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Egressa da
Funorte identica
“Super Bactéria”
em hospital

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Docentes de Nutrição
recepcionam calouros e
coordenam atividades do PISEC

Professores das Faculdades Funorte e
Fasi em parceria com os acadêmicos do 1º
ao 4° períodos de Nutrição realizaram no dia
15 de fevereiro, apresentação dos trabalhos
desenvolvidos nas disciplinas de PISEC Programa de Integração Ensino e
Comunidade.
O evento foi coordenado pela professora
Éryka Jovânia e Luciana Caldeira e teve o
apoio da coordenadora do curso de Nutrição
Funorte, Ana Cristina Monteiro Prates e
Ilana Carla Gonçalves - FASI. O público alvo
foi os próprios acadêmicos do curso.
O objetivo do evento é contribuir satisfatoriamente para o aprimoramento dos conteúdos
teóricos trabalhados durante a graduação
além de promover a integração dos estudantes do curso de Nutrição e professores.
O evento contou com a participação de 188
acadêmicos de Nutrição, no qual a coordenadora apresentou a ementa e as peculiaridades do curso. As egressas Maria
Fernanda Sizilo, Etiene Senne e Ana Paula
Mendes participaram do evento relatando
as experiências proﬁssionais desenvolvidas
no mercado de trabalho. Além disso, houve
a apresentação das acadêmicas de
Nutrição Fasi: Cristina, Camilla Mainy, Dabia
Daiany, Maísa Aparecida, Maria Jose e
Milene, que encenaram a peça teatral: “A
Escolha”. A apresentação aconteceu durante a recepção dos calouros e abordou a
importância da mudança de hábitos alimentares, principalmente durante a vida acadêmica.
O PISEC visa propiciar ao estudante a
aplicação dos conhecimentos adquiridos
durante a vida acadêmica, estando ela voltada para a educação, prevenção, pesquisa e
assistência nutricional coletiva e individual.
Assim, o acadêmico aprende a utilizar ferramentas para promover o aprendizado e uma
prática nutricional promotora da saúde e estimuladora das práticas alimentares saudáveis, auxiliando assim todas as comunidades atendidas.
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Faculdade Promove realiza aula inaugural

A Faculdade Promove de Janaúba
realizou no Automóvel Clube da cidade
no dia 18 de fevereiro, aula inaugural
para veteranos e calouros. O objetivo
da atividade foi proporcionar aos
acadêmicos um ambiente de descontração e diversão.
A primeira atividade foi desenvolvida com palestra proferida pela psicóloga, Soraia Garcia Leal, que tratou de
forma bem proveitosa sobre autoestima. Ao ﬁnal da palestra, a acadêmica
Eunice Veras e a professora Maria Lina
Santana falaram sobre a experiência
de sucesso com a publicação do artigo
cientíﬁco na Revista Prática Hospitalar
da Editora Ofﬁce, de São Paulo, fruto

01

de TCC do curso de Pedagogia. A
egressa do curso de Geograﬁa Marta
Neres também deu depoimento sobre
sua trajetória no curso e destacou sua
aprovação no concurso de técnicoadministrativo pela UFVJM, demonstrando o sucesso dos egressos.
O evento foi ﬁnalizado com um
show da banda dos acadêmicos do
curso de Geograﬁa. A coordenadora do
curso de Pedagogia Gislaine Santos
silva destacou. “Esses eventos tem a
função de aproximar as turmas e os
professores de forma a oportunizar a
todos a visualização da importância da
IES na região, evidenciada com os
sucessos dos egressos e dos alunos."

Coordenadora de Ciências Biológicas é
empossada como conselheira do Lapa Grande
Foram Empossados os 24 novos membros
do Conselho Consultivo do Parque Estadual da
Lapa Grande, em Montes Claros, os quais terão
mandato de dois anos. A solenidade foi realizada
nas dependências da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, na avenida José Corrêa
Machado, na tarde desta quinta-feira, 27.
Dentre os empossados está a docente e
coordenadora do curso de Ciências Biológicas
da Fasi – Faculdade de Saúde Ibituruna,
Mariana Castro (foto). Após a solenidade de
posse, os conselheiros foram convocados para
reunião da entidade, a ser realizada no dia 18 de
março, na sede do Parque Estadual da Lapa Grande. O objetivo é discutir
metas e propostas de trabalho no sentido de preservar e melhorar o Parque,
que a partir deste ano será aberto a visitação pública.
O conselho tem como principal meta apresentar propostas e discutir
alternativas de preservação daquela área, com ações conciliadoras e visitações públicas, de forma ordenada e orientada.

