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 Neste período de pandemia, que forçou o 
isolamento social, a ins�tuição ins�tuiu as aulas online, 
para não prejudicar a formação acadêmica dos 
estudantes dos Cursos de Graduação em Medicina e 
Farmácia. Todos os envolvidos neste processo, �veram 
que se reinventar. Desde os professores que se 
adequaram às novas ferramentas tecnológicas de 
ensino, os estudantes que se adaptaram a essa nova 
forma de ensino e, principalmente, os técnicos do setor 
de Tecnologia da Informação – TI que se empenharam 
para oferecer as condições necessárias para que o 
processo de ensino não fosse interrompido.
 A equipe de TI está totalmente envolvida com 
os trabalhos de TICs — Tecnologias da Informação e 
Comunicação. E, para que tudo funcionasse a 
contendo, foi contratado um plano “Moodle na 
Nuvem” para comportar a grande carga de material 
produzido para as aulas e o aumento exponencial de 
acesso. Como também, foram contratadas cinco contas 
de so�ware de reunião online, para garan�r o contato 
dos professores com os estudantes. 
 Como forma de capacitação docente, foi criado 
o Manual de Gravação e Transferência de Arquivos, 
para auxiliar os professores nessa nova modalidade de 
ensino. Foram implantadas três salas de gravação de 
aulas, tendo o Laboratório de Informá�ca I, como 
suporte adicional. Para equipar esses espaços foram 
adquiridas quatro câmeras full hd. Foi dado apoio nas 
gravações presenciais na FMC e suporte via celular para 
as gravações domiciliares. 
 Para organizar o trabalho, foi criado uma 
planilha de agendamento de gravações e do sistema 
�ra-dúvidas. Desta forma, o grande volume de 
gravações e inserção de aulas transcorreram de forma 
bastante sa�sfatória.
 O sucesso desta empreitada se traduz em 
números, tendo sido produzido e disponibilizado até 
este momento, mais de 700 vídeos, entre aulas e 
sessões de �radúvidas, abrangendo 60 Componentes 
Curriculares do Curso de Graduação em Medicina, do 
1º ao 8º e 31 Componentes Curriculares do Curso de 
Graduação em Farmácia, contemplando todos os 
períodos. 

FMC SE REINVENTOU PARA GARANTIR O ENSINO DE 
QUALIDADE QUE SEMPRE FOI SUA MARCA

HOMENAGEM PRESTADA AO 
PROFESSOR MAKHOUL MOUSSALLEM

Neste momento de profunda dor, a 
Fundação Benedito Pereira 

Nunes/Faculdade de Medicina de 
Campos/Hospital Escola Álvaro Alvim 
lamentam o falecimento do médico 
neurologista e professor da FMC, Dr. 

Makhoul Moussallem e lhe prestam uma 
singela homenagem.

Confira na página 5 deste informa�vo.
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SETORES DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE CAMPOS 
QUE ESTÃO PRESTANDO 
ATENDIMENTO ONLINE.

 O espaço do Museu Histórico da FMC desta nesta edição, destaca a Dra. Clélia Scheffer, médica curi�bana, que 
atua como ginecologista, obstetra e geriatra. Egressa da primeira turma do Curso de Graduação em Medicina da 
Faculdade de Medicina de Campos, iniciando o curso no ano de 1967.
 Ela conta que quando era jovem e �nha que escolher a profissão, inicialmente optou por fazer o Curso de 
Direito, seguindo o pai que possuía um escritório de advocacia em Curi�ba, onde moravam. Chegou a iniciar o curso, 
mas logo desis�u porque seu sonho era a Medicina.
 Tentou o ingresso na Universidade Federal do Paraná, mas acabou conseguindo uma vaga na recém-inaugurada 
Faculdade de Medicina de Campos. Veio para Campos com a coragem de viver uma experiência nova, pois não conhecia 
a cidade. Conta que houve um estranhamento inicial da sua convivência no município por ela ser muito branca num 
município de predominância parda e negra.
 Teve a sorte de ter sido acolhida pela família de Dr. Wilson Paes, renomado médico campista. Segundo ela, o que 
marcou sua vida como estudante foi ter �do a oportunidade de trabalhar com ele desde o primeiro ano de faculdade. 
 No momento de escolher a especialidade médica, mais um desafio. Pensava em fazer pediatria, mas sua 
primeira experiência foi traumá�ca e acabou optando pela ginecologia e obstetrícia, pela vivência com Dr. Wilson Paes e 
acabou se encontrando. Tem paixão pelo consultório e afirma que enquanto puder trabalhar, não pensa em abandonar 
os atendimentos médicos.

