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Regularidade é o segredo
O JORNAL DA BHCOOP tem feito entrevistas com
médicos cooperados, a fim de levar aos leitores o
perfil profissional do entrevistado e de mostrar suas
atividades e seu hobby fora do exercício da Medicina.
O Jornal traz hoje a entrevista com o Dr. Leonardo
Lanziotti, médico, ortopedista e cirurgião de joelho do
Hospital SOCOR, que tem o hobby de participar de
provas de rally.
Quando ocorreu seu ingresso no SOCOR?
Dr. Leonardo - Formei-me em Barbacena e ingressei no Hospital SOCOR como residente. Fiz residência
de ortopedia e me especializei em cirurgia do joelho.
Atualmente sou membro da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira
de Cirurgiões de Joelhos e da Sociedade Internacional
de Artroscopia e Ortopedia Esportiva.
Por que Ortopedia?
Dr. Leonardo - Cresci apaixonado por esportes;
assisto a competições de todas as modalidades esportivas. Jovem, sonhava tornar-me atleta, mas direcionei minha vida para a Medicina, profissão à qual me
dedico totalmente. Vi na Ortopedia a oportunidade
de associar a atividade profissional ao esporte; a Ortopedia é a área médica que tem maior relação com a
atividade física. O ortopedista está presente na vida
do jovem atleta, seja para proporcionar-lhe ganho de
performance, seja no tratamento de lesões inerentes
ao esporte, e na vida dos atletas veteranos e das pessoas idosas, dando-lhes suporte para manterem-se
ativos fisicamente.

Como participar de uma prova sem experiência?
Dr. Leonardo - O rally tem quatro categorias: light,
turismo, graduado e master. Obviamente, iniciei na
categoria light e hoje alcancei a “master” após sagrar
-me campeão mineiro graduado em 2018.
O rally é prova de velocidade?
Dr. Leonardo – Mais que velocidade, é prova de
orientação e precisão. Ao iniciar a prova, o competidor recebe uma planilha com o trajeto, pontos por
onde deverá passar, horários em que deverá passar
pelos locais e a velocidade do carro entre eles. A
dupla perderá pontos se não passar pelos pontos de
controle na hora estipulada na planilha. Será vencedor aquele que perder menor número de pontos no
trajeto.
O rally exige um navegador.
Dr. Leonardo - Meu navegador é minha esposa,
Priscila Nogueira, que me acompanhou no primeiro
evento e tomou gosto pelo esporte. Assim como eu,
ela desenvolveu grande espírito competitivo. Somos
apaixonados pela adrenalina das provas. É a esposa, a
navegadora e a companheira ideal. Nunca participei
de provas com outro navegador.

Em que o rally contribui para o exercício da Medicina?
Dr. Leonardo – Na Ortopedia não existe rotina;
novas lesões ocorrem a cada dia. O ortopedista vive
sob constante estresse. As corridas me trazem estresse diferente: foco na direção do veículo, total concentração na prova, novos desafios. O rally me trouxe
novas amizades, proporciona um mundo de fantasia e
Qual a meta do tratamento ortopédico de atletas me permite renovar energias para exercer com exceveteranos e idosos?
lência minha profissão.
Dr. Leonardo - As metas são possibilitar às pessoas a continuidade prazerosa do exercício físico e conseguir que o indivíduo não perca sua capacidade física, preservando-lhe a liberdade e a independência.
A população tem-se tornado mais longeva, e a falta
de funcionalidade do aparelho locomotor faz perder
muita qualidade de vida.
Qual a grande dificuldade da Ortopedia?
Dr. Leonardo - A necessidade de atualização constante. A cada dia, surgem novos tratamentos e novas
propostas. Cada caso ortopédico é um desafio.
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Dra. Carla Nazário, advogada,
desvenda o erro médico em
linguagem simples, bem
distante do complexo
“juridiquês” dos tribunais.

O aumento da longevidade
está a exigir atenção com a
poupança, e o Dr. Helton
Freitas orienta sobre as
vantagens de investir em
previdência privada da
Seguros Unimed.

Dr. Denerson fala sobre a
intensidade e importância
da presença dos pets nas
famílias. No Brasil são mais
de 52 milhões de cães, 22
milhões de gatos e 58
milhões de outras espécies.

Dr. Lincoln Lopes Ferreira,
Presidente da Associação
Médica Brasileira (AMB),
defende que, antes de
começarem a atuar, todos
os médicos sejam avaliados
de forma padronizada.

Vencedor do Mitsubishi Motorsport/2018, realizado em

Como surgiu o interesse pelo rally?
Salvador-BA, Dr. Leonardo tem, a seu lado no pódio, sua
Dr. Leonardo - Casualmente adquiri uma cami- esposa e navegadora Priscila, única mulher entre os
nhonete Mitsubishi. No ato da compra, recebi o con- vencedores.
vite para participar de uma prova organizada pela
Dr. Leonardo Lanziotti
montadora. Vi no rally a possibilidade de concretizar
Clínica CMH: 3225 3446 - Consultório: 3267 0091
o sonho de ser competidor e nunca mais parei.
www.facebook.com/leonardo.ortopedista/
Fale com a gente
(31) 2555-5148
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Dr. Marco Aurélio aborda novo
cuidado, diferente dos aspectos
corretivo, curativo e reabilitador, que os dentistas devem
dispensar aos seus clientes.

Tem alguma dúvida, sugestão ou reclamação? Nós queremos ouvir você.
Envie seu e-mail para comunicacaobhcoop@gmail.com
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A bióloga Alícia Coelho explica
a necessidade de implantação
da qualidade nos serviços de
saúde, como forma de melhorar o produto final e o atendimento ao público.

www.bhcoop.com.br
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Estimado leitor e
leitora. Chegamos à
quinta edição do Jornal da BHCOOP e estamos colhendo doces e saudáveis frutos deste trabalho inteiramente voltado para o relacionamento da cooperativa com os seus
associados e com a grande parcela de leitores que têm acesso ao Jornal.
O sucesso tem sido tão grande que já
havíamos ampliado a paginação e a tiragem
e, para esta edição, comemorativa de um
ano, aumentamos novamente a paginação,
chegando a 16 páginas, para acolher os belos textos e entrevistas, além de assegurar
os espaços dos nossos fiéis anunciantes.
De fato, passamos a estabelecer critérios
para a veiculação dos textos acatando aspectos ligados à cronologia do recebimento,
interesse para os leitores e coerência com a
nossa proposta editorial. Também temos
novos anunciantes querendo participar deste projeto e, neste momento, não temos
mais espaços publicitários disponíveis. Estamos felizes pelo fato de o Jornal ter se tornado superavitário e pela ótima aceitação de

todos. Neste mundo VUCA, ter viabilidade
em uma mídia, para muitos, considerada
ultrapassada, deixa-nos com enorme satisfação e consciência de que estamos no caminho certo.

maravilhosos acerca da convivência com os
Pets, ótimo texto sobre Ecopedagogia,
brilhante texto sobre Reminiscências do
Futebol, um texto sobre Saúde Bucal, outro
sobre Responsabilidade Jurídica por Erros
Médicos, um texto sobre Gestão da Qualidade nos Serviços de Saúde, outro sobre Avanços no tratamento das varizes e uma participação do atual Presidente da Associação
Médica Brasileira, também integrante do
corpo clínico do hospital Socor, Dr. Lincoln
Lopes Ferreira, que nos fala sobre a crítica
situação acerca da formação médica.

