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O AFYAMED FOI INESQUECÍVEL

Em 2019, a Univaço foi a anfitriã do 
primeiro AfyaMed da Afya Educacional, 
evento de integração entre alunos e 
egressos de Medicina de cinco estados 

Alunos do 11º e 12º período demonstraram todo o conheci-
mento adquirido durante a graduação no Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes - ENADE.

MARCAMOS PRESENÇA NO ENADE

e 11 cidades do Brasil. Esse acontecimen-
to, inédito no país, contou com uma 
extensa programação e a participação de 
renomados profissionais da área médica, 

além de olimpíadas acadêmicas, 
workshops, minicursos, simulação 
realística, jogos e muita diversão.
Nesta edição confira tudo o que rolou.

INFORMATIVO 
ACADÊMICO

A Univaço coordena os aluno às experiências internacionais 
por meio de acordos de cooperação e parcerias com 
instituições extrangeiras. Saiba mais.

INTERNACIONALIZAÇÃO

Pág. 21Pág. 22

Pág. 12



Univaço Notícias

2

“É O BICHO, É O BICHO
VOU TE PEGAR, 
CROCODILO EU SOU”

VOCÊ SABE O QUE FAZ
UMA ASSESSORIA 
DE COMUNICAÇÃO?

Expediente:
Diretor-Geral - Vinicios Lana 
Coordenação do Curso de Medicina - Profª Letícia Guimarães Carvalho 
                                                                     de Souza Lima
Coordenação de Ensino - Profª Flávia Albuquerque Magalhães
Textos:  Erica Soares
Projeto Gráfico: Mauro Ruback
Diagramação: Victor Caldeira

Participe da Atlética da Univaço!

univaco_imes fb.com/univaco

Participar de atividades extracurriculares durante a faculdade 
proporciona experiências importantes para o acadêmico, que 
vão ajudar na carreira profissional. Entre várias alternativas, a 
atlética universitária se destaca pelas diferentes oportunidades 
e benefícios que proporciona aos seus integrantes.

Atlética é uma associação independente formada por 
estudantes que realiza um importante trabalho na faculdade e 
na vida dos alunos, propiciando o esporte como importante 
alternativa para a melhora da saúde mental e física dos 
estudantes. A Associação Atlética de Medicina Univaço, 
fundada em 2015, oferece treinamentos para os alunos em 
modalidades coletivas, individuais, dança e charanga. Sendo 
os treinamentos um dos principais momentos de descontra-
ção e união entre os alunos.

A atual gestão da Atlética da Univaço tem o objetivo de 
integrar os alunos, melhorar o networking e desenvolver 
habilidades sobre gestão como planejamento e prestação de 
contas. Além de organizar jogos, campeonatos, recepção de 
calouros, festas e outros eventos. Também oferta descontos 
em produtos e serviços por meio de instituições parceiras aos 
seus associados. Atua em parceria com o calendário acadê-
mico e comemorativo da faculdade, parceria que engrandece 
ainda mais as atividades da Atlética.

Para exercer todas as funções é preciso formar uma diretoria, 
com cargos específicos e manter a organização de todas as 
atividades. Na Atlética da Univaço a equipe é formada por: 
presidente; vice-presidente; tesoureiros; assessores de esporte 
e eventos, marketing, entre outros. Todos trabalhando com 
foco em cumprir os objetivos propostos pela associação, 
como a participação em competições esportivas entre 
atléticas.

Em 2019, a Atlética da Univaço foi vice-campeã geral da 
Copa das Atléticas nos Vales (CAV), em Governador Valadares, 
torneio que contou com a participação de mais de 50 
atléticas do sudeste brasileiro; sagrou-se campeã geral do 1° 
AfyaMed, campeonato que contou com todas as faculdades 
de medicina do Grupo Afya, sendo Ipatinga a primeira sede 
do evento.

Saiba como a Assessoria de Comunicação pode lhe ajudar!
Todos os conceitos mais relevantes que compreendem 

nossa sociedade passam, de uma forma ou de outra, pela 
comunicação. Inclusive o próprio conceito de sociedade. Foi 
por causa da necessidade de mostrar ao próximo suas ideias 
e seu planejamento que a palavra foi criada.

A Assessoria de Comunicação é responsável por toda a 
comunicação institucional da Univaço e tem o compromisso 
de promover o bem-estar dos seus públicos, interno e 
externo. Além de realizar eventos e ações de relevância 
social, comunicar tudo o que acontece na Instituição e 
manter a clareza das informações que envolvem a faculdade, 
a Assessoria busca, também, integrar e promover o alinha-
mento da informação entre os públicos por meio dos seus 
canais de comunicação.

Os canais são fundamentais para relatar ações e dar 
feedbacks ao nosso público e colaboradores, sendo eles: site 
Institucional; Fale Conosco; Ouvidoria; redes sociais; 
Informativo Acadêmico; newsletter; monitores internos; 
telefone e email.

Destes canais destacamos as redes sociais que atualmente 
são utilizadas por 9 de cada 10 usuários de smartfones e são 
muito importantes para falar com você, pois é por meio delas 
que também divulgamos:

- Participações em congressos e eventos;
- Exposições de trabalhos;
- Realização de eventos;
- Atividades voluntárias;
- Projetos de Extensão;
- Atividades de Ligas que envolvem a sociedade; 
- Premiações recebidas.
Além da descrição acima, a Assessoria de Comunicação 

juntamente à coordenação e direção, também é responsável 
por:

- Liberar a entrada de terceiros na Univaço; 
- Autorizar reservas de salas e/ou auditórios para a realiza-

ção de eventos;
- Liberar a divulgação de eventos e anúncios dentro da 

Instituição;
- Apoiar e/ou realizar eventos internos e externos.

Observação: sempre que postar algo nas redes sociais sobre 
a faculdade e o que acontece na Instituição, favor nos 
marcar nos posts para que possamos repostar o conteúdo. 
Quando utilizar a localização da faculdade no Instagram, 
além dessa descrição, insira o @univaco_imes. 
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UM DIA PARA SE GUARDAR.
RECEBEMOS CELMO CELENO PORTO

A visita do Dr. Celmo Celeno Porto, 
médico cardiologista, professor e 
escritor, conhecido nacionalmente pela 
sua expertise em clínica médica e por 
defender o atendimento humanizado 
aos pacientes, agitou a Univaço.  

Durante sua passagem pela Institui-
ção, Porto conversou com os professo-
res sobre a sua experiência como 
docente e a didática de seus livros, 
acompanhou provas do Osce, conhe-
ceu o Ambulatório, autografou livros da 
nossa biblioteca e de alunos, e proferiu 
palestra frisando a importância da 
humanização em saúde na formação 
de médicos. 

“Transformar o serviço de saúde do 
país começa pela capacitação dos 
profissionais. Há várias formas de 
despertar nas pessoas a compreensão e 
o interesse pelo outro. Esse é o apren-
dizado que vem sendo incluído nas 
principais faculdades de medicina do 
mundo. Fico muito feliz em ver que a 
Univaço já desenvolve esse aprendiza-
do com seus alunos. Por mais que a 
medicina já seja uma profissão huma-

nista, ainda é necessário discutir o 
assunto abertamente e à exaustão, sem 
deixar o debate confinado a um único 
departamento dentro de uma universi-
dade, ” afirmou Porto.

Humanização na Univaço
Inserir o estudante nas necessidades 

dos pacientes já é um trabalho desenvol-
vido na Univaço na formação de novos 
médicos. Além de estar atenta às 
novidades tecnológicas e às pesquisas, a 
Instituição evidencia para os acadêmicos 
que o paciente é a principal preocupa-
ção de um médico e que precisa ser 
compreendido em seus aspectos físicos, 
psicológicos e sociais. 

Para o especialista, Dr. Celmo Celeno 
Porto, o conhecimento humanista é um 
divisor de águas no exercício da medici-
na. “Ele permite ao profissional ir muito 
além da prescrição de remédios e 
intervenções cirúrgicas”, falou em visita à 
Univaço. Porto também ressaltou a 
importância de compreender o contexto 
em que o paciente está inserido, como 
ele interage com sua família, seu 

trabalho, seus valores morais e espiritu-
ais, seu modo de pensar e sua atitude 
diante da vida, identificando várias 
causas que contribuem para sua 
doença. “Com todas essas informações 
em mãos, podemos determinar com 
mais propriedade o tratamento adequa-
do para cada doente, sem esquecer de 
que muitas vezes nossa atenção se 
estende a toda a família. ” 

Na Univaço a formação de novos 
médicos é enriquecida pela abertura ao 
diálogo e do pensamento crítico, tão 
necessários para transformar o sistema 
de saúde e a sociedade como um todo. 
“Prezamos pelo acolhimento e pela 
medicina centrada no paciente de 
forma ética e reflexiva. Atuamos na 
formação de médicos que ultrapassem 
a esfera técnica e que sejam capazes de 
dar suporte emocional aos pacientes e 
seus familiares. Uma assistência médica 
personalizada, rica em detalhes torna a 
experiência do paciente mais satisfatória 
e contribui para a sua melhora clínica, ” 
explica a Coordenadora do Curso de 
Medicina na Univaço, Letícia Guimarães.