Processo Seletivo Educacional

Não perca
esta chance!

Administração
Biomedicina
Ciências Biológicas
Comunicação Social/Jornalismo
Cosmetologia e Estética
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Biomédica
Engenharia de Alimentos
Farmácia
Fisioterapia

Fonoaudiologia
Gastronomia
Geograﬁa
História
Letras Português/Espanhol
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Serviço Social
Zootecnia

Aqui todo mundo pode estudar!
Informações: 38

2101-9292 | www.funorte.com.br
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Ministério da Saúde diz que
população montesclarense não
corre riscos em relação à bactéria

A egressa da Funorte, Anne
Caroline Dias Santos (foto), de 25
anos, foi a responsável pela identiﬁcação da “Super Bactéria”, no Hospital
Aroldo Tourinho, na cidade de Montes
Claros.
Formada desde 2009 em
Biomedicina, a montesclarense é
especialista em “Microbiologia
Aplicada” e mestranda em “Gestão
Pública com ênfase em Saúde”.
Atualmente, Anne Caroline é
biomédica (Microbiologista) responsável pelos seguintes setores no hospital: Microbiologia, Urinálise,
Parasitologia e Imunologia. Além
disso, é membro da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) e do Plano de Gerenciamento
de Resíduos dos Serviços de Saúde
(PGRSS). “Entrei no Aroldo Tourinho
em 2008 como estagiária, em 2009
assinaram minha carteira, estou no
hospital há 5 anos, diz.
No que diz respeito a “Super
Bactéria”, a primeira identiﬁcação
realizada pela biomédica no hospital
Aroldo Tourinho foi em novembro de
2013. “A identiﬁcação ocorreu na
rotina da microbiologia, usando os
critérios de mapeamento de enterobactérias produtora de carbapenemase (KPC) preconizado pela ANVISA
segundo a Nota Técnica 1/2013. O
resultado foi conﬁrmado pela FUNED,
30 dias após a minha identiﬁcação”,
ressalta.
A “super bactéria” é uma enterobactéria produtora de carbapenemase, no caso do hospital, a bactéria
produtora foi a Klebsiella pneumoniae
carbapenemase (KPC).
De acordo com Anne Caroline, o
fator causador para o surgimento da
bactéria é uma mutação genética por
uso indiscriminado de antibióticos.
Portanto, muitos hospitais do país e do
mundo já identiﬁcaram a bactéria,
mas, segundo a Sociedade Brasileira
de Microbiologia faltam proﬁssionais

microbiologistas especializados e
capazes de identiﬁcar a bactéria.
“Infelizmente no Brasil tem uma
escassez desses proﬁssionais o que
faz com que muitas instituições não
identiﬁque a KPC e por isso, não tome
as medidas necessárias para impedir
a sua disseminação”, fala a biomédica.
Os indivíduos mais susceptíveis a
este tipo de bactéria são os pacientes
imunodeprimidos, com doenças
crônicas com longos períodos de
internação hospitalar e os que estão
em unidades de terapia intensiva
correm maior risco de contrair infecção. Os riscos que os pacientes
enfrentam referem-se aos antibióticos,
uma vez que, eles não fazem efeito,
devido ao seu poder de resistência.
O tratamento para as pessoas
acometidas pela bactéria são opções
terapêuticas a base de antibióticos da
classe dos aminoglicosideo, tigeciclina e polimixina.
Segundo Anne Caroline, a importância da identiﬁcação deste tipo de
bactéria faz com que o hospital tenha
autonomia para criar medidas necessárias para conter e identiﬁcar precocemente os casos de KPC e assim
conseguir impedir que um paciente
colonizado com a bactéria venha se
infectar.
Em relação a essa descoberta, a
biomédica diz que: “Foi uma grande
satisfação ter feito a identiﬁcação da
KPC, pois assim conseguimos conter
um possível surto na instituição”.
Para o futuro, Anne Caroline pretende
fazer um mestrado na área de microbiologia, trabalhar em pesquisas com
bactérias multirresistentes e ensinar
futuros proﬁssionais microbiologistas
a fazer uma identiﬁcação correta e
precisa das bactérias para que o
tratamento dos pacientes possa ser
realizado da forma adequada.
De acordo com a Secretaria Municipal
de Montes Claros, em Nota Oﬁcial do
dia 24 de janeiro, a população não
precisa se alarmar, porque a KPC não
sobrevive fora de ambientes hospitalares e não se desenvolvem em organismos saudáveis. Mas é preciso lembrar
a necessidade de se ater às normas
básicas de higiene, principalmente,
lavando sempre as mãos.
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ASemana
Seminário aborda Análise
do Comportamento Humano