Deleite-se com a entrevista de capa com
o ortopedista Leonardo Lanziotti, destacado
em seu trabalho e um premiadíssimo atleta
do Esporte Motor. Aprecie uma matéria com
o Dr. Helton Freitas, conhecido de todos por
sua longa atuação como gestor de saúde e
atual coordenador diretor presidente dos
Seguros Unimed, com ótima carteira de produtos, viáveis e competitivos, que merecem
Como “vale-brinde”, curiosidades, eniga nossa atenção e investimento.
mas e elogios vindos de leitores. Lembramos
que neste jornal está veiculado o selo númePara os integrantes da Geração Baby Booro 04, da nossa promoção. Os que reunirem
mer e Geração X, chegou a hora de recordar o
cinco selos, sequenciados, concorrerão, na
tradicional Movimento Machão Mineiro,
próxima edição, ao sorteio de um tablet.
atualmente recolhido em observação dos
fatos, através de uma divertida entrevista
Fechando esta edição, uma reportagem
com o seu icônico representante, Luiz Ladeira, sobre o hospital Nossa Senhora de Lourdes,
o Jacaré. Como contraponto, um interessan- importante parceiro da BHCOOP.
te texto reverenciando o valor e a importânAproveite!
cia das mulheres.
Nossos colunistas nos ofertaram textos

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

JORNAL DA BHCOOP
REPERCUSSÕES
Fico feliz em participar deste projeto fantástico e que, tenho certeza,
Parabéns pelo Jornal. Agradável de ler e com matérias intevai ser só sucesso!
ressantes, o Jornal da BHCOOP tornou-se uma pausa compensadora
Sarah Fontana - Seguros Unimed.
na jornada diária. Te admiro muito e que o sucesso continue.
Lizangela Abreu - Diretora do Departamento Cultural ABOMG
Parabéns pelo belo trabalho e pela materialização de um
Ficou excelente! Parabéns pela iniciativa da publicação. Vou sonho, em grande estilo. Vida longa!
divulgar em breve nas nossas redes sociais. Abraços.
Ricardo Judice – Economista, professor e historiador.
Cláudio Magalhães - Mestrado UNA.
Estou muito feliz em fazer parte deste projeto e pretendo não
Que Maravilha! Parabéns por mais esta brilhante conquista.
mais sair.
Filipe Alvarenga
Zé da Cruz
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o termo “saúde aspecto nutricional. De maneira geral, os alimentos entram em nosso
bucal” se refere ao estado em que a pessoa está livre de dores, descon- organismo pela boca e não há como isentar a Odontologia da responsabifortos e alterações na boca e na face, os quais afetem sua qualidade de lidade de fornecer aos pacientes orientações sobre a saúde alimentar.
vida e impeçam que ela coma, fale ou se sinta socialmente confortável.
Quer individualmente, quer multidisciplinarmente, quer em
Acho que a OMS foi feliz na tentativa de definir “saúde bucal”, outras atuações odontológicas, o dentista deve, além de cuidar do bemtermo bastante complexo. Contudo, a saúde bucal precisa considerar estar das estruturas da nossa principal porta de entrada, fazer a supervitambém a educação com que se usa a principal porta de entrada do orga- são de que está passando por ela.
nismo, lembrando que, por essa porta, podem entrar coisas que fazem
bem e coisas que fazem mal à nossa saúde, seja na qualidade, seja na
quantidade dos alimentos ingeridos.
A educação alimentar faz parte do conjunto de hábitos que definirão aspectos corporais profundos, como o índice de massa corporal
(IMC) e níveis de açúcar e de gorduras na corrente sanguínea, determinantes diretos da condição de saúde da pessoa.
Das atuais especialidades odontológicas, praticamente todas
são de aspecto corretivo, curativo ou reabilitador, ficando uma lacuna no

Dr. Marco Aurélio G. Bomfim

Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial
Especializado na Abordagem Odontológica
aos Distúrbios do Sono
Rua Levindo Lopes, 333 / 909 - Savassi
Belo Horizonte - MG - Tel: (31) 3227 6443
maurelio@almg.gov.br - marcoortodontia.com.br

Responsabilidade jurídica por erro médico
Quando um serviço é prestado de forma
defeituosa e deixa de oferecer a segurança que
dele se espera, colocando em risco a saúde e a
segurança do paciente, seja pelo modo inadequado como é prestado, seja pelas informações
insuficientes sobre o procedimento e os riscos,
há a possibilidade jurídica (amparada pela ética
e pela moral) de se responsabilizar alguém.
Nestes casos, a pergunta que surge é sempre a
mesma: QUEM PAGA A CONTA?
Segundo o que dispõe a lei, o médico
somente será responsabilizado por danos causados ao paciente quando ficar demonstrada a
ocorrência da culpa subjetiva, ou seja, precisa
estar presente negligência, imprudência ou
imperícia.
Traduzindo em linguagem mais simples: a
negligência consiste em NÃO FAZER o que
deveria ser feito; a imprudência consiste em
FAZER o que não deveria ser feito; e a imperícia, em FAZER MAL o que deveria ter sido bem
feito.

Portanto, para que ocorra a responsabilização, a conduta do profissional precisa estar
caracterizada como desvio de comportamento
na execução do trabalho que, se tivesse sido
feito dentro dos padrões estabelecidos, não
teria causado danos ao paciente.
TUDO É ERRO MÉDICO?
Não; nem tudo é erro médico. É importante
diferenciar:
Erro médico - serviço prestado de forma
defeituosa;
Resultado adverso – expectativa de quem
busca um resultado e alcança outro.
Acidente imprevisível - aquele em que não
é possível prever ou evitar o desfecho indesejado.
O resultado adverso ocorre quando o profissional empregou todos os recursos e, ainda
assim, a expectativa íntima e subjetiva do paciente não foi satisfeita. Vale lembrar que a responsabilidade não decorre do mero insucesso
ou da insatisfação com o tratamento.

Finalmente, afirmamos que, na ausência de
comprovação de culpa do profissional, o hospital ou clínica, a que o médico estiver vinculado,
poderá ser responsabilizado, ainda que ausente
a culpa ou mesmo o seu envolvimento direto
com o erro cometido, já que o estabelecimento
é um dos fornecedores do serviço nessa cadeia
de consumo.