O cardiologista e escritor Dr. Celmo Celeno Porto na Univaço 
conversou com os professores sobre a sua experiência como 
docente, didática de seus livros e acompanhou provas do Osce
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Acreditamos que cada
 pessoa que nos acolhe,

 de alguma forma, 
é instrumento de

 Deus para nos ajudar.

Maria Lúcia Valadão, 
fundadora e responsável 
pela Casa da Esperança

ATIVIDADES DO PRINT
 MOVIMENTARAM A TURMA XLII 

A Univaço realizou, no início do 
segundo semestre de 2019, mais uma 
edição do Programa de Recepção e 
Integração de Ingressantes – PRINT, 
que inclui recepção, acolhida e forneci-
mento de informações aos alunos que 
ingressam na Instituição. 

Como parte das ações, os alunos 
conheceram a Instituição, participaram 
de uma aula inaugural junto de seus 
familiares e de projetos como Apadri-
nhamento por Pares e Trote Cidadão.

Aula Inaugural
No primeiro dia de aula os calouros 

tiveram a oportunidade de participar de 
uma aula inaugural com a Dra. Letícia 
Guimarães Carvalho de Souza Lima, 
coordenadora do curso de medicina e 
com a Diretora-Geral Gesilda de Sales 
Bicalho Silva. Nessa aula, aconteceu a 
solenidade para a entrega do primeiro 
jaleco, momento único na vida dos 
ingressantes e logo após os calouros 
confraternizaram com seus familiares, 
em um coquetel no hall de entrada da 
faculdade. 

Apadrinhamento por Pares
Em clima descontraído e de muita 

interação, os calouros da Univaço parti-
ciparam do Apadrinhamento por Pares, 
projeto que propõe o acompanhamen-
to do ingressante por um aluno vetera-

no para ajudá-lo na adaptação a facul-
dade e à cidade. 

 

Trote Cidadão
O programa, em parceria com a Prefei-

tura Municipal de Ipatinga, levou os 
ingressantes do curso de Medicina para 
uma mobilização no bairro Limoeiro. 
Por meio de visitas às residências os 
alunos alertaram a população sobre a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti. 

Além dessa ação o Trote proporcionou 
aos alunos conhecerem a Casa da Espe-
rança. Visita que culminou na arrecada-
ção de quase 4 mil litros de leite para a 

entidade de Ipatinga-MG. 
A arrecadação foi a última atividade do 

Trote e durou todo o mês de setembro. 
Período no qual os calouros da Univaço 
foram divididos em quatro grupos (A, B, 
C e D) para uma disputa saudável, 
chamada de Gincana Solidária. Soman-
do os quatro grupos a Gincana arreca-
dou 3.947 litros, já entregues à Casa da 
Esperança. 

Para a responsável pela entidade Sra. 
Maria Lúcia Valadão, a Casa da Esperan-
ça sobrevive do amor e doações que 
recebe. “Acreditamos que cada pessoa 
que nos acolhe, de alguma forma, é 
instrumento de Deus para nos ajudar. 
Então ficamos muito agradecidos, pois 
com a arrecadação dos alunos da 
Univaço temos leite para suprir os próxi-
mos quatro meses”. 

Segundo a caloura Nathália Vial de 
Godoy, integrante do grupo D, participar 
do Trote Cidadão e conquistar um 
resultado expressivo na arrecadação de 
leite foi uma experiência muito gratifi-
cante. 

“A humanização das relações é impres-
cindível para a formação de um bom 
profissional e o elo entre médico e 
paciente deve ser necessariamente 
estreitado pela empatia, cumplicidade, 
respeito e cuidado. Assim, a união pela 
solidariedade nos faz seres mais huma-
nos”, afirma.  

Como parte das ações os alunos participaram uma aula inaugural junto de seus familiares, 
receberam o primeiro jaleco e conheceram a Casa da Esperança no bairro Limoeiro.
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SETEMBRO AMARELO: UM EVENTO
 EM VALORIZAÇÃO DA VIDA

O Núcleo de Acessibilidade Pedagógica 
e Atitudinal (NAPA) junto às Ligas 
Acadêmicas de Neurociências e Neuro-
logia, de Trauma, de Psiquiatria, de Saúde 
Sexual e o Diretório Acadêmico da 
Univaço promoveram um evento em 
referência ao “Setembro Amarelo”, mês 
da campanha de prevenção ao suicídio. 

Com palestras sobre a temática 
“Valorização: a vida pede esse alerta”, os 
organizadores realizaram uma mesa 
redonda esclarecendo dúvidas e com 
dicas de como reconhecer os sinais de 
alerta em pessoas que estão ao nosso 
redor e que precisam de ajuda.

O Setembro Amarelo é uma campanha 
do Centro de Valorização da Vida 
iniciada no Brasil em  2015. Em sua 
quinta edição, a campanha tem crescido 
devido ao aumento desenfreado de 
casos de transtornos mentais, como a 
depressão, muitas vezes responsáveis 
por criar nas pessoas o desejo de tirar a 
própria vida. 

 Para o palestrante e professor da 
Univaço, Dr. João Henrique Dupin os 
transtornos mentais são fatores de riscos 

ao suicídio.  “Para combater esse mal, o 
evento alerta para a necessidade de 
falar sobre depressão, Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH), suicídio e outros transtornos 
que ainda são considerados tabus em 
diversos setores da sociedade. É um mal 
silencioso, pois as pessoas fogem do 
assunto e, por preconceito, medo ou 
desconhecimento, não veem os sinais 
de que uma pessoa próxima esteja com 
ideias suicidas”. Não por acaso, os dados 
ligados a transtornos psicológicos 
também são alarmantes. Segundo 
dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), em estudo divulgado no 
ano passado, 300 milhões de pessoas 
sofrem com a depressão ao redor do 
mundo. No mesmo estudo, a OMS 
revela que 800 mil pessoas se suicidam 
todos os anos, e que essa é a segunda 
principal causa de morte entre jovens 
de 15 a 29 anos. No Brasil, os números 
também assustam. Em setembro do ano 
passado, o Ministério da Saúde revelou 
que, em média, um caso de suicídio 
acontece a cada 46 minutos no país. Em 

Minas Gerais, o estouro da barragem da 
Vale no início de 2019, por exemplo, 
elevou os casos de depressão e suicídio 
no estado. Números da Secretaria 
Municipal da Saúde mostram aumento 
de tentativas de suicídio no município 
de Brumadinho, principalmente entre 
mulheres. Em Ipatinga, o estudo 
realizado pela Liga de Trauma da 
Univaço analisou aspectos epidemioló-
gicos das tentativas de suicídio no 
município e registrou que em 2018 a 
cidade teve uma taxa de incidência de 
tentativas de 119 por 100 mil habitantes, 
sendo que no mesmo ano, a população 
estimada de Ipatinga era 261.344 
habitantes. Segundo a integrante da 
Liga de Trauma, Ana Paula de Castro 
Gomes Gervásio é importante conhecer 
o perfil epidemiológico da população 
envolvida nas tentativas. “Precisamos ter 
um olhar de compaixão pelo outro, na 
tentativa de identificar fragilidades que 
indiquem tendências suicidas, contri-
buindo assim para a melhoria dessas 
estatísticas alarmantes”, conta a acadê-
mica da Univaço. 

Mesa redonda esclareceu dúvidas e deu dicas de como 
ajudar pessoas ao nosso redor.
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Devemos trabalhar para 
minimizar os conflitos e, ao 

mesmo tempo, implantar 
métodos eficazes para reduzir 
danos na saúde dos indígenas.

 

Myrtô Sucupira - Antropóloga e 
apoio técnico em Saúde Indígena do 

DSEI/MG – ES 

RECEBEMOS MYRTÔ SUCUPIRA, 
ANTROPÓLOGA ESPECIALISTA

 EM SAÚDE INDÍGENA NO BRASIL
O Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2010 estima que existam 890 
mil índios, divididos em mais de 200 
etnias no Brasil, em regiões de difícil 
acesso. Por isso, vencer o desafio da 
distância para levar serviços de saúde à 
população indígena, respeitando sua 
cultura e costumes, pode ser uma 
conduta mais forte do que simples-
mente cumprir um direito, mas uma 
missão social relevante. Para refletir 
sobre esse assunto, a Univaço convi-
dou a antropóloga Myrtô Sucupira - 
apoio técnico em Saúde Indígena do 
DSEI/MG – ES - , que falou para os 
alunos do 3° período, sobre a “Política 
de Saúde Indígena no Brasil”. 

Na ocasião, Myrtô ressaltou a necessi-
dade dos profissionais de saúde 
levarem em consideração as tradições 
e saberes das populações indígenas, 
tanto para promover a integração entre 
as diferentes formas de fazer Medicina, 
quanto para respeitar o contexto 

sociocultural e crenças em que esses 
povos estão inseridos. “Devemos traba-
lhar para minimizar os conflitos e, ao 

mesmo tempo, implantar métodos 
eficazes para reduzir danos na saúde dos 
indígenas”, lembrou a antropóloga. Além 

de promover reflexão, a palestra 
também teve o objetivo de sensibili-
zar os alunos a estudar e entender 
essa população. 

