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Tem alguma dúvida, sugestão ou reclamação? Nós queremos ouvir você.    

Envie seu e-mail para comunicacaobhcoop@gmail.com                            
Fale com a gente 
 (31) 2555-5148 www.bhcoop.com.br 
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Dr. Sérgio Oliveira 

O  publicitário André Lima 
comenta sobre os investi-
mentos no marketing digital 
que é mais barato e  eficien-
te  que o marketing conven-
cional. 
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21Conecta, uma plataforma 
para apoiar familiares e profis-
sionais com experiência no 
atendimento à síndrome de 
Down. 
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Dr. Marco Aurélio aborda  a  
falta de sono. Que doença é 
essa que causa graves acidentes 
automobilísticos , hipertensão 
arterial, AVCs, derrames, infar-
tos, mortes!   
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Dra. Carla Nazário,  advogada, 
esclarece o que é um  seguro-
médico e qual a sua impor-
tância em nossa sociedade 
atual . 

     Quando ocorreu o seu     
ingresso no SOCOR? 
     Dr. Sérgio - Iniciei minha 
jornada no Hospital SOCOR 
em 1994 como acadêmico 
de estágio de neurologia e 
neurocirurgia. Foi o primei-
ro Estágio nesta área em 
Belo Horizonte comandado 
pelo Dr. Fábio Santana   
Carvalho e o Dr. Eustáquio 
Claret dos Santos. Estágio 

muito concorrido na época pelos acadêmicos de medicina. 

Qual foi a motivação para optar pela neurocirurgia? 
Dr. Sérgio - Formei em medicina pela Faculdade de 

Ciências Medicas de Minas Gerais, em 1995. Em fevereiro 
de 1996 iniciei a especialização em neurocirurgia pela 
equipe do SOCOR, sendo o primeiro médico especialista 
formado pelo Serviço. Terminei a especialização no ano 
de 2000, sendo convidado para participar da equipe. 

No ano de 2000 passei no Concurso para professor 
no Unicentro Newton De Paiva, para ministrar as aulas 
de anatomia humana, neuroanatomia e anatomia de 
cabeça e pescoço. 

Quatro anos depois fui para a FASEH como professor 
de dedicação exclusiva - 40h semanais - em neuroanato-
mia  e  semiologia  neurológica através do Professor 
Fattini que foi o mentor da faculdade e coordenador da 
anatomia humana. 

Sempre pensei em ser neurocirurgião. Mesmo no 
início do curso de medicina já estava como monitor de 
neuroanatomia, a partir do segundo ano do curso.    
Naquela época fundei o Grupo de Estudos GENEURO 
com mais dois colegas. Grupo que existe até hoje!!!!! 

Sempre me envolvi com a docência, ligas de neurolo-
gia, dor crônica e coluna vertebral. Acho que acabei me 
acostumando com alunos, residentes e preceptores. 

Acabei me concentrando mais  na área da coluna  
vertebral na neurocirurgia, apesar de continuar operando 
nas outras áreas da neurocirurgia também. 

Ensinar é uma boa oportunidade para aprender e foi 
isso que fiz até agora. No próximo ano completo 25 
anos de medicina - parece que foi ontem meu ingresso 
na Faculdade!!!! 

Por isso falo com meus alunos da importância de 
amar o que se faz!!! Se torna mais leve e menos cansati-
vo. 

Fale um pouco sobre a sua atuação na COREME. 
Dr. Sérgio -  Nos últimos 13 anos atuo como vistoriador 

pelo MEC nos programas de residência médica em todo o 
território  nacional.  Atuo também como preceptor na  
residência médica pelo MEC no SOCOR e Presidente do 
Centro de Estudos do mesmo hospital, além de Presidente 

da COREME (Comissão de Residência  Médica) durante 
anos. 

Consegui conciliar tudo com consultório, cirurgias, 
aulas, pesquisas e ainda como Diretor Clinico do SOCOR 
há mais de 13 anos. 

Na COREME auxílio nas questões burocráticas e     
regulamentação da residência médica junto aos médicos 
residentes. 

Sempre me perguntam como conciliar tudo isso?      
É preciso realmente se entregar ao que se faz e fazer de 
coração aberto!!! 

Tem algum hobby? 
Dr. Sérgio -   Além da Medicina também escrevo poesias. 

Já publiquei livros e ainda continuo escrevendo!  

Que conselho deixaria para os novos médicos que 
estão entrando no mercado de trabalho? 

Dr. Sérgio - Precisamos sempre nos atualizar e estar-
mos abertos a novas formas de aprendizado. 

Já atuei durante todos esses anos em outros cargos 
como Presidente da Cerem em MG, Diretor do Sindicato 
dos Médicos, Coordenador do Serviço de Neurologia no 
então inaugurado hospital Risoleta Neves. 

O que posso falar para meus alunos e futuros médicos 
é que temos que fazer o que gostamos e estaremos 
sempre acertando se fizermos com amor e dedicação!!!! 

Se me falarem que estou há 25 anos na Medicina até 
assusto!!! Parece que foi ontem!!!! 
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Uma visão da importância da 
fisioterapia para a melhoria 
da qualidade de vida em  
todas as fases da vida. 
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Dr. Denerson fala sobre o 
mundo PET. Os  pets nas 
famílias, no comércio, na 
indústria, na tecnologia. 

Ensinar para aprender... 

Dr. Sérgio Oliveira  e Dr. Fábio Santana, 
Neurocirurgiões, em 2002, em um curso na França. 

Dr. Sérgio Gonçalves de Oliveira  
Neurologia/Neurocirurgia -Cirurgia de Coluna Vertebral 

Doppler Transcraniano 
Tel: (31) 3330 3126 - 3337 1000 

sergioliveiramai@gmail.com  

A importância  
do seguro-médico  

MARKETING MÉDICO 

...  
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“Maravilha, vou colocar este jornal em um quadro. Vai tam-
bém para o arquivo histórico do MMM - Movimento Machão 
Mineiro.   Um abração”. 

    Luiz Mário Jacaré Ladeira 

“Estou adorando o Jornal BHCOOP. Tem um conteúdo leve,  
interessante, é agradável de ver, é bonito, feito com muito 
bom gosto. Parabéns aos responsáveis”. 

Ana Maria Araújo 

COOP  JORNAL DA BH  

 

Olá queridos leitores. 
Chegamos à sexta 

edição do Jornal da BHCOOP. Estamos 
colhendo doces frutos deste projeto que 
tem sido amadurecido a cada dia e a  
cada nova edição. 