Carla Nazário
Advogada formada pela Universidade Regional de Blumenau. Especialista em Direito do
Trabalho e de Família. Realiza consultorias preventivas
trabalhistas, com foco na correção e prevenção de irregularidades nas empresas, a fim de reduzir riscos de
ações trabalhistas.
Telefone: (31) 98337-2720
E-mail: advocacia@carlanazario.com.br
Site: www.carlanazario.com.br
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De técnico, mágico e louco ...
“A bola não admite truques Dentre os inovadores, destaca-se o admi- para a “mão santa” do genial Maradona.
só efeitos sublimes.”
rável João Saldanha: forte, moderno, intelecLembremos Feola, de estilo menos prag(Jean Giraudoux) tual e preocupado com o “além campo”, mático. Diziam que ele dormia enquanto os
Falemos de uma paixão nacional: o fute- tinha a dimensão exata da força do futebol e
bol e seus técnicos. Intelectuais, supersticio- de como essa paixão poderia ser utilizada
sos, demasiadamente humanos, geniais, com interesses outros. Disse que “a esfericicientíficos, “laissez-faire”, cada um, a sua dade de uma bola universaliza, numa releitumaneira, desempenhava suas funções num ra, o sentimento de liberdade, e ela pode
rolar para todos.” Certa feita, o General
meio onde tudo se aplica.
Neném Prancha
Duque
Zezé Moreira
Humanistas e pensadores, como “Titio” presidente tentou interferir na convocação
Orlando Fantoni, Ondino Vieira e João Salda- da seleção e Saldanha retrucou: - “Senhor, craques se digladiavam em campo.
nha, nunca serão esquecidos pelos feitos, escale seu ministério que da seleção cuido
Duque ficou famoso por orientar seus
frases e legado ao nosso desporto. A mais
jogadores utilizando um megafone. Juquita
ninguém caía tão bem o título de “tio” como
utilizava as “forças do além” e, quando seus
a Orlando Fantoni, que representava o
adversários eram baianos, podia-se cravar
“paizão”, com ensinamentos de união, fraterum empate no bolão.
nidade e religiosidade inabalável, os quais
Zezé Moreira, estrategista, errou ao
transmitia a seus pupilos pelos grandes clubarrar Zizinho da seleção de 54 na Suíça. O
bes por onde passou. Ondino Vieira surgiu Flávio Costa Cláudio Coutinho Vicente Feola
jogador era porta-voz do grupo e a antiga
com novo jeito de falar e de ensinar e, como eu”.
CBD “sugeriu” seu corte.
Simon Bolívar, entendia que nenhuma bataDois treinadores ainda marcaram época
Tantos outros merecem destaque. Por
lha seria exitosa se o comandante não pela posição moderna e revolucionária: falta de espaço fico nestes, não sem antes
soubesse empregar as palavras de incentivo Flávio Costa e o Capitão Cláudio Coutinho, homenagear Cartolina que, vendo seu time
no momento certo, crucial.
ambos inesquecíveis pela disciplina, moderni- tomar três gols em minutos, ordenou:
dade tática e evolução do sistema de prepa- “Arrecua, arrecua os ARFES pra evitar CATASração física. Coutinho ficou conhecido pela TRE,” e o filósofo dos gramados, Neném
célebre frase: “O Brasil foi o campeão moral Prancha, descobridor de Heleno de Freitas e
desta copa”, referindo-se a um dos erros (?) autor da frase: “Pênalti é uma coisa tão immais crassos de arbitragem dos mundiais portante que só devia ser cobrado pelo presicometidos na Copa de 1978, o qual só perdeu dente do clube.”
Orlando Fantoni

Ondino Vieira João Saldanha

Sebastião de Assis Lana (Tão Lana), natural de Timóteo, MG, ė graduado em Letras /Português / Espanhol pela
UNIUBE.
Foi funcionário público do Município de Timóteo nas áreas: Educação, Cultura, Esporte e lazer. Atua também
como produtor cultural e Ouvidor do Legislativo Timotense . Amante do esporte e do futebol , foi contador de histórias futebolísticas em programa de rádio na Rede Católica de Rádio (RC R) do Vale do Aço.
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Previdência Privada
é estratégia para futuro
saudável e seguro

O aumento da longevidade em âmbito mundial tem chamado a atenção das pessoas para a relevância do planejamento
financeiro. Somente no Brasil, a população
com 65 anos ou mais cresceu 26% entre
2012 e 2018, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Estima-se que, em 2050, o nosso país será o
sexto mais velho do mundo. Com o aumento
da expectativa de vida e o seu impacto no
mercado de trabalho e no desempenho
econômico, o país tem pautado reformas
importantes, como a da previdência social.
Neste contexto, nunca foi tão necessário pensar como vamos envelhecer. Poupar deixou de ser um capricho. É uma necessidade. E investir recursos em planos de
previdência complementar configura-se uma
opção segura, para garantir um futuro mais
tranquilo e saudável.

Hélton Freitas (*)

o seu filho, ao custear os estudos na universi- de participação no mercado, segundo dados
dade, curso no exterior, ou viagem de inter- da Associação Brasileira das Entidades Fechacâmbio, por exemplo.
das de Previdência Complementar (Abrapp),
“As vantagens de investir, cada vez o Multicoop oferece rentabilidade competitimais cedo, na previdência privada são diver- va destacada pela imprensa especializada;
sas, principalmente se a opção for por inves- opções para diferentes perfis de investidor
timentos flexíveis e alinhados ao perfil finan- (Conservador, Moderado, Arrojado); contriceiro do investidor. A iniciativa em longo buição mínima em valor acessível; flexibilidaprazo trará mais segurança para um futuro de para o participante definir o momento da
com qualidade de vida” destaca o diretor- aposentadoria; coberturas adicionais nos
presidente da Seguros Unimed, Helton Frei- casos de invalidez total e permanente e morte; isenção de taxa de carregamento; e um
tas.
dos menores custos do mercado, com taxas
No total, a Seguradora do Sistema
de 0,3% ao ano. Esse pacote de vantagens e
Unimed administra patrimônio líquido de
a expertise da Seguros Unimed no segmento
R$2,4 bilhões nos fundos de previdência e
levou a Organização das Cooperativas Brasicarteira de investimentos na ordem de
leiras (OCB) a selecionar o Multicoop para
R$4 bilhões, sendo sinônimo de solidez e
desenvolver o fundo de pensão das cooperaconfiança ao rentabilizar os recursos dos
tivas do Brasil.
seus segurados em todo o Brasil.
As carteiras de investimento do Fundo
Multicoop: o fundo de pensão das
de Pensão Multipatrocinado contam com
cooperativas
parceiros do porte do BNP Paribas. Além
A Seguros Unimed também tem sob disso, a gestão profissionalizada dos ativos
sua gestão o Fundo de Pensão Multipatroci- preserva os interesses dos cooperados, sem
nado, o Multicoop, que ultrapassa a marca que a reserva se confunda com as finanças
de R$1 bilhão em recursos. A solução de das cooperativas.
investimento garante condições e serviços
diferenciados para as cooperativas brasilei(*) Médico do trabalho e especialista em Saúde
ras, em relação às demais opções disponíveis
Pública pela UFMG. Há 30 anos sua trajetória
no mercado.
profissional está ligada ao desenvolvimento do

