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A terminalidade da vida e a atuação profissional face
à eutanásia e ao suicídio assistido foram temas
discutidos pela classe médica, em março, no Rio de
Janeiro. A temática foi tratada sob uma perspectiva
humanista, com abordagens médica, social, cultural
e religiosa. A vontade do paciente e a aplicação dos
cuidados paliativos também foram valorizadas. 
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Médicos debatem finitude



Estudantes e residentes se reuniram na sede
da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), dias 15 e 16 de março, para o Encon-
tro Acadêmico 2017 e III Fórum de Residência
Médica, promovidos pela Sociedade de Acadê-
micos de Medicina de Minas Gerais (Sammg)
e pela Comissão Estadual de Ensino Médico. 

Os eventos, segundo o presidente da
Sammg, Filipe Naback, são uma acolhida aos
novos alunos, iniciativas destinadas aos que de-
sejam vivenciar experiências inovadoras no cur-
so e aos formandos que almejam uma atualiza-
ção sobre a residência. Para Naback, muitas ve-
zes, o discente busca apenas o benefício cientí-
fico ou comercial e esquece o papel do associa-
tivismo. “Esse é o primeiro contato dos estudan-
tes com as instituições representativas da classe
médica. Buscamos a união entre os acadêmicos
e as entidades para o fortalecimento da medi-
cina, melhoria da saúde e defesa profissional.” 

Participaram o diretor adjunto científico da
AMMG, Agnaldo Soares Lima, conselheiro do
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais
(CRM MG), Itagiba de Castro Filho, e o presidente
do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sin-
med MG), Fernando Luiz de Mendonça. Lima
valorizou a iniciativa da Sociedade. “Os alunos
são nossos futuros colegas e esta é uma oportu-
nidade de apresentarmos a AMMG e seus ser-

viços.” Já Filho, alertou sobre as dificuldades atuais
do setor de saúde, a dívida dos hospitais filan-
trópicos, abertura de escolas de medicina e seu
impacto na formação e na assistência e a atuação
de profissionais de outras áreas em procedimen-
tos exclusivos dos médicos. Mendonça trouxe a
experiência do Sindicato nas relações com os
empregadores e as dificuldades encontradas no
mercado de trabalho. “Não quero trazer uma vi-
são pessimista, mas há 20 anos você conseguia
escolher o concurso que queria fazer e o local
que iria trabalhar. Hoje são poucos os que con-
seguem manter um consultório e muitos que

precisam abrir uma empresa para receber. Pre-
cisamos mudar este cenário.”

Os participantes também puderam debater
sobre as carreiras médicas alternativas, medicina
militar, o papel das ligas acadêmicas, as ativida-
des que podem ser feitas nas universidades para
enriquecimento curricular, pessoal e profissio-
nal, e um panorama sobre a especialização e o
disputado processo seletivo unificado de resi-
dência médica.

Para todo o ano, a Sammg propõe uma ex-
tensa agenda de eventos. Mais informações:
www.sammg.com.br. 

Evento lota com acadêmicos e residentes
Clóvis Campos
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O presidente da Sammg, Filipe Naback, valoriza o associativismo como meio de fortalecimento da
medicina e da defesa profissional 
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POSITIVO

O progresso da medicina não somente pro-
longou a expectativa de vida do indivíduo como
também o processo de morrer. O aumento da
faixa etária nos seis continentes tem levado ao
crescimento constante das taxas de doenças crô-
nicas e incapacitantes. É frequente nas Unidades
de Terapia Intensiva a presença de pacientes que
já perderam a função cerebral. Polêmicas tam-
bém são noticiadas pela mídia. Todas essas ques-
tões aquecem a discussão sobre a eutanásia e o
suicídio assistido e são debatidas por médicos,
filósofos, religiosos e profissionais do direito, em
todo o mundo.

Para nós o tema é sempre um impasse. Não
estamos preparados para a morte, não aprende-
mos a lidar com ela. Estudamos técnicas e formas
de salvar vidas. A grande questão, no entanto, en-
volve a possibilidade ética de dar uma resposta
positiva a quem deseja morrer e pede ajuda para
tanto. Se em alguns países a prática ganhou legis-
lação favorável, aqui é crime. Foge a nós essa re-
solução, devemos nos orientar pela medicina hu-
manizada e pelos cuidados paliativos. A qualidade
de morte no Brasil é considerada precária e pouco
desenvolvida, mas se as pessoas no fim de sua vida
fossem questionadas se aprovam ou não a apli-
cação de procedimentos que limitem sua liberda-
de e sua dignidade o que elas escolheriam?