 É gratificante ver a progressão do 
Jornal da BHCOOP, alcançando o público 
alvo  mas  também  sendo  objeto  de 
comentários nos corredores dos hospi-
tais, nas salas de espera e nas repercus-
sões percebidas nas mídias eletrônicas. 

 Nunca é demais lembrar que nos-

sos colunistas são colaboradores voluntá-
rios, sem nenhuma compensação finan-
ceira e ligados à BHCOOP somente por 
vínculos amistosos. Nossos anunciantes 
se perpetuam com a parceria e são os 
grandes responsáveis pela viabilidade do 
projeto.  A eles a nossa constante grati-
dão. 

 O nosso entrevistado de capa é o 
Dr. Sérgio Gonçalves, neurocirurgião com 
uma carreira inteira alinhada ao hospital 
Socor além de ser um baluarte na docên-
cia, tanto em nível de graduação quanto 
de pós-graduação. 

 Apreciem as matérias de nossos 
colunistas, com temática atrativa e muito 
variada. 

 Chegamos ao termo da promoção 
anunciada na segunda edição. O leitor 
que nos enviar os selos numerados de 01 
a 05  irá concorrer  ao sorteio  de  um 
tablet. Estamos aguardando. 

 Boa leitura e um final  de  ano  
muito abençoado! 

Dr. Arnóbio Moreira Félix -  Ortopedista 
Diretor Administrativo da BHCOOP 

morelix.bh@gmail.com 

jornalbhcoop.blogspot.com 

 

Reza a lenda que um sujeito aproximou-se de Sócrates, o famoso 
filósofo grego, para lhe contar um fato. 

 Então, Sócrates teria dito ao tal  sujeito: “vamos passar este 
fato que você quer me contar pelas três peneiras, as  peneiras da 
sabedoria”. 

 A primeira delas é a Peneira da Verdade. O que você vai me 
contar...você viu? Porque se não viu pode não ser verdade e aí corre-
mos o risco da mentira e da calúnia. 

 O sujeito disse: “Eu vi”. 

 Então vamos para a segunda peneira que é a  Peneira  da  
Bondade. O que você viu e quer me contar é uma coisa boa? Porque 
se for coisa ruim eu não interesso saber. 

 O sujeito disse: “Sim, eu vi e é coisa boa”. 

 Ótimo, disse o filósofo. Então  vamos  para  a 
terceira peneira que é a Peneira da Utilidade. Essa coi-
sa boa que você viu e quer me contar será útil para 
mais alguém ou para a coletividade? Vai trazer algum 
benefício? Vai agregar conhecimento, valor ou repre-
sentar crescimento para alguém ou para a humanida-
de? Se não, enterre isso por lá. Eu, de fato, não quero 
saber. 

 Então amigos. Sejamos muito atentos às informações calunio-
sas, aos boatos, às fofocas ou qualquer informação ou fato que não 
venha melhorar o nosso ambiente de trabalho ou a nossa vida de 
relacionamentos. Sejamos focados em coisas boas, voltadas para o 
bem e para o benefício e engrandecimento de todos.  Percebam  
como a gente perde tempo e produtividade preocupados com fatos 
que nada acrescentam ao nosso crescimento. Ao contrário, incorre-
mos sérios riscos, além do prejuízo de tempo e de dinheiro, de dete-
riorarmos os relacionamentos com outras pessoas, muitas vezes 
pessoas que gostamos e que acabam por se distanciar de nós. Um 
dano irrecuperável! 

 Pense nisso! 

Dr. Arnóbio Moreira Félix -  Ortopedista 
Diretor Administrativo da BHCOOP 

morelix.bh@gmail.com 

As três peneiras 

REPERCUSSÕES 

 

https://jornalbhcoop.blogspot.com/
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O canabidiol (CBD) é, das centenas de subs-

tâncias encontradas na Cannabis sativa, plan-

ta vulgarmente conhecida como maconha, 

uma das mais concentradas nos extratos. O 

canabidiol não produz a euforia causada pelo 

outro princípio da planta, o tetrahidrocanabi-

nol (THC), este responsável pela fama da 

planta e sua consequente proibição para cul-

tivo, comercialização e consumo.  

Ambas as substâncias agem no Sistema 

Nervoso Central, ligando-se a receptores   

específicos CB1 e no sistema imunológico aos 

CB2. 

Pesquisas em modelos animais e cultura 

de células mostraram que o canabidiol tem 

efeitos anticonvulsivantes quando usados em 

casos de epilepsia resistente a outros medi-

camentos. Estudos clínicos rigorosos em hu-

manos ainda não foram realizados.  

O canabidiol tem mostrado efeito prote-

tor neuronal em doenças neurodegenerativas 

como o Mal de Alzheimer, esclerose múltipla, 

doença de Parkinson, acidente vascular cere-

bral e neuropatia alcoólica.  

O canabidiol tem se mostrado eficaz no 

tratamento do câncer, pela redução da dor e 

da náusea, pela melhora na ingesta de      

alimentos e pelo efeito sobre as células    

tumorais, ao reduzir o tamanho dos tumores, 

matar suas células e inibir o aparecimento de 

metástases. Ao contrário do senso comum, a 

Cannabis não aumenta o apetite; apenas me-

lhora as sensações de gosto, cheiro e prazer 

dos alimentos.  

Já está confirmado que o uso recreativo 

de Cannabis por jovens com predisposição 

genética para distúrbios psicóticos pode pre-

cipitar surto psicótico, assim como a esquizo-

frenia. Todavia, estudos recentes mostraram 

que o uso de canabidiol pode ter efeito anti-

psicótico na esquizofrenia. 

A ansiedade e o estresse pós-traumático 

também foram bem tratados com o uso de 

canabidiol. Ele também foi efetivo no trata-

mento substitutivo de dependência química 

por opioides, como morfina e heroína.  

A legislação brasileira já permite o uso 

terapêutico do canabidiol. Têm sido realiza-

dos fóruns regulares sobre o uso da maco-

nha, suas causas, consequências e prevenção.  

Desde 2017, a comercialização do óleo de 

canabidiol puro ou associado a baixíssima 

concentração de THC tem sido permitida. 

Para isto é necessário que se faça o cadastro 

junto à Vigilância Sanitária do profissional 

médico prescritor e do paciente, apresentan-

do a justificativa para o emprego da droga e o 

fracasso das terapias existentes no país. 

