INFORMATIVO

ANO II N°5 • Março 2017
Boletim Informativo da
Faculdade de Ciências Médicas/UERJ

Sob Pressão: pré-estréia
A exibição em pré estréia do filme
“Sob Pressão” em 8 de novembro de
2016 transformou o anfiteatro Ney
Palmeiro em sala de cinema e fórum
de reflexão sobre a precariedade
do atendimento às emergências no
Brasil e a realidade do médico no
centro desse processo.
Dirigido
por
Andrucha
Waddington e estrelado por nomes
como Andréa Beltrão e Stephan
Nercessian, o filme foi inspirado
no livro homônimo do Dr. Marcio
Maranhão, ex aluno da FCM –
UERJ e cirurgião torácico que
descreve de forma contundente sua
trajetória de vitórias e derrotas em
diversos serviços de emergência da
nossa cidade.
Ao final da sessão, alunos da
graduação, professores de diversas
especialidades e membros da
direção da FCM promoveram um
debate mediado pelo Prof. Marcelo
Rivas (disciplina de integração
curricular em emergências), com a
presença do Dr. Marcio Maranhão.
O filme narra a trajetória de um
plantão que parece nunca terminar e
expõe dilemas como o atendimento
simultâneo de policiais e bandidos
feridos em uma sequência de
acontecimentos trágicos.
Relacionamento
turbulento
entre profissionais de saúde,

esgotamento profissional, escassez
de recursos, ética e segurança foram
temas abordados e o testemunho
dos integrantes destas linhas de
frente foi enriquecedor e genuíno.
Iniciativas como esta, promovida
pela direção da FCM com apoio
logístico da Conspiração Filmes,
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representam um contraponto à
atmosfera de pessimismo que
prevalece em nosso meio.
Através da arte é possível
enxergar a situação por outra
perspectiva facilitando a busca
por caminhos de valorização
profissional.
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I Jornada de Psicologia da Saúde e Psicologia Médica no HUPE
No dia 20 de outubro aconteceu
a “I Jornada de Psicologia da
Saúde e Psicologia Médica
no HUPE” organizada pelo
Curso de Especialização em
Psicologia Médica da FCM/UERJ,
coordenada pelos professores Jose
Roberto Muniz e Fernanda Pereira
Hildebrandt.
O evento, que teve lotação

esgotada com 100 inscritos,
trouxe algumas contribuições
acerca do papel do profissional
de saúde diante do adoecer,
do impacto da saúde do século
XXI na relação médico-paciente
e a importância da psicologia
nos cuidados paliativos. Foi
apresentada também uma mesa
redonda com ex-alunos do curso

I Roda de Conversa PAPE/FCM
A I Roda de Conversa do
projeto Especialidades ocorreu
no dia 27 de outubro de 2016 no
Auditório Rolando Monteiro.
Os convidados foram os
Dr.João
Felipe
Zanconato
(R2 de Cardiologia, Pres.
da Associação dos Médicos
Residentes do RJ Turma
MedUerj2012) e a Dra. Juliana
Schomer, médica de família e
ex-aluna da Estácio de Sá; além
do Dr. Walter Gouveia. Durante
o período de 16:00 às 18:00h os
alunos puderam conversar com
os convidados, esclarecendo
dúvidas
e
compartilhando
as suas expectativas sobre a

escolha de especialidade e
mercado de trabalho.
O evento foi divulgado para
os alunos a partir do quarto
ano e compareceram 12 alunos,
dos quarto e quinto anos.
Também
participaram
a
psicóloga Lígia Mendonça e
duas estagiárias do Instituto
de Psicologia que irão oferecer
atendimento aos alunos de
medicina partir do ano que
vem e a equipe do PAPE
está programando a próxima
Roda para o início de 2017,
convidando os profissionais
que foram indicados pelos
alunos.
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de especialização em Psicologia
Médica da FCM /UERJ que hoje
atuam em hospitais de referencia
no Rio de Janeiro.
Durante essa atividade os
palestrantes discutiram como
aplicam a psicologia médica em
suas práticas diárias, mostrando a
importância dos conhecimentos
adquiridos no curso.
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80 Anos da FCM
Por iniciativa da Associação
de Ex Alunos - ALUMNI FCM
foi realizada celebração dos 80
anos de nossa Faculdade no dia
15 de dezembro de 2016. Após
mesa de abertura que contou com
a participação de membros da
Direção da FCM, CASAF, ALUMNI
e Conselho Regional de Medicina,
o Presidente da ALUMNI Dr.
Walter Gouveia iniciou o evento

com palestra sobre a História da
Fundação da FCM e seus primeiros
anos, seguida de apresentação do
Prof. Dr. Mario Fritsch Toros Neves
- Diretor da FCM, com o tema
Desafios atuais e potencialidades
para a FCM.Um painel abordando
movimento estudantil - relatos
do passado e do presente contou
com a presença do Dr. Ismael da
Silva Neto que foi Ex Presidente

3

do Diretório Central de Estudantes
da UERJ e dos Coordenadores da
gestão atual do CASAF, Guilherme
Lardosa e Elizabeth Amanda
Gomes Soares.
A cerimônia seguiu com
homenagem aos antigos Diretores
da FCM, que receberam singelas
placas de agradecimento, com
confraternização de todos os
presentes.
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XI Seminário de Aprimoramento Curricular
A direção da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) da UERJ
realizou no 18 de outubro de 2016
o XI Seminário de Aprimoramento
Curricular - Iniciação Científica:
uma oportunidade de integração,
com objetivo de incrementar a
Iniciação Científica (IC) como
forma de integração entre docentes
e alunos na FCM-UERJ, no âmbito
da graduação, pós-graduação e
pesquisa. Estiveram presentes
cerca de 80 participantes docentes
e discentes. O Sub-Reitor de PósGraduação e Pesquisa (SR2), Prof.
Egberto Gaspar de Moura abriu o
evento e destacou que as atividades
de pesquisa durante os cursos de
graduação constituem a melhor

forma de introduzir os estudantes
à futura prática científica, além de
melhor a interpretação e análise
crítica das bases fundamentais do
curso médico.
A Professora Rosinha exaltou
os esforços da SR2 em manter o
fomento para os programas de
PIBIC, neste cenário atual de cortes
de recursos para pesquisa.
O Prof. Mario Fritsch, diretor
da FCM, enumerou as ações
concretas para estimular os
discentes na inserção da IC e
ajudar os pesquisadores/docentes
na aproximação com os alunos
interessados.
O Prof. Gilberto Perez Cardoso,
Prof. Titular de Clínica Médica

da UFF, proferiu palestra sobre a
Influência da Iniciação Científica
na Graduação Sobre o Perfil
Profissional de Médicos.
O coordenador de pesquisa
da FCM, Prof. Denizar Vianna,
apresentou a prospecção realizada
este ano para identificar os alunos
interessados em IC e as ações para
alocá-los nos grupos de pesquisa
atuantes no complexo de saúde da
UERJ.
Por fim, o discente Miguel
Barrella Neto, apresentou sua
experiência na IC, que culminou
com o prêmio de 1°lugar em Temas
Livres de Iniciação Científica,
do 71° Congresso Brasileiro de
Cardiologia, em 2016.
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