A Seguros Unimed, especialista em
cuidar da saúde física e financeira das pessoas e das instituições, oferece ao mercado
planos de acumulação de recursos do tipo
PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre),
destinados a pessoas físicas e jurídicas, com
planos que atendem a diferentes perfis de
investidor. Há também o Educação, com
duas opções de contratação – PGBL e
Considerado um dos maiores planos
VGBL. Trata-se de um plano de previdência
completo, que permite traçar um futuro para do país na modalidade instituída, com 37%

cooperativismo no setor de saúde, nos ramos de
consumo, crédito e trabalho médico. Atualmente
é diretor-presidente da Seguros Unimed

Principais benefícios para investimento de longo prazo:
Visão de futuro: disciplina para poupança de longo prazo.
 Incentivo fiscal: dedução do Imposto de Renda da Pessoa Física, até 12% da renda bruta anual tributável.
 Planejamento sucessório: pagamento aos beneficiários, com rapidez e sem burocracia, sem ITCMD cobrado em vários Estados.
 Coberturas de risco: opcionais para ampliar a proteção.
 Portabilidade: transferência dos recursos sem custos.
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Pets: membros da família
Quantas pessoas fazem parte da sua famí- ansiedade, redução do sedentarismo, melholia? Hein? Pense de novo: e aquele baixinho ria do humor, diminuição do risco de alergias,
ali?
favorecimento ao desenvolvimento das crianças, sobretudo no que se refere à capacidade
de comunicação, afetividade e noções de
responsabilidade, entre outros.

Um caminho para muitas
Hoje em dia, cães e gatos são considerados verdadeiros membros da família. Há
famílias com membros um pouco mais exóticos como iguanas, hamsters, pássaros, tartarugas, peixes, entre outros. Atualmente, os
animais são reconhecidos como seres senscientes, ou seja, têm sensações e sentimentos.
Além disso, são indivíduos, com personalidades e peculiaridades muito próprias. E interagem, auxiliam, ensinam, aprendem, compartilham alegrias e tristezas.

Em paralelo, a Medicina Veterinária tem
se aperfeiçoado e especializado cada vez
mais para atender estes novos membros da
família. Hoje são diversas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária: homeopatia, oncologia, anestesiologia, odontologia, medicina veterinária
intensiva, entre outras. Além de um acelerado desenvolvimento de recursos diagnóstividas
cos, como tomografia, ressonância etc.
O inglês Rupert Sheldrake, biólogo, bioquímico, filósofo, pesquisador e autor de mais
de 85 trabalhos científicos e com 13 livros
publicados, reconhece a sensibilidade dos
animais domésticos. No livro "Dogs that
know when their owners are coming home",
conclui que os animais domésticos percebem
quando seus donos decidem retornar para
casa, em uma espécie de percepção extrassensorial e não pelo barulho do carro, horários fixos, etc.

Segundo o IBGE, são 52,2 milhões de cães
e 22,1 milhões de gatos no Brasil. Mais de
Em minha experiência, recordo-me de,
dois por família. Além de 58,1 milhões de certa vez, perguntarem em nossa casa onde
animais de estimação de outras espécies.
estava o coador de café. Surpreendentemente, nossa gata, Ananda, rapidamente chegou
A relação dos cães e gatos com os seres
e o colocou próximo a nós, mesmo não senhumanos tem sido cada vez mais intensa. O
do uma palavra que está comumente em
dia-a-dia da clínica veterinária tem evidencianossas conversas. Ela realmente entendeu e
do esta afinidade e a profundidade dos laços
o trouxe!
afetivos construídos. Neste intercâmbio saudável, os tutores têm investido sentimento,
São inúmeros os relatos que ouvimos no
tempo e recursos para o bem-estar de seus consultório de que o tutor estando triste e
pets. Por outro lado, cães e gatos oferecem o seu pet, percebendo isso, parecia se esforçar
que eles têm de melhor: puro amor. Diversas para amenizar suas dores, tornando-se mais
pesquisas têm demonstrado que a convivên- próximo e carinhoso. Temos até mesmo relacia com animais de
Denerson Ferreira Rocha, MV, MSc CLÍNICA VETERINÁRIA VIDA ANIMAL
estimação favorece a
Médico-veterinário MSc em Medicina Veterinária (ênfase em nefrologia) pela UFMG .
saúde e o bem-estar
Coordenador adjunto e docente do Instituto Mineiro de Homeopatia (IMH).
das pessoas: redução
Diretor de patrimônio ANCLIVEPA-MG (2008-13)
Coordenador do curso de homeopatia do IMH (2015-16)
do stress, redução dos
Telefone da Clínica (031) 3412-5970 - E-mail:denersonrocha@gmail.com
sinais de depressão e

tos de gatos que se deitam exatamente na
parte do corpo da pessoa onde há determinada dor.
Certa vez, um cão, internado em nossa
clínica, precisava ficar em jejum alimentar.
À ocasião, tínhamos um cão na clínica como
mascote. Surpreendentemente, ele carregava ração em sua boca e colocava ao lado da
gaiola, onde aquele estava, como se quisesse
alimentá-lo, compassivamente.
Não temos dúvida que esta parceria tem
sido verdadeiramente construtiva para todos
e que nossos animais são seres muito especiais e nos ensinam muito. Mas o que mais têm
a nos ensinar é o amor incondicional.

Smith, P. Animal Communicator Found Pioneer.
(acesso em 10 de junho de 2019).
Disponível em:https://www.animaltalk.net/MeetPenelopeSmith/
Sheldrake, R. Science and Spiritual Practices.
(acesso em 09 de junho de 2019).
Disponível em:https://www.sheldrake.org/about-rupert-sheldrake
Petblog (acesso em 07 de junho de 2019)
Disponível em: http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/
petblog/2018/08/06/mercado-pet-brasileiro/
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MEDICINA SEM “VALE-DIPLOMA”
A Associação Médica Brasileira (AMB)
defende que, antes de começarem a atuar,
todos os médicos sejam avaliados de forma
padronizada, para que a população tenha a
segurança de ser tratada por médico com
competência para atendê-la, não importando
onde tenha ele se formado, no Brasil ou no
exterior.
Médicos malformados sobrecarregam
o sistema pela insegurança, exigem mais
exames, prolongam internações, têm dificuldades em fazer diagnósticos, retardam tratamentos e podem gerar sequelas aos pacientes.
A má formação médica preocupa a
AMB, principalmente no cenário criado a
partir de 2003, com o Governo permitindo a
abertura de mais de 200 cursos de medicina;
alguns em municípios onde não há hospitalescola e nem mesmo hospital. Há cursos que
funcionam à base de liminares e formam
médicos sem as devidas qualificações.