Foi realizado no dia 24, no auditório da
Fasi – Faculdade de Saúde Ibituruna, o
Seminário: "Aprendizagem: aquisição de
novos comportamentos através da
Modelagem". O evento contou com a participação efetiva de cerca de 250 pessoas,
dentre elas, discentes do curso de
Psicologia e Fonoaudiologia, docentes,
proﬁssionais da prefeitura e professores do
CEMEI.
Este Seminário faz parte da disciplina
de Princípios Básicos da Análise do
Comportamento - PBAC, que é ministrada
pela professora Laura Mineiro aos alunos
do 4º período de Psicologia diurno e noturno. De acordo com Laura, a disciplina possui dois momentos marcantes que são: o
Condicionamento Operante realizado no
Laboratório de Psicologia Experimental e o
Condicionamento Operante realizado com
animal doméstico.
O objetivo da disciplina é apresentar
aos alunos iniciantes, a modelagem do comportamento realizado por alunos do semestre anterior, assim como apresentar a diagnóstico do comportamento através do
Método ABA (Análise Aplicada do
Comportamento), que atua nos casos do
espectro autista.
Proferiram apresentações na palestra,
as acadêmicas Amanda Dantas e Fabíola
Cardoso, do 5º período, e Maria Márcia
Silveira, aluna do 10º período de
Psicologia.
Para Laura, este tipo de seminário é
extremamente relevante. “Acredito que a
maior importância é a valorização dos acadêmicos que se mantêm na maior parte da
sua formação, passivos a aprendizagem e
aqui eles constroem de forma ativa sua formação. Ainda, sendo o Autismo, entendido
desde 1943 como aspectos observáveis
que indicam déﬁcits na comunicação e na
interação social, além de comportamentos
repetitivos e áreas restritas de interesse,
desperta grande interesse nos acadêmicos
sobre a melhor maneira de atuação nestes
casos”.
“A Análise do Comportamento então
faz sua contribuição de maneira objetiva
apresentando o Método ABA. Acredito que
ocorra uma aprendizagem ampliada, além
da sala de aula, com troca de relatos, vivências e experiências, como já falava Skinner
(1968, p. 5) "ensinar é simplesmente o
arranjo de contingências de reforçamento"”, ﬁnaliza a docente.

ASemana
Funorte abre vestibular
agendado para
2º semestre 2014
Está aberto o Processo Seletivo
Educacional - PSE das Faculdades Unidas do
Norte de Minas – Funorte para o segundo
semestre de 2014. Há vagas para todos os cursos, exceto para: Direito, Engenharia Civil,
O d o n t o l o g i a , M e d i c i n a Ve t e r i n á r i a ,
Engenharia Elétrica e Medicina.
As inscrições e agendamentos poderão
ser realizados até o dia 29 de agosto de 2014,
nos seguintes locais: Campus JK, Avenida
Osmane Barbosa, nº 11111 - bairro JK, fone
(38)2101-9292; Campus FASI, Av. Nice, 99,
Ibituruna, fone (38) 3690-6633, Campus São
Norberto, Rua Coronel Joaquim Costa, 491,
Centro, fone (38)2101-9797; Campus São
Luís, Rua Lírio Brant, 787, Melo, fone
(38)2101-9494; Campus Faculdade Promove
de Janaúba - Rua Pio XII, 100 – Centro, fone
(38) 38211070. Campus Ceiva - Praça
Tiradentes, 164 Centro, fone (38) 3621-1403,
MG.

