
históriaComissão celebra

Mais de 1.800 médicos já foram atendidos ao longo da história da
Comissão Estadual de Defesa do Médico (CEDM). Somente entre 2010
e 2015 receberam suporte 379 médicos processados na Justiça. Ao
longo desses 25 anos, a equipe da Comissão comprova a importância
de um acompanhamento especializado e lança, no dia 30 de novembro,
cartilha com orientação aos profissionais. 
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De 29 de setembro a 1º de outubro, estu-
dantes de todo o país se reuniram na sede da
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG)
para o V Congresso Sammg, I Congresso Bra-
sileiro dos Acadêmicos de Medicina e IV Con-
gresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Me-
dicina. Os eventos foram promovidos pela
Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Mi-
nas Gerais (Sammg), em conjunto com a As-
sociação dos Estudantes de Medicina do Brasil
(Aemed-Br) e a Associação Brasileira das Ligas
Acadêmicas de Medicina (Ablam). 

A partir da temática ‘Medicina, o desafio de
integrar’, a Sammg desenvolveu uma progra-
mação abrangente. “Foi um evento nacional,
com mais de 450 participantes nos três dias de
encontro, propiciando troca de experiências e
novos conhecimentos. Tivemos o apoio das en-
tidades médicas e 27 patrocinadores”, disse o
presidente da Sammg, André Marins. 

Para o presidente da AMMG, Lincoln Lopes
Ferreira, “o maior evento acadêmico realizado
no país nos últimos anos, motivo de muito or-
gulho para toda a classe médica”. 

O Congresso contou com 54 assuntos liga-
dos à pediatria, saúde da mulher, avanços tec-
nológicos, trauma e emergências, clínica médica,
epidemias e endemias, em seis salas temáticas.
“Foram oferecidos seis cursos práticos: sutura,

instrumentação e paramentação cirúrgica, imo-
bilização de fraturas, urgências neurológicas,
curso de imagem, urgências na clínica médica
e na pediatria, além de 56 trabalhos aprovados
para apresentações nas formas oral e pôster, que
serão publicadas na Revista da Associação Mé-
dica Brasileira”, acrescentou o presidente do
Congresso, Filipe Naback. A secretária do even-
to, Priscilla Benfica, valorizou as atividades nas
áreas cultural e política médica, que diversifica-
ram e enriqueceram o evento. O concurso de
fotografias teve como vencedor o acadêmico

Tiago Cupertino, com ‘As marcas de um sorriso’. 
No âmbito social, aconteceu o coquetel be-

neficente em comemoração aos 23 anos da en-
tidade. Foram arrecadados 299 quilos de ali-
mentos não perecíveis, que foram doados para
a Associação Mineira de Reabilitação (AMR). O
cirurgião plástico Ivo Pitanguy, que faleceu no
dia seis de agosto deste ano, foi homenageado
e seu neto Antônio Paulo Pitanguy Muller com-
pareceu ao Congresso para receber a honraria. 
4 Para saber mais sobre os eventos da Sammg,

acesse: www.sammg.com.br. 
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Acadêmicos promovem grande evento

Representantes de entidades mineiras e nacionais compareceram ao maior evento acadêmico dos
últimos anos, na AMMG

Clóvis Campos



Ilmo. Sr.
Lincoln Lopes Ferreira 
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte

apresenta sinceros cumprimentos, na sua pessoa, a todos
os médicos de Minas Gerais pela passagem de seu dia.

Merecem nosso reconhecimento, aplauso e con-
sideração.

Renovamos a V.Sa. expressões de estima e apreço.
Atenciosamente,

Bruno Selmi Dei Falci, Presidente

ggg

À AMMG
Envio-lhes este email, apenas para agradecer a esta

entidade pela assistência que nos é prestada há tantas
décadas. Há 19 anos, participei da AMMG como aca-
dêmico e agora, redigindo minha dissertação de mes-
trado sobre câncer de próstata, esta Casa me atendeu
enviando-me artigos científicos imprescindíveis para
a elaboração deste trabalho. Parabéns a todos por cui-
darem tão bem daqueles que se esforçam, mesmo
diante das dificuldades atuais, em buscar o aperfei-
çoamento em prol dos nossos pacientes.

Respeitosamente,
Rodrigo Abdo, Cirurgião geral
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A Comissão Estadual de Defesa do Médico de
Minas Gerais é um dos benefícios que a Associação
Médica e o Sindicato dos Médicos oferecem a seus
associados. Fruto de uma parceria exitosa entre as
duas entidades, completou 25 anos no último ‘Dia
do Médico’. Desde 1991, 1.800 colegas injusta-
mente acusados por pacientes já receberam orien-
tação, assessoria jurídica e de imprensa. 

Contribui para o sucesso dessa iniciativa a
sólida experiência dos advogados que a asses-
soram desde sua fundação e a disponibilidade
de dezenas de médicos que, ao longo dos anos,
doaram seu tempo para amparar os colegas.

O ‘erro médico’ é considerado um tabu pela
maioria dos profissionais. Muitos sequer gostam
de tocar no assunto. O trabalho da Comissão
evidencia que qualquer um está sujeito a enfren-
tar o problema e é preciso estar preparado para
tal. As acusações não respeitam idade, boa rela-
ção médico/paciente, experiência ou correção
de conduta. Intercorrências ou complicações,
muitas vezes, dão origem a demandas judiciais.

As acusações, ainda que infundadas, abalam
muito os profissionais. Sentimentos de injustiça,
revolta, medo, tristeza, vergonha e frustração são
comuns. Alguns chegam a pensar em deixar de
realizar o procedimento que originou o processo
ou até mesmo a abandonar a medicina. É impor-
tante lembrar, no entanto, que existe suporte es-
pecializado para os médicos nessa situação – co-
mo o oferecido pela Comissão, que tem alcan-
çado bons resultados. 

O atendimento garante total sigilo e não há
gasto com honorários advocatícios. O médico é
recebido por colegas da Associação Médica e do

Sindicato, advogados e assessora de imprensa;
expõe seu caso; recebe as primeiras orientações
e esclarece dúvidas. Sendo acompanhado pela
Comissão, dá seguimento à sua defesa direta-
mente no escritório de advocacia. Cumpre escla-
recer que o serviço atende apenas pessoas físicas
e atua em processos cíveis e criminais. Demandas
nos Conselhos de Medicina ou ações contra pes-
soas jurídicas estão fora de seu escopo.

As ações tem-se tornado cada vez mais co-
muns. Os pacientes são mais exigentes, as con-
dições de trabalho deixam a desejar, a formação
nas escolas nem sempre é adequada. A relação
médico/paciente configura-se como um fator
importante, que pode gerar ou evitar processos.
A maioria das queixas é feita na esfera cível, isto
é, os pacientes pleiteiam indenização.

Para refletir sobre o tema e divulgar o trabalho
realizado, será lançado no dia 30 de novembro o
Guia Prático de Defesa Profissional. Na publicação,
é possível encontrar orientações preciosas sobre co-
mo minimizar as chances de ser processado e como
estar preparado para fazer uma boa defesa, em
caso de questionamento judicial. Participe do lan-
çamento e solicite um exemplar na sua entidade.

*Diretora Adjunta de Defesa do Exercício Pro-
fissional para Assuntos Legislativos e o diretor de

Defesa do Exercício Profissional

Maria Inês de Miranda Lima 
e Márcio Silva Fortini*

Investimento
Líderes dos 193 países que compõe

as Organizações das Nações Unidas
(ONU) divulgaram, em outubro, um
plano de ação contra as superbactérias.
Serão US$ 790 milhões de pesquisas
na área. A iniciativa tem a intenção de
evitar a morte de 700 mil pessoas
anualmente.  

Repasse
Ministério da Saúde autorizou ain-

da para este ano, o repasse de R$119
milhões para a saúde pública de Minas.
O recurso será disponibilizado a seis
Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) e 56 hospitais filantrópicos do
estado. Em Belo Horizonte serão três
hospitais e uma UPA.

Sífilis
Governo pretende mobilizar pro-

fissionais da saúde e sociedade para
reduzir o avanço da sífilis, ainda este
ano. Entre as medidas adotadas está a
ampliação de testes rápidos para diag-
nóstico e tratamento da doença em
gestantes, até o primeiro trimestre da
gestação. 

Tuberculose
A ONU divulgou, em início de ou-

tubro, a escalada da tuberculose. Em
2015 foram 18,8 milhão de mortes, 300
mil a mais que no ano anterior. No Brasil,
foram 81.137 notificações e 5,5 mil óbi-
tos. A meta é diminuir este número em
35% e de contágios em 20%, até 2020.

Microcefalia
O Brasil já tem 2.033 crianças que

crescerão com problemas mentais por-
que suas mães, quando a gestavam, fo-
ram infectadas pelo vírus zika. Nasce-
ram com microcefalia. No final de ou-
tubro, a notícia não era boa: 117 casos
foram diagnosticados na cidade de
Campina Grande (PB).  

Automedicação
Levantamento feito pelo Instituto

de Pesquisa e Pós-graduação para o
Mercado Farmacêutico, em 2014, e di-
vulgado no fim do primeiro semestre
deste ano, revela que mais de 70% das
pessoas no Brasil se automedicam. Mui-
tos também aumentam a dosagem
sem orientação.  

Editorial

Defesa
especializada
para o médico

GENTE NOVA A As so ci a ção Mé dica de Mi nas Ge rais dá as boas-vindas 
a seus 62 no vos as so ci a dos:

NEGATIVO

Cristiane de Oliveira Rangel Teza 
Cristiano de Anchieta Lisboa 
Cynthia Letícia Ferreira 
Cynthia Mairink Felix da Silveira 
Cyntia Nayara de Jesus 
Daladie Rodrigues Parreira 
Daniel Bretas Martins Rosa 
Daniel de Mendonça Barra 
Daniel Lustosa Martins 
Danielle Bossi Grassi Ferreira 
Danielle Tereza Scofield D’avila E Silva 
Darlan Santiago Groberio 
Débora Gonçalves da Silva 
Débora Lucciola Coelho 
Débora Machado Cunha Ribeiro 
Débora Patrícia da Silva Sousa Alves 
Denise Cristiane Costa 
Denise Soares Barbosa 
Diego Silveira Rodrigues 
Diogo de Assunção Mesquita 
Diogo Kallas Barcelos

Diogo Ruza de Queiroz 
Divino de Oliveira Mamede Filho 
Douglas Oliveira da Costa 
Douglas Rafael Almeida Teixeira 
Eddy Arturo Medina Ávila 
Édio Henrique do Carmo Barros 
Edna Luiza Ferreira Giudice 
Edson Gonçalves Júnior 
Eduarda Maciel Pimenta 
Eduardo de Deus Leite Ferreira 
Eduardo Pita Garcia Padre 
Elen Rodrigues de Araújo 
Elisa Maria Silva Vieira 
Elisa Vieira Magalhães 
Ellen Rios de Souza 
Eloá Ferreira Miranda 
Ercílio Martins da Costa Júnior 
Estevão Nobre Carrato 
Estevão Taváres de Figueiredo 
Esther Oliveira da Silva 
Euler Augusto Resende 

Evilane Gonçalves Lima 
Fabiana Rocha Brito 
Fabiane Nunes Oliveira 
Fábio Bonfim Barbosa 
Fábio Miranda Ribeiro 
Fabrício de Andrade Galli 
Fabrício Lucas Dipe Prates Miranda 
Fabrício Martins da Costa Drumond 
Felipe Augusto Azevedo Leão 
Felipe Gustavo Monteiro Oliveira 
Fernanda Calil Netto Souza 
Fernanda de Souza Pereira 
Fernanda dos Anjos Costa 
Fernanda Lopes de Paula Valente 
Fernanda Lube Antunes Pereira 
Fernanda Scaramello Gonçalves Dutra 
Fernanda Tepedino Aguiar Oliveira 
Fernanda Valeriano da Costa 
Fernando Figueiredo 
Fernando Monteiro Aarestrup 

*Filiados entre 9 de maio e 6 de setembro de 2016

Delegados de mais de 40 associações médicas nacionais participaram da Assembleia Geral Anual da
Word Medical Association (WMA), em Taipei, China, de 19 a 22 de outubro. Esteve presente participando
da reunião, o presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) e também 2º vice-presidente da
Associação Médica Brasileira (AMB), Lincoln Lopes Ferreira. Foram debatidos conflitos nas áreas de
guerra e a atuação dos médicos e profissionais de saúde, a aplicação de novas tecnologias na medicina,
propostas de melhoria do atendimento à terceira idade, saúde ocupacional, dentre outros temas. 