tura de novas escolas e de escolha dos municípios, bem como para avaliar os atuais cursos. Qualquer interrupção dessa moratória
significará o retorno à “velha política” de
usar a formação médica como balcão de negócios políticos e econômicos.
É preciso avaliar também os profissionais formados no exterior que queiram trabalhar no Brasil, como é feito em todos os
países onde a saúde é encarada com responsabilidade. Em nosso país, diplomas de graduação expedidos no estrangeiro podem ser
revalidados por universidades públicas que
tenham cursos e áreas equivalentes, respeitando, naturalmente, os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

A partir de 2011, o processo de revalidação também passou a ser feito pelo Exame
Nacional de Revalidação de Diplomas
(Revalida), do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
o qual consiste na realização de provas com
base em conteúdo exigido pelos cursos de
Em 2018, foi assinada a portaria MEC
graduação no Brasil.
n. 328 (05/04), que suspendeu por cinco
anos a publicação de editais para autorização
Porém,
outras
formas
de
de novas escolas de medicina e para pedidos “revalidação” permitem burlas e atalhos para
de aumento de vagas e definiu a criação de os diplomados no exterior, habilitando-os
Grupo de Trabalho, com a participação da para atuar em nosso país como médicos sem
AMB e do Conselho Federal de Medicina que sua real capacidade seja avaliada.
(CFM), para realizar a reorientação da formaO pior é que parlamentares em Brasíção médica no Brasil, criar critérios de aberlia vêm tentando “oficializar” essas irregulari-

Ecopedagogia

Lincoln Lopes Ferreira (*)
dades, sugerindo um “Revalida Light”, de
forma a permitir que médicos, sem o devido
preparo técnico, possam atender a população.
Precisamos garantir um processo
sério de revalidação de diplomas, que
demonstre comprometimento com a qualidade do atendimento médico à população.
Em respeito à vida dos brasileiros, não podemos aceitar o “Vale-Diploma”, adquirido no
Brasil ou no exterior, na formação médica.
* Presidente da Associação Médica Brasileira (AMB)
e-mail: presidencia@amb.org.br
site: www.amb.org.br
-Telefone: +55 11 3178-6800

Arlene Félix
Pedagoga, Analista socioambiental
na empresa Copasa.
arlenemff@gmail.com

Vivemos um momento de crimes ambientais e tragédias Pedagogia da Terra -, paradigma da sustentabilidade que propõe a
humanas em proporções nunca antes vividas, decorrentes da relação saudável e harmoniosa com o planeta e pautar as ações no

degradação permanente do meio e do seu ecossistema, fruto do nível da sensibilidade, em sinergia e cooperação com a Terra,
estilo poluidor e consumista orientado pelo padrão econômico ado- conosco mesmos e com os outros. Assim, a solidariedade deixa de
tado há décadas.
Essa crise ambiental, sem precedentes, nos impõe repensar

ser valor para ser condição de sobrevivência para todos.
Esse movimento tem que ser absorvido por todos e, especi-

e remodelar o uso da terra, a fim de adotarmos o princípio da almente, pelas escolas, onde vivências, atitudes e valores sejam
sustentabilidade como reorientador dos princípios da educação, reconhecidos em abordagem curricular, até como conteúdo, constipermitindo-nos questionar como nossas ações contribuem para a tuindo-se em processo mobilizador e integrador que permita a
qualidade de vida do outro e para a sua felicidade.
Com novo olhar, voltemo-nos para a ECOPEDAGOGIA –

todos coexistir em rede de vida saudável, a qual deve começar no
ambiente doméstico e no trabalho.
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O Jornal da BHCOOP entrevistou LUIZ MÁRIO JACARÉ LADEIRA, fundador e presidente de
honra do MOVIMENTO MACHÃO
MINEIRO (MMM), engenheiro civil
formado pela UFMG, conselheiro
benemérito do Clube Atlético Mineiro, clube no qual ocupou o
cargo de primeiro vice-presidente
por dois mandatos. É um dos organizadores do bloco carnavalesco mais antigo de Belo
Horizonte, a "Banda Mole", do qual foi presidente por
quatro mandatos (hoje é vice-presidente), bloco repleto de LGBT para, segundo ele, fazer contraponto ao
MMM. Pai de três filhos e avô de quatro netos, é
casado com a mesma mulher, Magda, há 46 anos, a
qual mantém as características de “submissibilidade”
para que o casamento continue dando certo, conforme declarou ao jornal da BHCOOP. Divirtam-se com a
entrevista.

Jacaré – Sim. Fui convidado pelo SOCOR, a PUC
Minas e a Sociedade Brasileira de Urologia para ser o
garoto-propaganda da campanha de prevenção do
câncer de próstata. Cartazes e outdoors, com meu
retrato e mensagem sobre a necessidade do exame
de próstata, foram espalhados por todo o Estado. O
único problema foi decidir qual a melhor expressão do
meu rosto no retrato. A diretoria do MMM ponderou
que a cara feliz na foto poderia ser interpretada como
“ele gostou do toque”, o que desmoralizaria o MMM.
Se a cara fosse feia, poderiam pensar: “O negócio dói
mesmo!”, o que afugentaria os homens do exame.
Depois de muitos ensaios fotográficos, consegui um
sorriso neutro, a “la Mona Lisa”, e as peças foram
distribuídas.

JORNAL DA BHCOOP

grama agradecendo a honraria (não havia email na
época).
Outros machões foram agraciados: Itamar Franco,
posando com Lílian Ramos (os mais velhos se lembrarão de como ela estava trajada) no camarote do
carnaval carioca. O ápice ocorreu com Bill Clinton,
escolhido “machão do ano” em razão do affair com a
estagiária Monica Lewinski na Casa Branca. Por conta
desta escolha, gravei matéria para o “Sixty Minutes”.
O embaixador americano no Brasil telefonou apara o
Movimento dizendo que brincou com o presidente
americano a respeito e que Clinton “morreu de rir” e
agradeceu a força.

Como e quando surgiu o MMM?
Jacaré - Na década de 70, o movimento feminista
surgiu forte, acompanhado de forte apologia ao homossexualismo que, até então, era assunto guardado
a sete chaves.
A princípio, a gente não dava a mínima para essas
incipientes manifestações.
Mas, com o passar do tempo, o crescimento e o
recrudescimento desses movimentos começou a nos
preocupar. Parecia-nos que o heterossexual se tornaria pária da sociedade, abominável retrógrado paleontológico que já havia morrido e que esqueceram de
enterrar. E mais. Parecia que, ao revelar para alguém a
opção pela heterossexualidade, teríamos que o fazer
com a mão em frente à boca, para evitar sermos expostos à execração pública caso algum vigia de plantão dos movimentos antagônicos fizesse leitura labial.
Teríamos, futuramente, até que nos organizar
secretamente para pedir ao STF a criminalização da
heterofobia.

Cartaz da campanha de prevenção ao câncer de próstata de 1989, tendo Luiz Mário Jacaré, presidente do MMM, como garoto-propaganda. Atenção para a expressão neutra de seu sorriso.