Bem próximo a nós, na América Latina, a Co-
lômbia é o único país onde a eutanásia é permi-
tida. Drogas intravenosas podem ser administra-
das por médicos em hospitais, para pacientes
adultos, com doenças terminais que provocam
dor intensa e sofrimentos que não podem ser
aliviados. A legislação não proíbe a assistência a

estrangeiros, mas até 2015 apenas um caso de
eutanásia foi registrado. Um homem, de 79 anos,
acometido por um câncer raro no rosto que,
apesar de não apresentar metástase, sofria com
intensas dores crônicas. 

As reflexões permanecem, mas devemos res-
saltar que de acordo com o Código de Ética Mé-
dica “é vedado ao médico abreviar a vida do pa-
ciente, ainda que a pedido deste ou de seu re-
presentante legal”. Destaca também que “em ca-
so de doença incurável e terminal, deve-se ofe-
recer todos os cuidados paliativos disponíveis,
sem empreender ações diagnósticas inúteis”.
Lembramos, ainda, das diretivas antecipadas de
vontade, assegurando sua prevalência sobre qual-
quer outro parecer médico. Estas são definidas
como o conjunto de desejos, prévio e expressa-
mente manifestado pelo doente, sobre cuidados
e tratamento que quer, ou não, no momento em
que estiver incapacitado para expressar, livre e
autonomamente, sua vontade. 

*Diretora de Comunicação da AMMG

Investimento
Seguindo padrões da Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS), o fun-
dador da Microsoft, Bill Gates, fechou,
em abril, acordo com o governo e en-
tidades norte-americanas para investir
18 milhões de dólares para modificar
geneticamente o mosquito Aedes ae-
gypti e torná-lo estéril. 

Programa
Em abril, o Governo Federal lan-

çou um novo modelo para o Progra-
ma Saúde na Escola (PSE). Alunos de
instituições públicas terão vacinação
e ações de prevenção à obesidade,
prevenção de DST/Aids, combate ao
mosquito Aedes aegypti e incentivo
em outras atividades ainda este ano. 

Zika
Em abril, pesquisadores do Insti-

tuto Politécnico Rensselaer (EUA),
descobriram como o vírus da Zika
consegue romper a placenta. Isto pos-
sibilita o estudo de estratégias para
impedir a sobrevivência do vírus antes
de ultrapassar a barreira e se alojar
no cérebro do bebê. 

Obesidade
A prevalência da obesidade pas-

sou de 11,8% em 2006 para 18,9%
em 2016, atingindo quase um em ca-
da cinco brasileiros. Os dados inédi-
tos, divulgados em abril, fazem parte
de pesquisa realizada pelo Ministério
da Saúde em todas as capitais do país.

Poluição
Estudo divulgado, em março, por

pesquisadores americanos, britânicos
e chineses, alertaram que 3,5 milhões
de pessoas morrem no mundo pre-
maturamente a cada ano devido à
poluição atmosférica. Cerca de 22%
estariam relacionados a produtos im-
portados. 

Remédios
A Organização Mundial de Saúde

(OMS) revela que no Brasil 19% dos
remédios são falsificados. Os dados,
divulgados em abril, apontam falhas
na fiscalização da Anvisa e, estatisti-
camente, significam que um a cada
cinco medicamentos vendidos é falso
e pode causar danos à saúde. 

Editorial

Quando 
chega o fim

GENTE NOVA A As so ci a ção Mé dica de Mi nas Ge rais dá as boas-vindas 
a seus 100 no vos as so ci a dos: NEGATIVO

Sérgio José Ribeiro Magalhães 
Sérgio Napoleão Gonçalves 
Silvia Corradi Faria de Medeiros 
Stella Ciara Nunes de Castro 
Susan Almieda E Andrade 
Tairo Moura da Silva Rocha 
Talita Cardoso Rios 
Tamara Chaves Oliveira Queiroz 
Tassiane Cintra de Alvarenga Oliveira 
Tatiana de Brito Moreira Klein 
Taynara de Souza Lama 
Tereza Cristina da Silva 
Thadeu Araújo Gonçalves Viana 
Thaís Andressa Silva 
Thaís Aparecida Oliveira Alves 
Thaís Silva Nunes 
Thaís Therezinha Duarte Silva
Thaísa Machado Gomes 
Thales Lopes Gomes Pinto Ferreira 
Thamires Malta Pamplona 
Thatianne Scofield Colen Sedlmayer 
Thaynara Cristini Motta Cota 
Thiago Dourado Duarte 
Thiago Rodrigues Calil 
Tiago Henrique Guimaraes Pereira 
Tiago Teixeira Corrêa de Barros 
Tuian Santiago Cerqueira 
Túlio Vieira Mendes 
Vander Lúcio Valadares de Assis 
Verônica Alejandra Di Mari 
Verônica Paulina Rocha Jardim Araújo 
Victor Hugo Castro de Sá 
Victor Lima de Matos 
Victor Pereira Mattos 