Como a maconha não pode ser plantada, 

beneficiada e comercializada legalmente no 

Brasil, os óleos são importados dos Estados 

Unidos onde, em alguns estados, são libera-

dos a produção e o consumo medicinal e re-

creativo.  

É de suma importância ressaltar que qua-

se todos os estudos realizados até aqui com 

os canabinóides são feitos em animais e   

cultura de células. São necessários ensaios 

clínicos rigorosos para melhorar as evidências 

clínicas sobre os reais efeitos benéficos do 

uso dos canabinóides em humanos.  

 

Dr. Marco Aurélio Sathler  
Anestesiologista, clínico de dor 
Tel: (31) 3283 8909 - 3330 3126 
marcoaureliosathler@gmail.com  

A maconha como  

medicamento ...  
O canabidiol 

Acredito que em pleno 2019 você já tenha 

lido sobre marketing digital (no caso, marke-

ting médico). Mas, qual a real importância 

desse tipo de investimento para o seu negó-

cio ou consultório?   No meio digital, em 

meio a essa miríade de informações, e propa-

gandas saltitando nas telas dos computado-

res, smartphones e tablets, a máxima de que 

“quem não é visto não é lembrado” ganha 

ainda mais força. O marketing convencional, 

viabilizado em placas, jornais e revistas, vem 

perdendo força, pois, os hábitos das pessoas 

vêm mudando tão rapidamente quanto a 

tecnologia. É claro que o bom e velho “boca a 

boca” é importante, porém, com um direcio-

namento adequado no ecossistema digital 

ele pode ter proporções ainda maiores.  

Mas, vamos ao ponto: uma das grandes 

vantagens do marketing digital é que ele pos-

sibilita a segmentação das pessoas que irão 

ver os seus anúncios. Isso quer dizer que, se a 

sua clínica é de Belo Horizonte, é possível 

direcionar os anúncios para pessoas dessa 

região. Se a sua especialidade é a cardiologia, 

é possível direcionar sua publicidade para 

pessoas que estejam procurando médicos 

que atendam especificamente nessa área. 

Fora isso, existem diversas outras vantagens 

que o marketing digital médico, quando bem 

feito, pode proporcionar: a conquista de no-

vos pacientes; a fidelização dos pacientes 

atuais; a oportunidade de posicionar-se como 

uma autoridade em determinada especialida-

de ou tipo de tratamento. O marketing digital 

é mais barato e eficiente que o marketing 

convencional. 

Diante de tudo isso fica claro que o mar-

keting digital médico é mais que um bom 

investimento, mas uma necessidade, já que 

cada vez mais, profissionais e empresas têm 

adotado as estratégias e ações que ele pode 

oferecer. Porém, apesar de todas estas van-

tagens, sabemos que existem limitações no 

que o médico pode ou não dizer e mostrar.   

E é sobre isso que falaremos na próxima edi-

ção. Fique ligado! 

 

MARKETING MÉDICO: 
Vale o investimento? 

André Lima 
Publicitário  

Especialista em Social Media 
agenciaconserta@gmail.com  

Celular: (31) 9 8908 0078 

 



Nos dias atuais, é possível observar em 

nosso país o aumento crescente do    

número de casos oncológicos e de paci-

entes em tratamento quimio e radioterá-

pico nas clínicas e nos hospitais especiali-

zados. O avanço e a evolução das tecno-

logias empregadas para os pacientes 

com câncer são notórios, mas ao mesmo 

tempo expõem outro lado: um déficit 

nas ações profiláticas para a minimização 

dos efeitos colaterais e adversos. Isso se 

refere especialmente às radiodermites e 

à “síndrome mão-pé”, cuja ocorrência 

frequente enfatiza a necessidade da   

disseminação de uma nova cultura de 

prevenção, primeiramente junto aos  

especialistas médicos em oncologia, radi-

oterapia e mastologia, como também a 

outros profissionais da área de saúde 

(enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas 

etc.), visando primeiramente à melhoria 

da qualidade de vida e do bem-estar dos 

pacientes. 

 A farmacêutica Soraia P. Pickler 

enfrentou tal demanda há mais de 10 

anos, motivada por um caso familiar. 

Uma vez que não havia oferta de opções 

eficazes no mercado nacional, capazes 

de contornar os danos ocasionados pelo 

tratamento de radioterapia de sua mãe, 

ela iniciou um extenso levantamento de 

estudos científicos com o suporte, a ori-

entação e a colaboração de médicos. 

Atuou para o preenchimento de uma 

lacuna existente e a geração de benefí-

cios aos pacientes oncológicos. E o resul-

tado  foi  o  desenvolvimento  de  uma  

formulação completa: A Emulsão de Hi-

dratação Intensiva HIDRAFINE®. 

 Após um longo período de utiliza-

ção clínica, o HIDRAFINE® mostrou-se 

um sucesso em resultados e ultrapassou 

os seus objetivos iniciais, tendo o seu 

uso estendido para o tratamento de 

queimaduras de primeiro grau e eritema 

solar, dermatite atópica, feridas cutâ-

neas não infectadas como auxiliar na 

remoção de fibrina e no favorecimento 

da granulação do tecido injuriado;      

podendo também ser usado como creme 

de hidratação profunda para peles resse-

cadas, sem contraindicações. Tem sido 

indicado para pacientes diabéticos e na 

prevenção de escaras em acamados. 

 Atualmente, o HIDRAFINE® é pro-

duzido em escala industrial e autorizado 

pela ANVISA, com sua segurança avalia-

da como “Dermatologicamente Testa-

do”. 

 Para informações técnicas ou   

orientações adicionais, procure-nos. 

 

Soraia Pedroso Pickler  CRF-MG 8783 
San Genaro Farmácia de Manipulação 

Rua Juiz de Fora, 119 - Barro Preto – BH/MG 
Fone: (31) 3295 2377 

Whatsapp: (31) 9 9810 7893 
contato@sangenaro.com.br 
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Um aliado no tratamento e na prevenção de radiodermites e “síndrome mão-pé” 
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Um caminho para muitas vidas 
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Atualmente, os animais de estimação estão 

muito mais próximos de nós. Em sua maio-

ria, são tratados como filhos, irmãos ou 

amigos, enfim, como membros da família. 

O termo “donos” para designar aqueles que 

cuidam dos seus pets virou coisa do passa-

do. Hoje, eles próprios fazem questão de 

serem chamados de “pais” ou no máximo, 

tutores. 