Dra. Clélia Sheffer: de Curitiba para a primeira turma de Medicina da FMC

 De repente tudo mudou. As salas de aulas, laboratórios, 
corredores e can�na ficaram vazias. Mas não estávamos no período de 
férias ou recesso escolar. Fomos obrigados a suspender as aulas e em 
ato con�nuo antecipar as férias de julho para abril. Tudo em função de 
uma pandemia que nenhum de nós suporia enfrentar até aquele 
momento.
 Mas como não podíamos ficar sem as a�vidades acadêmicas 
para além das férias, havíamos de transpor os desafios para nos 
fazermos maior que antes. Muitas reuniões e decisões precisavam ser 
tomadas em curto espaço de tempo. Transformar nossas vivências de 
ensino em a�vidades por TICs (Tecnologia da Informação e 
Comunicação)  em pouco mais  de 2 semanas.  Dúvidas e 
ques�onamentos naturalmente surgiram, afinal geralmente o 
desconhecido nos amedronta. Construímos então com toda a 
comunidade acadêmica a�vidades assíncronas (aula gravadas 
disponíveis online) e síncronas (fóruns �ra-dúvidas) que já somam no 
fechamento desta edição mais de 770 aulas gravadas envolvendo mais 
de 200 professores. 
 Neste número do Conexão online tentamos registrar como se 
deu esta mudança, que contou com o profissionalismo e 
comprome�mento de toda a nossa Equipe da TI, capitaneada pelo Sr. 
Rodrigo Sodré, que nos deram todo o suporte técnico. Agradecemos a 

confiança e dedicação dos nossos professores que venceram o desafio 
de gravarem suas aulas frente a uma câmera, quando antes podiam 
sen�r a energia e olhar nos olhos dos nossos estudantes. Ressaltamos o 
incansável trabalho dos Coordenadores e Subcoordenadores de Curso 
para que os obje�vos traçados fossem alcançados. E por úl�mo, mas não 
menos importante, a FBPN pela aquisição dos insumos necessários para 
efe�var as aulas por TIC. 
 Entretanto, não retornamos ainda a normalidade das nossas 
a�vidades acadêmicas e, as aulas prá�cas nos laboratórios, 
ambulatórios, enfermarias, UTIs, emergências e centros cirúrgicos só 
recentemente puderam ocorrer, assim mesmo, apenas para as turmas 
do internato, que por força de portarias governamentais não �veram 
a�vidades por TIC reguladas.
 O ano de 2020 será por muito tempo lembrado como um marco 
para todas as nossas vidas e seus efeitos ainda perduraram por um 
tempo. Mas, assim como juntos vencemos o desafio que se iniciou em 
março, venceremos aqueles que estarão por vir, basta estarmos 
imbuídos de um mesmo ideal, tornar a FMC cada vez mais forte.

Prof. Edilbert Pellegrini Nahn Junior
Diretor-Geral da FMC

VENCENDO O DESAFIO DE MÃOS DADAS
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RESPONSÁVEIS: Profa Odila Mansur e Dra. Laura Mansur
Evento gratuito, aberto à comunidade, pela Plataforma Zoom (você receberá o link de acesso). 

Cer�ficado: 2h

Palestra: 
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS PARA AUTISMO
10/7 (sexta-feira), às 19h.