Fotos: Arquivo WMA
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 Car tas de vem ser en vi a das à As ses so ria de Im prensa da AMMG,
po dendo ser pu bli ca das no todo ou em parte. 
En d.: Av. João Pi nheiro, 161, Cen tro, BH - MG. CEP 30130-180
E-mail: imprensa@ammgmail.org.br. Fax: (31) 3247 1632.

Classimédico
ALUGUEL - Alugo turnos em consultório na Pampulha, Av.
Antônio Abrahão Caran. Sala ampla, ar condicionado, internet,
recepcionista para agendamento e confirmação de consultas.
Ligações para telefone fixo local ilimitadas. Contato: Dr. Nilo
Edgar: (31) 3495 0145 / 98399 0556.

ALUGUEL II - Alugo turnos em consultório na Av. do Con-
torno, 4747, Ed. Life Center, para as especialidades derma-
tologia e/ou pediatria. Contato: Dra. Dora Inês Orsini C. Val:
(31) 99675 4060.

CONSULTÓRIO - Alugo consultórios no Spaço Viver, Rua
Maranhão, 520, Santa Efigênia, bem montados, com secre-
tária, recepcionista, computador, internet e impressora. O
pacote inicial é de R$ 1.250,00 mensais com direito ao uso
livre em horário comercial, de segunda à sexta-feira, com a
possibilidade do sábado, de acordo com a agenda do locador.
Tratar com Dr. Alexandre J. M. Santos (31) 3241 6307 /
99296 0486. 

SALA - Alugo sala montada com 52 m², com garagem, na Av.
Brasil, quase esquina com Av. Francisco Sales. Recepção, sala
principal, sala de apoio, copa, dois banheiros, varanda. Armários
embutidos, mesas e cadeiras, ar condicionado, iluminação com-
pleta, alarme, PABX. Prédio reformado, com portaria 24h, dois
elevadores. Excelente para médicos e dentistas. Contato: Dra.
Renata Zac (31) 98771 1010 ou Ricardo Zac (31) 3227 8555. 

SUBLOCAÇÃO - Subloco consultórios montados, em casa na
Região Hospitalar, com ótima infraestrutura para atendimento
clínico para crianças, adolescentes e adultos, nos períodos
da manhã, tarde e noite. Amplas salas de espera. Internet, wi-
reless. Serviço de marcação e confirmação de consultas. Con-
tato: Dr. Thiago Duarte, tratar com Alexandra Marques (31)
3241 3465/ 3245 3465.
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necessariamente, a opinião da entidade. Produtos
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em suas dependências.

Expediente

Ao leitor
A diretoria da Associação

da Médica de Minas Gerais
disponibiliza aos sócios o ba-
lanço patrimonial do primei-
ro semestre do ano de 2016.
Os dados podem ser acessa-
dos no site www.ammg.org.br. 

Sócios quites com a AMMG interessados em anunciar gratuita-
mente nesta seção devem entrar em contato pelo telefone (31)
3247 1615 ou pelo e-mail imprensa@ammgmail.org.br.



No dia 23 de setembro, o diretor da So-
ciedade de Clínica Médica, Breno Figueiredo
Gomes, e o advogado Ronaldo Behrens apre-
sentaram aos presidentes das sociedades de
especialidades e filiadas da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), em sua sede, a cria-
ção da ‘Comissão Permanente de Segurança
do Paciente’. 

Behrens, que é doutor em Direito da Saúde,
falou da importância de compreender melhor
o tema. Ele afirmou que o objetivo é unir os
representantes dos núcleos de segurança das
entidades do estado para discutir melhorias,
trocar experiências e fomentar a criação de
uma ‘cultura de segurança’ real, com avanço
da qualidade do atendimento. “As instituições
deveriam criar espaços para negociação frente
aos eventos adversos e promover treinamen-
tos, gerando mais satisfação e confiança entre
os atores envolvidos.” 

Gomes citou a Portaria do Ministério da
Saúde que trouxe o Programa Nacional de Se-
gurança do Paciente (Portaria nº 529, de
01/04/2013) e sua baixa aplicabilidade. Ele res-
saltou a necessidade da participação do médi-
co. “Todo incidente tem um precedente. Preci-
samos de mudanças, de profissionalizar o sis-
tema. É cultural buscarmos um culpado, mas
na maioria dos casos em que o médico é acu-

sado, não há apenas um responsável, mas sim
uma série de fatores”, explicou. O médico con-
vidou as sociedades de especialidades a parti-
ciparem da iniciativa e propôs às filiadas que
levem a proposta para suas cidades.
4 Mais informações: breno@atentia.com.br e

r.behrens@portugalvilela.com.br.
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Abertura de comissão beneficia paciente
Clóvis Campos

Breno Figueiredo Gomes ressaltou a necessidade
da participação do médico junto ao Programa
Nacional de Segurança do Paciente

Médicos de vários estados do
Brasil, representantes da Agência
Nacional de Saúde (ANS) e opera-
doras de saúde estiveram na sede
da AMMG, no dia 21 de outubro,
para os debates do VI Fórum Na-
cional da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM). Com auditório
lotado, os participantes discutiram
o ‘Panorama atual e os rumos da
Saúde Suplementar’, na visão da
Associação Médica Brasileira
(AMB) e do Conselho Federal de
Medicina (CFM), ‘Aspectos jurídi-
cos da contratualização na forma
da Lei 13.003/2014’ e a ‘Resolução
Normativa da ANS 364/14 e o Fa-
tor de Qualidade’.

O diretor de Defesa do Exercí-
cio Profissional, Márcio Fortini,
abriu o encontro e falou das gran-
des conquistas dos médicos nos
últimos anos, fruto da grande pres-
são da categoria. “Precisamos dis-
cutir não só a qualidade do nosso

trabalho, mas, sobretudo, a assis-
tência que vem sendo prestada no
Brasil”, disse. 

O coordenador da Comissão
Nacional de Saúde Suplementar
(Comsu) e conselheiro do Conse-
lho Federal de Medicina (CFM), Sa-
lomão Rodrigues Filho, falou um
pouco sobre o trabalho da Comsu,

buscando alcançar equilíbrio na
correlação de forças entre as ope-
radoras de planos de saúde e os
prestadores de serviços médicos.
Segundo Rodrigues, de 2006 a
2010, as empresas lucraram cerca
de 931 milhões de reais e reforçou
a desigualdade de forças entre os
planos e os médicos. 

A CBHPM versos o Rol de pro-
cedimentos da ASN versos Tuss (Ter-
minologia Unificada em Saúde Su-
plementar) também foi apresentada
pela integrante da Câmara Técnica
da CBHPM pela AMB, Miyuki Goto.
A médica falou das discussões sobre
as inclusões de novos procedimen-
tos, todos com alto embasamento
científico a fim de atender não só os
avanços da medicina, como também
as demandas dos pacientes. 

A plateia ainda teve acesso às
orientações jurídicas em relação às
assinaturas de contratos com o as-
sessor jurídico da AMB, Carlos
Magno dos Reis Michaelis Júnior, e
às novidades sobre os processos
de revisão do rol da saúde suple-
mentar, com a gerente geral de Re-
gulação Assistencial da ANS, Ra-
quel Medeiros Lisboa, e as resolu-
ções normativas, com o gerente
executivo de Aprimoramento en-
tre Prestadores e Operadoras da
ANS, Felipi Riani Costa.  

A Associação Médica de Mi-
nas Gerais (AMMG) reuniu repre-
sentantes de suas filiadas para a
sua segunda Assembleia de Dele-
gados. O encontro aconteceu no
dia 24 de setembro, na sede da en-
tidade, onde foi apresentado o ba-
lanço financeiro no período de 31
de dezembro de 2015 a 30 de ju-
nho de 2016, auditado pela em-
presa Proagir. Após a composição
da mesa, o representante do con-
selho fiscal Gilberto Madeira, fez
a leitura da ata. 

Os dados foram positivos e re-
gistraram que, no primeiro semes-
tre de 2016, as receitas com as
anuidades da capital superaram em
11,99%, com relação ao mesmo pe-
ríodo de 2015. A arrecadação no

interior do estado também apre-
sentou um crescimento de 9,85%.

O investimento no desenvolvi-
mento do novo site da Associação
também foi mencionado, como
uma importante ferramenta de
marketing e divulgação. 

Após a apreciação e aprovação
das contas por unanimidade, o
presidente da AMMG e 2º vice-
presidente da Associação Médica
Brasileira (AMB), Lincoln Lopes Fer-
reira, falou da crescente consolida-
ção de Belo Horizonte como um
grande centro de turismo de ne-
gócios e do projeto da construção
da nova sede da entidade. 

Dentro dos informes da direto-
ria, Ferreira ainda ressaltou a criação
da Frente Parlamentar de Saúde. “Es-

sa iniciativa mostra que não pode-
mos ficar sem nenhuma represen-
tação política. Se fazer presente, co-
mo classe, nesse meio é fundamen-
tal para garantirmos nossos direitos
e de acesso à saúde de qualidade
para a população”, acrescentou. 

A Sociedade dos Acadêmicos
de Medicina de Minas Gerais
(Sammg) também esteve presente
durante a Assembleia de Delega-
dos e mostrou, mais uma vez, a for-
ça dos estudantes de medicina e a
importância da participação em
todas as esferas, não só acadêmica
como política. 
4 Confira o balanço patrimonial do

primeiro semestre do ano de
2016. Os dados podem ser aces-
sados no site www.ammg.org.br.

Clóvis Campos

Gláucia Rodrigues

Fórum da CBHPM acontece em Minas

Assembleia de Delegados aprova contas

O diretor de Defesa do Exercício Profissional, Márcio Fortini, abriu o
encontro e falou das grandes conquistas dos médicos nos últimos anos

Médicos são eleitos
em todo o estado

As eleições para vereadores e prefeitos em
Minas Gerais resultaram em 41 vereadores e
38 prefeitos médicos eleitos. 

O presidente da AMMG, Lincoln Lopes Fer-
reira, desejou êxito aos colegas. “Nossa entidade
compreende que se faz importante a represen-
tatividade de nossa classe junto aos poderes
executivo e legislativo, para que possamos dar
voz aos nossos ideias e necessidades. Sempre
com o objetivo de construir uma saúde cidadã,
de qualidade para os pacientes e profissionais
envolvidos.” 

Iluminação da sede
valoriza campanhas

As campanhas de conscientização de pre-
venção e diagnóstico precoce de diversas doen-
ças têm sido associadas às cores para chamar a
atenção da comunidade, em todo o mundo. A
AMMG participa da iniciativa e apoia as socie-
dades de especialidades. No mês de outubro o
prédio se coloriu de rosa e em novembro se veste
de azul para alertar sobre o câncer de próstata. 

CONTABILIDADE MÉDICA

4Elaboração de IMPOSTO DE RENDA;
4Escrituração detalhada do livro caixa;
4Elaboração do DMED c/cruzamento com a Receita Federal;
4Elaboração de Rateio de Despesas;
4Regularização da atividade profissional Liberal, consultórios,

clínicas e hospitais, às normas estabelecidas pela legislação;
4Constituição, regularização e baixa da Pessoa Jurídica;
4Assessoria Fiscal, Contábil e Trabalhista;
4Demonstração de resultados, através de Relatórios

Gerenciais e balancetes mensais;
4Recuperação de Impostos;
4Recursos Humanos - Administração e

elaboração da folha de pagamento;
4Acompanhamento de processos de

licitação e convênios;
4Retirada de Alvará Sanitário, PGRSS Projeto

Técnico e Cadastro nacional de Estabelecimento de
Saúde - CNES.

ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE EM GERAL, DESENVOLVENDO SERVIÇOS DE GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA, TRABALHISTA,
FISCAL E PREVIDENCIÁRIA PARA HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DA ÁREA MÉDICA.

ATIVIDADES CENTRAL DE ATENDIMENTO
DESCONTO DE 20% PARAASSOCIADOSDA AMMG.