Processo Seletivo Educacional

Não perca
esta chance!

Estudantes de Enfermagem
fazem treinamento no
Hospital Aroldo Tourinho
Alunos do curso superior em
Enfermagem das Faculdades
Funorte/campus FASI participaram na última quarta-feira (12), de treinamento realizado no HospitalAroldo Tourinho.
Cerca de 60 alunos passaram pelo treinamento introdutório, segundo o Centro de
Ensino e Pesquisas do Hospital Aroldo
Tourinho. A atividade é realizada antes de
iniciar o estágio dos alunos, que faz parte do
acordo existente entre o hospital e a instituição. Visa ensinar aos alunos todos os procedimentos e atendimentos que o hospital realiza.

INFORME
ASessão Solene de Colação de Grau
da SOEBRAS/FUNORTE/FASI acontecerá no dia 25/07/14, às 20h, no Ginásio
Poliesportivo Tancredo Neves.
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Ex-aluna da Funorte é aprovada
em residência na FOB/USP
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neste hospital. No momento que
soube da abertura dos processos seletivos, procurei me informar a respeito
e decidi fazer inscrição para o processo do programa de residência”, fala.

A egressa do curso de Odontologia
da Funorte, Luiza Anjos Soares (foto),
de 24 anos, acaba de ser aprovada no
Programa de Residência
Multiproﬁssional em Saúde:
Síndromes e Anomalias Craniofaciais,
na Faculdade de Odontologia de
Bauru – FOB, da Universidade
Estadual de São Paulo – USP, localizado na cidade de Bauru.
Formada em dezembro de 2013, a
egressa é de Brumado, no estado da
Bahia e, veio morar em Montes Claros
para cursar Odontologia.
Segundo Luiza: “A Odontologia
remete a uma escolha de infância.
Esta opção foi alimentada ao decorrer
dos anos de colegial e, então, no
período de vestibular, a graduação foi
uma das minhas opções de curso,
além de Administração e
Fonoaudiologia. Mas, com o desejo
antigo pela Odontologia, ela foi a graduação escolhida”.
Um ano anterior à aprovação no
vestibular da Funorte, a egressa tinha
sido aprovada no curso de
Administração da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia, no
qual chegou a cursar um semestre.
“Quando veio a aprovação aqui, como
se tratava do curso pelo qual sempre
sonhei fazer, em decisão junto aos
meus pais, preferir optar pela Funorte,
na qual já tinha tido boas referências e
conhecia pessoas que aqui estudava”.
Aprovada no Programa de
Residência Multiproﬁssional em
Saúde: Síndromes e Anomalias
Craniofaciais, oferecido pelo Hospital
de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais, da Universidade de São
Paulo, localizado na cidade de Bauru
– SP, Luiza já tinha conhecimento do
hospital e das oportunidades de cursos de pós-graduação oferecido por
ele.

A seleção aconteceu em duas
fases: a primeira composta de prova
teórica, no regime classiﬁcatório e
eliminatório e, a segunda compreendeu a análise do Currículo Lattes.
O programa de residência, modalidade de formação pós-graduação “especialização lato sensu”, tem duração de
dois anos, em regime de dedicação
exclusiva, de 60 horas semanais,
sendo 48 horas de atividades práticas
e 12 horas de atividades teóricopráticas.
Como irá fazer a residência em
outro estado, a ex-aluna da Funorte
terá que se mudar devido o programa
exigir regime de dedicação exclusiva.
“Será um processo de adaptação e de
muita saudade. Mas, tenho consciência que será um passo em busca de
crescimento proﬁssional e, até mesmo, pessoal; e, de novas conquistas”,
diz.
Em relação as expectativas, Luiza
diz que: “A curiosidade é algo marcante, pois acredito que o “novo” instiga
esse sentimento no ser humano. Às
vezes até o medo faz parte do cenário.
Mas, as expectativas e o empenho,
para se obter resultados positivos
deste processo de aprendizado, são
os melhores. Acredito que será uma
grande oportunidade de aperfeiçoamento da prática de trabalho e de
ganho de experiência proﬁssional,
permitido pela vivência clínica diária,
já que a Odontologia é uma proﬁssão
que esta em constante avanço e, oferece aos proﬁssionais que a ela se
dedicam um leque de oportunidades
de trabalho. Há uma grande demanda
pela assistência odontológica e, com a
mudança de postura dos proﬁssionais
no atendimento assistencial, promovendo e prevenindo e, também, reabilitando a saúde bucal, a população
tem sido motivada constantemente a
zelar pela saúde bucal.
Transformando-se em uma sociedade consciente e preocupada com o
seu bem-estar e buscando por atendimento de reabilitação e, até mesmo,
de prevenção”, ressalta.
Após a especialização, que terá
inicio no dia 6 de março, Luiza pretende montar um empreendimento na
área de Odontologia.