A visão cartesiana que tentava apresen-

tar os animais como seres desprovidos de 

sentimentos e sensações, provavelmente 

com vistas a favorecer sua mera utilização 

de forma indiscriminada em trabalhos no 

campo,  fontes de alimento e nos experi-

mentos científicos, vem sendo substituída 

pela percepção que são seres conscientes, 

capazes de viver e interagir de acordo com 

suas sensações, raciocínio e emoções. Jun-

tamente com esta mudança de paradigma, 

as novas edificações  nas  cidades,  tenden-

do mais à verticalização, tem estimulado 

uma aproximação maior dos pets com seus 

donos, ops, tutores. Os animais, que outro-

ra viviam em quintais ou canis, agora estão 

cada vez mais dentro das casas e aparta-

mentos e, portanto, cada vez mais íntimos 

e próximos da família. Estão se tornando 

importantes companheiros de crianças e 

idosos. Muitas vezes, são o centro da aten-

ção de toda a família. De acordo com vários 

relatos, são a principal companhia de mui-

tas pessoas que moram sozinhas. Isso trou-

xe a necessidade de maiores cuidados  com 

o  bem-estar,  higiene e  saúde. 

Diante desta nova realidade, o mercado 

pet precisou se desenvolver para atender 

as necessidades deste novo modelo de rela-

ção com os animais de estimação.   Embora 

sinta os reflexos da desaceleração da eco-

nomia, este segmento surpreende pela  

resiliência e expansão. Falando em núme-

ros, o mercado pet representa cerca de 

0,38% do produto interno bruto (PIB). No 

Brasil, este mercado movimentou cerca de 

25 bilhões de reais no ano passado e tem 

tido um crescimento médio de 7% ao ano. 

Sabe-se que os tutores gastam, em média, 

R$189,00 reais por mês com seus animais 

de estimação, o que coloca o Brasil como 2º 

maior mercado pet do mundo. 

São vários os segmentos deste mundo, 

cada vez mais qualificado e diversificado. 

No setor de alimentos, há pouco mais de 

dez anos, tínhamos apenas algumas marcas 

de rações para cães e gatos. Hoje, temos 

uma enorme diversidade de alimentos com 

inúmeras opções de valores, composições, 

apresentações e indicações. Rações tera-

pêuticas, alimentos naturais, vegetarianos e 

até veganos. No que se refere a medica-

mentos, contamos com apresentações pró-

prias a cada espécie, hábito ou preferência, 

que favorecem sua utilização: benazepril 

em calda de morango, azitromicina em mo-

lho de queijo ou, de acordo com a necessi-

dade, medicamentos em pastas ou “papéis”  

que  aderem  à mucosa  oral,  evitando as-

sim a recusa. Apenas para citar algumas 

opções nessa imensa diversidade. 

Higiene e beleza também é um setor 

efervescente, com profissionais cada vez 

mais capacitados, oferecendo tosas especi-

ais, banhos hidratantes, massagens e até 

sessões de relaxamento! 

Também naquele triste momento da 

despedida, contamos com serviços funerá-

rios como cemitérios e crematórios para 

animais de estimação. 

Acompanhando esta tendência, shop-

pings, hotéis, restaurantes e até alguns hos-

pitais tem aberto suas portas para estes 

novos membros da família, que, inclusive, 

podem contar também com  planos de  

saúde. 

A medicina veterinária por sua vez, tem 

se qualificado de forma bastante ampla, 

permitindo diagnósticos e tratamentos  

cada vez mais avançados e eficazes. Hoje, 

são diversas as especialidades reconhecidas 

pelo Conselho Federal de Medicina Veteri-

nária e grandes avanços nos setores da on-

cologia, ortopedia, fisioterapia, medicina 

intensiva, terapias com células-tronco, 

comportamento, entre outros. Contamos, 

inclusive, com as medicinas não convencio-

nais como acupuntura, homeopatia, Theta-

healing, entre outras. 

Nestes novos tempos, em que tudo 

acontece rapidamente, até aceleradamen-

te, as pessoas encontraram tempo para 

incluir os animais no seu dia-a-dia, reser-

vando momentos de lazer, descontração e 

puro afeto. Por vezes, aquele cãozinho ou 

gato é um ponto de aproximação entre  

familiares que se juntam ao final do dia 

para brincarem com seu pet e, descuidada-

mente, também acabam brincando entre si, 

tocando-se e deixando o amor fluir. Nossa 

sociedade, ao  englobar  o  mundo  dos  

animais parece tornar-se, paradoxalmente, 

mais humana. 

Disponível em: https://www.infomoney.com.br   
Disponível em: https://exame.abril.com.br/carreira 

Disponível em: https://www.petsa.com.br/pt/noticias 
Disponível em: http://abinpet.org.br/mercado  

(acessos em novembro de 2019) 

Denerson Ferreira Rocha, MV, MSc CLÍNICA VETERINÁRIA VIDA ANIMAL  

Médico-veterinário MSc em Medicina Veterinária (ênfase em nefrologia) pela UFMG.  
Coordenador adjunto e docente do Instituto Mineiro de Homeopatia (IMH).  

Diretor de patrimônio ANCLIVEPA-MG (2008-13)  
Coordenador do curso de homeopatia do IMH (2015-16)  
Telefone: (031) 3412 5970 - denersonrocha@gmail.com 

MUNDO  

PET 
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É uma associação fundada em 1907, a exemplo 

do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil 

(1838), para suprir a necessidade de cuidar dos 

registros e guarda da documentação histórica 

de nosso Estado.  

 A ata da fundação, em  16 de junho de 

1907,  registra a presença de importantes inte-

lectuais e políticos mineiros  e o  discurso do  

Dr. Augusto de Lima, “fazendo entrega da orga-

nização do IHGMG a seus sócios fundadores.” 

A comissão da fundação foi composta pelos senhores: Augusto de Li-

ma, Cel. Francisco Bressane, Prado Lopes, João Luiz Alves, Francisco 

Alves Júnior, Olinto Meireles, Estevam Pinto, Pedro Sigaud, Major João 

Líbano Soares, Rodolfo Jacob e o Cel. Júlio César Pinto Coelho.  

 A instalação ocorreu em 15 

de agosto de 1907 em sessão 

solene na antiga Câmara  dos  

Deputados, situada no prédio do 

Congresso Provisório,  que existia 

na esquina da Av. Afonso Pena 

com Rua da Bahia.   O  orador  

oficial foi Diogo Luiz de Almeida 

Vasconcellos, considerado o “Heródoto Mineiro” e pai da história de 

nosso estado. 