Rua Rio de Janeiro, 243, Conjunto 1107 – Centro
Belo Horizonte – MG. CEP 30160-040

e-mails: jbwauge@jbwauge.com.br e

wilsonferreiraj@gmail.com

Tel.: (31) 3274-6685 | Cel.: (31) 99954-2134
Cel.: (31) 99912-5059 – Wilson Borges
Cel.: (31) 99182-6572 – Wilson Ferreira

www.jbwauge.com.br

Na noite do dia 17 de outubro, a
Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) sediou o debate
entre os então candidatos à
Prefeitura de Belo Horizonte
(PBH), Alexandre Kalil (PHS) (à
direita), e João Leite (PSDB) (à
esquerda). O encontro, mediado
pelo jornalista Paulo Leite (ao
centro), foi uma promoção da
AMMG, Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais (CRM
MG) e  Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais (Sinmed MG). 



O jornalista André Trigueiro estará na
Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), dia dez de dezembro, às 10h,
apresentando a palestra ‘Valorização da Vi-
da e Prevenção ao Suicídio’. O tema é de
grande relevância para a classe médica e o
público em geral. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS) são mais de 800
mil casos por ano no mundo, 2.200 por
dia, um suicídio a cada 40 segundos. 

Autor do livro ‘Viver é a Melhor Opção’,
o jornalista ressalta a importância da pre-
venção do suicídio em todos os setores da
sociedade. Para ele, prevenção se faz com
informação e o suicídio é evitável em 90%
dos casos. “É preciso discutir esse tema como
problema de saúde pública e, como tal, deve
ser debatido e entendido. Enquanto o as-
sunto for um tabu, invisível para a sociedade,
não será possível mobilizar os recursos ne-
cessários (humanos, materiais e institucio-
nais) para reduzir as estatísticas”, alerta.

Trigueiro conta que a maioria das pes-
soas já pensou alguma vez em suicídio, pelas
mais diversas razões, e nunca perdeu muito
tempo com essa ideia. Quando esse pensa-
mento é recorrente, no entanto, é preciso
procurar ajuda. Ele acrescenta que todos

precisam ter a chance de desabafar, falar
abertamente sobre os problemas, sem jul-
gamentos, condenações ou receitas prontas. 

As inscrições podem ser feitas pelo site
da AMMG, pelo telefone (31) 3247 1640
ou e-mail eventos@ammgmail.org.br. A en-
trada é gratuita e as vagas limitadas. 

Dia 20 de outubro, quando se come-
mora o Dia Mundial de Combate à Osteo-
porose, o presidente da Sociedade Mineira
de Reumatologia, Gustavo Lamego, alertou
a população por meio do Facebook da As-
sociação Médica de Minas Gerais (AMMG)
– ‘Dica do Especialista’, sobre os cuidados
e tratamento da doença. Segundo o reu-
matologista, também se faz necessário que
o tema seja abordado por médicos de vá-
rias especialidades, como ginecologistas,
ortopedistas, clínicos, geriatras e endocri-
nologistas, já que muitos pacientes pos-
suem o problema e desconhecem. “Como
a osteoporose é silenciosa, ou seja, não
apresenta sintomas, muitos pacientes só
irão descobri-la diante de uma fratura, mui-
tas fezes por traumas simples.” 

Lamego esclarece que a osteoporose
é uma doença metabólica que gera uma
fragilidade, uma diminuição da resistência
dos ossos com consequente risco aumen-
tado de fratura. “Uma pessoa com osteo-
porose diante de um trauma leve e uma
queda simples pode quebrar um osso que
não romperia se fosse normal.” Ele conta
que todos nós temos o pico de massa óssea
por volta dos 30 anos de idade e a partir
daí perdemos essa massa, podendo culmi-
nar na doença. “As mulheres têm mais
chances de desenvolver a osteoporose de-
vido a uma perda acelerada logo após a
menopausa, colegas ginecologistas podem
ajudar muito na identificação de casos.”
Cerca de 30% das mulheres pós-menopau-
sa apresentam osteoporose. Após os 50
anos, este número chega a cerca de 40%
em pacientes do sexo feminino. De 15 a
20% dos homens apresentarão fratura por
fragilidade óssea. “Dentre as fraturas osteo-
poróticas, as vertebrais são as mais comuns,

mas a de colo de fêmur impõe maior mor-
bidade e mortalidade”, acrescenta.

O principal recurso para o diagnóstico
é a Densitometria Mineral Óssea. O exame
é geralmente indicado para mulheres após
os 65 anos e os homens após os 70. O pro-
cedimento também pode ser solicitado an-
tes destas idades para os pacientes com ou-
tros fatores de risco, como corticoterapia
prolongada, história familiar, fratura por
fragilidade e outros. Vale a pena lembrar
de que existem algumas doenças que po-
dem provocar a osteoporose, as chamadas
causas secundárias, devendo também ser
investigadas pelo médico.

A prevenção é importante durante toda
a vida, ressalta Lamego, é preciso que os mé-
dicos indiquem a ingestão apropriada de
cálcio, através dos laticínios e folhas verdes
escuras, uma quantidade adequada de vita-
mina D, por meio da exposição solar, e ati-
vidade física ao longo de toda a existência.
No caso dos exercícios, ele pondera que de-
vem ser sempre estimulados e os benefícios
explicados aos pacientes. “Para os sedentá-
rios é aconselhável uma programação, co-
meçando com baixa carga, evoluindo com
graus progressivos de dificuldade. Estimular
danças de salão, por exemplo, é uma varia-
ção interessante, com bons resultados entre
os idosos. Sabe-se que a prática da atividade
física tem como principais benefícios me-
lhorar a desempenho muscular e o equilí-
brio, agindo na prevenção de quedas.”

Sobre o tratamento, o reumatologista
afirma que é eficaz, a base de medicações
que vão aumentar  a massa mineral óssea
e reduzir o risco de fratura. Além disso, é
importante manter ingesta adequada de
Cálcio (com suplementação se necessário)
e os estoques suficientes de vitamina D.
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A Reunião Multidisciplinar, dia 22 de
outubro, abordou o ‘Câncer de mama –
Atualização’. O evento foi coordenado pelo
presidente da Sociedade Brasileira de Mas-
tologia – Regional Minas Gerais (SBM MG),
Clécio Lucena. 

A primeira apresentação foi da geneti-
cista Anisse Marques Chami que falou so-
bre ‘Câncer de mama e genética: evidên-
cias’. A presidente da Sociedade de Radio-
logia de Minas Gerais, Cibele Alves de Car-
valho, trouxe informações sobre a mamo-
grafia. Também participaram os represen-
tantes da Associação Mineira de Medicina
da Família e Comunidade, Lidiane de Oli-
veira Vilela, e da Associação dos Gineco-
logistas e Obstetras de Minas Gerais, Ale-
xandre de Almeida Barra. Durante o debate

a maioria dos especialistas apoiou a decisão
da SBM e do Colégio Brasileiro de Radio-
logia, com indicação de mamografia anual,
a partir dos 40 anos.

No segundo painel participaram: pre-
sidente da Sociedade Brasileira de Medicina
do Exercício e do Esporte – Regional Minas
Gerais (Smexe), Silvio Musman, presidente
da Sociedade Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia – Regional Minas Gerais
(Sbem MG), Márcio Lauria, e os represen-
tantes da SBM MG, Bárbara Pace Silva e Ga-
briel de Almeida Silva Júnior, vice-presidente
da AMMG. Os temas trataram do esporte
e da amamentação como fator de preven-
ção, a obesidade como fator de risco e a
relação da mulher e sua família diante do
câncer de mama. 

Em foco
Vacina eficaz

Surge mais um trabalho promissor na busca pela
imunização contra o zika. Pesquisadores do National
Institutes of Health (EUA) e do Instituto Alberto Luiz
Coimbra da Universidade Federal do Rio de Janeiro
desenvolveram uma vacina com partes do DNA do
vírus. Ela garantiu 100% de proteção nos macacos
usados no experimento. Os testes acontecem agora
com humanos e pretendem desenvolver uma fór-
mula que consiga proteger da enfermidade e de
complicações atreladas a ela. A pesquisa foi divul-
gada em outubro, na revista Science. 

Transplante de útero
O primeiro transplante de útero na América Latina

e o terceiro em todo o mundo, foi realizado no Hos-
pital das Clínicas de São Paulo (HC-USP), em setembro
deste ano. A cirurgia demorou cerca de dez horas e
foi considerada pela equipe médica um sucesso, apesar
da complexidade. A paciente não tinha o órgão, o que
a impedia de engravidar. De acordo com Edmund Cha-
da Bacarat, diretor da Divisão de Ginecologia da uni-
dade hospitalar, trata-se de um projeto experimental
e o transplante não está aberto ao público em geral. 

Mutação rara
Em busca por mutações raras do Alzheimer, um

consórcio de cientistas dos Estados Unidos e da Europa
realizaram, nos últimos anos, uma análise em mais de
11 mil genes, em 1.393 pacientes que desenvolveram
o mal degenerativo em idade avançada. A descoberta
foi que uma alteração no gene TM2D3 parece aumen-
tar o risco da pessoa ter a doença. O estudo foi publi-
cado, em novembro, na revista PLOS Genetics. A variante
parece ser dez vezes mais comum em islandeses quan-
do comparado com as demais populações da Europa.  

Mapa genético
O Consórcio Internacional de Genética da Es-

clerose Múltipla, que reúne pesquisadores de 30 ins-
tituições em 18 países, fez uma análise com mais de
110 mil amostras. Os cientistas conseguiram associar
este ano, o surgimento da doença a 200 locais em
que um gene ou marcador genético se posiciona no
cromossomo. A expectativa é que o levantamento
estimule novos caminhos de pesquisa sobre a doen-
ça. Os resultados foram apresentados, em 18 de ou-
tubro, durante o encontro anual da Sociedade Ame-
ricana de Genética Humana.  

Luta contra vício
Pesquisadores da Universidade Federal de Minas

Gerais (UFMG) estudam, há mais de um ano, o de-
senvolvimento de uma vacina capaz de levar o corpo
a combater o vício em cocaína, induzindo-o a pro-
duzir anticorpos contra o entorpecente. De acordo
com o psiquiatra Frederico Garcia e o professor do
departamento de química orgânica da UFMG, Ân-
gelo de Fátima, ela reduz de 75% a 90% a fração livre
da droga na corrente sanguínea. Assim que termina-
rem os estudos com animais serão realizados novos
experimentos que devem durar por mais um ano.

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de arti-

gos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição, o mastologista Henrique Li-
ma Couto fala sobre Câncer de Mama.

WELCH, Gilbert et al. Breast-Cancer Tumor Size,
Overdiagnosis, and Mammography Screening
Effectiveness.  N Engl J Med. v. 375, n.15,
p.1438-1447, Oct. 2016.

Trata se de uma análise retrospectiva do Sur-
veillance, Epidemiology, and End Results (SEER) de
1975 até 2012. Os pesquisadores avaliaram o ta-
manho tumoral ao diagnóstico (T) do câncer de
mama (CM) de 1979 a 2012. O período de 1975
a 1979 foi utilizado como base para comparação
uma vez que o rastreamento mamográfico (RM)
passou a ser adotado a partir de 1980. Os resul-
tados demonstraram que após a introdução do
RM a incidência de tumores invasivos < 2,0cm ou
in situ (T<2,0) aumentou de 36% (1979) para
68%(2012); a incidência de tumores invasivos
maiores que 2,0cm (T>2,0) diminuiu de 64%
(1979) para 32% (2012). T<2,0 aumentaram de
82 para 244/100mil mulheres entre 1979 e 2012
(162/100mil casos a mais); T>2,0cm diminuíram
de 145 para 115/100mil mulheres nesse período
(30/100mil casos a menos). Sendo assim, dos
162/100mil casos a mais de T<2,0cm detectados
no RM somente 30/100mil refletiriam diagnóstico
precoce. Os demais 132/100mil seriam atribuídos
a sobrediagnóstico. 

Comentários

O impacto do RM na redução da mortalidade
por CM foi avaliado. A redução da mortalidade
atribuída à evolução do tratamento sistêmico foi
de 17/100 mil mulheres e a redução da mortali-
dade atribuída ao RM a partir de 2000 – 2002 foi
de 8/100mil mulheres. O RM foi responsável por
1/3 (8 de 25/100mil) da redução da mortalidade
por CM.