O MMM agraciou homens com o título “machão
Assim foi criado o Movimento Machão Mineiro
do ano”. Que fatos motivaram a escolha do “machão
(MMM), com a finalidade de garantir ao heterossexual
do ano”?
o direito de opção. Nada melhor do que a sátira e a
Jacaré - Com o “sucesso” do Movimento, surgiu a
ironia, que nortearam a criação do MMM, para firmar
ideia de laurearmos alguém, que fizesse um “ato maa posição do heterossexual na sociedade.
cho” para valer, com o título de “Machão do Ano”. O
Qual a repercussão na época?
fato deveria ser engraçado, sem nenhum resquício de
Jacaré - A repercussão foi tão grande que lança- violência, mau gosto ou grosseria.
mos um pequeno livro de bolso, o “Centifólio do MaCite laureados com o título “Machão do ano”.
chão”. Lançamos um CD com doze músicas do gêneJacaré – O Ministro Bernardo Cabral levou a Miro, o “Serpente de Eva”, por considerarmos, após
consultas aos teólogos do Movimento, que a Serpen- nistra Zélia Cardoso (governo Collor) para Paris, hoste, com seus maléficos conselhos à mãe Eva, foi a pedaram-se em uma pensão de segunda para fugir
dos holofotes e, para se livrar dela, que estava ficando
precursora do nefasto movimento feminista.
pegajosa, deu o famoso “golpe do dentista”. O “golpe
Como o MMM obteve projeção nacional?
do dentista” é aquele que o cara fala que vai ao denJacaré - Os movimentos antagônicos, com sua tista (no caso, o dentista dele era no Rio de Janeiro),
miopia mental e com grande ira, não entenderam a mas que voltaria logo. Com o raciocínio rápido, depois
brincadeira, radicalizaram e fizeram por dar ao MMM de uma semana a Zélia desconfiou que estava só e
enorme visibilidade.
resolveu voltar para o Brasil. O mérito maior dele, que
Inesperadamente, fui convidado a dar entrevistas o tornou merecedor do título, foi o emprego do
para jornais, revistas e programas de rádio e TV. Pas- “golpe do dentista” e não por haver deixado a Zélia
sei, confesso que com enorme constrangimento, a ser em Paris.
figura pública, amado por poucos e odiado pela maioNeste primeiro “Machão do Ano”, méritos para
ria.
Carlos Imperial, que colocou a notícia na imprensa e
Houve algum fato especial que exemplifique a abriu a casa dele para a entrega do troféu. Até o Clóvis
Bornay, representando o movimento LGTB, compareprojeção do MMM?
ceu. Bernardo Cabral não compareceu; enviou tele-

O movimento anda apagado ultimamente.
Jacaré - O MMM está de recesso. Observa os fatos
e, se necessário, intervirá no momento certo.
No cenário atual, há personagens que merecem ser
indicados para “machão do ano”?
Jacaré - Com o advento das redes sociais, tornouse hábito a briga virtual. Um chama a mãe do outro de
“perereca”. O outro responde que “perereca” é a mãe
dele, tudo de forma virtual; não há confronto pessoal.
Ninguém merece o título. Briga virtual não embasa o
troféu; é coisa de veado (sem homofobia; apenas
força do hábito).
Mensagem final para os machões mineiros.
Jacaré – Os heterossexuais estamos em extinção.
Aguentem firmes! Tomem rivotril quando virem o
retrato de dois bigodudos, com ternos brancos, casando no Copacabana Palace, com festa de arromba.
Continuem amando as mulheres, a melhor invenção
de Deus.
Mensagem final para as mulheres.
Jacaré - Deus criou a mulher para domar os homens, pois a mulher põe no mundo toda a doçura.
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Mulheres: sexo frágil ?
Os homens governam o mundo, e as mulheres governam os homens.
(Anatole France)

A autora do livro Mulheres Audaciosas da Antiguidade, Vicki León,
cita mulheres guerreiras, rainhas, políticas, mártires e santas dos
tempos antigos. Eis algumas delas.
Perpétua. Romana obstinada e cristã convicta, foi
atirada aos animais porque pregava o Cristianismo.
Antes da execução da sentença, seu pai, desesperado,
implorou-lhe que ela se retratasse. Perpétua perguntou-lhe: “Está vendo aquele vaso no chão? Você pode
chamá-lo de outro nome que não seja o que ele é?”. O pai respondeu
que não, e ela disse: “É o mesmo comigo, pois não pode chamar-me
de outra coisa que não seja cristã”. Logo depois, foi atirada às feras
na arena.
Locusta. Assassina profissional que envenenava as vítimas, era muito requisitada há 2.000 anos. Uma de suas
clientes foi Agripina, mãe de Nero, que ordenou a morte
de Cláudio, tio de Nero, para que o filho dela pudesse ser
imperador. O próprio Nero utilizou os serviços de Locusta
para aniquilar rivais.
Fabíola. Em 400 d. C., a romana Fabíola dedicou sua
vida aos humildes e sofredores. Bem nascida, doou sua
fortuna para obras de caridade e fundou o primeiro
hospital público gratuito de que se tem registro. Em
reconhecimento por suas boas ações, a Igreja Católica
canonizou-a.

Cláudio Eustáquio Duarte
Cel. da Reserva do Exército Brasileiro.
Graduado em Direito
e em Educação Física
claudio_duarte@hotmail.com

Frineia. A belíssima Frineia acumulou vasta fortuna como prostituta,
a ponto de oferecer-se para reconstruir as muralhas de Tebas. Os
tebanos não aceitaram porque ela queria gravar nas paredes
“Destruídas por Alexandre, o Grande, e reconstruídas por Frineia, a
hetera (sinônimo de prostituta)”. Investiu dinheiro em estátuas que a
representavam e, ironicamente, uma dessas obras encontra-se no
Vaticano. Acusada de profanar os ritos de iniciação ao culto das
deusas agrícolas, foi defendida pelo advogado Hipérides. Quando
Hipérides percebeu que o veredicto seria desfavorável, rasgou as
vestes de Frineia, exibindo seu belo
corpo. Frineia foi absolvida, não apenas
pela beleza do corpo nu, mas porque, na
Grécia Antiga, o belo era identificado
com o bom ou sinal divino. Outra versão
diz que ela mesma tirou suas vestes.
Leaina. Leaina e seu amante Aristogíton tentaram
depor o rei Hippias em 514 a.C. Na fuga, Leaina foi
presa e torturada cruelmente para que passasse
informações sobre a conspiração. Quando sentiu que
não mais suportaria a dor do ferro em brasa no corpo
e que poderia passar informações ao rei, Leaina
cortou a própria língua com uma dentada. Os atenienses construíram
a estátua de uma leoa sem língua para homenagear Leaina.
O livro, escrito com base em relatórios arqueológicos, cita
mulheres que se destacaram em 3.000 anos de história.