PROJETO DE EXTENSÃO: “IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE RISCOS PARA AUTISMO”

Inscrição:
>> estudantes da FMC, na aba “Coordenação de Extensão”, do Moodle (60 vagas)
>> demais interessados: enviem um e-mail para: coordenacaoextensao@fmc.br, com nome 
completo, número do celular, e mail e profissão (40 vagas)
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 A pesquisa cien�fica apresentou crescimento exponencial no úl�mo 
século buscando mi�gar o sofrimento humano. Ritos de pesquisa foram criados e 
se tornaram mais elaborados determinando critérios específicos quando 
envolvem seres humanos, visando coibir abusos cien�ficos como o ocorrido no 
estudo sobre sífilis em Tuskegee realizada no Estado de Alabama, EUA, entre 1932 
e 1972, hoje impensável e inaceitável por toda a comunidade cien�fica. 
Experimentos com animais foram reduzidos com o desenvolvimento das técnicas 
moleculares.
 A criação da Comissão Nacional de É�ca em Pesquisa (CONEP) criada pela 
Resolução N. 196/1996 que regula os comitês de é�cas em pesquisas de todo 
território nacional gerou um norte para a toda a comunidade cien�fica brasileira.
 No entanto, todos estes protocolos nem sempre acompanham as 
urgências no combate as doenças e suas mazelas produzindo comoções sociais 
para a liberação sem a devida experimentação cien�ficas de fármacos e esquemas 
terapêu�cos. Recordamos, como exemplo, passado recente envolvendo a 
fosfoetanolamina sinté�ca, deixando patente e de forma inequívoca que a ciência 
não pode ser transposta por decretos governamentais não respaldados pela 
pesquisa cien�fica, que em se tratando de novos fármacos devem obedecer às 
fases experimentais I, II, III e IV.
 No enfrentamento ao COVID-19 cien�stas e pesquisadores de várias 
nações se debruçaram em desvendar as caracterís�cas do vírus, formas de 
contágios, mecanismos patogênicos, ações farmacológicas de substâncias já 
conhecidas e experimentais, assim como na produção de vacinas, gerando um 
expressivo número de publicações em curto tempo. Na consulta apenas da 
plataforma PubMed no dia 26/04/2020 encontramos 7106 citações usando a 
palavra-chave covid-19.
 Os pesquisadores aceitaram o desafio do enfrentamento desta pandemia 
e assim como, frente a inúmeras outras doenças, a pesquisa cien�fica trará alívio e 
conforto aos enfermos no desenvolvimento de novos fármacos e meios 
diagnós�cos. Confiemos.
 Atualmente a RCFMC é publicada através do sistema Internacional OJS 
(Open Journal Systems), é indexada em várias bases cien�ficos como: Google 
Scholar, Periódicos CAPES, DIADORIM, Sumário.org, sendo a úl�ma indexação em 
2019 no importante La�ndex. Nossa Revista está associada a ABEC (Associação 
Brasileira de Editores Cien�ficos) desde 2017.
 Cadastre-se para ler, seja um autor ou um avaliador da RCFMC cadastre-se 
no site: www.fmc.br/ojs

Prof. Shaytner Campos Duarte/ Prof. Edilbert Pellegrini Nahn Junior

ARTIGO

PESQUISA CIENTÍFICA E 
PANDEMIA PELO COVID-19

 No dia 25 de maio, a embriolo-
gista Gisele dos Santos Pessanha da 
Cunha, do Centro de Infer�lidade e 
Medicina Fetal do Norte Fluminense, 
vinculado ao Hospital Escola Álvaro 
Alvim, teve aprovada com nota A, sua 
Dissertação de Mestrado com o �tulo 
“Avaliação da técnica de separação 
magné�ca celular para seleção de 
espermatozóides e implementação no 
Centro de Infer�lidade e Medicina Fetal 
do Norte Fluminense”, o trabalho 

EMBRIOLOGISTA DO CIMF/HEAA TEM MESTRADO
APROVADO COM CONCEITO A

apresentado por videoconferência, teve a orientação da Dra Tania Maria Rufonni 
Or�ga e do Dr. Francisco  Colucci  e revisão final da Dra Mariana Boechat de Abreu.