“É importante que os futuros 
médicos saibam como atender os 
indígenas e lidar com suas peculiari-
dades, além de se prepararem, pois 
podem ser médicos de uma comuni-
dade indígena no futuro. A minha 
esperança é que esses profissionais 
saiam da escuta e colaborem para 
minimizar as dificuldades”, acrescen-
tou Myrtô. 

A acadêmica Letícia de Castro 
achou muito interessante a faculdade 
proporcionar uma palestra com um 
profissional que vive o dia a dia das 
comunidades indígenas. “É uma 
oportunidade única entender como é 
o trabalho dos profissionais de saúde 
nessas comunidades.  Além, é claro, 
de nos ajudar a resolver melhor o 
nosso problema aberto na  aprendi-
zagem em pequenos grupos - APG. ”

Myrtô Sucupira contando como é a atuação dos médicos nas comunidades indígenas
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I MEDCONF: OS DESAFIOS DA 
CARREIRA MÉDICA E A RELAÇÃO 

COM A GESTÃO FINANCEIRA

 

Quando me formei há um ano, 
tive muitas dificuldades por não 

saber o que fazer e vi meus colegas 
que formaram no primeiro semes-

tre de 2019, com as mesmas 
dificuldades. Então criei uma 

página em uma rede social, na 
qual dou dicas sobre o dia a dia de 

um médico recém-formado.
A página hoje é um sucesso, pois 

tem muitos colegas que se sentem 
perdidos depois que formam. 

 Amanda Ferreira, idealizadora da 
página no instagram 

“Virei Médica e Agora?”

Com uma rotina extenuante que 
transita desde a graduação à consolida-
ção no mercado de trabalho, o médico 
ainda precisa lidar com questões que 
abrangem responsabilidades fiscais, 
como pagamento de impostos, declara-
ção de Imposto de Renda e contribui-
ções previdenciárias. Nesse cenário, 
alunos da Univaço, em parceria com a 
Fordoctor – contabilidade especializada 
para médicos, – organizaram a I Confe-
rência sobre Carreira Médica, para 
orientar os estudantes de Medicina sobre 
como construir uma carreira de sucesso 
e administrar bem suas finanças. 

O sócio fundador da Fordoctor, 
Guilherme Soares Cruz, achou o assunto 
pertinente, pois é comum os médicos 
tratarem questões financeiras de forma 
secundária, o que pode afetar sobrema-
neira suas finanças e trajetória profissio-
nal. “Temos a missão de levar educação 
financeira e conhecimento para esses 
profissionais. Creio que esse evento, com 
relatos e experiências de médicos sobre 

a realidade depois da graduação, vai                                      
inspirar muitos alunos a enfrentar os 
desafios e a quebrar alguns paradigmas 
ao ingressarem no mercado de 
trabalho. ”

Para o palestrante e professor da 
Univaço Dr. Luciano de Souza Viana, 
uma assessoria sobre gestão de 
finanças é muito importante, mas a 
paixão pela medicina e a escolha da 
especialidade é um diferencial para 
garantir uma carreira de sucesso. “Os 
alunos estão em construção de quais 
são as suas vocações e ouvir opiniões 
diferentes e conhecer experiências 
diversas vão ajudá-los nesse processo. 
Esse assunto possibilita aos participan-
tes se espelharem em profissionais que 
já percorreram um caminho de vitória 
na profissão. Acredito que, para ser feliz 
profissionalmente, você precisa ser 
apaixonado pelo que faz e gostar de 
ajudar o próximo. Por isso “Paixão pela 
Medicina de Cardiologista a Oncologis-
ta” foi o tema da minha palestra.

I Conferência sobre Carreira Médica da Univaço
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PROJETO “VIDA DE CRIANÇA” PREPARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

a realidade depois da graduação, vai                                      
inspirar muitos alunos a enfrentar os 
desafios e a quebrar alguns paradigmas 
ao ingressarem no mercado de 
trabalho. ”

Para o palestrante e professor da 
Univaço Dr. Luciano de Souza Viana, 
uma assessoria sobre gestão de 
finanças é muito importante, mas a 
paixão pela medicina e a escolha da 
especialidade é um diferencial para 
garantir uma carreira de sucesso. “Os 
alunos estão em construção de quais 
são as suas vocações e ouvir opiniões 
diferentes e conhecer experiências 
diversas vão ajudá-los nesse processo. 
Esse assunto possibilita aos participan-
tes se espelharem em profissionais que 
já percorreram um caminho de vitória 
na profissão. Acredito que, para ser feliz 
profissionalmente, você precisa ser 
apaixonado pelo que faz e gostar de 
ajudar o próximo. Por isso “Paixão pela 
Medicina de Cardiologista a Oncologis-
ta” foi o tema da minha palestra.

Outra palestrante da I MEDCONF foi a 
médica generalista Amanda Ferreira 
Santa Bárbara, idealizadora da página no 
Instagram “Virei Médica e Agora”.

“Quando me formei há um ano, tive 
muitas dificuldades por não saber o que 
fazer e vi meus colegas que formaram 
no primeiro semestre de 2019, com as 
mesmas dificuldades. Então criei uma 

Segundo dados da Sociedade Brasileira 
de Arritmias Cardíacas (Sobrac), 50% dos 
casos de parada cardiorrespiratória são 
presenciados por uma criança ou 
adolescente sem a presença de um 
adulto. Estes dados somados ao fato de 
que sete em cada dez paradas cardíacas 
ocorrem fora do ambiente hospitalar, na 
residência, vias públicas ou em lugares 
de grande concentração de pessoas, 
criam um cenário bastante grave, mas 
que ainda pode ser minimizado a partir 
do conhecimento básico de primeiros 
socorros. Pensando nisso, há um ano a 
Univaço iniciou o Projeto de Extensão – 
Vida de Criança que proporciona a 
capacitação em primeiros socorros para 
a população em geral e leva conscienti-
zação e alegria aos leitos pediátricos do 
Hospital Municipal de Ipatinga, por meio 
da “Palhaçoterapia”.  

Durante todo o ano letivo, alunos da 
Univaço visitam instituições públicas de 
Ipatinga levando informação, conscienti-
zação e técnicas corretas de procedi-
mentos, como reanimação cardiopul-
monar (RCP), sufocação, afogamento, 
intoxicação exógena, prevenção de 
quedas e atitudes durante quadro 
convulsivo. Os temas abordados ajudam 
diferentes públicos como babás, cuida-
dores, professores, pais e avós que 
passam a ter mais segurança e conheci-
mento numa eventual necessidade. 

Também orienta crianças e adolescen-
tes sobre como socorrer uma pessoa 
que estiver passando mal, quando não 

página em uma rede social, na qual dou 
dicas sobre o dia a dia de um médico 
recém-formado. A página hoje é um 
sucesso, pois tem muitos colegas que se 
sentem perdidos depois que formam. 

Por isso esse evento é tão importante e 
o apoio da faculdade é essencial, pois 
esse tema faz diferença na vida dos 
acadêmicos, os direcionam.

 A I MEDCONF da Univaço, também 
contou com a participação do Dr. Rafael 
Belo, médico com MBA em Transforma-
ção Digital e Futuros Negócios e 
Coaching Ontológico Executivo, que 
falou sobre investimentos. O evento 
aconteceu em agosto e reuniu mais de 
200 pessoas entre estudantes e médicos 
recém-formados.

houver um adulto por perto.
“Esse projeto é muito importante, pois 

além do contato para telefone da 
emergência, as crianças aprendem a 
avaliar a reação das pessoas no momen-
to do mal súbito, como fazer compres-
sões torácicas caso tenham parado de 
respirar, entre outros cuidados, até a 
chegada do socorro”, ressalta a professo-

ra e coordenadora do projeto, Dra. 
Catarina Amorim. Ela conta ainda que os 
alunos são treinados para instruir 
pessoas de forma correta e eficaz, pois 
em situações de emergências, a falta de 
conhecimento acarreta em inúmeros 
problemas, como estado de pânico, 
manipulação incorreta da vítima ou 
solicitação tardia do socorro.

Projeto Vida de Criança leva informação, conscientização e técnicas 
de primeiros socorros a instituições públicas de Ipatinga
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O envelhecimento da população é um 
fenômeno mundial. No Brasil, o 
número de idosos já alcança 22,9 
milhões (11,34% da população) e a 
estimativa é de que nos próximos 30 
anos esse número mais que triplique, 
segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE).  Apesar 
de ser uma parcela bastante significati-
va da população e com demandas de 
saúde específicas o número de geria-
tras, no país, é pequeno. São 1.817 
profissionais, conforme dados da 
Demografia Médica Brasileira de 2018. 

Uma média de apenas um geriatra 
para cerca de 20 mil idosos. Se não 
bastasse isso a falta de psicólogos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre 
outros, para compor a assistência 
prestada ao idoso e a má distribuição 
desses profissionais pelo Brasil, agravam 
ainda mais a situação. Só a região 
Sudeste concentra mais da metade 
desses especialistas. Minas Gerais conta 
com 226 geriatras, seis deles atuam na 
região metropolitana do Vale do Aço e 
apenas dois deles são titulados pela 

Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia. Em algumas cidades no 
país ainda não conta com geriatra.