Victor Terra Porfirio 
Vinícius Dias de Almeida Pinto 
Vinícius Rossine Chaves e Silva 
Vitalino de Candio Ladeira de Oliveira 
Walter Lellis de Carvalho 
Yuri Ferreira Sousa

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

Adelmo dos Santos 
Adrian de La Torre Rodriguez 
Adriana de Sousa Carneiro 
Adriana Ferreira da Silveira 
Adrianna Buzatti 
Alcidia Maria Bahia Walker 
Alessandra Almeida Cunha 
Alex Christian da Silva Alves 
Alex Dener Thiago 
Alex Denner Marques 
Alex Froede Silva 
Alexandre Almeida Brasil 
Alexandre Costa Arruda 
Alice Gonçalves Nunes Coelho 
Alice Terly Roelens 
Aline Amaral Fulgêncio da Cunha 
Aline dos Passos Moraes 
Altair de Paula Vargas Junior 
Álvaro Ricardo Amaral e Silva 
Alysson Quitério Guilherme 
Amanda Fonseca Ribeiro Ianni 
Amanda Gabriel Alves de Souza 
Amanda Pifano Soares Ferreira 
Amicis Ferreira Libâno 
Ana Angélica Lemos Fernandes 
Ana Carolina Sena Paiva 
Ana Caroline Toledo 

Ana Carollina de Faria e Silva 
Ana Cecília Versiane Duarte Pinto 
Ana Clara de Souza Campolina 
Ana Claúdia Almeida Coelho 
Ana Laura Ladeira de Assis 
Ana Lúcia Hott Silva Cardoso 
Ana Luísa Calixto Rodrigues 
Ana Luísa Peixoto Silva 
Ana Luíza Martins Bicalho 
Ananza Sônia Videiro Barboza 
Anderson Antônio de Faria 
André Arruda Antunes 
Andre Barreto Amaral 
André Bonamigo de Sousa 
André de Oliveira Arruda 
André Jin Fujioka 
André Luiz Alves 
André Martinez Amorim Prosdocimi 
André Moreira Castilho 
André Oliveira Dias 
André Wendling Chaltein de Almeida 
Andréa Senra Couto 
Andréia Carolina Custódio Soares 
Ângela Deise Soares Silbuzio 
Angélica Renata Kuakoski 
Anna Elisa Teixeira Campos de Melo 
Anna Luisa Figueiredo Drumond 
Anne Francielle Lopes Alexandre Maia 
Antônio Augusto Rocha Melo Vieira 
Antônio Vitor Santos Fiuza 
Ariane Soares Pereira 
Ariane Flávia Almeida Lage 
Ariane Vieira Scarlatelli Macedo 
*Filiados entre 7 de setembro de 2016 e 17 de abril de 2017
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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
APARTAMENTO - Vendo apartamento, prédio um por
andar, no bairro de Lourdes, a uma quadra do Dia-
mond Mall e do Centro Oftalmológico de Minas Gerais.
São 4 quartos, sala ampla, lavabo, varanda com vista
para Serra do Curral, 3 vagas, lazer. Contato: Dr. Breno
de Mello Vitor (31) 99956 6742. 

SALA - Alugo sala próxima aos hospitais Vera Cruz e Ma-
ter Dei. Contato: Dra. Cláudia Caldeira Bandeira de Melo
França (31) 3291 0093 / 99973 1878, tratar com Bruna. 

TURNO - Alugo turno em consultório localizado pró-
ximo aos hospitais Vera Cruz e Mater Dei. Secretária,
internet, ampla sala de espera, ar condicionado. Con-
tato: Dra. Claudia Caldeira Bandeira de Melo França
3291 0093 / 99973 1878, tratar com Bruna. 

TURNO I - Alugo mínimo de dois turnos de quatro
horas (R$1000,00 cada), na clínica Medcenter, loca-
lizada na Rua Rio Grande do Norte, 33, Centro, Belo
Horizonte. Contato: Dr. José Lourenço de Castro (31)
3273 0736 / (31) 99904 8872, tratar com Andrea. 