ATENDIMENTOS DE PLANTÃO

SECRETARIA ACADÊMICA
 Durante a pandemia, a Secretaria Acadêmica da FMC permaneceu com 
atendimento presencial em regime de plantão presencial  enquanto foi possível. 
 Neste período, houve atendimento aos discentes e responsáveis, com 
entregas de diplomas, requerimentos, informação de ves�bular e devolução de 
documentos apresentados para tenta�va de transferência.
 Para as Coordenações e Direção-Geral da ins�tuição, foram feitos 
atendimentos telefônicos para informações sobre diplomas, transferência, 
ves�bular e solicitação de documentos.
 Durante o lockdown, o atendimento passou a ser feito em regime de home 
office por meio de e-mail. Os principais serviços foram confecções de documentos 
(declarações para vacinação, matrícula e conclusão), com o maior número, mais de 
trezentos atendimentos.
 A demanda por mensagens de e-mails para a Secretaria Acadêmica 
ultrapassou a marca de 600 atendimentos.
 O pessoal envolvido nos atendimentos passou por treinamento individual 
pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos feito pela Digital DOC.

BIBLIOTECA
 A Biblioteca prestou 15 atendimentos presenciais e cerca de 30 por 
telefone e e-mail, com solicitações de emprés�mos, devoluções. cadastros e 
orientações das plataformas do Clinical Key e Evolu�on e elaboração de 
referências bibliográficas.

No dia 21 de maio, a Coordenação de 
Extensão e Serviço de Apoio ao 
Educando – SAE,  promoveu o 
seminário online “A saúde mental do 
estudante do ensino superior no 
contexto da pandemia”, com os 
palestrantes Lucas Paravidino 
(Psiquiatra do SAE) e Ta�ana d'ávila 
Manhães F. de Araújo (psicóloga do 
SAE). O seminário foi apresentado na 
plataforma Moodle e teve a par�cipação de 97 estudantes do Curso de 
Graduação em Medicina. 
 No dia 28, o seminário foi apresentado para os estudantes do Curso de 
Graduação em Farmácia.

SEMINÁRIO ONLINE DISCUTIU A SAÚDE MENTAL

 Professores da FMC por meio de uma parceria da ins�tuição com o 
Ins�tuto Federal Fluminense (IFF), puderam par�cipar do Curso de Formação 
Con�nuada em Metodologias A�vas de Ensino. Essa capacitação foi oferecida 
pela Diretoria do Centro de Referência em Tecnologia, Informação e 
Comunicação na Educação/IFF. 
 O curso foi gratuito e teve duração de quatro semanas. Foi ministrado 
exclusivamente na modalidade a distância, por meio do ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) Moodle do IFF.

PROFESSORES PARTICIPARAM DE CURSO DE METODOLOGIAS ATIVAS
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FMC se destaca em
Pesquisa Cien�fica

Parabéns a todos os involvidos.

No dia 10 de junho, a 
professora da FMC e 
psiquiatra Gabriela Dal 
Mollin par�cipou de uma 
live falando sobre a saúde 
mental em tempos de 
pandemia. Esta a�vidade 
fez parte do circuito de 
Lives do FIDESC e pode ser 
acessada pelo perfil do 
Instagram da FMC.
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MAIO

Maio amarelo - Segurança no Trânsito
Primeira terça-feira de maio - Dia Mundial de Combate 
a Asma
Segundo domingo de maio - Dia das Mães
Segunda sexta-feira de maio - Dia de Bike ao Trabalho
Terceiro domingo de maio - Dia Internacional do Celíaco
Úl�ma quarta-feira de maio - Dia Mundial da Esclerose 
Múl�pla