 O IHGMG é uma entidade de natureza cultural, cientifica e  

educacional, pessoa jurídica de direito privado habilitada para firmar 

convênios, prestar serviços de suas finalidades, observadas as normas 

estatutárias. É reconhecida de utilidade publica, com títulos concedi-

dos pelos governos Federal, Estadual e Municipal por meio das respec-

tivas leis: N° 875/1949; N° 21/1947 e N°2025/1971. 

 O IHGMG  no  cumprimento  e seus  objetivos  estatutários  

desenvolve as seguintes atividades:  pesquisas, estudos e divulgação 

da história, da geografia e ciências correlatas, 

além da guarda de preciosos acervos sobre   

Minas Gerais e história nacional; realizações de 

palestras, cursos, seminários, ciclos de estudos, 

comemorações cívicas e excursões culturais; 

parcerias com pessoas jurídicas de direito públi-

co e de direito privado, nacionais e estrangeiras; 

publicação da Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico de MG; doação de publicações pró-

prias e de obras autorizadas pelos autores, asso-

ciados ou não, a entidades congêneres e outros interessados; manu-

tenção  do  Centro de Documentação  que preserva a  memória e cul-

tura do Estado de Minas Gerais: Biblioteca, Hemeroteca, Mapoteca, 

Medalhística, Honrarias e Videoteca. 

 Profissionais de várias especialidades e todos relacionados com 

áreas de conhecimento de interesse IHGMG, ocupam 100 cadeiras de 

associados efetivos. A produção  cultural é  realizada  através das  

Comissões Permanentes organizadas por áreas de conhecimentos: 

História-Geral, História do Brasil,  História de Minas Gerais, Geografia e 

ciências afins, Antropologia, Genealogia, Língua Portuguesa, Revista do 

IHGMG 

 Possui sede própria, localizada à Rua dos Guajajaras, 1268 -   

Barro Preto - Belo Horizonte, onde é realizado atendimento ao públi-

co, diariamente de 13h30 às 17h30.  

 Venha conhecer e participar 

das atividades do IHGMG. Inscreva-

se para receber a programação das 

atividades culturais.  

www.ihgmg.org.br  
 ihgmg@ihgmg.org.br 

Tel.: (31) 3212 4656  



Graves acidentes automo-

bilísticos (colisões frontais), 

hipertensão arterial, AVCs, derrames, infartos, 

mortes! Que doença é essa?  É a falta do  

Sono!  

 A importância do Sono tem sido tema 

de recentes estudos que comprovam a hipó-

tese de não podermos ficar sem esse descan-

so sagrado de todos os dias! Sono é o nome 

dado ao repouso que fazemos em períodos de 

cerca de oito horas em  intervalos de cerca de 

24 horas.  

 Durante esse período nosso organismo 

realiza funções importantíssimas com conse-

quências diretas à saúde como o fortaleci-

mento do sistema imunológico, secreção e 

liberação de hormônios (hormônio do cresci-

mento, insulina e outros), consolidação da 

memória, isso sem falar no relaxamento e 

descanso da musculatura. Se não permitirmos 

ao organismo esse momento de repouso, 

pagaremos um alto preço por isso: dor de 

cabeça ao acordar, irritabilidade, dificuldade 

de concentração, isso num momento imedia-

to, podendo o quadro evoluir para problemas 

cardíacos e acontecimentos mais graves,   

como dito anteriormente.  

 E quem são os ladrões de sono? Vários 

são os fatores que podem comprometer ou 

simplesmente impedir a obtenção de um  

sono de qualidade. Vamos falar dos fatores 

internos ou orgânicos, vamos falar do ronco e 

da apneia obstrutiva. Ronco é o nome dado 

ao ruído causado pela passagem do ar na regi-

ão da garganta (orofaringe) e a apneia obstru-

tiva é a interrupção da passagem do ar por 

um período maior que 10 segundos (existem 

relatos de paralisações superiores a 2 minu-

tos!) com diminuição da oxigenação do cére-

bro.  

 Durante o sono ocorre também a   

importante modulação hormonal. Estudos 

mostram que dormir menos de cinco horas 

por noite por alguns dias causam um descon-

trole orgânico semelhante ao envelhecimento 

de dezenas de anos! A causa dos problemas 

pode ser a mesma em estágios diferenciados: 

flacidez dos tecidos internos da garganta.  

Problemas iniciais se manifestam através do 

ronco e casos avançados produzem a apneia 

obstrutiva. As consequências são noites mal 

dormidas (para quem dorme e para quem 

tenta dormir ao lado!), excesso de esforço 

respiratório, falta de oxigenação do cérebro e 

bombardeamento do sistema circulatório com 

consequente envelhecimento do mesmo.  O 

final da história pode ser trágico: comorbida-

des diversas, depressão, problemas cardíacos 

e morte (não necessariamente nessa ordem!).  

 

 

 Uma vez fechado o diagnóstico de  

distúrbio do sono, esses profissionais possu-

em orientações e recursos para a reconquista 

do desejado e necessário sono reparador! 

Diversos países tem dedicado atenção direta 

ao tema com objetivo de minimizar prejuízos 

diversos e preservar vidas!  

 No Brasil, sonolência e cansaço são 

responsáveis por 25% dos acidentes de trânsi-

to e 30% das mortes;  no ano de 2012 foram 

contabilizadas 60.752 mortes em acidentes de 

trânsito no Brasil (número de óbitos compatí-

vel com guerra!); as condições em que ocor-

rem a maioria dos acidentes (qualidade da 

rodovia, características do trecho, condições 

climáticas e tipo de acidente) sugerem que a 

principal falha é humana (o motorista dormiu 

no volante). A confissão dos motoristas com-

provam a sugestão: 33% confessaram estar 

distraídos na hora do acidente; o Observató-

rio Nacional de Segurança Viária (ONSV) divul-

gou, através de levantamento com base em 

dados de 2015, que o custo de acidentes de 

trânsito para o país foi de R$ 52 bilhões; a 

resolução 267 do CONTRAN 

prevê avaliação do sono para 

interessados em tirar ou reno-

var carteira de motorista profis-

sional.  

O alto preço das noites mal dormidas 

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 
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 NOGUEIRA, do SOCOR. 