Mulheres... Sexo frágil? Não mesmo!

12

JORNAL DA BHCOOP

Gestão da Qualidade
nos serviços de saúde

Alicia Coelho Silva
Analista da Qualidade no Laboratório
Instituto Roberto Alvarenga
Graduada em Ciências Biológicas
MBA em Gestão da Qualidade
coelhoalicia91@gmail.com

Sou bióloga, mas quando tive que optar
por uma especialização – na época a crise
econômica estava no auge e o mercado de
trabalho, defasado - olhei mais adiante deste
cenário e vi o curso Gestão da Qualidade.
Crises podem se tornar em motivo de análise
de condutas e correção de rumos.
Para superar uma crise é necessário analisar todo o processo da empresa. Foi assim
que surgiu o conceito da Gestão da Qualidade. O controle da melhoria contínua começou a ser implantado nas indústrias e, mais
tarde, os hospitais, clínicas e laboratórios
adotaram-no.
A gestão da qualidade não é vinculada
apenas ao produto final entregue; também
garantirá a qualidade no serviço de assistência ao cliente.
Mas, PARA QUE e POR QUE certificar
instituições da saúde? A importância da certificação / acreditação destina-se basicamente
a padronizar processos para que fluam corretamente, a fim de garantir a segurança deles,
a satisfação dos pacientes e evitar eventos

adversos. A ONA (Organização Nacional de
Acreditação) trabalha para que as instituições
de saúde no Brasil adotem também práticas
de gestão e assistenciais que levem à melhoria do cuidado para com o paciente.

ça; o sistema da qualidade do laboratório
como um todo; procedimentos e processos
laboratoriais; recursos humanos e gestão
A OHSAS 18001 (Occupational Health and administrativa.
Safety Assessments Series, publicada pela
O serviço de saúde conta com vários proBritsh Standards Institution – BSI-), norma do gramas específicos de acreditação. Não existe
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde, o programa certo ou o errado. Cada progradispõe sobre requisitos mínimos para práti- ma tem a sua particularidade e somente o
cas de excelência em saúde e segurança gestor da instituição poderá dizer qual o
ocupacional. Há também programas específi- melhor programa de certificação para ela.
cos para cada ramo da saúde: como exemSegundo dados apresentados durante o
plos, o PADI (Programa de Acreditação em 5º Fórum Home Doctor (2018), o cenário no
Diagnóstico por Imagem), utilizado nos servi- Brasil de hospitais acreditados é de apenas
ços de diagnóstico e imagens; e o PACQ 3%, enquanto 100% dos hospitais no Canadá,
(Programa de Acreditação e Controle de Qua- na França e na Austrália são certificados.
lidade), da Sociedade Brasileira de Patologia,
Por mais imperativas sejam a importância
especializado em laboratórios de anatomia
da gestão da qualidade nos serviços de saúde
patológica. Como exemplos de gestão de
e a busca da melhoria das instituições certifipráticas de qualidade do PACQ, são verificacadas, a conscientização da importância da
das rastreabilidades das amostras; adequaimplantação da gestão de qualidade ainda
ção das instalações; manutenção dos equipatem longo caminho a percorrer no Brasil.
mentos; procedimentos internos de seguran-

Bill Morélix
www.magicobill.com.br
Zig Ziglar, o famoso escritor, vendedor e palestrante america- que quebra o padrão, quebra o paradigma e mostra novas maneiras
no, natural do Alabama, nos ensinou: “Faça hoje o que a maioria não de solucionar antigos problemas. Para exemplificar: o fogão a gás
faz para ter amanhã o que a maioria não tem.”
incrementou o fogão a lenha, mas o forno de micro-ondas foi uma
Pode parecer simples, mas o mundo está lotado de gente que ruptura na maneira de aquecer os alimentos, tanto no método quannão faz o que deveria fazer. Acostume-se com os desafios cotidianos, to no tempo necessário. Desejo que aqueça o seu entusiasmo e se
com as inevitáveis mudanças e com a necessária inovação. Ações encoraje na busca constante de melhorias para as suas atividades, em
iguais correspondem a resultados iguais, na melhor das hipóteses. tudo o que faça. O sol nasce para todos, mas o frescor da sombra é
Busque a inovação em tudo o que faz, mesmo que esteja dando cer- privilégio das pessoas comprometidas, inovadoras e realizadoras.
to. Pode ser a inovação incremental, melhorando os processos, produtos ou estratégias profissionais ou a inovação de ruptura, aquela

Pense nisso!
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O genoma humano, o código genético em cada célula, contém 23 moléculas de
DNA, cada uma com 500.000 a 2,5 milhões de pares de nucleotídeos. As moléculas
de DNA, esticadas, têm entre 1,7 e 8,5 cm de comprimento (média de 5 cm). Como
temos cerca de 37 trilhões de células, se alinhássemos o DNA de todas elas,
juntando as pontas, teríamos uma linha grande o bastante para esticá-la do Sol até
Plutão e voltar 17 vezes!
A Tabela Periódica ganhou quatro novos elementos, já reconhecidos pela União
Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC): Nihonium (Nh), elemento 113;
Moscovium (Mc), elemento 115; Tennessine (Tn), elemento 117; e Oganesson
(Og), elemento 118.
Gauromydas heros é o nome científico da maior mosca do mundo, que pode
atingir o tamanho de 7 centímetros!
A atriz pornô americana Lisa Sparks (1977) ou Sparxxx, detentora de um mestrado
em artes, durante a convenção Eroticon 2014, na Polônia, bateu o recorde
mundial de sexo grupal ao fazer sexo com 919 homens em um mesmo dia! Lisa e o
marido possuem diversas páginas de sexo explícito na internet.
A chamada Síndrome de Cotard é uma rara psicose que leva o doente a imaginar
que está morto ou em estado de decomposição. O distúrbio foi descrito pelo
neurologista francês Jules Cotard (1840-1889). Alguns pacientes chegam até a
achar que não existem!
A mais antiga biblioteca do mundo em atividade contínua é a que pertence ao
Mosteiro de Santa Catarina, na base do Monte Sinai, edificado em meados do
século VI. O mosteiro romano guarda obras religiosas únicas e preciosas.
O concreto que usamos hoje nas edificações é feito para durar cerca de 150 anos.
O concreto dos antigos romanos era superior, podendo resistir a
uns 2000 anos de agressões químicas e físicas.
Philippe Piet van Putten

Você está em um quarto com três interruptores. Porém, as lâmpadas correspondentes estão em outro quarto, para o qual
você não tem nenhum acesso visual. Você
pode movimentar como quiser os interruptores, mas só poderá ir uma única vez ao outro
quarto e dizer a qual lâmpada corresponde
cada interruptor. Como fazer?