O T ao diagnóstico é uma medida indireta do
RM. O estadio (TNM) refletiria melhor o prognóstico.
Tabár (2105) demonstrou que o RM reduziu a inci-
dência de estádio II ou mais avançados em 18% (RR
= 0.82, 95% CI: 0.77–0.88, p < 0.001).  Os pesquisa-
dores utilizaram a premissa que a incidência do CM
estaria inalterada desde 1975. Para avaliação do RM
(benefícios x paraefeitos) nos dias atuais seria reco-
mendável um estudo prospectivo randomizado du-
plo cego. A literatura apresenta 10 estudos (mais re-
cente de 1991). Porém é muito pouco provável que
algum comitê de ética aprove um estudo desse tipo
tendo em vista que recente metanálise (2015) de-
monstrou uma redução da mortalidade por CM com
RM de 20% (RR 0,809 IC 0,742, 0,883).

4O trabalho pode ser encontrado na Biblioteca Virtual CDC-
AMMG. Informações https://associado.ammg.org.br/lo-
gin/auth ou (31) 3247 1633. 

Especialista alerta
sobre osteoporose

Odervan Santiago

Trigueiro fala sobre
valorização da vida

Câncer de mama é tema de multidisciplinar 

Dia 21 outubro a Associação Brasileira
de Neurologia e Psiquiatria Infantil – Re-
gional Minas Gerais (Abenepi - MG) pro-
moveu, na sede da AMMG, o debate ‘In-
clusão escolar eficiente: como as neuro-
ciências podem ajudar?’. A apresentação

foi da mestre em neurociências Annelise
Júlio-Costa. O objetivo foi contribuir para
atuação diária dos profissionais de saúde
e de educação, na busca por soluções efe-
tivas frente aos transtornos do neurode-
senvolvimento.

Abenepi debate inclusão escolar

O jornalista André Trigueiro alerta que a
maioria das pessoas já pensou alguma vez
em suicídio

O presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, Gustavo Lamego, esclarece sobre a doença

Clóvis Campos
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A Comissão Estadual de Defe-
sa do Médico (CEDM) foi criada
em 1991 pelos então presidentes
da AMMG, Ricardo Biagioni, e do
Sinmed-MG, Roberto Assis. “Ela
nasceu da indignação, revolta, tris-
teza e, muitas vezes, descrença na
profissão daqueles que se viam
acusados injustamente e não en-
contravam amparo”, conta o gine-
cologista e obstetra José Alvarenga
Caldeira, que idealizou o serviço.

Membro fundador da Comis-
são, Caldeira lembra que o que pa-
recia ser um universo pequeno foi,
aos poucos, se desenhando mais
comum do que se poderia imagi-
nar. Nos últimos 25 anos, mais de
1.800 médicos de Minas Gerais fo-
ram atendidos pela CEDM. 

Somente entre 2010 e 2015 re-
ceberam suporte especializado
379 médicos processados na Jus-
tiça. Nesse período, as especialida-
des com maior número de proces-
sos foram: ginecologia e obstetrícia
(33%), ortopedia (11,9%) e clínica
médica (9,6%). 

De acordo com a coordenado-
ra da Comissão pela AMMG e di-
retora de Defesa do Exercício Pro-
fissional da entidade, Maria Inês de
Miranda Lima, a maioria dos casos
refere-se a complicações ou inter-
corrências decorrentes de proce-
dimentos. Profissionais que fazem
atendimento de urgência e emer-
gência e/ou realizam procedimen-
tos cirúrgicos têm maior risco de
enfrentar o problema.

Nos últimos dez anos, em tor-
no de 80% dos processos foram
cíveis indenizatórios, 6% criminais
e os outros 14% de outra nature-
za. Segundo Lima, é interessante
ressaltar que cerca de 20% dos
médicos que chegam à Comissão
não têm nenhum processo instau-
rado. “Eles vêm para orientação,
para fechar acordos ou, simples-
mente, para saber como se com-
portar frente à ameaça de um
processo.” 

Para o presidente da AMMG,
Lincoln Lopes Ferreira, o trabalho

de orientação, amparo e reesta-
belecimento da justiça oferecido
pela CEDM é impecável. “Sem fa-
lar no objetivo final que é o de sal-
var, literalmente, inúmeras carrei-
ras, com base sempre na ética e
na boa prática da medicina, ante
um resultado inesperado ou uma
complicação perfeitamente pos-
sível de acontecer. A Comissão ir-
mana a AMMG e o Sindicato dos
Médicos, dando ao associado
uma proteção rara, com profissio-
nais da área médica, advocatícia
e de imprensa, que exercem bri-
lhantemente suas atividades”,
acrescenta. 

De acordo com o presidente
do Sindicato, Fernando Luiz de
Mendonça, cumpre a ela uma im-
portante função, não apenas de-
fendendo os colegas, mas, tam-
bém, orientando-os no trabalho
diário. “Destacamos que para o
Sindicato é uma honra tê-la fun-
dada em parceria com a AMMG.
Nosso objetivo é sempre dar as-
sistência e suporte aos médicos,
seja na promoção da ética, res-
peito aos pacientes e na preven-
ção dos erros, principalmente no
momento atual, no qual a saúde
sofre com a falta de estrutura, afe-
tando diretamente o trabalho dos
profissionais.”

Relação médico-paciente

O papel da CEDM de orienta-
ção, para o médico José Alvarenga
Caldeira, é de extrema relevância
e, talvez, um dos mais importantes.
“Fica clara a necessidade de traba-
lhar a relação médico-paciente, a
escuta que, nos dias de hoje, mui-
tas vezes é tão precária. E isso deve
acontecer também com aquele fa-
miliar que geralmente acompanha
o outro na consulta.” Diante disso,
segundo Caldeira, se faz cada vez
mais primordial uma intervenção
preventiva, com a promoção de
palestras, encontros nas faculdades
com os estudantes que estão para
se graduar e entrar no mercado de
trabalho. “Esse é um sonho, pois
sabemos que nas instituições de

ensino médico pouco se fala sobre
esse assunto. Daí, vermos a inci-
dência de processos também em
médicos jovens. Estamos à dispo-
sição de entidades e instituições de
saúde para partilhar nossas expe-
riências”, conclui. 

Para Lima, somado a isso, o ce-
nário atual é de pacientes cada
vez mais exigentes, buscando in-
formações pelo ‘Dr. Google’, ques-
tionando as recomendações da-
das pelos colegas. “Além disso, as
condições de trabalho dos médi-
cos pioraram nos últimos anos e
a formação acadêmica às vezes
deixa a desejar. Todos esses fato-
res, aliados à relação médico-pa-
ciente superficial, contribuem pa-
ra a ocorrência do processo judi-
cial”, afirma.

A relação médico-paciente
pode ir do céu ao inferno em
poucos segundos, é o que afir-
mam médicos que já passaram
por esse desgaste. As primeiras
perguntas são: “Por quê?” e “On-
de eu errei?”. A ausência de rela-
ção entre as duas pontas, as com-
plicações e intercorrências ine-
rentes aos procedimentos médi-
cos e a busca por compensação
financeira são os principais pilares
onde se alicerçam os processos
médicos. 

A ginecologista e obstetra
R.A.F preferiu não ser identificada,
tamanha marca que a história pela
qual passou deixou em sua vida.
Ela conta que jamais imaginou que
isso aconteceria em 44 anos de
formada. Em 2010, a médica aten-
deu uma paciente e, após todo o
pré-natal, levando em conta sua
idade avançada e o número de fi-
lhos já existentes, foi indicada a la-
queadura de trompas. 

O procedimento foi realizado
com sucesso, mas a surpresa foi
quando a paciente engravidou no-
vamente e entrou com um proces-
so, mesmo sabendo que o método
contraceptivo não era 100% eficaz.
“A minha sorte foi ter o ‘Termo de
Consentimento Informado’ assina-
do por ela”, conta a médica que
venceu o processo com o auxílio
da Comissão. 

Apesar do desfecho positivo,
tudo isso gerou um desgaste muito
grande, questionamentos e tristeza,
conta a ginecologista. “E pensar
que tudo foi feito para o bem da
paciente”, lembra. 

O oftalmologista E.P.D, que
também preferiu o anonimato,
passou por situação semelhante,
em 2002, após a realização de
uma cirurgia de catarata. Devido
uma intercorrência prevista na li-
teratura médica, a paciente pro-
cessou o médico e o outro profis-
sional que a tratou, especificamen-

te, do problema. “Tudo transcorreu
muito bem com o atendimento da
Comissão, mas saber que você po-
de ter que pagar um valor de in-
denização à pessoa, mesmo ciente
de que não está errado e tendo tu-
do documentado, é muito desgas-
tante”, reforça o especialista. 

Manter tudo registrado é fun-
damental mesmo que, às vezes, to-
me tempo. Mas são as anotações
completas que podem assegurar
uma boa defesa quando um pro-
fissional é acusado injustamente. 

Fernando Mitraud, profissional
que atua há 25 anos na Comissão
Estadual de Defesa do Médico
(CEDM), juntamente com os ad-
vogados Auro Valadares e Francis-
co Gaudereto, aconselha que, para
se resguardar de possíveis proces-
sos, é preciso que seja registrado o
máximo de detalhes nos prontuá-
rios e em toda a documentação re-
lativa ao paciente. 

Mitraud conta que, infelizmente,
tem visto um aumento no número
de processos. O motivo, segundo o
advogado, se deve a vários fatores.
Dentre eles, o oportunismo do pa-
ciente em querer transformar qual-
quer insucesso em processo, aliado
às más condições de trabalho, falta
de infraestrutura e excesso de ativi-
dades que acabam, por sua vez, so-
brecarregando o profissional que fi-
ca mais suscetível a problemas. “Tu-
do tem deteriorado muito na saúde,

sobretudo, a relação médico-pacien-
te. As consultas são rápidas, não há
mais um aprofundamento em rela-
ção ao que está se passando. Falta
escuta, falta perder um tempo a
mais para ouvir, sobretudo, os casos
mais graves”, pondera.

A Comissão Estadual de Defe-
sa do Médico (CEDM) reúne-se,
semanalmente, na Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG) ou
no Sindicato dos Médicos de Mi-

nas Gerais (Sinmed-MG). Oferece
orientação, assessorias jurídica e
de imprensa a médicos envolvidos
em inquéritos policiais ou ações cí-
veis (indenizatórias) e criminais na
Justiça. O serviço não acompanha
processos éticos no Conselho Re-
gional de Medicina, nem atende
pessoas jurídicas.

A Comissão ainda não dispõe
de estrutura para enviar advoga-
dos a todo o estado. Por isto, a as-
sessoria jurídica atua diretamente
somente nos processos que trami-
tam em Belo Horizonte (incluindo
as ações em 2ª instância, no TJ-
MG), Betim, Brumadinho, Caeté,
Contagem, Ibirité, Nova Lima, Pe-
dro Leopoldo, Ribeirão das Neves,
Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.
O médico cujo processo tramita
em outras cidades pode procurar
a Comissão para orientação e/ou
solicitar assessoria especializada
para seu próprio advogado.

Médicos filiados à AMMG e ao
Sinmed-MG que estejam em dia
com as anuidades das entidades
podem agendar horário pelo tele-
fone (31) 3241 2811. 

ESPECIAL

Processos que deixam marcas

Mantenha tudo registrado

Integrantes da Comissão Estadual de Defesa do Médico, fruto da parceria da AMMG e Sinmed-MG, em uma de
suas primeiras reuniões

Fotos: Túlio Costa

Integrantes da atual Comissão analisam casos, orientam e acompanham
processos de médicos acusados injustamente

Um dos advogados da Comissão,
Fernando Mitraud, lembra a
importância de se manter
informações atuais e preenchidas
dos pacientes

Exerça a boa escuta
A escuta, além de indicar acolhi-
mento, é fundamental para o bom
diagnóstico. Não negligencie infor-
mações;

Anote todas as
informações
Preencha os formulários e docu-
mentos relacionados ao paciente
de forma completa, com data e ho-
rário, dados da anamnese, exames
físico e complementares, além de
propostas terapêuticas;

Termo de
consentimento
informado
Peça ao paciente ou responsável
para assinar o termo. O documento
é fundamental para comprovar que
foi informado tudo sobre o proce-
dimento, possíveis complicações,
resultados e prognósticos;  

Transferência 
por escrito
Faça o encaminhamento a outro
hospital ou médico por escrito;

Conheça o Código 
de Ética
Leia com atenção o código dispo-
nível no site:
www.crememg.org.br;

Esteja sempre
atualizado
A educação continuada concilia a
prática médica com as evidências
científicas, sempre em evolução.
Não pare no tempo.