 O homenageado desse número é Geraldo   

Nogueira da Costa, o funcionário mais antigo em ativi-

dade no SOCOR, onde trabalha desde 05/03/1968. Aos 

70 anos, aposentado e em excelente forma, continua 

exercendo normalmente suas funções como técnico 

de enfermagem no Pronto Atendimento.  

 Começou como auxiliar de serviços aos 18 

anos, convidado pelo Dr. José Alberto da Silveira, um 

dos fundadores do SOCOR, para quem prestava even-

tuais serviços de engraxate no Centro de BH. 

 Conta com muita satisfação e honra que o  

SOCOR foi o seu único emprego de carteira assinada. 

Entusiasmado ele diz: “Aqui fiz de tudo!”  e  ganhei a 

confiança e simpatia de todos, com muito respeito e 

espírito de colaboração: “se não puder ajudar, faço 

questão de não atrapalhar, não atrapalhar nunca”. 

 Também no SOCOR conheceu Luíza, sua esposa 

e companheira ao longo de toda a vida, com quem 

tem seis filhos, que já lhes deram três netos. 

 Não tem absolutamente nada a reclamar da 

vida e nem do SOCOR, e destaca uma imensa gratidão 

por ter tido essa oportunidade de trabalhar nessa  

empresa durante toda vida e conviver com tantas pes-

soas especiais que aqui trabalharam e trabalham.  Dá 

ênfase às palavras para dizer que tudo que fez na vida 

deve ao SOCOR. 

 Recorda com grande afeto do Dr. José Alberto 

da Silveira, que o trouxe para o recém-criado hospital, 

querendo ajuda-lo, coisa que fez ao longo de toda sua 

trajetória, de uma forma muito especial com muitos 

ensinamentos para a vida. 

 GRATIDÃO é sentimento que destaca: gratidão 

aos colegas, aos amigos e à vida. 

 Para os mais jovens deixa um pedido para que 

vejam o SOCOR sempre com muito carinho, pois a 

equipe é uma grande família. 
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 “O óbvio é aquilo que ninguém enxerga, até 
que alguém o expresse com simplicidade’’                     

Khalil Gibran 

A aceitação do novo é uma necessidade que 

implica em mudança de postura das pessoas 

que integram o alto escalão das empresas esta-

belecidas independente de seu segmento de 

atuação. Quando a liderança abraça esta ideia, a 

mudança começa a acontecer e a envolver toda 

estrutura que compõe o corpo gerencial.  

Hoje, quase três décadas após a queda das 

barreiras protecionistas que caracterizavam o 

mercado brasileiro, que se viu inserido pelo 

vendaval de mudanças no mercado global, sem 

o preparo adequado aos desafios vigentes no 

fornecimento de produtos e serviços, medito as  

palavras que deram o startup (partida) para 

estas mudanças ditas com simplicidade por uma 

autoridade que naquele momento traduzia o 

sentimento de um país cansado da falta de  

inovação, consequência do monopólio das mon-

tadoras automobilísticas estabelecidas até   

então: “O Carro brasileiro é uma carroça”. Se 

não houver nenhuma atitude para evolução da 

melhoria da qualidade e segurança, abriremos o 

mercado para a importação.  

Naquele momento uma euforia de senti-

mentos até então represados foi liberado e o 

otimismo dos consumidores cresceu em propor-

ções gigantescas pela abertura da livre concor-

rência num país cuja característica de protecio-

nismo persistia há mais de três décadas.  

Com a queda do muro de protecionismo, as 

grandes empresas que até então viviam sob o 

guarda-chuva governamental começaram a 

enfrentar a concorrência estrangeira e ruíram 

por falta de inovação porque os elementos fun-

damentais de uma verdadeira transformação 

cultural são consequências da mudança das 

mentalidades das pessoas e dos sistemas de 

crença, e só ocorre quando as pessoas come-

çam a perceber a qualidade de uma maneira 

diferente como uma estratégia vital para melho-

rar a segurança, produção, rentabilidade e sus-

tentabilidade. 

No princípio, as fracas tentativas de melho-

rar o nível da qualidade podem ser difíceis de 

encontrar pois, as mudanças podem se perder 

no dia-a-dia da organização onde as ideias de 

mudanças são atribuídas como responsabilida-

de de supervisores e gerentes da produção que 

o fazem por tentativas.                                                                                          

Quando uma organização persegue uma 

cultura de inovação que exige criatividade, as 

novas ideias devem ser compatíveis com as 

“ideias vindas da diretoria” e devemos lembrar 

que a administração de uma organização é uma 

estrada de mão dupla e as ideias não fluem em 

um só sentido.  

As iniciativas de inovação, como programas 

de melhoria, treinamento e aprimoramento do 

envolvimento dos funcionários, podem abrir a 

porta para uma mudança de mentalidade, mas 

os resultados de uma mudança cultural não 

serão imediatamente percebidos porque os 

primeiros passos não aparecem rapidamente 

nos resultados. Ao perceber a mudança nas 

mentalidades e a delineação de ações que su-

portam a mudança, celebre as pequenas vitó-

rias com cautela e não enxergue esta mudança 

como um ponto de virada. Uma mudança contí-

nua no sistema e resultados positivos globais 

são necessários antes que esta comemoração 

possa ser feita. 

Seja prudente na crença em histórias de 

transformações de outras organizações que  

podem parecer diretas e lineares. A verdade é 

que isso muitas vezes é estabelecido em passos 

lógicos, devagar e sempre, para  alcançar o  

sucesso e o caminho para a transformação é 

complicado, e não muito claro. As relações de 

causa e efeito afirmadas geralmente estão mas-

caradas. 

A inovação mencionada anteriormente, 

pode ser visto como o surgimento de várias 

ideias, seguidas por um fluxo de ideias e ener-

gia, e mais tarde podem resultar  em novos  

produtos e serviços, ou mesmo uma nova orga-

nização. E até  uma  curva de  desempenho  

diferente para o próximo desafio. 

Transformação cultural, 

 uma Ferramenta de Mudanças 

José Reis da Silva  
MBA Gestão da Qualidade  

Auditor de Sistemas de Gestão.  
Fone.: (31) 3847 1254 -9 8890 6355 

sieravalis@gmail.com 

 
 Uma espécie de bactéria se duplica a cada 
minuto dentro de um recipiente, ou seja, no pri-
meiro minuto são duas, no segundo já são quatro 
bactérias, no terceiro oito e assim por diante. 
 Sabendo que após três horas o recipiente se 
encontra totalmente cheio, em quanto tempo o 
recipiente se encontrava pela metade? 