01/05 - Dia Internacional do Trabalhador
05/05 - Dia Nacional sobre o uso Racional de 
Medicamentos
05/05 - Dia Mundial de Higienização das Mãos
07/05 - Dia do O�almologista
07/05 - Dia Nacional de Prevenção da Alergia
07/05 - Dia Internacional da Luta contra a Endometriose
08/05 - Dia Internacional da Cruz Vermelha
08/05 - Dia da Talassemia
10/05 - Dia Mundial do Lúpus
12/05 - Dia da Enfermagem
12/05 - Dia da Conscien�zação da Fibromialgia e Fadiga 
Crônica
15/05 - Dia do Assistente Social
15/05 - Dia de Combate à Infecção Hospitalar 
17/05 - Dia Internacional do Combate à Homofobia
17/05 - Dia Mundial da Hipertensão Arterial
18/05 - Dia Nacional da Luta An�manicomial
19/05 - Dia Nacional de Doação de Leite Humano
19/05 - Dia Mundial de Combate à Hepa�te
20/05 - Dia Nacional dos Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem
20/05 - Dia Nacional do Medicamento Genérico
25/05 - Dia Internacional da Tireoide
26/05 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
28/05 - Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher
28/05 - Dia Nacional de Redução da Mortalidade 
Materna
29/05 - Dia Mundial da Saúde Diges�va
31/05 - O Dia Mundial Sem Tabaco

JUNHO
Junho vermelho - doação de sangue

03/06 - Dia da Conscien�zação contra a Obesidade 
Infan�l
06/06 - Dia Nacional de Luta contra Queimaduras
06/06 - Dia Nacional do Teste do Pezinho
09/06 - Dia da Imunização
11/06 - Dia do Educador Sanitário
14/06 - Dia Mundial do Doador de Sangue
19/06 - Dia Mundial de Conscien�zação sobre a Doença 
Falciforme
21/06 - Dia Nacional de Controle da Asma

A SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE 
DO ENSINO SUPERIOR NO 

CONTEXTO DA QUARENTENA.

Professora Odila Mansur 

ALGUÉM PRECISA DO SEU SANGUE!

Deviso à Pandemia de coronavírus, 
as pessoas deixaram de doar 

sangue e os estoques nos hospitais 
caram em situação alarmante.

Compareça no Banco de Sangue do Hospital 
Ferreira Machado e salve vidas!

 O medo e a incerteza do que ainda vai acontecer, dúvidas rela�vas à formatura, mudanças na 
ro�na, acordar depois de 12h, dormir quase amanhecendo, aumento de informações, maioria nega�vas, 
aumento do consumo de telas, rede social, filmes, séries e a cobrança de ter de estar estudando na mesma 
intensidade que em 2019 pode gerar no estudante do nível superior um certo grau de ansiedade. A 
ansiedade é uma sensação desagradável de apreensão com sintomas autonômicos (cefaleia, respiração 
acelerada, precordialgia, inquietação) que vem como sinal de alerta a uma ameaça, que é normal e 
adapta�va para salvar vidas de possíveis danos; deixando de ser normal e se tornando patológica quando 
se torna disfuncional, causando prejuízos sociofuncionais e/ou sofrimento importante para o estudante.
 Algumas ferramentas, tais como organizar uma ro�na, �rar o pijama e colocar “roupa de estudo”, 
não pular refeições, fugir do no�ciário, nunca se comparar com o amigo, não focar no passado, arrumar o 
local de estudo e o horário de forma agradável, estudando por 50 minutos e parando por 10 minutos, 
entender que a produ�vidade vai ser diferente pois estamos passando por um momento diferente do 
anterior tendem reestabelecer a segurança emocional e consequentemente a diminuir a ansiedade e o 
foco no estudo aumentar.
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 É  co m  p e s a r  q u e  a 
Faculdade de Medicina de 
Campos registra o falecimento 
do egresso da primeira turma 
do Curso de Medicina da FMC, o 
Dr. Mauricio Norberto Frierrich, 
no dia 5 de janeiro. Dr. Maurício, 
além de médico cardiologista, 
era advogado e trovador. Atuou 
por décadas no Hospital Erasto 
Gaertner, em Curi�ba, e �nha 
reconhecido envolvimento com 
a saúde daquela comunidade.
 Era apaixonado pela 
FMC e teve a oportunidade em 
2017, nas comemorações dos 
50 anos da faculdade, visitar a 
ins�tuição juntamente com 
parte da sua turma.