DICAS DE
PREVENÇÃO

A Comissão lançará no dia 30
de novembro, a partir das
19h30, na sede da AMMG, o
Guia Prático de Defesa Profis-
sional, publicação que reúne di-
cas e orientações preventivas.
Durante o encontro, também se-
rão promovidos debates sobre
o tema e a realidade que vem se
desenhando, nos últimos anos,
na área. “Todos deveriam ler o
guia, pela praticidade com que

aborda aspectos médicos, jurí-
dicos e de relacionamento com
a imprensa”, recomenda Maria
Inês de Miranda Lima. Ela lem-
bra que qualquer profissional
está sujeito a ser questionado,
independentemente de sua ex-
periência e da correção de sua
conduta. Interessados no Guia
podem solicitá-lo pelos telefo-
nes (31) 3247 1600 ou (31)
3241 2811. 

Ao longo dos 25 anos de atuação da Comissão Estadual de Defesa do Médico (CEDM) - parceria exitosa entre Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG) e Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG) -, cerca de 1.800 profissionais já foram atendidos.
Muitas acusações se devem a complicações ou intercorrências inerentes aos procedimentos médicos e à ausência da relação mé-
dico-paciente. Outras estão relacionadas a fatos alheios à atuação profissional, como más condições de trabalho, falta de estrutura
física, escassez de materiais e medicamentos, dentre outros problemas. Diante de tantas variáveis, equipe composta por médicos,
advogados e jornalista tem como premissa orientar e atuar na defesa de profissionais acusados de erros médicos. 

Comissão de Defesa do Médico celebra marco de 25 anos de atuação

Arquivo AMMG

LANÇAMENTO
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mações: (11) 5575 0254. 42º Congresso da
Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, 6 a 8
de abril de 2017, Rio de Janeiro. Informações:
www.sbrv.org.br. XVII Simpósio Internacional
da Sociedade Brasileira de Glaucoma, 25 a 27
de maio de 2017, Rio de Janeiro. Informa-
ções: www.sbg2017.com.br. IX Congresso
Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, 31
de maio a 3 de junho de 2017, Foz do Iguaçu,
PR. Informações: www.brascrs 2017.com.br.
IX Congresso Nacional da Sociedade Brasileira
de Oftalmologia, 6 a 8 de julho de 2017, Re-
cife, PE. Informações: www.sbo2017.com.br.
XXXIII Congresso Pan-Americano de Oftal-
mologia, 9 a 12 de agosto de 2017, Lima, Pe-
ru. Informações: www.paaolima2017.com.
61º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, 6
a 9 de setembro de 2017, Fortaleza, CE. In-
formações: www.cbo.com.br.

Ortopedia e Traumatologia – XXIII Congresso
Brasileiro de Trauma Ortopédico, 11 a 13 de
maio de 2017, Brasília, DF. Informações:
www.traumaortopedico.med.br. 18º Con-
gresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do
Tornozelo e Pé, 18 a 21 de maio de 2017,
Gramado, RS. Informações: www.congres-
soabtpe.com.br.

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
17º Congresso Latinoamericano de Rino-
logia e Cirurgia Facial, 20 a 22 de julho de
2017, Rio de Janeiro. Informações: www.ri-
no2017.com. 47º Congresso Brasileiro de
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Fa-
cial, 1º de novembro de 2017, Florianópo-
lis, SC. Informações: www.aborlccf.org.br.

Patologia – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Patologia da AMMG. Informa-

ções: (31) 3247 1647. XIX Congresso da
Sociedade Latinoamericana de Citopatolo-
gia, 23 a 25 de abril de 2017, Buenos Aires,
Argentina. Informações: www.sociedadde-
citopatologia.org.ar/sac. 31º Congresso
Brasileiro de Patologia, 2 a 5 de novembro
de 2017, Belo Horizonte. Informações:
www.sbp.org.br.

Patologia Clínica – Reuniões científicas men-
sais, nas últimas terças-feiras do mês. In-
formações: (31) 3247 1605. 

Pediatria – Reuniões Científicas do departa-
mento de Pediatria da AMMG. Informações:
(31) 3224 0857. Simpósio de Infectologia
Pediátrica, 28 e 29 de abril de 2017, na sede
da AMMG. Informações: (31) 3224 0857.

Pneumologia – Reuniões Científicas do de-
partamento de Pneumologia da AMMG. In-
formações: (31) 3213 3197. II Curso de
Atualização em Pneumologia, 26 de novem-
bro, na sede da AMMG. Informações: (31)
3213 3197. XX Congresso da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Torácica, 3 a 6 de maio
de 2017, Rio de Janeiro. Informações:
www.torax2017.com.br.XIV Congresso Mi-
neiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica
e IV Congresso Mineiro de Pneumologia
Pediátrica, 29 de junho a 1º de julho de
2017, na sede da AMMG. Informações:
www.smpct.org.br. XI Congresso Brasileiro
de Asma e VII Congresso Brasileiro de
DPOC e Tabagismo, 2 a 5 de agosto de
2017, Fortaleza, CE. Informações: 0800
616218.

Psiquiatria – Reuniões Científicas do departa-
mento de Psiquiatria da AMMG. Informações:
(31) 3213 7457 ou www.ampmg.org.br.
Evento: XXXV Congresso Brasileiro de Psi-

quiatria. 25 a 28 de outubro de 2017, São
Paulo. Informações: www.cbpabp.org.br.

Radiologia – Reuniões Científicas do departa-
mento de Radiologia da AMMG. Informações:
(31) 3227 8544. Congresso Europeu de Ra-
diologia, 1º a 5 de março de 2017, Viena, Áus-
tria. Informações: www.myesr.org/cms. II Con-
gresso Internacional de Diagnóstico por Ima-
gem, 27 a 30 de abril de 2017, Cusco, Peru.
Informações: www.congresodpicusco.com. 

Reumatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Reumatologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613. Cora 2017, 4º
Congresso Internacional de Controvérsias
em Reumatologia e Automunidade, 9 a 11
de março de 2017, Bolonha, Itália. Informa-
ções: www.cora2017.kenes.com. 12º Con-
gresso Internacional de Lúpus Eritematoso
Sistêmico e 7º Congresso Asiático sobre Au-
toimunidade, 26 a 29 de março de 2017,
Melbourne, Austrália. Informações: (41 22)
908 0488. 

Tanatologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Tanatologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3247 1616. 

Terapia Intensiva – Curso para residentes e
especializandos em Terapia Intensiva, todas
as terças-feiras, na AMMG. Informações:
(31) 3222 3172 ou www.somiti.org.br.
ACLS – Belo Horizonte, Sete Lagoas e
Campo Mourão, MG; 23 a 24 de novembro,
Belo Horizonte; 26 a 27 de novembro, Belo
Horizonte e João Monlevade, MG; 30 de
novembro a 1º de dezembro, Belo Horizon-
te; 3 a 4 de dezembro, Belo Horizonte, Var-
ginha e Ipatinga, MG; 5 a 8 de dezembro,
Belo Horizonte; 10 a 11 de dezembro, Belo
Horizonte, São João Del Rei e Ipatinga, MG;

17 a 18 de dezembro, Belo Horizonte. PALS
– 19 a 20 de dezembro, Campo Mourão,
MG; 26 a 27 de dezembro, Belo Horizonte.
MAVIT – 24, 26 a 27 de novembro, Belo
Horizonte e 10 de dezembro, Belo Horizon-
te. ATLS – 24 a 26 de novembro, Belo Ho-
rizonte; 8 a 10 de dezembro, Belo Horizon-
te. CREMI – 29 de novembro, Belo Hori-
zonte. PVMA – 3 e 4 de dezembro, Belo Ho-
rizonte. TINP – 3 e 4 de dezembro, Belo
Horizonte. FCCS – 10 a 11 de dezembro,
Manaus, AM. PICC US – 10 de dezembro,
Belo Horizonte. BLS – 14 de dezembro, Ita-
bira e 16 de dezembro, Belo Horizonte. GA-
SU – 14 a 16 de dezembro, Belo Horizonte.
CITI – 17 de dezembro, Belo Horizonte. EC-
TE – 17 e 18 de dezembro, Belo Horizonte.
XV Congresso Mineiro de Medicina Inten-
siva, 25 a 27 de maio de 2017, Belo Hori-
zonte. Informações: (31) 3222 3172 ou
www.somiti.org.br.

Urologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Urologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3213 7002. XXXVI Congresso
Brasileiro de Urologia, 26 a 29 de agosto
de 2017, Fortaleza, CE. Informações:
www.sbu.org.br.

Videocirurgia – Reuniões científicas do de-
partamento de videocirurgia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1628. 1º Simpósio
Mineiro de Cirurgia Robótica, 10 de dezem-
bro, Belo Horizonte. Informações: (31)3292
5552 ou (31) 3247 1628. 24º Simpósio In-
ternacional de Cirurgia Laparoscópica, 19 a
21 de janeiro de 2017, Paris, França. Infor-
mações: www.lasfce.com/fr/sfce-2017. Con-
gresso Internacional de Cirurgia Minima-
mente Invasiva e Robótica, 18 a 20 de maio
de 2017, Búzios, Rio de Janeiro. Informa-
ções: www.cirurgiamini2017.com.br.

Alergia e Imunopatologia – Aulas do depar-
tamento de Alergia e Imunologia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1647. 

Anestesiologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Anestesiologia da AMMG. In-
formações: www.samg.org.br.

Angiologia e Cirurgia Vascular – Reuniões
científicas do departamento de Angiologia
e Cirurgia Vascular da AMMG. Informações:
www.sbacvmg.com.br ou (31) 3213 0572.
VII Simpósio Internacional de Flebologia, 14
a 17 de junho de 2017, Belo Horizonte. In-
formações: www.sif.sbacvmg.com.br. 42º
Congresso Brasileiro de Angiologia e de Ci-
rurgia Vascular, 9 a 13 de outubro de 2017,
Natal, RN. Informações: (84) 3221 3200. 

Cirurgia Cabeça e Pescoço – 6º World Oral
Cancer Congress of the International Aca-
demy of Oral Oncology, 17 a 20 de maio
de 2017, Bangalore, Índia. Informações:
www.iaoo2017.com. 3º World Congress on
Thyroid Cancer, 27 a 30 de julho de 2017,
Boston, EUA. Informações: www.thyroid-
worldcongress.com. 

Cirurgia Cardiovascular – 44º Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia Cardiovascular, 20 a 22
de abril de 2017, Rio de Janeiro. Informa-
ções: www.sbccv.org.br/44congresso. 

Cirurgia de Mão – 37º Congresso Brasileiro
de Cirurgia de Mão, 30 de março a 1º de
abril de 2017, Belo Horizonte. Informações:
www.mao2017.com.br.

Cirurgia Geral – XXXII Congresso Brasileiro
de Cirurgia, 28 de abril a 1º de maio de
2017, São Paulo. Informações: www.cirur-
gia2017.com.br. XV Congresso Brasileiro

de Transplantes, 18 a 21 de outubro de
2017, Foz do Iguaçu, PR. Informações:
www.congressoabto.org.br/2017.

Clínica Médica – Reuniões científicas do de-
partamento de Clínica Médica da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613. 14º Congresso
Brasileiro de Clínica Médica e 4º Congresso
Internacional de Medicina de Urgência e
Emergência, 4 a 6 de outubro de 2017, Belo
Horizonte. Informações: www.clinicamedi-
ca2017.com.br. 

Coloproctologia – Reuniões científicas do
departamento de Coloproctologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.smcprocto.com.br. 

Dermatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Dermatologia da AMMG: 4
de fevereiro, 1º de abril, 19 de agosto e 7 de
outubro de 2017. Jornada: 19 e 20 de maio
de 2017, Belo Horizonte. 2ª Dermagerais,
17 de 18 de novembro de 2017, Belo Hori-
zonte. Informações: (31) 3247 1627. 1º Sim-
pósio de Imunobiológicos e 9º Simpósio Na-
cional de Psoríase, 4 de maio de 2017, São
Paulo. 9º Teraderm, 5 a 6 de maio de 2017,
São Paulo.72º Congresso da Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia, 7 a 10 de setembro
de 2017, Costa do Sauípe, BA. 10º Simpósio
de Cosmiatria e Laser, 2 a 4 de novembro
de 2017, Campos do Jordão, São Paulo. In-
formações: www.sbd.org.br. 

Endocrinologia e Metabologia – Educação
médica continuada do departamento de En-
docrinologia e Metabologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1605. 

Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas
do departamento de Endoscopia Digestiva

da AMMG. informações: (31) 3247 1647 ou
www.sobedmg.org.br. 