O geriatra e professor da Univaço Sávio 
Francisco Ulhôa, a saúde de uma 
maneira geral está cada vez mais 
complexa. “O processo de envelheci-
mento populacional nos países desen-
volvidos levou 150 anos para acontecer, 
já nos países subdesenvolvidos como o 
Brasil, esse processou aconteceu na 
metade desse tempo. Assim saímos de 
um patamar com doenças infecto 
contagiosas para um de doenças 
crônicas degenerativas. Devido a 
rapidez desse processo faltou planeja-
mento para que essa importante parcela 
da população tenha todos os seus 
direitos garantidos.  Por isso é necessá-
rio um esforço conjunto do governo e 
sociedade para se conscientizarem 
desse problema e ajudar a formar mais 
profissionais”. 

Para acabar com esse déficit é preciso 
um planejamento para atender às 
necessidades da nova geração de idosos 
e as demandas que isso exigirá como, 

MAIS IDOSOS, 
POUCOS GERIATRAS.

serviços especializados com interven-
ções integradas dos profissionais, das 
instituições de saúde e do governo. 
Atualmente, Geriatria está em 39° 
lugar na distribuição de títulos de 
especialista no Brasil dentre as 54 
especialidades da medicina analisa-
das.

Geriatria 
É uma área que trabalha não só com 

doenças que ainda prevalecem na 
velhice, tais como hipertensão 
arterial, doença coronariana, diabetes, 
entre outras, mas com ferramentas 
que auxiliam na melhora da qualidade 
de vida da população idosa. Sendo 
assim, é essencial que os profissionais 
da saúde invistam em qualificação 
para atuar com esta fase da vida para 
garantir o nível da assistência médica 
e a qualidade de vida dos pacientes 
idosos.

Fontes: Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia.
 - Conselho Federal de Medicina.

População idosa cresce e número de geriatras no Brasil é pequeno.
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OUTUBRO ROSA NA UNIVAÇO
Outubro foi eleito o mês rosa na 

década de 1990 com o objetivo de 
promover a conscientização e alertar 
as mulheres sobre prevenção, 
cuidados e diagnóstico precoce do 
câncer de mama, tumor mais 
incidente entre as mulheres depois do 
câncer de pele-não melanoma. Por 
isso esse tema é tão importante e tem 
que ser discutido em todo o país. 

Segundo um levantamento realizado 
pelo Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) o Brasil somará cerca de 60 mil 
novos casos de câncer de mama em 
2019, número que corresponde a 28% 
de todos os diagnósticos da doença 
registrados no país. Mundialmente os 
dados também são alarmantes: o 
câncer de mama afeta 2,1 milhões de 
pessoas por ano e é o quinto que 
mais mata, de acordo com o Globo-
can 2018, um estudo da Agência 
Internacional para a Pesquisa do 
Câncer.

Diante desses dados a campanha 
Outubro Rosa da Univaço, este ano, 
promoveu palestras, ações de 
conscientização em hospitais da 
região com alunos, colaboradores e 
comunidade, além da iluminação 
noturna da faculdade rosa. O Ambula-
tório da faculdade realizou, também, 

ações de conscientização sobre o tema 
entregando rosas e informando sobre a 
prevenção e cuidados com o câncer de 
mama a quem frequentou e/ou passou 
em frente à unidade durante a campa-
nha.

No Hospital Municipal Eliane Martins 
(HMEM), de Ipatinga, alunos da Univaço 
presentearam com rosas funcionárias, 

pacientes e acompanhantes da unida-
de. A ação que também contou com 
panfletagem serviu para lembrar as 
mulheres do HMEM sobre a importân-
cia da prevenção, pois prevenir é um 
ato de amor com você, com seu corpo 
e com todos que te amam! Faça a 
mamografia e cuide da sua saúde todos 
os dias!

Como parte das ações tivemos palestras sobre o tema
e iluminação rosa nos ambientes externos da faculdade.
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O Brasil tem mais de 200 idiomas 
falados e apesar do domínio da 
língua portuguesa, esta não é 
suficiente para atender todas as 
necessidades de expressão da 
sociedade pluricultural brasileira. A 
surdez por exemplo, que está entre 
as deficiências mais prevalentes no 
Brasil, é uma das necessidades não 
atendidas. Isso acontece porque o 
ensino da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) não está inserido na educa-
ção básica do brasileiro e nem nas 
escolas de ensino superior, apesar 
do decreto Nº 5.626, de 2005, que 
determina a inclusão da Libras como 
disciplina curricular nos cursos 
superiores. Em instituições médicas, 
por exemplo, o ensino de Libras é 
pouco difundido, e este cenário 
constitui um problema de saúde 
pública relevante, mas pouco 
abordado.

Sabendo da dificuldade de comuni-
car com essa importante parcela da 
população, a Univaço oferta o ensino 

de Libras para os seus alunos. A 
inclusão na grade curricular visa 
promover atendimento humanizado e 
ético ao paciente surdo, garantindo o 
sigilo médico. 

Com isso o acadêmico se forma na 
Univaço com conhecimento básico 
em Libras para se comunicar com 
este paciente e, assim atendê-lo 
integralmente. 

Para a professora de Libras da 
Univaço Carmelina Cabral, a Língua 
de Sinais na área da saúde aproxima o 
médico do paciente, encurta a 
distância e torna o profissional mais 
humano. “Quando um paciente surdo 
vai ao consultório e tem suas necessi-
dades atendidas fica muito feliz, ele se 
sente abraçado e acolhido pelo 
profissional. Isso faz a sua ida ao 
médico mais satisfatória. Além disso, 
o ensino dessa disciplina na Univaço 
demonstra o compromisso social da 
Instituição e o quanto ela se preocupa 
com o meio na qual está inserida; é 
um diferencial da faculdade. ”

COM FOCO NA ACESSIBILIDADE,
ALUNOS APRENDEM LIBRAS

 PARA ATENDER PACIENTES COM 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Diferencial que a acadêmica Alyne 
Monteiro, do 8° período, busca para o 
seu futuro profissional. “Essa disciplina 
é muito importante para nós, futuros 
profissionais da saúde, pois com ela 
podemos compreender melhor o 
paciente surdo no consultório.  Fico 
feliz da minha faculdade me ofertar o 
ensino da Libras, pois além de me 
proporcionar todas as competências 
técnicas para ser uma boa profissional, 
me dá, também, a oportunidade de me 
desenvolver pessoalmente, sendo mais 
humano. ”

Informativos de saúde em Libras
Nas aulas da disciplina de libras os 

alunos desenvolvem cartazes com 
informações sobre saúde inclusiva 
com mensagens em Libras e na língua 
portuguesa. O objetivo do projeto é 
divulgar esses cartazes em locais 
públicos como Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) de Ipatinga para comuni-
car com a toda a população, principal-
mente a surda. 

Aula de libras aproxima o médico do paciente, encurta
a distância e torna o profissional mais humano.
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ESPECIAL AFYAMED: UNIVAÇO DOMINA, VENCE TODAS AS
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E SE SAGRA CAMPEÃ GERAL.

Em 2019, a Univaço foi a anfitriã do 
primeiro AfyaMed da Afya Educacio-
nal, evento de integração entre alunos 
e egressos de Medicina de cinco 
estados e 11 cidades do Brasil. Esse 
acontecimento inédito no país contou 
com uma extensa programação e a 
participação de renomados profissio-
nais da área médica, além de olimpía-
das acadêmicas, workshops, minicur-
sos, simulação realística, jogos e muita 
diversão. 

Palestrantes do calibre de Ana 
Escobar, pediatra e consultora do 
programa Bem Estar, da TV Globo; 
Guilherme Furtado, cirurgião plástico 
do programa Mais Você; Elge Werneck, 
cirurgião plástico membro da Ameri-
can Society of Clinical Oncology e 
consultor de saúde do programa Band 
Mulher (PR); e o Professor Pachecão, 
que criou um método de grande 
sucesso em suas aulas de Física, 
marcaram presença no AfyaMed 2019.

No encerramento da agenda acadê-
mica, a Afya homenageou os profes-
sores que mais se destacaram em sala 
de aula no primeiro semestre de 2019, 
segundo a avaliação dos alunos. 
Foram 12 professores homenageados 
e o professor destacado da Univaço foi 
o Dr. Ismael Alves Rodrigues, que 
segundo os alunos apresenta a 
medicina para eles no curso e é um 
exemplo de pessoa e profissional. 

Para o Dr. Nicolau Esteves Presidente 
do Conselho da Afya Educacional esse 
evento foi planejado com muito 
carinho, visando a satisfação dos 
alunos. “O AfyaMed foi a nossa 
primeira reunião de alunos das 
unidades do grupo, fiquei muito feliz 
em ver o interesse e a alegria deles. 
Acho que nossos objetivos foram 
atingidos, pois o AfyaMed é um 
diferencial da Afya Educacional, um 
importante investimento já que 
investimos em pessoas e no conheci-
mento delas. Foi bonito ver a integra-
ção de nossos alunos, dos professores, 
coordenadores e diretores todos 
trabalhando juntos na busca por 
melhores práticas e melhorias. 
Momento ímpar para todos do Grupo 
e anfitriã está de parabéns com esse 

evento, pois cumpriu com a sua 
missão. ”

A Dra. Ana Escobar, que ministrou no 
evento, achou o AfyaMed muito 
importante para os alunos. “Os 
estudantes de medicina hoje já 
nasceram plugados no século XXI, por 
isso é muito difícil ensinar medicina, 
pois o conhecimento é muito amplo, 
profundo e complexo. É um desafio! 