ANUNCIE  

SEU CLIENTE TAMBÉM LEU 

AQUI 

Anúncios de classe 

SALAS COMERCIAIS 

Vendo ou alugo. Duas salas comerciais no Barro Preto.   Prédio 

novo e de alto luxo. Localização privilegiada, estacionamento rota-

tivo, hall decorado.   

(31) 2555-5148 

CONSULTÓRIO NO BARRO PRETO 

Turnos em consultório próximo ao Socor, com serviços de secre-

tária, telefone, internet e sala de curativo. R$ 30,00, cada hora 

locada. Ofereço um mês de experiência e adaptação, sem ônus. 

Nayane - (31) 3267-0091 

comunicacaobhcoop@gmail.com 
(31) 2555.5148  
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Bill Morélix 
www.magicobill.com.br 

Para cada escolha teremos que nos acostumar a alguma renúncia 
e para cada oportunidade que abraçarmos teremos que nos acos-
tumar com a possibilidade de riscos. É como a  lição das sementes, 
que nos ensina que o plantio é opcional, mas que a colheita será, 
inevitavelmente, diretamente relacionada ao plantio realizado. 
Além de escolher as boas sementes, precisamos cuidar, regar e 
exercitar o nosso cotidiano amor, enquanto a semente ganha for-
ça, viço e vitalidade, até que chegue o júbilo da colheita. Se plan-
tarmos arroz, colheremos arroz, se plantarmos milho, colheremos 
milho, se plantarmos maxixe, colheremos maxixe, se plantarmos  
o mal,  colheremos o mal,  se plantarmos a discórdia,  colheremos 
a discórdia, se plantarmos a calúnia, colheremos a calúnia e assim 
por diante. Agora, se plantarmos o bem, colheremos o bem, até 
porque, o bem já está com a gente. Entretanto, como foi dito, não 
basta o plantio se não estivermos comprometidos com os cuida-
dos e com os investimentos de tempo, de recursos e de amor, 
para lograrmos o almejado e merecido êxito. Entretanto, mesmo 
parecendo uma sentença matemática, me impressiona o fato de o 
mundo ainda estar habitado por tantas pessoas que preferem a 
crítica leviana, a calúnia, a difamação estéril e a discórdia.     Gosto 
de uma frase que diz: “Quando Pedro fala de mal de Paulo, fico 
sabendo mais de Pedro do que de Paulo”. 

 No revés da mesma moeda estão as pessoas que sabem ser 
proativas, ao invés de reativas, resilientes ao invés de resistentes, 
ávidas por conhecimento ao invés de ficarem enclausuradas em 
suas convicções, amorosas ao invés de rancorosas, que se preocu-
pam mais com os meios do que com os fins, que preferem ouvir 
do que falar, que preferem ser do que ter, que prezam a criativi-
dade e a intuição ao invés da rotina e da razão...a lista é imensa. 

 É para essas pessoas que as escolhas combinam com as 
rolhas, já que, ao degustar um bom vinho ou espumante, colecio-
nando ou não as suas rolhas, acabam potencializando as  suas  
virtudes e qualidades, compartilhando e somando ideias, deixan-
do fluir as preciosidades escondidas nos recônditos da alma. 

 Um brinde aos bons semeadores! 

Arnóbio Moreira Félix – ortopedista e palestrante. 
Mágico Bill Morélix – www.magicobill.com.br 

#magicobill #motivação #palestramotivacional #foco   
#palestrante #objetivo #meta #proatividade  

 A Fisioterapia ortopédica, atua no reestabelecimento das fun-

ções dos pacientes que sofreram acidentes, passaram por cirurgia ou 

traumas ósseos e musculares, além de atuar na prevenção, reeduca-

ção do movimento, da postura e manutenção da qualidade de vida. 

 A arte dessa profissão também está na habilidade em estimu-

lar o paciente para se tornar independente e reintegrar-se na comuni-

dade ou retornar ao trabalho. 

 A reabilitação na terceira idade é uma opção para a manuten-

ção do paciente. No caso dos idosos, algumas funções simples do    

dia-a-dia vão se tornando mais difíceis e o corpo já não obedece aos 

comandos com facilidade. 

 Quando sentimos dor em alguma articulação do corpo ou   

tensão muscular ao realizar tarefas diárias, como subir e descer esca-

das, curvar para pegar algum objeto abaixo da pia, agachar para brin-

car com os netos no chão ou até mesmo ficar em pé por algum tempo 

para lavar louças ou cozinhar, tendemos a nos movimentar cada vez 

menos, dificultando ainda mais o retorno às atividades cotidianas. 

 Um grupo de exercícios simples, através de um aprendizado 

minucioso em sessões personalizadas, pode minimizar esses danos e 

dar mais independência ao idoso. Dessa forma o idoso adquire ferra-

mentas para se auto gerenciar e manter qualidade de vida se sentin-

do mais feliz consigo mesmo. 

 A fisioterapia, além de ser uma prática para aqueles que preci-

sam recuperar movimentos ou tratar alguma lesão musculoesqueléti-

ca é uma atividade reeducativa para o aprendizado da melhor manei-

ra de se utilizar o corpo. 

Especialista em terapia manual,  
reeducação da postura e movimento. 
Fisioterapia ortopédica ambulatorial 

Telefones: (31) 3330 3126 - 9 9185  4372 

Cristiane Kika Brant - Fisioterapeuta 
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As cidades históricas de Minas Gerais ainda conseguem fazer a leitu-

ra dos sons dos sinos das igrejas, tradição herdada dos tempos colo-

niais. Dissemos “ainda” porque a tradição vem se perdendo com o 

passar do tempo pois, como toda herança cultural, não está livre do 

desaparecimento. 

 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) tem projeto para que a simbologia do toque dos sinos seja 

registrada como bem imaterial. O projeto original consistia na elabo-

ração de inventário do toque dos sinos por meio de partituras,     

textos, gravações e documentação diversa. Consultado a respeito, o 

IPHAN informou que foi elaborado o projeto para registro dos sinos 

como patrimônio cultural imaterial, que todo o material da pesquisa 

encontra-se disponível no site do IPHAN e pode ser consultado na 

página relativa a Minas Gerais - Patrimônio Cultural Imaterial - Toque 

dos Sinos Patrimônio Cultural Brasileiro. 