“Já era um desejo antigo ter a oportunidade de realizar algum curso
ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora: Lucilene Porto | Diagramação: Wesley Grilo
Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz, Estevão Mendonça.
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Diretoria Acadêmica realiza treinamento
para gestores e coordenadores

O Programa de Desenvolvimento
de Coordenadores e Gestores – PDCG
da rede Soebras, realizado na Funorte
campus JK, contou com discussões
que basearam principalmente nas
contribuições dos coordenadores a
respeito de suas funções políticas,
administrativas, acadêmicas e institucionais. O encontro reuniu cerca de 50
colaboradores e foi organizado no
sábado, dia 22 de fevereiro.
Segundo a diretora acadêmica
Thalita Pimentel, o PDCG tem como
objetivo promover a melhoria contínua
das atividades de coordenador de
curso da Rede Soebras. “Todas as
atividades realizadas no encontro são
pensadas no trabalho desenvolvido
pelos gestores e coordenadores,
visando sempre a melhoria das ações
pedagógicas”, completa a diretora.

Uma das participantes do encontro,
a coordenadora do curso de Nutrição,
Ilana Carla Gonçalves, descreveu a
relevância do PDCG.
"O encontro foi de extrema importância, a troca de experiências é uma
das formas de socializar a aprendizagem. Abordou assuntos como o plano
de diretrizes, o que proporciona a nós
coordenadores novos desaﬁos
estimulando assim novos estímulos”.
O PDGG é uma parceria entre as
diretorias de qualidade, administrativo
e acadêmico da Soebras. Assim como
o PDD - Programa de Desenvolvimento
Docente deverá ser realizado semestralmente incluindo gestores e coordenadores de toda plataforma Norte de
Minas Gerais: Montes Claros,
Pirapora, Janaúba e Januária.

Funorte promove Semana do
Acolhimento para calouros e veteranos

Entre os dias 18 e 20 de fevereiro,
aconteceu a Semana do
Acolhimento nos campi Funorte
Amazonas e JK. No primeiro dia,
terça-feira, pela manhã, o evento foi
bastante prestigiado com o tradicional futebol das virgens no campus
JK.
Durante a partida, os rapazes se
caracterizaram de mulher e realizaram um animado futebol. A novidade
este ano foi a participação das
mulheres, que também aderiram a
brincadeira se caracterizando de
homem, animando ainda mais a

competição.
Tanto no campus Amazonas,
quanto no campus JK houve a participação da banda Gorila Groove, de
Montes Claros, que levaram o
melhor do pop rock, colocando todos
o s a c a d ê m i c o s p a r a d a n ç a r.
A realização do evento ﬁcou por
conta no Núcleo de Extensão
Funorte e da Assessoria de
Comunicação Soebras/Funorte.
Durante o acolhimento, foram sorteados vários brindes. Houve também
competições e brincadeiras, com o
objetivo de dar boas-vindas aos
calouros, promovendo assim um
verdadeiro acolhimento e integração
entre todos.
Dentre as atividades desenvolvidas houve a descida de rapel e o
slackline. A cobertura completa com
todas as fotos podem ser vistas no
facebook da funorte ou no site
www.funorte.com.br. O acolhimento
também foi realizado nas unidades
Funorte Fasi, São Luiz e São
Norberto.
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ASemana
Segurança do Trabalho Soebras e
SAMU promovem curso sobre
Primeiros Socorros