ANUNCIE
AQUI
SEU CLIENTE TAMBÉM LEU

comunicacaobhcoop@gmail.com
(31) 2555.5148

é comunicador multimeios e veterano palestrante motivacional. Dirige
o Programa Cultural Maravilhas e Mistérios. phippepvp@gmail.com
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AVANÇOS NOS TRATAMENTOS
DAS VARIZES
plicações tipo flebites, tromboses, ulcerações, sangramentos (varicorragia) e até mesmo culminar com tromboembolismo pulmonar.

simplesmente como “microespuma” e consiste na injeção da microespuma, em concentraEspecialista em cirurgia vascular pela SBACV.
Excelência no tratamento de varizes, sem cirurgia,
ção adequada, no segmento venoso a ser
com micro espuma e a laser.
tratado, guiada por duplex scan, vein viewer
(31) 3295-4400 - (31) 3544-1600
tuliofelix@hotmail.com
O tratamento clássico convencional con- ou vein light.
siste na fleboextração cirúrgica.
Também tratamos as varizes reticulares e
Dentre as patologias de maior prevalênA evolução tecnológica trouxe opções as telangectasias com a mesma técnica.
cia, destacam-se as varizes dos membros
terapêuticas menos invasivas e de menor
Dentro do conceito de técnica minimainferiores, as quais acometem cerca de 40 a
morbidade, como o endolaser e a radiofre- mente invasiva e com o objetivo de obtenção
60% da população mundial, com incidência
quência, procedimentos que ainda necessi- de melhor resultado estético, podemos fazer
maior nas mulheres.
tam de ambiente hospitalar para sua execu- associações de técnicas, principalmente a
Por definição, as varizes são veias dilata- ção.
associação da microespuma com o laser
das, tortuosas, aparentes ou não, que têm
Há cerca de quinze anos, fomos pioneiros transdérmico 1064, após a devida avaliação
caráter genético na sua história.
em Minas Gerais no tratamento de varizes do paciente.
Elas podem causar sintomatologia doloro- sem cirurgia, com a técnica original do
À luz do conhecimento médico e da expesa, como peso nas pernas, cansaço, câimbras, Dr. Juan Cabrera, conhecida cientificamente riência adquirida ao longo da vida profissioedemas e podem ainda causar desconforto como “ecoescleroterapia de varizes com mi- nal, com o devido respaldo da literatura
estético, sendo este um dos principais moti- croespuma”, também chamada de “espuma médica, buscamos oferecer aos nossos pacivos para a busca do tratamento.
entes o que há de melhor em resposta teradensa”, “microfoam” ou “mousse”.
Marco Túlio Félix

A doença varicosa pode cursar com com-

A técnica ficou conhecida no meio médico

JOÃO BATISTA,
DO CENTRO DE ESTUDOS
DO HOSPITAL SOCOR
JOÃO BATISTA NEVES DE SOUZA
Trabalha no SOCOR há 17 anos e é o gerente administrativo do
Centro de Estudos do Hospital. O Centro de Estudos coordena as
atividades dos cursos de residência e de especialização, prestandolhes o apoio administrativo necessário a sua realização.
João é muito conhecido por sua gentileza, atenção e solicitude;
está sempre pronto para atender a quem o procura em busca de

ajuda. Em conversa com o Jornal da BHCOOP, destacou que gosta
muito do que faz e faz aquilo de que gosta; considera-se feliz no trabalho. Disse ser muito bem tratado pelos médicos e que conta com
o reconhecimento e o apoio do Diretor-presidente do Hospital, Dr.
Sérgio Gonçalves de Oliveira. Perguntado sobre tristezas e frustrações com o trabalho, respondeu que sente muitas e elas se repetem:
a tristeza de se despedir de médicos, com quem normalmente trava
muito bom relacionamento, que concluem o curso de residência ou
de especialização e vão trabalhar em outros locais. A boa convivência
e a boa interação tornam as despedidas doloridas para o João. Esta
“tristeza” bem evidencia o caráter afável e amigo de João Batista,
que o faz merecedor do destaque dado pelo JORNAL DA BHCOOP.

Anúncios classificados
Anúncios
de classe

Anúncios
de classe

pêutica no tratamento de varizes dos membros inferiores.

SALAS COMERCIAIS
Vendo ou alugo. Duas salas comerciais no Barro Preto. Prédio novo e de alto luxo. Localização privilegiada, estacionamento rotativo, hall decorado.
2555-5148

CONSULTÓRIO
Turnos em consultório próximo ao Socor, com
serviços de secretária, telefone, internet e sala de
curativo. R$ 30,00, cada hora locada. Ofereço dois
meses de experiência e adaptação, sem ônus.
Paula—3267-0091
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Hospital Nossa Senhora de Lourdes
promove corrida em Nova Lima
1ª Corrida pela Doação de Órgãos
do Hospital Nossa Senhora de Lourdes.
Porque a vida passa correndo!

O Hospital Nossa Senhora de Lourdes vai promover, em setembro, sua primeira corrida e caminhada. O evento faz parte de uma
campanha de captação de recursos para angariar fundos para a troca dos
telhados da Hemodiális, Clínica Médica, Centro Cirúrgico, CTI, Pediatria e
Fisioterapia e para conscientizar a população quanto a doação de órgãos
que tem data comemorativa em 27 de setembro como Campanha Setembro Verde.
De acordo com o Presidente da instituição, André Gouvêa, a troca do
telhado é uma obra preventiva. “Em decorrência da antiguidade do
prédio, suas estruturas estão bastante deterioradas, com risco de causar
danos aos pacientes e equipamentos em dias de chuva. A substituição do
telhado proporcionará também, proteção para o parque tecnológico e
para a estrutura interna do prédio, recentemente reformada”, afirma. O
valor total da obra é de R$ 900 mil. Fazendo-se assim, necessário o apoio
da população.
Em parceria com o Studio RJ, a corrida será realizada com um novo
formato e com a possibilidade de participação de diversos públicos, pois
acontecerá de forma simultânea com percursos de 3km, 5km e 10km na
Avenida José Bernardo de Barros e imediações. Após a corrida será feita
a premiação para os primeiros colocados de cada categoria nos percursos de 5 e 10km, feminino e masculino, , com direito a chopp da Krug
Bier para os inscritos e show com a banda Dozee - o melhor pop rock da
região.

ÚLTIMO LOTE - INSCRIÇÕES: www.ativo.com/calendario/36773

História
O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é um hospital geral
filantrópico, sem fins lucrativos. Fundado em 1937, localiza-se
em um prédio centenário com um longo histórico de reformas
e adaptações para suprir a demanda crescente de atendimento à população. Funciona como hospital microrregional para os
atendimentos dos Municípios de Nova Lima, Raposos e Rio
Acima, perfazendo uma população estimada de aproximadamente 118 mil habitantes.

É o único hospital da região responsável pelo atendimento
aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de uma
cartela de convênios, e realiza, mensalmente, cerca de 10 mil
atendimentos de casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico com
plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia,
obstetrícia e anestesiologia. A instituição conta ainda com serviço de Hemodiálise e Centro de Tratamento Intensivo (CTI).
O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é parceiro da BHCOOP.

16