Gastroenterologia – Reuniões científicas do
departamento de Gastroenterologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.gastromg.org.br. 

Ginecologia e Obstetrícia – II Simpósio In-
ternacional de Ginecologia de alta comple-
xidade, 10 de dezembro, São Paulo. Infor-
mações: (11) 3147 9999. 57º Congresso
Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, 15
a 18 de novembro de 2017, Belém, PA. In-
formações: www.febrasgo.org.br/57cbgo.

Hematologia – Hemo 2017, 9 a 12 de novem-
bro de 2017, Curitiba, PR. Informações:
www.abhh.org.br.

Homeopatia – 72° Congresso da Liga Médica
Internacional de Homeopatia, 14 a 17 de ju-
nho de 2017, Leipzig, Alemanha. Informa-
ções: www.lmhi-congress-2017.de.

Infectologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Infectologia da AMMG. Infor-
mações: (31) 3247 1616 ou www.minasin-
fecto.com.br. VI Simpósio de Hepatites Vi-
rais de Minas Gerais, 25 e 26 de novembro,
Belo Horizonte. Informações: www.mg.sim-
posiohepatites.com.br.

Mastologia – Reuniões do Grupo Multidisci-
plinar de Estudos em Câncer de Mama, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3247 1613. 20º
Congresso Brasileiro de Mastologia, 18 a 21
de outubro de 2017, Porto de Galinhas, PE.
Informações: www.mastologia2017.com.br.

Medicina da Família e Comunidade – 5°
Congresso Iberoamericano de MFC, 23 a 26

de agosto de 2017, Lima, Peru. Informa-
ções: www.sbmfc.org.br.

Medicina do Exercício e do Esporte – Reu-
niões científicas mensais do departamento
de Medicina do Exercício e do Esporte da
AMMG. Informações: (31) 3247 1605. 

Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. 

Nefrologia – V Latin American Congress of
Neuroendoscopy, 15 a 17 de dezembro, Re-
cife, PE. Informações: www.glen2016.com.
Congresso Mundial de Nefrologia, 21 a 25
de abril de 2017, Cidade do México, México.
Informações: www.wcn2017.org. 

Neurocirurgia – V Latin American Congress of
Neuroendoscopy, 15 a 17 de dezembro, Re-
cife, PE. Informações: www.glen2016.com.
13th Annual Update Conference on Clinical
Neurology and Neurophysiology. 20 a 21 de
fevereiro de 2017, Jerusalém, Israel. Informa-
ções: www.isas.co.il/neurophysiology2017.
17º Congresso Brasileiro de Cirurgia Espinhal,
16 a 17 de março de 2017, São Paulo. Infor-
mações: www.cirurgiaespi nhal.com.br/2017.
XVI Congresso Mundial de Neurocirurgia, 20
a 25 de agosto de 2017, Istambul, Turquia. In-
formações: www.wfns2017.com.

Neurologia e Psiquiatria Infantil – Reuniões
científicas do departamento de Neurologia
e Psiquiatria Infantil da AMMG. Informa-
ções: (31) 3247 1647. 

Oftalmologia – VIII Congresso Brasileiro de
Lentes de Contato, Córnea e Refratometria,
24 a 26 de março de 2017, São Paulo. Infor-

AGENDA  C IENT ÍF ICA

O XXXII Congresso Brasileiro
de Cirurgia reunirá, de 28 de
abril a 1º de maio de 2017, em
São Paulo, cirurgiões de toda a
America Latina. O encontro é o
principal evento do Colégio Bra-
sileiro de Cirurgiões e traz para
o debate assuntos do cotidiano
e da sala de emergência. As áreas
temáticas serão sobre cirurgia
plástica, pediátrica, torácica, uro-
lógica, vascular, cabeça e pesco-
ço, oncológica, ginecológica e
trauma. Especialistas trazem as
novidades sobre os novos trata-
mentos do câncer esofágico, dro-
gas recentes utilizadas nas doen-
ças inflamatórias intestinais,

doença do refluxo gastroesofá-
gico, radiologia intervencionista
e o cirurgião geral, simulação no
ensino da cirurgia, dentre outras.
Os resumos dos trabalhos devem

ser enviados até o dia 30 de no-
vembro e podem ser apresenta-
dos sob a forma de tema livre,
oral e pôster. Mais informações:
www.cirurgia2017.com.br. 

Encontro reúne cirurgiões em 2017
Reprodução

Nos dias 31 de maio a três de
junho de 2017, em Foz do Iguaçu
(PR), acontecerá o IX Congresso
Brasileiro de Catarata e Cirurgia Re-
frativa. Paralelo, serão realizados o
VII Congresso Brasileiro de Admi-
nistração em Oftalmologia e II Con-
gresso Brasileiro de Enfermagem
em Oftalmologia. A programação

conta com 35 cursos teóricos gra-
tuitos sobre catarata, cirurgia refra-
tiva, córnea e glaucoma, com dura-
ção de 90 a 120 minutos cada. Ain-
da serão oferecidos 15 workshops,
grandes discussões de casos clínicos
e cirúrgicos; além da apresentação
do simpósio de oftalmologia em fo-
co. O objetivo do encontro, segun-

do os organizadores, é a repercus-
são do conteúdo no dia a dia dos
consultórios, alcançando oftalmo-
logistas de todas as regiões do Brasil.
O evento é aberto a médicos, estu-
dantes de medicina e profissionais
de saúde que lidam diretamente
com o tema. Mais informações:
www.brascrs2017.com.br

Catarata e Cirurgia Refrativa em debate
O Congresso Mundial de Ne-

frologia, em 2017, será realizado
na Cidade do México nos dias 21
a 25 de abril. Pela primeira vez,
uma reunião internacional de ne-
frologia concentra os debates no
diabetes e na doença renal, um
problema mundial, prevalente na
América Latina. Especialistas de di-

versas partes do mundo discutirão
em grandes plenárias sobre cinco
faixas temáticas: diabetes e doença
renal diabética, nefrologia transla-
cional e clínica, lesão renal aguda,
doença renal crônica e diálise e
transplante inovadora de alto ní-
vel. Serão ofreceidos dez cursos
intermediados com o programa

principal, incluindo os de revisão
bienal de nefrologia com tradução
simutânea para o inglês, espanhol
e português; revisão em fisiologia
clínica, patologia renal, nutrição
renal, entre outros. A submissão
dos trabalhos acontece até o dia
28 de dezembro. Mais informa-
ções: www.wcn2017.org.

Mundial de Nefrologia no México

Belo Horizonte sedia no perío-
do de 30 de março a 1º de abril
de 2017, o 37º Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia de Mão. Os te-
mas oficiais do encontro aborda-
rão as lesões do carpo e nervos.
Nesta edição, os organizadores
optaram por aprofundar também
nas discussões que envolvem as
lesões de cotovelo, proporciona-
do atendimento de ponta na prá-
tica da clínica diária. Está confir-
mada a realização inédita do cur-
so sobre cirurgia Walant, ministra-
da pelo renomado professor da
Divisão de Plástica e Cirurgia Re-
construtiva, da Dalhousie Univer-
site (Canadá), Don Lalonde, onde
serão discutidos os benefícios da
cirurgia da mão sob a anestesia
local. Também ministrarão confe-
rências, o professor e diretor do
St. Joseph’s Health Care, Graham
Kimg (Canadá) e do médico e ex-
presidente da Sociedade Espanho-
la de Cirurgia de Mão, Marc Gar-
cia Elias (Espanha). Mais informa-
ções: www.mao2017.com.br.

Dias 20 a 22 de abril de 2017,
Rio de Janeiro receberá o 44º Con-
gresso da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Cardiovascular e o 35º Con-
gresso Brasileiro de Circulação Ex-
tracorpórea. Durante o encontro
será realizado o hands-on que ofe-
rece treinamento ao vivo de técni-
cas operatórias em simuladores,
permitindo que os participantes rea-
lizem procedimentos sob a super-
visão de um cirurgião experiente. O
evento reserva ainda um espaço pa-
ra cursos de metodologia científica,
sessões destinadas às discussões das
ligas acadêmicas, apresentação de
casos em mesas redondas e simpó-
sio de defesa profissional. Já estão

confirmadas as presenças de gran-
des nomes da especialidade do Bra-
sil. Do exterior são aguardados es-
pecialistas da Alemanha, Estados

Unidos e Portugal. Os melhores tra-
balhos serão apresentados durante
o congresso. Mais informações:
www.sbccv.org.br/44congresso.

Congresso de Cirurgia Cardiovascular
Reprodução

Brasileiro de
Cirurgia de Mão

O atendimento aos pacientes
do Sistema Único de Saúde (SUS),
com ênfase nas patologias mais
frequentes no trauma ortopédico
e os melhores resultados funcio-
nais diante da dificuldade financei-
ra, é tema do XXIII Congresso Bra-
sileiro do Trauma Ortopédico. O
encontro acontece de 11 a 13 de
maio de 2017, em Brasília (DF). Es-
pecialistas de várias estados do Bra-
sil debaterão sobre as mais diversas
técnicas, apresentando as novida-
des em implantes, medicamentos
e intervenções cirúrgicas. Dentre
os temas principais serão aborda-
das as fraturas mais comuns trata-
das no SUS, fraturas articulares
complexas e avanços recentes no
tratamento desses problemas. O
envio dos trabalhos deve ser feito
até três de abril em forma de apre-
sentação oral, livre e pôster. Acon-
tecerá também a corrida e cami-
nha do trauma ortopédico, em da-
ta a ser definida. Mais informações:
www.traumaortopedico.med.br. 

Especialistas
falam sobre
trauma



Já está disponível o novo site da Biblioteca
Virtual da Associação Médica de Minas Gerais
(BV AMMG). Pioneiro em todo o Brasil, o portal
disponibiliza processos práticos, rápidos e se-
guros na busca por informações para a educa-
ção médica continuada. Interligada à rede in-
ternacional de bibliotecas da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), garante acesso a milhares
de artigos gratuitos indexados pelo Medline,
Pubmed e Lilacs. 

A coordenadora da BV AMMG, Miriam
Carvalho, orienta que o primeiro passo para
acesso é ter em mãos senha e login. Sócios qui-
tes que não possuam estas informações podem
solicitar no próprio site.  Senhas antigas devem
ser renovadas. Após preencher as informações
de cadastro e assim que forem validadas, ela
será enviada por e-mail. Ao entrar na área do
associado, ele usufrui dos serviços oferecidos
e navega pela BV AMMG. “Uma de nossas
preocupações era ir além da busca do médico,
então passamos a sugerir a leitura das publica-
ções mais recentes disponíveis, mostradas por
meio do ‘Feed de Artigos’.” Segundo Carvalho,
mesmo que o profissional não necessite de um
material específico, ele tem a segurança de en-
contrar o que há de mais moderno na literatura
da sua atuação. “Ele também pode personalizar
os resultados exibidos através da função ‘Editar
Preferências’. Neste campo, o usuário selecio-
na a especialidade; os assuntos de interesse (em
inglês) e as revistas favoritas, escolhendo o re-
sultado exibido por esse feed”, explica. 

Para ampliar a interatividade entre colegas
e sociedades de especialidades, há o item ‘Úl-
timos Artigos Atendidos’, que exibe publica-
ções solicitadas por médicos da mesma área.
Em ‘Minhas Revistas’ pode ser visualizado o
resumo de todos os artigos publicados nos pe-
riódicos que selecionar como de sua escolha,
podendo baixar livremente todo o conteúdo
que estiver gratuito ou ainda usar o bônus men-
sal para solicitar os artigos pagos.

Pensando na falta de tempo do profissional
da saúde, a equipe da BV AMMG também de-
senvolveu o ‘Alerta Bibliográfico’, que permite
o cadastro de um assunto, uma revista, ou mes-
mo um título dentro de uma publicação espe-
cífica, para receber um e-mail semanal, conten-

do uma relação das novas divulgações em me-
dicina sobre os temas registrados. 

Outra questão de grande relevância citada
pela coordenadora corresponde às notícias vei-
culadas diariamente na imprensa. “Os pacientes
são levados por informações imprecisas ou er-
rôneas e chegam nos consultórios sedentos por
novos procedimentos e tratamentos. É preciso
que o médico esteja seguro sobre as aborda-
gens e que tenha o respaldo científico.” Desta
forma, é disponibilizada a ‘Newsletter’, um ras-
treador semanal das principais notícias da área
médica divulgadas pela mídia, todas com refe-
rência de artigos científicos relacionados.