TURNO II - Alugo mínimo de dois turnos de quatro
horas (R$800,00 cada), em clínica localizada na Rua
da Itália, 62, Eldorado, Contagem. Contato: Dr. José
Lourenço de Castro (31) 3351 0275 / (31) 99904
8872, tratar com Amanda. 

TURNO III - Alugo turno em consultório localizado à
Avenida do Contorno 4747, no Lifecenter, para espe-
cialidades clínicas e cirúrgicas. Contato: Dra. Galzuinda
M. Figueiredo Reis (31) 99801 8169, tratar com Maria. 
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Expediente

Ao leitor
Fique em dia com a As-

sociação Médica de Minas
Gerais e garanta seu direito
de eleger a nova gestão. Pro-
cure o setor de Atendimento
e verifique seus dados cadas-
trais e extrato de débitos.
Contatos: (31) 3247 1622 ou
1623. 

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.

Ruth Borges Dias*

O presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Lincoln Lopes Ferreira, integrou a
equipe da Associação Médica Brasileira (AMB) na reunião do Conselho da World Medical Association
(WMA), em Livingstone, Zâmbia, de 20 a 22 de abril. O encontro reuniu 200 delegados de 30
Associações. Na foto, da esquerda para direita, Jeancarlo Cavalcante, conselheiro do Conselho
Federal de Medicina (CFM), Lincoln Lopes Ferreira, segundo vice-presidente da AMB, Florentino
Cardoso, presidente da AMB, Miguel Roberto Jorge, tesoureiro da AMB, e Nívio Lemos Moreira
Júnior, diretor de Relações Internacionais da AMB. 



A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) reuniu, no dia 25
de março, representantes das filiadas
e delegados para a primeira assem-
bleia do ano. No dia 29, presidentes
e diretores das sociedades de espe-
cialidades participaram ainda do en-
contro na Associação para a atuali-
zação dos serviços prestados e das
ações desenvolvidas recentemente. 

Durante a assembleia foram
aprovadas as contas auditadas em
2016 pela Proagir Consultoria &
Auditoria. O balanço deu como po-
sitiva as contribuições associativas.
Em 2016, as receitas com as anui-
dades na capital superaram em
8,57%, com relação as do mesmo
período em 2015. A arrecadação
no interior do estado também apre-
sentou um crescimento percentual
de 11,68%, se comparada com a
dos doze meses do ano anterior. 

Após a aprovação das contas,
Lincoln Lopes Ferreira, presidente
da AMMG, passou aos informes
da diretoria. Dentre os temas, a si-
tuação atual do projeto de reforma
da nova sede e a aprovação da

criação permanente da Comissão
de Segurança do Paciente.  No dia
1º de abril de 2013 foi aprovada a
Portaria MS nº 529, afim de mitigar
os riscos de ocorrência de eventos
adversos, por meio da qualificação
em todos os estabelecimentos de
saúde do território nacional. 

Também foram anunciadas a
candidatura oficial de Ferreira à
presidência da Associação Médica
Brasileira (AMB) e do atual vice-
presidente da AMMG, Gabriel de
Almeida Silva Júnior, à AMMG. 

Já no dia 29 de março, dando
continuidade aos encontros rea-

lizados para fomentar a aproxi-
mação dos médicos com a enti-
dade, o vice-presidente da AMMG
ressaltou a integração cada vez
mais positiva entre os departa-
mentos. O presidente da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Plástica
– Regional Minas Gerais, Marcelo
Versiani Tavares, falou da parceria
na congregação dos associados,
interface entre as especialidades
e defesa profissional. O presidente
da Sociedade Mineira de Pneumo-
logia, David Kosa, valorizou o
Centro de Convenções e Eventos
da AMMG. 

Até o final do mês de março, profissio-
nais de medicina cadastraram os seus da-
dos e os colocaram à disposição da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
para fins de aplicação do Fator de Quali-
dade (FQ). 

A Comissão Estadual de Honorários
Médicos (CEHM) acompanhou todo o pro-
cesso e vem orientando os médicos sobre
como avaliar os reajustes junto às opera-
doras. 

Vale destacar que o FQ é utilizado ape-
nas nas situações em que há no contrato a
previsão de livre negociação do reajuste –
não há índice predefinido no documento
e não houve acordo entre as partes após
os primeiros 90 dias do ano. 