Então eventos como esse que 
evidencia a experiência de outros 
profissionais na medicina para os 
acadêmicos são fundamentais, pois dá 
a eles um norte, uma direção”.  

O evento também foi um ponto de 
encontro, integração e compartilha-

mento de experiências para os professo-
res, coordenadores e diretores das 
unidades do grupo.

Encontro com coordenadores de 
todos os cursos de Medicina da Afya

Na oportunidade coordenadores e 
professores do curso de medicina das 
unidades do grupo se reuniram para o 
6° Grupo de Planejamento de Medicina. 
O encontro também contou com a 
participação de alunos que junto aos 
docentes discutiram boas práticas e 
melhorias no curso.

A coordenadora do curso de Medicina 
da Univaço, Letícia Guimarães, explica 
que o GP é uma atividade que acontece 

duas vezes por semestre, alternando 
seu local de realização entre as unida-
des que oferecem o curso de Medicina 
do grupo. “O evento é um excelente 
momento para compartilhar experiên-
cias dentro da Afya Educacional e de se 
atualizar sobre os temas mais impor-
tantes na área da saúde. Oportunidades 
como essa fortalecem o ensino da 
Medicina no país e proporcionam a 
população profissionais mais conscien-
tes sobre a realidade médica no país”, 
ressalta a Dr. Letícia Guimarães.

O coordenador do curso de Medicina 
no Instituto Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos Porto Nacional – TO, 
José Marco Lima Filho, considera o 

encontro dos coordenadore muito 
importante para o grupo. “No GP 
temos a oportunidade de alinhar 
nossas práticas e propor mudanças. 
Além de trocar experiências e 
vivências do dia a dia acadêmico. ” 
José Marco também parabenizou a 
Univaço pelo trabalho desenvolvido 
durante o AfyaMed, “ a equipe estava 
alinhada, disposta e isso fez a diferen-
ça. Foi um evento lindo”.

Encontro dos diretores das 
unidades da Afya 

Muito mais do que se imagina, uma 
cozinha precisa de disciplina, traba-
lho em equipe, planejamento, 

qualidade, coerência, entre outras coisas. 
Todos os processos devem ser produzi-
dos com rapidez e precisão por meio de 
setores chamados de “praças”, onde cada 
integrante da equipe tem suas obriga-
ções. Esse modelo permite uma pessoa 
dar suporte a outra, da entrada até a 
sobremesa. 

E foi assim, administrando uma 
cozinha, que os diretores administrati-
vos, acadêmicos, financeiros e de ensino 
das unidades do grupo se encontraram 
durante o AfyaMed.

Essa dinâmica proporcionou aos 
diretores falarem sobre suas experiên-
cias, gestão de equipes, gestão de 
tempo, motivação, disciplina e liderança. 

A ideia dessa ação foi alinhar as boas 
práticas das unidades e identificar 
pontos que podem ser melhorados. 

Além de propiciar aos participantes 
conhecer melhor seus colegas do grupo. 

Simulação Realística no Parque 
Ipanema

A única atividade aberta ao público 
externo no AfyaMed foi um sucesso. A 
simulação de um acidente na via de 
acesso ao Parque Ipanema foi transmiti-
da ao vivo em pontos estratégicos e 
acompanhada por estudantes e visitan-
tes do local. Além da simulação, os 
presentes puderam participar de 
workshops, aferir a pressão e marcar 
consultas no Ambulatório da Univaço.

Segundo o Diretor Geral da Univaço, 
Vinícius Lana, a atividade no Parque foi 
uma forma de promover educação e 
saúde no ambiente aberto junto à 
comunidade. “Foi bom inovar em uma 
perspectiva de educação e saúde com 
estudantes de diversos estados do país e 
a população. 

Jornada Acadêmica
Este ano a Jornada Acadêmica aconte-

ceu durante o AfyaMed. Alunos da 
Univaço e de outras unidades puderam 
expor seus trabalhos durante o evento. 

Os três melhores foram premiados, um 
desafio para a comissão formada por 
coordenadores de Medicina que precisa-
ram escolher os três. Cada aluno 
recebeu um troféu e um prêmio de R$ 
1.000,00.

Além das competições esportivas o evento contou com participação de renomados palestrantes, workshops e minicursos, atividades de simulações realísticas abertas ao público e olimpíada acadêmica.
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AFYAMED
EM NÚMEROS
........................

De goleada a Atlética da Univaço 
entende!

Não teve pra ninguém! A Atlética da 
Univaço foi a grande vencedora do 
AfyaMed 2019. Além do troféu pela 
primeira colocação na classificação 
geral, o Crocodilo foi ouro em todas as 
modalidades disputadas: no futsal, 
handebol, vôlei, peteca e tênis de mesa, 
tanto no masculino como no feminino. 

Para o presidente da Atlética Gustavo 
Villas Boas, o AfyaMed deixou a 
sensação de dever cumprido. “É muito 
bom ser campeão ganhando em todas 
as modalidades, fizemos o nosso dever 
de casa. Nunca tínhamos participado 
de um evento acadêmico e esportivo 
ao mesmo tempo, desconheço outro 
evento assim no país; foi uma honra 
participar do planejamento e realização 
do AfyaMed. Além do prazer de receber 
integrantes de outras unidades do 
Grupo aqui”.

Foram mais de 1150 alunos que 
participaram do evento. Nove delega-
ções de atléticas competiram nos 
jogos, sendo a Atlética da Uniptan a 
maior delegação visitante. 

“Valeu muito a pena sair de tão longe 
para vir ao AfyaMed. Esse evento foi 
incrível! ”, contou Gabriela Gaspar 
Coimbra, integrante da Atlética 
Guerreira de ITPAC - Porto Nacional 
–TO

Para Ana Clara Flatier, da Atlética 
Severa da Unitpac, o evento é muito 
importante para o grupo. “Foi muito 
bom ver todos interagindo e curtindo 
esse momento. O que eu mais gostei 
foi ver as atléticas se dando bem, sem 
rivalidade. ” 

Agradecimento
A Univaço agradece toda a sua 

equipe, alunos, egressos, parceiros e 
a todos que direta ou indiretamente 
se envolveram e se propuseram a 
fazer do AfyaMed um sucesso. O 
primeiro AfyaMed do grupo só foi 
possível graças à participação de 
todos. Sua contribuição foi funda-
mental, pois agora esse evento 
estará sempre na memória. Até o 
próximo!

Atlética da Univaço ganhou todas as modalidades
no masculino e feminino.
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 Univaço incentiva e proporciona aos 
alunos participarem de Projetos de 
Extensão durante toda a graduação. 
Um desses projetos é o de Aspectos 
Informativos com Foco nos Usuários 
da APAE - Ipatinga, orientado pela 
professora Jaqueline Melo Soares e 
co-orientado pela professora Patrícia 
Motta. O projeto tem por objetivo 
atender a demanda de informação na 
área da saúde visando a inclusão, 
higiene, estimulação e o desenvolvi-
mento dos usuários e cuidadores, além 
de participar de ações de inclusão da 
entidade.

A cada ação realizada na unidade os 
alunos participantes do projeto 
abordam conteúdos para promover a 
melhoria da qualidade de vida e a 
inclusão do público da APAE. A 
abordagem acontece por uma 
perspectiva de educação inovadora, 
que possibilita a criação e também o 
divertimento. 

Para a orientadora Jaqueline Melo 
Soares, esse projeto proporciona a 
participação ativa dos usuários e a 
interação entre cuidadores. “Por meio 

do projeto é possível melhor compre-
ensão das limitações dos usuários da 
APAE, o que possibilita valorizar suas 
ações, reduzir as diferenças, potenciali-
zar o seu desenvolvimento e garantir 
um aprendizado mais humano e 
empático para os acadêmicos. ”

O projeto também participa da 
agenda de eventos consagrados da 
Instituição como Dia das Mães, Festa 
das Crianças, Natal e fim de ano, entre 
outros.  Tudo organizado pelo projeto, 
desde o desenvolvimento das ativida-
des até a adaptação dos conteúdos 
para todo o público da APAE. 

Um repertório de apresentações com 
a perspectiva de inovação educacional 
e que utiliza métodos simples como: 
debates, pintura, teatro, dança e 
instrumentos como bambolês, bolas, 
bexigas infláveis e garrafas pet. Varieda-
de que ajuda a estimular os usuários da 
APAE a participarem mais ativamente. 

Os alunos, quando fantasiados, 
possibilitam entretenimento e novas 
brincadeiras. 

Outro diferencial do projeto é traba-
lhar a educação alimentar do público 

UNIVAÇO E APAE UMA PARCEIRA
EM PROL DA INCLUSÃO SOCIAL

da APAE, para conscientizá-los sobre a 
importância de boas escolhas nutri-
cionais como fruta e ingestão de água. 