Foi realizado na quarta-feira (27), no
auditório da Funorte campus São Norberto,
curso sobre primeiros socorros para funcionários da rede Soebras. O treinamento foi
ministrado pelo socorrista do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU,
Antônio Osmar Santos Gusmão.
O curso tem como intuito, segundo
Ivonei Trezena, diretor administrativo da
Rede Soebras, cuidar da segurança e bem
estar de cada colaborador. “Este programa
e mais cinco tipos de treinamento de segurança especíﬁcos serão destinados para
cada setor. O objetivo da Soebras com
esse tipo de curso é cuidar e assegurar
cada um dos membros do grupo. Vamos
continuar trazendo proﬁssionais habilitados para proferir esses cursos”, concluiu o
diretor.
Primeiros socorros são os primeiros
cuidados prestados a uma vítima de mal
súbito ou acidente até que a ajuda especializada esteja disponível para fornecer
assistência deﬁnitiva. Segundo relatos do
SAMU, muitas vidas já foram salvas devido
aos primeiros atendimentos, mas garantem
que o SAMU deve ser acionado.
Antônio Osmar Santos Gusmão, socorrista da Petrobrás de Montes Claros e do
SAMU e também acadêmico do curso de
enfermagem das Faculdades Funorte, relata a importância do treinamento dentro das
empresas. “São atendimentos básicos, que
se uma pessoa souber como agir pode salvar vidas. Os primeiros socorros devem ser
inseridos dentro da comunidade, uma
empresa que tenha esse tipo de curso está
valorizando o proﬁssional e prezando pelas
vidas dos mesmos. Alguns países tem na
grade curricular uma disciplina com esses
treinamentos de urgência”.
“É importante trazer esse conhecimento, principalmente para nós que trabalhamos com criança, que toda hora cai.
Através desse curso saberemos como agir
em uma situação mais delicada, é bom
saber dessa parceria do SAMU e escola”,
enfatiza a diretora do Colégio Ímpar,
Fernanda Fernandes.
Os funcionários do treinamento, do dia
27, foram selecionados pelo coordenador
do setor de segurança do trabalho da
Funorte, Efrain Pereira com intuito de estimular esse aprendizado dentro da empresa. “Esse tipo de curso é um investimento
que a instituição está fazendo para com
seus colaboradores. Ações simples geram
grandes resultados. É uma forma de agregar valores o conhecimento é sempre
importante”, aﬁrma o coordenador.

ASemana
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Professora do Promove
Janaúba pública artigo em
revista internacional

A professora mestre Maria Lina de
Santana Freitas, do curso de Pedagogia da
Faculdade Promove de Janaúba, empenhada
no seu compromisso com a educação e a pesquisa, publica mais um artigo cientíﬁco, desta
vez em uma revista internacional, a
EFDportes.com, revista digital de Buenos
Aires,Argentina.
O artigo publicado com o tema: "a inﬂuência da tecnologia na concreção do ensino a distância em um município do norte de Minas
Gerais" teve como objetivo demonstrar a
inﬂuência do uso da tecnologia nos cursos de
educação a distância para concreção do ensino e foi fruto de pesquisa realizada ao término
de uma pós-graduação em Educação a
Distância, feito pela docente.
A publicação é uma demonstração de que
a pesquisa passou pelo crivo da comunidade
cientíﬁca internacional e contribuiu para o
conhecimento cientíﬁco.
“A pesquisa contribui para desmistiﬁcar o
preconceito que ainda existente em relação à
educação a distância mediada pelas tecnologias, uma vez que 67% dos envolvidos no estudo consideraram que os recursos didáticos
e/ou ferramentas oferecidas pelo curso pesquisado suprem as necessidades para o
desenvolvimento do ensino-aprendizagem,
concluindo-se, assim, que o êxito no ensino a
distância sofre direta inﬂuência das tecnologias na concreção do ensino-aprendizagem”,
aﬁrma Maria Lina.