Carvalho explica que o processo de ‘busca’
é bastante simplificado e que, em caso de difi-
culdade ou dúvida, a equipe da BV deve ser
acionada. “O médico pode pesquisar qualquer
assunto do interesse dele na base da Biblioteca.
Ele pode baixar livremente todos os artigos gra-
tuitos que encontrar e receberá um bônus
anual de R$900,00, dividido em quotas mensais
de R$75,00 para comprar mais cinco.” Ela elu-
cida que há também a função de ‘Busca avan-
çada’ que oferece caminhos para aumentar a
precisão do resultado da procura, incluindo a
possibilidade de filtrar apenas pelos documen-
tos gratuitos. “Pensamos em uma forma com-
pleta de acesso do profissional às informações
necessárias para o desenvolvimento da boa me-

dicina, respeitando critérios de tempo e custo.
Convidamos os médicos da AMMG a utilizarem
o serviço, que também está disponível aos só-
cios colaboradores.” 
4 Contato: (31) 3247 1633 ou 

bibliotecavirtual@ammg.org.br

No dia oito de outubro, celebrando o ‘Dia
Mundial dos Cuidados Paliativos’, a Sociedade
de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas
Gerais (Sotamig) realizou ação educativa escla-
recendo sobre o tema, sua importância e o cres-
cimento da iniciativa no Brasil. Durante uma
manhã, na Praça JK, em Belo Horizonte, espe-
cialistas do departamento científico da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais (AMMG) e ou-
tros profissionais da área de saúde orientaram
a população. Houve ainda esquetes com um
palhaço, apresentação de um coral, e a distri-
buição de folhetos e de sementes de girassol,
símbolo da campanha. 

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) definiu como sendo um conjunto de
ações com uma abordagem ou tratamento que
melhora a qualidade de vida de pacientes e fa-
miliares, diante de doenças que ameacem a
continuidade de sua existência. Segundo a OMS,
cerca de 40 milhões de indivíduos no mundo
precisam de cuidados paliativos. No entanto,
somente 14% da população é assistida, enquan-
to 86% das pessoas não têm nada e morrem
com dor e sofrimento. 

Para a presidente da Sotamig, Beatriz Birchal,
é necessário conscientizar a sociedade quanto
ao acompanhamento de pacientes com doen-
ças graves e/ou em fase de terminalidade. 
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COMUNIDADEBENEFÍCIOS

Ação esclarece sobre cuidados paliativos

Caminhada marca ‘Setembro Amarelo’

Reprodução

Site da Biblioteca Virtual tem novas funções

Dez de setembro é o ‘Dia Mundial da Pre-
venção ao Suicídio’, campanha adotada pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) e por mais
de cinquenta países. No dia 17 de setembro, na
Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, a Asso-
ciação Mineira de Psiquiatria (AMP), em parceria
com a Associação Medica de Minas Gerais
(AMMG) e o Centro de Valorização da Vida

(CVV), realizou caminhada para sensibilizar a
comunidade sobre o problema que causa por
volta de oitocentas mil mortes a cada ano, no
mundo. No Brasil são cerca de doze mil óbitos
anualmente e centenas de milhares de tentativas,
conforme o vice-presidente da AMP, Humberto
Correa. Acesse no site www.abp.org.br a cartilha
sobre prevenção do suicídio. 

Clóvis Campos

Como utilizar
1 – Acesse www.ammg.org.br e clique

em ‘Área do Associado’;
2 – Solicite sua senha no campo ‘Sou As-

sociado, mas não tenho acesso’;
3 – Receba sua nova senha no e-mail ca-

dastrado e faça login;
4 – O ‘Feed de Artigos’ será visualizado.

Personalize sua página em ‘Editar
preferências’;

5 – Abaixo dos artigos clique em ‘Acesse
a Biblioteca Virtual’ para ‘Últimos ar-
tigos atendidos’, Pesquisa Bibliográ-
fica’, ‘Solicitar Artigos’ e ‘Inteligência
e extensão científica’;

6 – Utilize o ‘Alerta bibliográfico’ clicando
no menu da Biblioteca, localizado no
canto superior direito da tela;

7 – Confira a ‘Newsletter’ no campo ‘In-
teligência e extensão científica’ ou no
menu;

8 – Entre em contato com a equipe da BV
AMMG sempre que necessário. 

Mudas de
girassol, símbolo
da campanha dos
Cuidados
Paliativos, foram
distribuídas às
pessoas que
passaram pela
Praça JK 



A noite do dia 19 de outubro foi
marcada por muita emoção na sede
da Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG). Médicos e familiares
se reuniram para homenagear os ‘Ju-
bilados de Ouro 2016’. Honraria
prestada pelas entidades médicas
para saudar os profissionais que
completaram 50 anos de formação,
com ilibada conduta e honradez, dig-
nificando a profissão médica (confira
lista no site www.ammg.org.br).

A mesa oficial foi composta pe-
lo vice-presidente da AMMG, Ga-
briel de Almeida Silva Júnior; presi-
dente do Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais (CRM
MG), Fábio Augusto de Castro
Guerra; presidente do Sindicato
dos Médicos de Minas Gerais (Sin-
med MG), Fernando Luiz de Men-
donça; presidente da Academia Mi-
neira de Medicina, Cláudio Azeve-
do Sales; diretor da Faculdade de
Medicina da UFMG, professor Tar-
cizo Afonso Nunes, e o presidente
da Fundação Educacional Lucas
Machado – mantenedora da Facul-
dade de Ciências Médicas, profes-
sor Wagner Eduardo Ferreira.

Gabriel de Almeida Silva Júnior
saudou os homenageados: “Ho-
mens de ouro. Cada um, a seu mo-
do, soube edificar sua carreira, con-
tribuindo para o crescimento, de-
senvolvimento e prestígio que a
medicina mineira tem nos cenários
nacional e internacional”. Ele afir-
mou, ainda, que nesta época de
avanços tecnológicos não se pode
esquecer de que um dos elemen-
tos essenciais dos cuidados médi-
cos deriva de uma arte que se for-
jou nos primórdios da civilização.
“Dois mil e quinhentos anos atrás,
disse Hipócrates: ‘Onde quer que
haja o amor humano, também há
o amor à arte’. Alguns pacientes,
embora cientes de sua perigosa si-
tuação, recuperam a saúde sim-
plesmente por causa de sua satis-
fação com o médico.” 

O presidente do CRM MG, Fá-
bio Augusto de Castro Guerra,
exultou os 50 anos de profissão e
dedicação ao bom desempenho da
medicina. “Sabemos que nem sem-
pre foi fácil, mas grande foi o esfor-
ço para manter um trabalho ético
pautado na construção exemplar
de excelentes relações médico-pa-
ciente.” O presidente do Sinmed
MG, Fernando Luiz de Mendonça,

disse aos presentes o quanto são
vencedores. “São o exemplo e a di-
reção de nossos caminhos. Que ve-
nham as bodas de diamante!” 

O Hino Nacional Brasileiro foi
executado pela pianista Patrícia Va-
ladão. Certificados foram entregues
aos homenageados da noite e a ca-
da nome pronunciado: palmas, elo-
gios e muito afeto distribuído.

Dando continuidade à ‘Semana
do Médico 2016’, na noite do dia
20 de outubro, as três entidades de
classe honraram as ‘Personalidades
Médicas Mineiras’ e os Médicos Mi-
neiros em Destaque’. A solenidade
contou com a presença de familia-
res e amigos dos agraciados.

O vice-presidente da AMMG,
Gabriel de Almeida Silva Júnior, abriu
o evento destacando que os home-
nageados são referência para os jo-
vens que ainda irão entrar no mer-
cado: “Olho para vocês e seus fami-
liares e compartilho a emoção deste
momento, quando se misturam o
tempo presente e o tempo passado”. 

Como ‘Personalidades Médicas
Mineiras’ receberam a honraria: Jo-

sé Carlos Campos Christo, catego-
ria atividade clínica; Henrique Os-
valdo da Gama Torres, atividade
saúde pública; Maria da Consola-
ção Vieira Moreira, atividade cien-
tífica; Arlen Santiago, atividade as-
sociativa e defesa profissional; e
Renato Assunção Rodrigues da Sil-
va Maciel, atividade docente. O de-
putado estadual Arlen Santiago
discursou que, como médico e par-
lamentar, reafirma o seu compro-
misso com a medicina: “Estou na
‘Casa do povo’ lutando pelo res-
peito pela profissão”, frisou.

Os ‘Médicos Mineiros em
Destaque’ (confira lista no site
www.ammg.org.br), indicados por re-
presentantes das regiões onde
atuam, foram parabenizados nas pa-
lavras do também homenageado,
Delano Carlos Carneiro. Os 50 anos
da União das Regionais da Zona da
Mata (Urezoma) foram consagra-
dos e o presidente Manoel Torres
Neves Neto, o último a discursar,
destacou os desafios da profissão
vividos de perto pela classe médica
que atua no interior do estado.
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Presidentes das filiadas mineiras
e das sociedades de especialidades
se reuniram na sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
em Belo Horizonte, dia 23 de setem-
bro. O objetivo do encontro foi co-
municar para as entidades as ações
realizadas pela AMMG no primeiro
semestre, além de atualizar as infor-
mações sobre os projetos previstos.
Dentre as novidades, a criação da
‘Comissão Permanente de Seguran-
ça do Paciente’. O advogado Ronal-
do Bherens e o diretor da Sociedade
de Clínica Médica, Breno Figueiredo
Gomes, falaram da importância da
participação do médico e da pre-
sença do núcleo de segurança do
paciente nos hospitais, garantindo
um espaço para o diálogo multipro-
fissional nos serviços de saúde.

A pauta também contemplou
a atuação dos acadêmicos, com a
participação do presidente da So-
ciedade de Acadêmicos de Medi-
cina de Minas Gerais (Sammg), An-

dré Marins. Ele falou da interação
entre os estudantes e as entidades
representativas da classe médica e
sua relevância para a conscientiza-
ção dos futuros profissionais sobre
o mercado em que irão atuar. Hou-
ve apresentação do novo site da
Biblioteca Virtual da AMMG, com
a coordenadora do setor Miriam
Carvalho. Ela disponibilizou tuto-

rial para uso do serviço, que pode
ser solicitado pelo e-mail: bibliote-
ca.virtual01@ammg.org.br. 

O presidente da entidade, Lin-
coln Lopes Ferreira, atualizou sobre
a reforma e a ampliação da sede,
falou sobre a representação parla-
mentar da classe médica, atuação
nas audiências públicas, criação da
Frente Parlamentar de Saúde e ‘Se-

mana do Médico 2016’. “O encon-
tro com as filiadas é de grande va-
lor para a troca de informações e
divulgação das iniciativas desen-
volvidas nas regiões. Este ano, em
particular, saudamos a União das
Regionais da Zona da Mata pelos
50 anos de existência e pelo seu
trabalho em prol da educação con-
tinuada e defesa profissional.” 

Clóvis CamposFotos: Clóvis Campos
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Filiadas se atualizam na capital

Em comemoração ao Dia do
Médico (18 de outubro), a Associa-
ção Médica de Patrocínio (AMP) pro-
moveu uma ampla campanha de va-
lorização da classe médica. Foram fei-
tas publicações em revistas, outdoor
e distribuídos cartazes em vários lo-
cais da cidade com a abordagem:
‘Preparados em grandes centros de
referência, eles escolheram nossa ci-
dade para exercer a medicina com
qualidade, competência e o carinho
de cuidar sempre de um amigo’.  

A presidente da entidade, Mar-
cela Rosa Dias, conta que a cam-
panha é muito positiva e todos es-

tão comentando na cidade, sendo
a primeira vez que a AMP faz uma
ação desta proporção e alcance.
Segundo Dias, o maior desafio da

classe médica em cidades menores
é que, apesar de todo investimento
em tecnologia e em educação mé-
dica continuada por parte dos pro-

fissionais, ainda há a mentalidade
antiquada de que os bons médicos
estão sempre nos grandes centros.
Para ela, com um bom preparo, os
profissionais do interior estão ap-
tos para solucionar bem a grande
maioria das afecções que afligem
a população. “Acredito que as as-
sociações menores devam ser a vi-
trine da classe médica para a po-
pulação, funcionando como inter-
locutoras, mostrando o valor dos
seus associados e a importância da
medicina e dos médicos locais no
contexto social.  Mudar a cultura
vigente, este é o desafio.”