Essa atitude contribui com o conhe-
cimento dos usuários sobre alguns 
alimentos e seus benefícios.

Atividade no Parque Ipanema
Uma semana antes do Dia das 

Crianças foi realizado no Parque 
Ipanema um encontro de cuidadores, 
usuários e voluntários, promovido pela 
APAE em parceria com o Projeto de 
Extensão da Univaço e outros parcei-
ros. Foi um dia de festa e alegria, 
animado pela batida frenética da 
banda Brasil Excepcional da entidade.

O Projeto também foi parceiro da 
APAE na ação “Cuidados com a 
Cuidadora” realizado no Ipaminas 
Esporte Clube. O encontro proporcio-
nou às mães dos usuários um dia 
descontraído, de relaxamento e 
cuidados, pois todo o tempo delas é 
dedicados aos seus filhos. Foram 
oferecidos às mães brindes de tercei-
ros como vouchers de massagens e 
estética em geral.

As ações nessa Instituição são realizadas em, pelo menos, quatro intervenções ao longo do 
semestre. Podem participar desse projeto alunos do 1° ao 8° período do curso. 
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AMPLO E MODERNO: CONHEÇA O NOVO
CENTRO DE SIMULAÇÕES REALÍSTICAS 

A Univaço ampliou e modernizou 
recentemente o seu Centro de 
Habilidades e Simulações Realísticas, 
com equipamentos de fabricação 
holandesa e alemã. O investimento da 
faculdade proporciona aos alunos 
mais precisão e assertividade nas aulas 
práticas do curso de Medicina. 

O Centro de Habilidades e Simula-
ções Realísticas da Univaço ocupa, 
desde agosto de 2019, uma área de 
400m2 com quatro salas de simula-
ções, uma de habilidades, seis consul-
tórios médicos simulados, além de 
salas de controle para a avaliação dos 
professores. As salas possuem equipa-
mentos modernos e peças que 
reproduzem as respostas fisiológicas 
do corpo humano para a representa-
ção de diversos atendimentos nas 
áreas de pediatria, obstetrícia, adulto e 
terapia intensiva. Além de permitir a 
realização de punção venosa, parada 

cardíaca, traumas, entubações e 
demais procedimentos médicos de 
urgência e emergência. 

O emprego da simulação realística 
como estratégia de ensino-
aprendizagem busca associar de 
forma mais efetiva a teoria com a 
prática, por meio de metodologias 
ativas que integram disciplinas afins e 
promover a formação de médicos, 
com elevada competência 
técnico-científica e ética, a partir de 
correlações com as múltiplas 
realidades presentes no contexto da 
Atenção à Saúde.

Para a coordenadora do curso de 
Medicina, Dra. Letícia Guimarães 
Carvalho de Souza Lima, esse 
investimento agrega mais conheci-
mento à formação profissional dos 
estudantes. “O novo Centro reforça o 
compromisso da Instituição em 
formar profissionais capacitados 

tecnicamente, mais humanos e 
capazes de atuar, de forma ética e 
cidadã, na promoção e recuperação 
da saúde humana. ”

Aulas mais criativas e complexas
Os professores também são 

desafiados a desenvolver aulas mais 
criativas e complexas para os alunos.

 Aulas que favoreçam a construção 
do conhecimento a partir da 
observação e do manuseio dos 
manequins, evitando a exposição do 
acadêmico e do paciente aos riscos 
à saúde e à vida, além de propiciar 
uma melhor assistência pela capaci-
tação prévia em ambiente simulado.

Segundo o professor Dr.  Ângelo 
Geraldo José Cunha, “as atividades 
realizadas no Centro servem para 
avaliar a técnica do estudante, a 
forma como ele trata o seu paciente, 
sua postura, raciocínio rápido e 
lógico e a sua capacidade de lidar 
com o seu emocional, a pressão que 
uma situação de média e alta 
complexidade exige”. 

De acordo com a estudante Thalita 
Lage, 8° período, que participa das 
atividades práticas por meio da “Liga 
Acadêmica de Simulação Realística” 
e da “Monitoria de Habilidades IV”, 
todas as simulações são realizadas 
com a participação de uma equipe 
multidisciplinar. “Temos que resolver 
casos em pouco tempo, com muita 
qualidade, trabalhar em equipe sem 
deixar nada acontecer ao nosso 
paciente. Nós, alunos, procuramos 
aproveitar ao máximo as aulas e 
toda a estrutura que a faculdade nos 
oferece, pois sabemos que isso será 
um diferencial para a nossa entrada 
no mercado de trabalho.

 
NenaSim simulador pediátrico
Para conhecer todos os benefícios 

dos equipamentos adquiridos pela 
faculdade, a professora Catarina 
Amorim participou de um treina-
mento na Holanda com um dos 
manequins, o NenaSim. Simulador 
pediátrico mais realista do mundo, 
desenvolvido pela Medical X com a 

Academia Norte-Americana de 
pediatria, para atender às necessida-
des de instruções e treinamento dos 
profissionais da saúde. 

O boneco representa um bebê e 
simula uma grande variedade de 
condições, desde uma criança 
saudável, a um paciente em estado 
crítico sem sinais vitais. “Ele respira, 
tosse, chora, tem pressão arterial e 
pulsação, ” exemplifica a Dra. Catarina. 

O simulador possui parâmetros de 
saída para configurar vários cenários. 
“Tive o prazer de participar desse 
treinamento e ver as infinitas possibi-
lidades que o NenaSim nos oferece. É 
uma simulação real e isso, com 
certeza, vai tornar o aluno um 
profissional melhor tecnicamente, 
mais humano e confiante. Além de 
diminuir as chances de erros médicos 
no futuro. Fico muito feliz em 
trabalhar com simulação em uma 
instituição que busca o aprimora-
mento de todos da sua comunidade 
acadêmica”, ressalta a professora 
Catarina.

O Centro de Habilidades e Simulações Realísticas busca
associar de forma mais efetiva a teoria com a prática.

O novo Centro reforça 
o compromisso da 

Instituição em formar 
profissionais capacita-
dos tecnicamente, mais 
humanos e capazes de 
atuar, de forma ética e 
cidadã, na promoção e 
recuperação da saúde 

humana. 
 

Dra. Letícia Guimarães Carvalho 
de Souza Lima, 

Coordenadora do curso de Medicina
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Professora Catarina participou de um treinamento NenaSim na Holanda.

A Univaço ampliou e modernizou 
recentemente o seu Centro de 
Habilidades e Simulações Realísticas, 
com equipamentos de fabricação 
holandesa e alemã. O investimento da 
faculdade proporciona aos alunos 
mais precisão e assertividade nas aulas 
práticas do curso de Medicina. 

O Centro de Habilidades e Simula-
ções Realísticas da Univaço ocupa, 
desde agosto de 2019, uma área de 
400m2 com quatro salas de simula-
ções, uma de habilidades, seis consul-
tórios médicos simulados, além de 
salas de controle para a avaliação dos 
professores. As salas possuem equipa-
mentos modernos e peças que 
reproduzem as respostas fisiológicas 
do corpo humano para a representa-
ção de diversos atendimentos nas 
áreas de pediatria, obstetrícia, adulto e 
terapia intensiva. Além de permitir a 
realização de punção venosa, parada 

cardíaca, traumas, entubações e 
demais procedimentos médicos de 
urgência e emergência. 

O emprego da simulação realística 
como estratégia de ensino-
aprendizagem busca associar de 
forma mais efetiva a teoria com a 
prática, por meio de metodologias 
ativas que integram disciplinas afins e 
promover a formação de médicos, 
com elevada competência 
técnico-científica e ética, a partir de 
correlações com as múltiplas 
realidades presentes no contexto da 
Atenção à Saúde.

Para a coordenadora do curso de 
Medicina, Dra. Letícia Guimarães 
Carvalho de Souza Lima, esse 
investimento agrega mais conheci-
mento à formação profissional dos 
estudantes. “O novo Centro reforça o 
compromisso da Instituição em 
formar profissionais capacitados 

tecnicamente, mais humanos e 
capazes de atuar, de forma ética e 
cidadã, na promoção e recuperação 
da saúde humana. ”

Aulas mais criativas e complexas
Os professores também são 

desafiados a desenvolver aulas mais 
criativas e complexas para os alunos.

 Aulas que favoreçam a construção 
do conhecimento a partir da 
observação e do manuseio dos 
manequins, evitando a exposição do 
acadêmico e do paciente aos riscos 
à saúde e à vida, além de propiciar 
uma melhor assistência pela capaci-
tação prévia em ambiente simulado.

Segundo o professor Dr.  Ângelo 
Geraldo José Cunha, “as atividades 
realizadas no Centro servem para 
avaliar a técnica do estudante, a 
forma como ele trata o seu paciente, 
sua postura, raciocínio rápido e 
lógico e a sua capacidade de lidar 
com o seu emocional, a pressão que 
uma situação de média e alta 
complexidade exige”. 