 A linguagem dos sinos era essencial para o acompanhamento 

de cultos e solenidades religiosas. Mais que isto, informava os atos 

mais importantes da vida dos moradores. Em São João Del Rey, o 

toque do sino de São Raimundo Nonato, considerado o protetor das 

gestantes, na Igreja das Mercês, informava quando uma moradora 

entrava em trabalho de parto. 

 Os toques fúnebres eram muito populares; pelo toque era 

possível saber se o falecido era homem ou mulher.  

 Pelo toque, os moradores identificavam se haveria missa e a 

que horas; os mais experientes identificavam até o padre que a cele-

braria, se o vigário ou se o pároco. 

 As novas gerações têm sofrido alienação em relação ao que é 

tradicional e religioso. Além disto, o progresso trouxe substitutos 

para o toque dos sinos: a sirene das ambulâncias alerta sobre os  

doentes, e as sirenes dos carros de bombeiros substituíram o toque 

de incêndio. 

 A história é dinâmica; culturas vêm e vão. Ainda há sineiros 

que sabem reproduzir o toque dos sinos mas, se não houver registro, 

essa tradição pode perder-se.  

   Cláudio Eustáquio Duarte                  
Cel. da Reserva do Exército Brasileiro. 

 Graduado em Direito 
 e em Educação Física   

claudio_duarte@hotmail.com 

A importância do seguro-médico  

O seguro-saúde, também conhecido como 

seguro-médico, é excelente  alternativa para 

quem não quer depender do SUS – Sistema 

Único de Saúde. 

Com a precariedade dos serviços públicos, 

até mesmo a rede privada de saúde passou a 

enfrentar dificuldades para atender a deman-

da. Assim, não é raro ter que esperar dias ou 

semanas para consultas ou exames nas redes 

credenciadas ao plano de saúde, o que torna 

a procura pelos seguros cada vez maior. 

Embora não pareça, existem diferenças 

significativas entre a contratação de um   

plano de saúde tradicional e um seguro-

saúde. Além de menor espera no atendimen-

to, o seguro deixa que você escolha livremen-

te seus médicos, laboratórios e outros servi-

ços, diferentemente dos planos que ofere-

cem apenas os profissionais cadastrados em 

sua rede. 

Além disso, o maior diferencial do seguro-

saúde é o reembolso aos pacientes das     

despesas médicas havidas. 

Como funciona o seguro-médico? Os  

segurados pagam uma mensalidade, conheci-

da como prêmio. Assim, todos os segurados 

garantem a assistência uns aos outros, pois o 

seguro funciona como uma espécie de      

cooperativa. É claro que a mensalidade equi-

vale aos riscos de saúde de cada um, mas o 

custo-benefício para amparar várias pessoas 

da mesma família pode ser melhor se compa-

rado aos planos tradicionais. 

Vale ressaltar que a contratação do segu-

ro-saúde se restringe apenas às pessoas   

jurídicas, ainda. 

Independentemente de qual tipo de servi-

ço que você escolha contratar, é importante 

ficar atento aos detalhes do contrato. Quan-

do se trata de planos de saúde, os pontos de 

maior atenção são: cobertura, serviços e  

carência. Já na contratação de seguro-saúde, 

é importante ficar atento às condições de 

cobertura e às exclusões. 

O toque dos sinos . 

Carla Nazário 
Advogada especialista  

em Direito do Trabalho  e Família.. 
Consultoria preventiva trabalhista, 
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 

mailto:advocacia@carlanazario.com.br
http://www.carlanazario.com.br
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COOP  JORNAL DA BH  

O Jornal da  BHCOOP  entrevistou  a  Sra. 

Daniela Drumond, bacharel em direito e mãe 

do Theo Drumond Morélix, que tem síndro-

me de Down e está próximo de completar 

três anos. Daniela está envolvida em vários 

movimentos em prol da “causa Down” e está 

desenvolvendo uma empresa voltada para a 

conexão entre  profissionais  de  saúde e  

pessoas com necessidades específicas. 

 O que motivou o nome da empresa? 

 Daniela Drumond - A 21Conecta  sur-

giu para atender às famílias que possuem 

filhos com a trissomia do par de cromosso-

mos número 21, síndrome de Down. Através 

de uma plataforma conectamos famílias a 

profissionais e instituições que possuem  

experiência no atendimento de pessoas com 

a trissomia do 21. Em nossa plataforma, as 

famílias encontrarão o direcionamento que 

necessitam de forma mais objetiva e dinâmi-

ca possível. E por isso, o nome não poderia 

ser diferente.  

 A 21 Conecta é uma startup? 

 Daniela Drumond - Segundo Eric Ries, 

startup é uma instituição humana projetada 

para criar novos produtos e serviços sob con-

dições de extrema incerteza, que gera valor 

ao usuário /cliente. Além disso, deve ser re-

plicável, uma vez que entrega o mesmo pro-

duto novamente em escala potencialmente 

ilimitada, sem muitas customizações ou 

adaptações para cada cliente e, por último, 

ser escalável - crescer cada vez mais, sem 

que isso influencie no modelo de negócios. 

 Considerando tal conceito, a 21Conec-

ta é considerada uma startup por atuar em 

um modelo de negócios inovador, incerto e 

visando o mercado nacional e por quê não, o 

internacional. Além de atuar na trissomia do 

21, é possível aplicar o modelo de negócios a 

outros diagnósticos também, como TEA 

(Transtorno do Espectro Autista), outras  

síndromes etc. 

  Quais as vantagens para o profissio-

nal de saúde  se  cadastrar  no  site  da  

21conecta? 

 Daniela Drumond - Através da plata-

forma 21Conecta, o profissional e instituição 

será encontrado com maior facilidade e de 

forma objetiva por seu público alvo, com 

possibilidades de aumentar o destaque para 

seu perfil, bem como divulgar o seu trabalho 

com vistas à otimização de resultados.  

 Quais as principais mudanças e os 

avanços na socialização das pessoas com 

síndrome de Down? 

 Daniela Drumond - Nas últimas déca-

das, a pessoa com síndrome de Down ou 

com deficiência, de modo geral, passou a 

protagonizar cenários antes jamais vistos.     

É perceptível que a sociedade tenha avança-

do consideravelmente no respeito à pessoa 

como um indivíduo único, dotado de necessi-

dades individuais e, ao mesmo tempo, com 

inúmeras capacidades e potencialidades que 

merecem destaque.  

www.21conecta.com  
WhatsApp: (31) 9 8533 3483 