O coordenador da CEHM, Juraci Gon-
çalves de Oliveira, explica que este ano não
houve perda para a classe médica durante
a renovação dos contratos com as opera-
doras de plano de saúde: “O que realmente
importa é aprimorar o Fator de Qualidade.
Ele precisa ser um ganho e não um deflator
para o médico”. 

Oliveira salienta que cabe às sociedades
de especialidades juntamente com as co-
missões de honorários, em todas as regiões
do país, lutarem para que o FQ seja cada
vez mais aprimorado em favor da classe.
“As entidades devem unir forças para ne-

gociar com a ANS e as operadoras sempre
a melhor forma de reajuste. Precisamos fi-
car atentos para que não tenhamos perdas
no futuro”, conclui. 

A CEHM se reúne na Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG) sempre
às segundas-feiras, às 19h. Mais informa-
ções: (31) 3247 1619 e comissaohono-
rarios@ammgmail.org.br.

Dia 17 de março, o presidente da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais (AMMG),
Lincoln Lopes Ferreira, participou da reunião
do Conselho Deliberativo e Diretoria Plena
da Associação Médica Brasileira (AMB), no
Rio de Janeiro. Logo na abertura da plenária,
ele formalizou sua candidatura à presidên-
cia da entidade nacional, gestão 2017/2019,
e reiterou o projeto de continuidade das
ações desenvolvidas pela diretoria atual.

Florentino Cardoso, presidente da
AMB, afirmou seu apoio à Ferreira. “Acre-

ditamos na sua capacidade de trabalho,
vontade e interesse pelas causas médicas.
Com Lincoln Lopes Ferreira à frente da ins-
tituição teremos um time valoroso para
conduzir nossa Associação nos próximos
três anos.”

Os encontros do Conselho da AMB
acontecem bimestralmente. Em maio, a
reunião será em Florianópolis e, em julho,
a AMMG receberá os representantes das
federadas e sociedades de especialidades
em sua sede. 
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Médicos avaliam reajustes

Presidente recebe apoio

Clóvis Campos

Juraci Gonçalves de Oliveira afirma que os
médicos devem ficar atentos para não terem
perdas no futuro

Delegados aprovam contas da entidade e debatem temas relevantes da categoria

Clóvis Campos

Encontros reúnem representantes da entidade
ASSOCIAÇÃO MÉDICA
DE MINAS GERAIS

A Comissão Eleitoral da Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG) por meio
de seu Presidente e a Diretoria da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais, por meio
de seu Presidente, em conformidade
com os preceitos estatutários, vêm co-
municar aos seus associados que pro-
cessará Eleições Gerais, no dia 31 de
agosto de 2017, visando o preenchimen-
to dos cargos previstos nos artigos 7o,
27, 50 e 106 do estatuto em vigor e Nor-
mas Eleitorais aprovadas na Assembleia
de Delegados realizada em 25 de março
do corrente ano. Informando, na opor-
tunidade, que estão abertas as inscrições
para chapas concorrentes até 18h do dia
30 de junho de 2017, através do ofício
que deverá ser protocolado na sede da
Associação Médica de Minas Gerais
(Avenida João Pinheiro, nº 161, Centro,
Belo Horizonte), dirigido ao Presidente
da Comissão Eleitoral da AMMG, com a
observância das formalidades previstas
no Estatuto Social e Normas Eleitorais.

Belo Horizonte, 06 abril de 2017.

Dr. Gilberto Madeira Peixoto
Presidente da Comissão Eleitoral

Dr. Lincoln Lopes Ferreira
Presidente da Associação Médica de Minas Gerais

EDITAL/ELEIÇÕES 2017

Defesa Profissional
A Comissão Estadual de Defesa do Médico

(CEDM) traz as principais perguntas e respostas re-
ferentes ao comportamento adequado da profissão,
para prevenir possíveis acusações injustas de má prá-
tica da medicina. 

Transfusão sanguínea:
Consentimento livre e esclarecido 

Na edição número 163 (fevereiro/março), desta
coluna, a CEDM abordou a atuação do médico
diante de recusa a transfusão sanguínea. Em razão
da publicação, o presidente da Comissão de Ligação
com Hospitais (Colih) das Testemunhas de Jeová,
Ruy Ribeiro, encaminhou o esclarecimento abaixo:
“Tendo como base a Recomendação do Conselho
Federal de Medicina (CFM) Nº 1/2016, a conduta
do médico já não pode limitar-se à constatação de
risco de morte para transfundir sangue compulso-
riamente, mas precisa levar em consideração as re-
centes alternativas disponíveis de terapêutica ou a
possibilidade de transferência para equipes com
profissionais treinados em tratamentos através de
substitutos do sangue. Para uma atuação segura e
de acordo com o Código de Ética Médica, o médico
deve: analisar todas as opções clínicas disponíveis
para evitar transfusões; consultar outros médicos
experientes em tratamento sem sangue; e, em últi-
mo caso, transferir o paciente para outro profissio-
nal ou hospital que possa tratar sem sangue. A ju-
risprudência brasileira não tem registrado conde-
nações de hospitais ou médicos que respeitam a re-
cusa de transfusão de sangue por pacientes Teste-
munhas de Jeová”.