De acordo com a estudante Thalita 
Lage, 8° período, que participa das 
atividades práticas por meio da “Liga 
Acadêmica de Simulação Realística” 
e da “Monitoria de Habilidades IV”, 
todas as simulações são realizadas 
com a participação de uma equipe 
multidisciplinar. “Temos que resolver 
casos em pouco tempo, com muita 
qualidade, trabalhar em equipe sem 
deixar nada acontecer ao nosso 
paciente. Nós, alunos, procuramos 
aproveitar ao máximo as aulas e 
toda a estrutura que a faculdade nos 
oferece, pois sabemos que isso será 
um diferencial para a nossa entrada 
no mercado de trabalho.

 
NenaSim simulador pediátrico
Para conhecer todos os benefícios 

dos equipamentos adquiridos pela 
faculdade, a professora Catarina 
Amorim participou de um treina-
mento na Holanda com um dos 
manequins, o NenaSim. Simulador 
pediátrico mais realista do mundo, 
desenvolvido pela Medical X com a 

Academia Norte-Americana de 
pediatria, para atender às necessida-
des de instruções e treinamento dos 
profissionais da saúde. 

O boneco representa um bebê e 
simula uma grande variedade de 
condições, desde uma criança 
saudável, a um paciente em estado 
crítico sem sinais vitais. “Ele respira, 
tosse, chora, tem pressão arterial e 
pulsação, ” exemplifica a Dra. Catarina. 

O simulador possui parâmetros de 
saída para configurar vários cenários. 
“Tive o prazer de participar desse 
treinamento e ver as infinitas possibi-
lidades que o NenaSim nos oferece. É 
uma simulação real e isso, com 
certeza, vai tornar o aluno um 
profissional melhor tecnicamente, 
mais humano e confiante. Além de 
diminuir as chances de erros médicos 
no futuro. Fico muito feliz em 
trabalhar com simulação em uma 
instituição que busca o aprimora-
mento de todos da sua comunidade 
acadêmica”, ressalta a professora 
Catarina.
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UNIVAÇO OFERECE CURSO 
PARA ENFERMEIROS DA REDE PÚBLICA 
Uma parceria entre a Secretaria 

Municipal de Saúde de Ipatinga e a 
Univaço permitiu, pela primeira vez, a 
realização de um curso de Educação 
Continuada para enfermeiros da rede 
de urgência do município, no Centro 
de Habilidades e Simulações Realísti-
cas da faculdade. O curso teve o 
objetivo de aperfeiçoar as técnicas 
desses profissionais com foco no 
trabalho da enfermagem.

Para a atualização dos enfermeiros, o 
treinamento contou com estações 
simultâneas abordando monitoriza-
ção cardíaca, suporte básico e 
avançado de vida e via aérea básica e 

avançada, técnicas ministradas pelo 
professor da Univaço, Dr. Ângelo 
Geraldo José Cunha. O curso também 
contou com participações de uma 
enfermeira e técnicas de enfermagem 
do SAMU e da acadêmica da Univaço, 
Valéria Lopes Cupertino.

Segundo o professor Ângelo Geraldo 
José Cunha, o treinamento proporciona 
grandes benefícios, tanto para os 
participantes como para a faculdade. “O 
curso aprimora as técnicas dos enfer-
meiros no dia a dia. A educação 
continuada é essencial para todo 
profissional, principalmente para nós da 
área da saúde. Fiquei satisfeito em ver a 

participação deles e o empenho nas 
atividades. Gostaram tanto que já 
querem outras capacitações. ”

 A participante do curso e enfermeira 
da UPA, Janizelly Martins, falou da 
importância da capacitação. “Esse curso 
é muito importante para a reciclagem 
da nossa rotina, pois nos relembra as 
técnicas que precisamos usar em 
situações de urgências. Achei o 
ambiente e os profissionais que minis-
traram bem preparados e capacitados 
para nos ensinar. A faculdade possui 
uma estrutura muito boa e equipamen-
tos que simulam bem a realidade do 
nosso dia a dia. ” 

Centro de Habilidades e Simulações Realísticas da faculdade impressiona participantes do curso



UNIVAÇO RECEBE SELO 
DE INSTITUIÇÃO 

SOCIALMENTE RESPONSÁVEL
A Univaço, faculdade de medicina do 

Vale do Aço, foi novamente certificada 
pela Associação Brasileira de Mantene-
doras de Entidades de Ensino Superior 
(Abmes) com o Selo Instituição Social-
mente Responsável, o que atesta o 
comprometimento da Instituição com a 
busca de soluções que reduzem 
problemas sociais e ambientais.

O selo confere à Instituição o título de 
organização socialmente responsável e 
tem como objetivo certificar que a 
faculdade participou da 15ª Campanha 
da Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular, e que está verdadei-
ramente engajada com um ensino 
responsável.

A certificação confirma o compromis-
so da Univaço com a comunidade 
como fomentadora do bem-estar social, 
no momento em que essa promove e 
apoia ações com foco no desenvolvi-
mento da comunidade. 

Sobre a campanha
Instituída em 2005 pela Abmes, a 

Campanha da Responsabilidade Social 
do Ensino Superior Particular tem por 

objetivo apresentar ao público projetos 
sociais nas áreas de educação, saúde, 
cultura, esporte, meio ambiente, entre 
outros, visando demonstrar, com fatos e 
números, que as instituições vêm 
cumprindo com a sua responsabilidade 
social.

Na Semana da Responsabilidade 
Social, realizada de 23 a 28 de setem-
bro, a Univaço promoveu palestras 
sobre a temática “Valorização: a vida 
pede esse alerta” e mobilizou colabora-
dores e alunos na produção de mensa-
gens positivas sobre o tema. Além de 
outras atividades realizadas durante o 
ano como a campanha de cadastra-
mento de medula óssea. Ações que 
têm gerado benefícios para colaborado-
res, alunos e para a comunidade do 
entorno da Univaço.

Para a coordenadora do Núcleo de 
Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal 
(NAPA) da Univaço, Niura Sueli Martins, 
as ações da Instituição contribuem na 
formação de jovens a fim de melhorar e 
promover o bem comum. “ Ações que 
corroboram com a concretização da 
missão institucional da faculdade, 
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contribuindo na formação do médico 
mais humano e comprometido com a 
ética e a responsabilidade social”, 
reforça a coordenadora Niura sobre a 
relevância de atividades de cunho 
social na Instituição”.

O cadastramento para o banco de doadores de medula óssea foi uma das atividades sociais realizadas pela Univaço em 2019
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CONHECENDO UMA LIGA ACADÊMICA:
INGLÊS MÉDICO

Oficina roda de conversa sobre a importância do Inglês Médico com a participação do CEO da empresa 3B Scientific, no AfyaMed

As Ligas Acadêmicas são entidades 
constituídas fundamentalmente por 
estudantes que buscam aprofundar 
temas em uma determinada área da 
Medicina. Na Univaço, alunos de todos 
os períodos podem participar de pelo 
menos 25 ligas. Uma delas é a de 
Inglês Médico, que visa estimular o 
estudo e a prática dos termos técnicos 
da medicina utilizados na língua 
inglesa. Além de proporcionar aos 
participantes conhecer os caminhos 
possíveis para fazer especialização 
médica ou, até mesmo, trabalhar no 
exterior, ela também traz profissionais 
para compartilhar com os acadêmicos 
suas experiências internacionais. 

Segundo a professora e coordenadora 
da Liga, Ana Carolina Vale Lisboa, 
muitos alunos não sabem que mesmo 
sendo fluentes em inglês não é fácil 
compreender o inglês médico, pois é 

muito diferente. “No português já é 
muito difícil entender os termos técnicos 
que os médicos falam, isso no inglês 
então é ainda mais complicado. No 
exterior são usadas muitas siglas e o 
estudante ou profissional que deseja um 
curso fora precisa estar preparado. Sem 
contar que a medicina é uma ciência 
que está sempre se atualizando e isso 
acontece por meio do inglês médico. ” 

Para a professora Melissa Ulhôa a Liga é 
muito importante para os alunos que 
pretendem fazer intercâmbios e estudar 
fora do país. “Atualmente o inglês é 
muito necessário. Está presente na 
televisão, internet, séries, em tudo. É a 
linguagem acadêmica oficial da medici-
na, muitos artigos científicos são 
publicados em inglês e demanda do 
aluno ler e entender o conteúdo. Por isso 
a Liga existe para divulgar esse conheci-
mento e auxiliar os alunos, além de 

promover eventos de internacionaliza-
ção com convidados de fora”.

A participação dos alunos na Liga 
facilita o acompanhamento de eventos 
internacionais e na elaboração de 
pesquisas científicas, pois a Liga discute 
artigos publicados na língua inglesa, os 
mais recentes e interessantes trabalhos 
publicados na literatura, casos clínicos 
relacionados aos artigos e o conheci-
mento de diferentes protocolos de 
atendimento e formas de tratamento ao 
paciente em outros países, entre outras 
atividades.

Inglês Médico
Inglês Médico é uma expressão usada 

por profissionais da saúde e estudantes 
de medicina para tratar dos termos 
técnicos da medicina usados na língua 
inglesa. Termos que não são ensinados 
nos cursos livres de inglês.
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INTERNACIONALIZAÇÃO
É REALIDADE NA UNIVAÇO
A Univaço promove uma formação 

profissional voltada à articulação e 
atuação global, que aproxime a institui-
ção e sociedade local do cenário 
mundial. Para isso possui acordos de 
cooperação e parcerias internacionais 
que possibilitam aos seus alunos e 
docentes experiências nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão fora do 
Brasil.