NOTA DE PESAR

Dr. Maurício em sua úl�ma visita à FMC.

O Diretor-Geral da FMC, professor 
Edilbert Pellegrini Nahn Junior 
par�cipou, no dia 10 de junho, de um 
web-seminário promovido pelo 
Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (DCCI) 
em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Doenças Sexualmente 
Tr a n s m i s s í v e i s  ( S B D S T )  e  a 
Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS).
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 Neste momento de profunda dor, a Fundação Benedito Pereira 
Nunes/Faculdade de Medicina de Campos/Hospital Escola Álvaro Alvim 
informam e lamentam o falecimento do médico neurologista e professor da 
FMC, Dr. Makhoul Moussallem, 75 anos, que testou posi�vo para o Covid-19 
e foi internado no dia 22 de junho no Hospital da Unimed, em Campos (RJ). 
Makhoul atuava na FMC como professor dos Componentes Curriculares de  
Semiologia e Atenção Básica à Saúde.  
 Dr. Makhoul foi conselheiro do CREMERJ entre 1993-2018, 
conselheiro do Conselho Federal de Medicina entre 2009-2014, presidente 
da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia por duas gestões, 
presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Estado do Rio de Janeiro, vice-
presidente da Associação Médica Brasileira, vice-presidente da Associação 
Médica Fluminense, fundador da Unimed/Campos – da qual foi presidente 
por cinco anos, fundador do Sindicato dos Médicos de Campos, presidente 

Homenagem ao professor Makhoul Moussallem
da Fundação Benedito Pereira Nunes por duas gestões, conselheiro Vogal da 
Federação das UNIMEDs do Estado do Rio de Janeiro, chefe do Serviço de 
Neurocirurgia na Santa Casa de Misericórdia de Campos, no Hospital Ferreira 
Machado em Campos, no Hospital Dr. Beda e no Hospital Escola Álvaro 
Alvim. Foi diretor do Hospital Escola Álvaro Alvim e do Hospital Pró-Clínicas 
de Campos. Atualmente, ocupava o cargo de assessor especial da prefeitura 
Municipal de Campos com o obje�vo de desenvolver e implantar um projeto 
voltado à saúde da população mais carente.
 Com 50 anos de profissão, Makhoul Moussallem �nha vasta 
experiência, também, na vida pública. Destaca-se, como um de seus maiores 
feitos, a implantação do primeiro Pronto Socorro da cidade, que atendia 
“indigentes” — aqueles que não possuíam carteira do an�go INAMPS - em 
igualdade de condições com os previdenciários e os par�culares, 
universalizando o atendimento. Uma espécie de Pré-SUS no Brasil, uma 
parceria do poder público com o privado, 12 anos antes da elaboração do 
SUS”.
 Foi presidente da Sociedade Flunminense de Medicina e Cirurgia de 
1975 a 1979
 Recebeu inúmeras homenagens ao longo de sua vida, em 2004 foi 
escolhido o médico do ano, pela SFMC. Em 2008, recebeu da SFMC, 
homenagem pelos 25 anos de serviços prestados à Seccional do 
Cremerj/Campos. E, as mais recentes, que aconteceram em 2019, em 
evento promovido pela Sociedade de Neurologia do Rio de Janeiro na FMC e 
ao completar 50 anos de formado, durante o Congresso Médico Cidade de 
Campos, com o diploma de decano da SFMC.
 A FBPN/FMC/HEAA se solidarizam pela las�mável perda e, 
manifestam as condolências à sua família e amigos do nosso professor Dr. 
Makhoul.

Makhoul Moussallem ladeado pelos professores Edilbert Pellegrini, 
Márcio Sidney Pessanha e Vanda Teresinha.

O cortejo do sepultamento do Dr. Makhoul Moussallem fez 
passagem pela FMC numa úl�ma homenagem à ins�tuição pela 
qual guardava grande carinho.