Liga Acadêmica de Nefrologia realiza
conscientização no Dia Mundial Do Rim

A Liga Acadêmica de Nefrologia
das Faculdades Unidas Funorte e
Faculdades Integradas Pitágoras, sob
a orientação do professor e médico
nefrologista, Ricardo Borges, realizaram na terça-feira (10), na Praça
Doutor Carlos, Ação Social na qual o
objetivo foi orientar a população sobre
a prevenção das doenças renais. O
evento foi organizado como forma de
conscientizar a comunidade no dia
Mundial do Rim.
Os rins tem forma de grão de feijão
e estão localizados na região lombar,
em ambos os lados da coluna vertebral, logo acima da cintura. O órgão
atua na limpeza do sangue durante as
24h do dia. Suas principais funções
são controlar a quantidade de água e
sal no corpo, eliminar toxinas, ajudar a
controlar a hipertensão arterial e
produzir hormônios que impeçam
anemia e a descalciﬁcação óssea. A
doença renal crônica é uma lesão que
geralmente ocasiona a perda progressiva e irreversível das funções dos rins.
A doença é deﬁnida pela presença de
algum tipo de lesão renal ou da função
de ﬁltração reduzida, ocasionando a
paralização do órgão.
Os acadêmicos da Liga Acadêmica
de Nefrologia de Montes Claros realizaram atendimentos a população
como: aferição de pressão arterial,
teste de glicemia e em alguns casos
encaminhamento para consulta com
nefrologista nos laboratórios do SUS. A
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acadêmica do 9° período de Medicina
das Faculdades Funorte, Maedes
Soares Cardoso, relatou a importância
da ação para a população. “A população não sabe a importância dos rins e
não procuram prevenir, atos simples
como: beber muita água, não fumar, ter
uma dieta equilibrada com pouco sal e
açúcar entre outros ajudam a não ter
problemas renais. E aquelas pessoas
que já possuem patologias como a
diabetes devem dobrar os cuidados
com a saúde, essa ação frisa a importância da orientação e do tratamento
para essas doenças”.
O tema da campanha de conscientização desde ano é: “Um em dez. O
rim envelhece assim como nós”. Um
em cada dez brasileiros tem problemas
nos rins. De acordo com o médico
nefrologista e professor da Funorte,
Ricardo Borges, o Governo Federal
gasta cerca de 2 bilhões por ano em
terapia intensiva. A hemodiálise é um
aparelho que realiza algumas das
funções dos rins. “Essa campanha é
realizada pela Sociedade Brasileira de
Nefrologia, a liga resolveu fazer essa
ação para despertar as pessoas sobre
como se precaver da doença. Hoje se
gasta muito com o tratamento, mas
pouco com prevenção. Pessoas
morrem de doenças renais crônicas e
atitudes simples podem reverter essa
situação. Muitas vezes a doença é
silenciosa, o paciente não sente os
sintomas”, relata o professor Ricardo
Borges.
“Eu estava passando na praça e ﬁz
aferição de pressão arterial e acabei
descobrindo que estou com pressão
alta, essa ação é uma oportunidade
para quem não tem condições de ir até
um posto de saúde ou ao médico”,
aﬁrma a aposentada Jacira Veloso de
65 anos.

Professores serão selecionados para trabalhar na
Extensão da Faculdade Promove de Janaúba
A Faculdade Promove de Janaúba divulga edital para a
seleção de elaboração dos projetos de extensão. Serão
oferecidas duas vagas de projetos para serem desenvolvidos.
O edital de extensão visa estimular o processo de integração ensino-pesquisa-prática de forma a tornar acessível à
sociedade, por meio de cursos de extensão, o conhecimento
de diferentes áreas, suprindo as demandas culturais e sociais
da comunidade, numa dimensão ética, solidária e transformadora.

Somente professores podem participar, o prazo das
inscrições vão até o dia 21 de março, podendo ser realizadas
junto ao Centro de Pesquisas da instituição de 19h as 22h. O
professor candidato deverá ter disponibilidade para o exercício
da função sem que haja interferência nas usas atividades
curriculares regulares.
Os projetos serão avaliados com base na qualidade e
viabilidade da atividade a ser desenvolvido e no currículo
Lattes atualizado. As inscrições são gratuitas.
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