São parceiros da faculdade a Universi-
dade de Coimbra em Portugal, e a U. 
Experience que contempla 20 institui-
ções de ensino no país e 25 instituições 
internacionais. Além dessas instituições o 
Diretório Acadêmico, órgão independen-
te formado por alunos associado à 
Direção Executiva Nacional dos Estudan-
tes de Medicina (DENEM), também 
promove intercâmbios nacionais e 

Notícias

Diretora, coordenadores e professores da Univaço  com os convidados José Carlos 
Gomes Borges e Emerson Alexandre Nogueira Júnior

internacionais em pesquisa e clínica 
para alunos da Univaço. A Coordenação 
Local de Estágios e Vivências (CLEV) 
divulga os editais da DENEM e os 
estágios da International Federation of 
Medical Students’ Associations (IFMSA), 
além de oferecer oficinas de capacita-
ção e acompanhar os estudantes 
durante todo o processo.

Para participar o acadêmico interessado 
pode procurar a coordenação do curso de 
Medicina e a CLEV. Recentemente, o aluno 
Vittor Hugo Andrade Marques, participou 
das atividades da CLEV e em julho de 
2020 vai para um intercâmbio, em Gana 
na África. “Fiquei muito surpreso quando 
soube que fui sorteado para este 
intercâmbio. Quase não acreditei, pois 
já era o terceiro edital em que eu 
participava e neste estava concorrendo 
com estudantes do Brasil inteiro. Será 
um intercâmbio de pesquisa durante 
quatro semanas e quero aproveitar ao 
máximo”, afirmou Vittor.

Dia D da Internacionalização
Recentemente para discutir o assunto a 

faculdade realizou o “Dia D da Internaciona-
lização”. Esse evento contou com a partici-

pação de professores, alunos da Institui-
ção e dois convidados que falaram sobre 
suas experiências internacionais. Na 
ocasião os convidados puderam abordar a 
importância de suas experiências na vida 
pessoal e profissional.

Emerson Alexandre Nogueira Júnior, 
estudante de Engenharia Mecânica, fez 
intercâmbio acadêmico em Sathyabama 

na Índia, contou sua experiência no 
evento. “Acho esse tipo de ação funda-
mental para a internacionalização da 
faculdade, pois evidencia para o aluno 
de que é possível sim fazer um inter-
câmbio e/ou curso fora. Além de 
esclarecer dúvidas deles. Foi bom 
compartilhar a minha experiência com 
eles.”



ALUNOS DA UNIVAÇO 
REALIZARAM O ENADE 2019
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O Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes foi aplicado em todo 
país, em novembro, para avaliar a 
qualidade de 23 cursos de graduação e 
seis tecnológicos  incluindo o curso de 
medicina. O exame que integra o 
Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes) tem como 
objetivo avaliar o desempenho dos 
estudantes sobre conteúdos, habilida-
des e competências para exercer a 
profissão. O ENADE é obrigatório para 
alunos que estão concluindo o curso. 

Nessa edição os alunos dos 11° e 12° 
períodos da Univaço tiveram a oportu-
nidade de demonstrar todo conheci-
mento adquirido durante a graduação. 

A prova é interdisciplinar e contextua-
lizada permitindo ao estudante revelar 
que possui, além de informação, 
também capacidade de raciocínio, 

compreensão, síntese e argumentação. 
Na opinião da professora e coordena-

dora do curso de medicina da Univaço, 
Dra. Letícia Guimarães, os alunos 
estavam preparados para fazer a prova. 

“Prezamos pela excelência na formação 
de nossos alunos, por isso, investimos 
em um corpo docente altamente 
qualificado, em equipamentos, e na 
qualidade do ensino. Investimentos que 
contribuem para o conhecimento e 
aprendizado do aluno, pois os prepara-
mos durante toda a graduação, para 
enfrentar desafios como o ENADE, além 
de trabalhar qualidades profissionais 
necessárias para o bom exercício da 
profissão. ”

Ana Eliza Alves Travenzoli, acadêmica 
da Univaço, contou que já tinha estuda-
do o conteúdo abordado na prova do 
ENADE. “Já tinha feito um simulado na

Alunos e equipe reunidos para a realização do ENADE.

faculdade parecido com o exame. Então 
quando estava fazendo a prova me senti 
preparada para fazê-la bem”, lembrou 
Ana Eliza.

Segundo o estudante Elienay Cássio 
Oliveira, o ENADE beneficia toda a 
comunidade acadêmica. “Bons resulta-
dos no ENADE, tendem, portanto, a 
aumentar a nossa nota do Ministério da 
Educação (MEC) que é atualmente 4 e, 
consequentemente, é bom para o nosso 
currículo acadêmico, além de avaliar se 
estamos dominando habilidades para 
sermos bons profissionais. Falta pouco 
para a nossa formatura e é importante 
sermos avaliados no nível que é o 
exame. Só faço uma ressalva, pois achei 
as questões fechadas cansativas, tinha 
muito texto”.

A Univaço participa do ENADE desde a 
primeira edição, em 2004. 
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ACONTECEU NA UNIVAÇO...

Novo Projeto de Extensão:
O Lúdico nos Cuidados em Saúde

Candidatos do Vestibular foram 
recebidos com animação pela charanga 
e Cheers da Atlética Medicina Univaço.

Dois pôsteres da Univaço obtiveram 

melhor pontuação pela Comissão de 

Avaliação e ganharam selos de destaque 

no 57º Congresso Brasileiro de Educação 

Médica – COBEM.

Um dia das crianças animado com a 
companhia dos filhos de professores e colaboradores.

Dra. Vera Gaspar recebeu homenagem dos alunos do 10° período.Lançamento do novo internato da Afya 

Educacional.
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Uma relação entre médico e paciente é um 
relacionamento estabelecido desde a infância. É 
indo às consultas pediátricas que a admiração 
pelo médico começa a surgir. Em alguns, ela 
desperta a vontade de se tornar médico, outros a 
gratidão pela dedicação desse profissional. Em 
ambos os casos nasce o respeito por um ofício 
que é mais que um trabalho, é um verdadeiro 
propósito de vida. Por isso a Univaço homenageia 
todos os médicos que desde cedo adquirem 
responsabilidades, sendo a maior de todas, sem 
dúvidas, a vida do seu paciente. 

Confira os depoimentos!

Professora da Univaço Dra. Catarina Amorim 
A sua gratificação em ser médica é ver o 

paciente retornando ao atendimento sem o seu 
problema. 

“Minha mãe é pediatra e vi durante a minha 
infância a dedicação dela à profissão e isso me 
inspirou.  Hoje, o que me mantém e me move 
como médica é saber que estou ajudando 
alguém a encontrar a solução para o seu proble-
ma.”

Colaborador Kássio Cristovam Oliveira 
Trabalhar na Univaço despertou a vontade de se 
tornar médico. 

“A proximidade com a medicina me fez querer 
essa profissão e a admirá-la ainda mais. Médicos 
lidam com pessoas e sabemos que isso não é 
fácil por isso merecem todo o nosso reconheci-
mento.”

Acadêmica do 1° período, Ana Luíza Araújo 
Aprendeu na Univaço que médico é vivência. 

“A partir do momento em que você entra na 
faculdade toda a sua vida gira em torno da 
medicina. Onde você vai o assunto é sobre ser 
médico. Por isso, como em outras profissões 
também, merecemos o nosso reconhecimento. ”

Colaboradora Maria Lúcia dos Santos
Para ela os médicos merecem mais respeito. 
“Na hora da dor, infelizmente, é comum as 

pessoas se exaltarem querendo ver o seu proble-
ma resolvido. Até estarem livres do problema 
acabam desrespeitando o médico, que está ali 
para ajudar. As pessoas não pensam que eles 
também são seres humanos e tem problemas 
como a gente, por isso acho que deveriam ter 
mais respeito. ” 

Colaboradora Michelle Andrade Ferreira
Acredita que é uma das profissões mais huma-

nas e acolhedoras que existe.
“O médico está presente nos momentos mais 

difíceis da vida da gente e por isso se cria um 
relacionamento único com esse profissional. Ser 
médico é abrir mão, muitas vezes, da própria vida 
para ajudar alguém e isso é muito nobre. ”

 
Colaboradora Érica Cristina Santos
 Para ela a medicina é uma vocação. 
“Médico é quem nos traz esperança, cuidado, 

respeito, é quem confidenciamos segredos e 
medos, é quem cuida e na maioria das vezes 
esquece de ser cuidado. Na minha opinião não é 
somente uma profissão, é acima de tudo uma 
vocação atribuída por Deus."

Colaboradora Márcia Maria de Souza Brito
“Salvar vidas é um dom! E para o médico todo 

dia é dia de salvar vidas. Por isso quero agradecer 
toda dedicação, amor e carinho desses profissio-
nais. Que Deus continue abençoando a vida de 
vocês. Parabéns!

HOMENAGEM 
AOS MÉDICOS
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