business School,
defende o mesmo princípio: colocar coisas

que não são importantes no piloto automático e economizar sua energia mental
para situações e pessoas que realmente
importam. É claro que colocar as coisas
no piloto automático pode ser bem fácil
para um presidente ou para um executivo
de Harvard. Eles podem ter um assistente
pessoal para fazer todas as coisas sem importância para eles. Mas como nós podemos fazer isso?
Uma das dicas é decidir na noite anterior
o que você vai comer no café da manhã e
que roupas você usará. Outra dica é fazer
a maior parte das tarefas prioritárias antes
de passar para atividades menos exigentes ou menos importantes. Livrar-se da
energia drenada de distrações também
ajuda. Por exemplo, eu mudei minha senha do Facebook para uma muito complicada que eu não sei de cor, e tenho que
copiá-la de uma pasta de minha área de
trabalho quando quero fazer o login. Desde então, tenho usado muito menos.
Quando falo em colocar a vida no piloto
automático, pode parecer estranho. Pode
soar como se eu estivesse sugerindo que
todos se transformassem em robôs que
não vivem a vida conscientemente. Mas,
na verdade, é exatamente o oposto. Automatizar os aspectos mundanos e sem importância de nossas vidas é um exercício
libertador e libera nossas mentes e consciências para experimentar e viver plenamente os aspectos importantes da vida.
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Patrícia Dutra:

a doutora

dos números

E

la não é médica. Mas está sempre pronta a dar
um diagnóstico quando o assunto é contabilidade. E engana-se quem pensa que a contadora Patrícia Dutra vive a rotina comum dos tradicionais
escritórios de contabilidade. Pelo contrário. Especializada no atendimento a proﬁssionais da medicina,
Patrícia Dutra está sempre se atualizando para oferecer soluções práticas e seguras aos clientes.
A experiência da contadora na área médica vem
de sua relação com a BHCOOP. Seu escritório atende à cooperativa desde 2000. Essa proximidade fez
com que ela identiﬁcasse um elemento quase que
desconhecido por muitos médicos: o Livro Caixa,
utilizado para fazer registros diários e escriturar
toda a movimentação ﬁnanceira de qualquer pessoa ou empresa. “A regra de ouro é a seguinte: se a
despesa está vinculada ao desenvolvimento proﬁssional, é possível abatê-la do Imposto de Renda. E
não é preciso ter um consultório”, explica Patrícia.
“Assim, é possível lançar gastos com celular, roupa proﬁssional, instrumental, material clínico e de
escritório, divulgação, CRM, Sindicato etc.”, acrescenta Patrícia, que aﬁrma estar sempre disponível
para orientar os médicos sobre o Livro Caixa e outras dúvidas.
Em relação à BHCOOP, o trabalho é ao longo de
todo ano. “A Cooperativa é uma pessoa jurídica
que tem uma movimentação mensal. Diariamente
ela emite e recebe notas, e repassa para os médicos. O nosso escritório faz essa contabilidade”,
explica.
Por ter características próprias, a contadora considera que a contabilidade para a área médica é bem
particular. Ao longo de sua trajetória, a contadora
se aprofundou no âmbito. “Nós nos especializamos
porque atendemos todas as fases que atingem o
médico: a cooperativa, a clínica (pessoa jurídica) e
a pessoa física. Então, o nosso maior diferencial é
esse serviço completo e amplo, que atende as três
pontas”, conclui.

Quiz

?
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CONSIDERE A PALAVRA PLANETAS
Tente formar 50 palavras usando as letras de PLANETAS. Palavras de 3 ou mais letras. Não pode repetir
as letras, exceto a letra A, que aparece 2 vezes.

“Nós nos especializamos porque atendemos todas as
fases que atinge o médico: a cooperativa, a clínica
(pessoa jurídica) e a pessoa física”