Campanha em Patrocínio valoriza profissional

O presidente da AMMG, Lincoln Lopes Ferreira, recebeu os colegas na sede da entidade

Homenagens marcam a ‘Semana do Médico 2016’ e reúnem
personalidades, colegas e familiares em torno da boa prática da medicina

Classe médica recebe honrarias

Comenda
Dia 28 de outubro foram

encerradas as comemorações
da ‘Semana do Médico 2016’,
com a entrega da ‘Comenda
Honra à Ética’, no CRM MG. 

O vice-presidente da
AMMG, Gabriel de Almeida
Silva Júnior, representou a en-
tidade. A diretora de Promo-
ções Culturais da AMMG, Ma-
ria Aparecida Braga, foi uma
das homenageadas. A honra-
ria é destinada a médicos que
em toda a sua vida agiram
com honradez e dignificam a
profissão.

Também foram agracia-
dos: Aroldo Fernando Camar-
gos, Carlos Batista Alves de
Souza, Dyonizio Saad José Bi-
chara, Eduardo Rubens Fer-
nandes Távora, Filomena Ca-
milo do Vale, Kleber Costa de
Castro Pires, Maria Luiza Ber-
nardes Silva, Paulo Kleber Ave-
lar Araújo e Regina Amélia Lo-
pes Pessoa de Aguiar.

Reprodução



“A AMMG foi o solo fértil de onde brotaram o CRM-MG, o
Sinmed-MG e a Unimed-BH. Para unir forças, o movimento
cooperativista criou a Fencom. Hoje, somos todos par-
ceiros nas lutas pela valorização do trabalho médico.
Em um momento tão grave para o Brasil, e desafia-
dor para a medicina, as entidades mineiras se des-
tacam pela união e gestão competente. Capita-
neados pela AMMG, cuidemos para que esse
trabalho continue.”

Eudes Arantes Magalhães
Diretor presidente da Federação Nacional
das Cooperativas Médicas (Fencom)

  

O que estou lendo

“Permeando a história
e a filosofia, os autores des-
crevem como a sociedade,
em épocas diferentes, esta-
belece sua própria defini-
ção do que é uma vida fe-
liz. Eles se questionam se,
mesmo diante do nosso li-
vre arbítrio, estamos real-

mente próximos do ideal de felicidade.” 

Fotos: Clóvis Campos

“Clássico da literatura
russa que apresenta uma
reflexão atual sobre a so-
ciedade e relacionamen-
tos, não só amorosos, mas
familiares também. Os per-
sonagens expõem as dico-
tomias vividas a cada situa-
ção do enredo e isto torna
a leitura fascinante.”

No mês de novembro, o Espaço Cultural
Otto Cirne recebe a mostra ‘Caminhos da
arte’. Um trio de fotógrafos, alunos do cu-
rador da exposição David Aguilar, apresenta
uma série de imagens, em preto em branco,
produzida na capital mineira, Belo Horizon-
te, e na capital do estado da Geórgia, Atlan-
ta (EUA). 

O empresário Âmar Souki, o neurologista
Marcos De Toledo e o cirurgião geral Ota-
viano Freitas, vão além de suas profissões li-
berais e propõem percorrer os caminhos dos
movimentos artísticos que influenciaram a
fotografia. São eles: Pictorialismo, do Surrea-
lismo e do Construtivismo Russo.

Nos equipamentos utilizados as luzes co-
muns foram substituídas pelo infravermelho
que, segundo David Aguilar, no universo da

arte, representam as novas linguagens que
mesclam o passado e a história da construção
da estética fotográfica. As fotos foram impres-
sas em papel Photo Rag de alta permanência;
o mesmo usado em museus com estabilidade
das imagens por cerca de 150 anos. 

‘Caminhos da arte’ fica em exposição até
o final do mês de novembro. O Espaço Cul-
tural Otto Cirne está localizado no hall de
entrada da AMMG e é destinado à exposição
de obras de arte de autoria de associados e
seus dependentes. Médicos não associados
e artistas não médicos podem utilizar o es-
paço, dependendo da disponibilidade na
agenda. Interessados devem entrar em con-
tato com a Assessoria de Comunicação da
AMMG, pelo telefone (31) 3247 1608 ou
e-mail comunicacao@ammg.org.br.

Fotógrafos apresentam
‘Caminhos da arte’ Ana Paula Pereira

Ribeiro
Anestesiologista

Felicidade ou morte

Clóvis de Barros Filho e Leandro

Karnal (Editora Papirus)

Bárbara Farace 
Estudante de medicina

Anna Karenina

Leon Tolstoi (Editora Itatiaia)
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Francesco 
Evangelista Botelho
Angiologista

Um outro amor

Karl Ove Knausgard (Companhia

das Letras)
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Criado na segunda metade do século
XIX, o Pictorialismo caracteriza-se pela ten-
tativa dos fotógrafos em fazer uma aproxi-
mação de suas imagens à pintura. Já o sur-
realismo surgiu em 1917, por meio de G.
Apollinaire, e tem significado de “o que está
acima do realismo”. Enquanto movimento

artístico e literário, só apareceu na França
na década de 1920. O construtivismo russo
foi um movimento estético-político iniciado
na Rússia a partir de 1919, como parte do
contexto dos movimentos de vanguarda no
país, de forte influência na arquitetura e na
arte ocidental.

Sobre os movimentos

Durante todo o mês de outubro, fotos
de mulheres marcadas pelo câncer de ma-
ma visitaram o Espaço Cultural Otto Cirne,
com a exposição ‘Pérolas’. Em preto e bran-
co, o trabalho feito pelas lentes do fotógra-
fo Jean Assis revelou o retorno da autoes-
tima de pacientes que tiveram seus sonhos
interrompidos pelo agressivo tratamento
da enfermidade.

As imagens da mostra fizeram parte do

acervo do grupo ‘Pérolas de Minas’, criado,
em março de 2015, para apoiar psicologica-
mente e promover a troca de experiências
entre as participantes. A sessão de fotos, que
culminou na exposição, foi realizada em dois
dias, tempo suficiente para despertar senti-
mentos antes escondidos por traz da quimio-
terapia, da mastectomia, e da continuidade
do tratamento mesmo após a retirada com-
pleta do tumor.

‘Pérolas’
“Monumental empreitada

literária em que o autor dis-
corre sobre a sua vida, seus
amores, sua relação com o
pai e a construção da sua
identidade na Noruega da
década de 70. Obra uni-
versal com suas experiên-
cias pessoais vivenciadas
em um país remoto e
exótico.” 

“Em 70 anos, a Associação Médica de Minas Gerais nunca
se afastou de seus maiores objetivos: construir condições
para o desenvolvimento da medicina e de seus profis-
sionais, lutar por assistência médica de qualidade,
preocupar-se com a boa formação e batalhar por me-
lhores condições de trabalho. Sua trajetória de luta
nos faz vislumbrar um futuro melhor para pro-
fissionais e usuários!”

Arlen Santiago
Deputado estadual, presidente da Comissão
de Saúde da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG)

“Comemorar os 70 anos de fundação
de uma entidade como a Associação
Médica de Minas Gerais é celebrar a nossa
história. É reviver em cada um, todo o em-
penho e dedicação à medicina e à assistência
da população com dignidade. Momentos difíceis
existiram e existirão, mas pautados pela ética e o
diálogo, com o cuidado na atenção à saúde, quali-
ficação profissional e valorização da boa relação com
os pacientes seguiremos firmes em nossos propósitos.
Parabéns AMMG!”

Fábio Augusto de Castro Guerra
Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais
(CRM MG)

“O Sistema Único de Saúde não se
desenvolve sem parcerias e o compro-

metimento de todos os setores da so-
ciedade. A contribuição da Associação Mé-

dica de Minas Gerais para o aperfeiçoamento
dos insumos é inestimável sob o ponto de vis-

ta de manter o diálogo com os médicos, discutir
tecnicamente o encaminhamento para melhor re-

solutividade da saúde no município e fazer chegar
as informações em situações de epidemias. Esse

apoio da AMMG é determinante para o aprimoramento
do sistema de saúde em Belo Horizonte.”

Fabiano Pimenta
Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

“É com muita alegria que o Sindicato dos Médicos de Minas
Gerais parabeniza os 70 anos da Associação Médica de
Minas Gerais; uma verdadeira casa para o médico mi-
neiro. Pioneira, sempre estimulando a capacitação cien-
tífica, a AMMG tem em sua história a luta contínua
por uma medicina de mais qualidade, dignidade e
respeito ao trabalho médico. É uma entidade
exemplar que engrandece o nome de Minas Ge-
rais em todo Brasil.”

Fernando Luiz de Mendonça
Presidente do Sindicato dos Médicos de Mi-
nas Gerais (Sinmed MG) 

“Parabenizamos a Associação Mé-
dica de Minas Gerais pelos 70 anos

de atuação permanente na defesa e na
qualificação da medicina em nosso esta-

do. A Unimed-BH nasceu dentro da AMMG
e, em seus 45 anos de trajetória, tem atuado

junto da Associação pela valorização perma-
nente do trabalho médico. Nossa expectativa é

de que este trabalho continue em sintonia, propi-
ciando cada vez melhores condições para que todos

os colegas exerçam a medicina.”

Samuel Flam
Presidente da Unimed BH

“A Associação Médica de Minas Gerais está de para-
béns pelo que tem feito e, com certeza, ainda muito
mais fará em prol da saúde, da medicina e do mé-
dico mineiro. Que continue crescendo e cada vez
mais se consolidando como prestigiada entidade
médica.”

Florentino Cardoso
Presidente da Associação Médica Brasileira
(AMB)

A Associação Médica de Minas Gerais (AMMG)
sempre buscou o convívio e a parceria com as
entidades da área da saúde, nos setores público
e privado. Durante toda a sua trajetória, muito
foi feito em conjunto para a classe médica, a
medicina e a população.  Ao completar 70 anos,
recebe, com satisfação, o depoimento dos re-
presentantes de algumas instituições. Confira!

Representantes da saúde
homenageiam AMMG
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‘Semana do Médico’ começa em grande estilo
A edição especial do projeto

‘Terça Cultural’ recebeu, no dia 18
de outubro, a ‘Happy Feet Jazz
Band’, abrindo a ‘Semana do Mé-
dico’ em grande estilo, no Teatro
Oromar Moreira, sede da Associa-
ção Médica de Minas Gerais
(AMMG). O vice-presidente da
AMMG, Gabriel de Almeida Silva
Júnior, deu às boas-vindas e para-
benizou a classe pelo seu dia. A di-
retora científica da entidade, Lu-
ciana Costa, apresentou a banda e
afirmou: “Nada melhor do que ini-
ciar as celebrações com música de
boa qualidade”. 

Como o próprio nome da ban-
da sugere, pois a expressão inglesa
‘happy feet’ significa ‘pés dançan-
tes’, 12 músicos balançaram as es-
truturas do Teatro ao som de clás-
sicos do jazz. A pista improvisada
levou um casal a se esbaldar. O
reumatologista Boris Afonso Cruz
e sua esposa Helena Cruz, que há
quatro meses fazem aula de dança,
abrilhantaram a apresentação com
passos bem sincronizados no rit-
mo das canções. 

O ritmo Jazz, originalmente de
Nova Orleans (EUA), nasceu no
começo do século XX e teve o seu
boom entre as décadas de 30 e 50.
Dentre os nomes preferidos da
banda estão os norte-americanos
que despontarem nessa mesma
época como: Ella Fitzgerald, Count
Basie, Dean Martin, Duke Ellington,
Frank Sinatra, Harry James, Louis

Armstrong e Louis Prima. Com ins-
trumentos e vocais, executaram
um repertório selecionado que fez
o público aplaudir de pé durante
vários momentos. 

A psicóloga e conselheira de
saúde, Jussara Silva Ferreira, consi-
derou a apresentação primorosa:
“Jazz clássico, canto e até dançari-
nos profissionais! Sensacional!”. Ela

completou dizendo “desde a pro-
gramação musical, a técnica artís-
tica e o capricho marcaram o bom
gosto e o alto astral da noite me-
morável”. 

As apresentações do ‘Terça
Cultural’ são gratuitas e direciona-
das a médicos e a população em
geral. Informações sobre a progra-
mação no site www.ammg.org.br. 

Clóvis Campos

A ‘Happy Feet Jazz Band’ balançou as estruturas do Teatro Oromar Moreira em edição especial do projeto ‘Terça Cultural’