Falsa ONG aplica golpe
O representante da CEDM, José Alvarenga Cal-

deira, faz um alerta aos ginecologistas para a atuação
de falsa Organização Não Governamental (ONG)
que direciona mulheres a clínicas e consultórios para
a prática de aborto. 

A ONG promete a realização do procedimento,
que é ilegal no Brasil, após depósito bancário. O do-
cumento anuncia atendimento seguro e sigiloso. Cal-
deira orienta que os especialistas que forem procu-
rados devem registrar um boletim de ocorrência jun-
to à autoridade policial e informar ao Conselho Re-
gional de Medicina. O Código de Ética Médica, Ar-
tigo 41, afirma que é vedado ao médico abreviar a
vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de
seu representante legal. 
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4Médicos filiados à Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG) e ao Sindicato dos Médicos de Minas
Gerais (Sinmed MG), que estejam em dia com as
anuidades, podem agendar horário para atendimen-
to da Comissão pelo telefone: (31) 3241 2811.

Para consulta sobre o tema: 

Veja como índice é aplicado:

1.: Não houver sucesso na livre negocia-
ção, no prazo de 90 dias no início de
cada ano;

2.: Para profissional médico prestador de
serviço como Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica serão adotados os critérios para
o Fator de Qualidade ano base 2016 a
ser aplicado em 2017 (FQ 2016/2017);

Nível A - 105% do IPCA (Fator de Qua-
lidade 1,05) – preencher o Questionário

do Fator de Qualidade disponibilizado
na página www.amb.org.br e possuir
Título de Especialista pela AMB ou Re-
sidência Médica reconhecida pelo MEC
e registrado no CRM e autorizar o en-
vios destas informações à ANS pelo
CFM http://sistemas.cfm.org.br/quali-
ficacao/;

Nível B - 100% do IPCA (Fator de
Qualidade 1,00) – todos os demais
médicos.

*O índice será aplicado na data de aniversário do contrato.
Fonte: CFM



Desde o dia 1º de abril de 2013,
no Brasil, por meio da resolução de
nº 529 da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), todos os
hospitais são obrigados a manter um
Núcleo de Segurança do Paciente. O
tema foi abordado no workshop ‘Pre-
cisamos conversar sobre segurança
do paciente’, promovido pela Co-
missão Permanente de Segurança do
Paciente da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), na data em
que foi aprovada a resolução. 

O encontro contou com a pre-
sença da coordenadora de Quali-
dade e Segurança do Paciente da As-
sociação Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina Afiliadas, Ma-
ria Dolabela Magalhães. De acordo
com Dolabella, o movimento em
torno do assunto começou em
1991, com um trabalho de Harvard.
Foram avaliados 51 hospitais em

Nova Iorque (EUA) e levantados 30
mil prontuários. Após a criteriosa
análise, descobriram que 3,7% das
altas tinham algum problema com
dano no paciente e que uma parte
dessas até morria decorrente de er-
ros em alguma parte do processo. 

No Brasil, as discussões foram
chegando aos poucos a partir de

2003, de forma isolada em algu-
mas instituições.“A política existe
há apenas quatro anos e ainda ve-
mos que o movimento é inicial e
fragmentado no país. Não há uma
linguagem única”, explica.  

Segundo Dolabella, somente
agora está se falando em incluir a
matéria no currículo médico. A es-

pecialista acredita que enquanto
eles não se envolverem a fundo nis-
so, será muito difícil implantar as
políticas dentro dos hospitais. 

Para o coordenador da Comis-
são Permanente de Segurança do
Paciente, Breno Figueiredo Gomes,
deve-se incentivar a participação
do paciente e dos familiares. “Mui-
tas vezes vista de forma equivoca-
da, o paciente/familiar que aponta
os erros deve ser considerado um
parceiro nessa busca.” 

Figueiredo acredita que a so-
ciedade precisa saber que se inicia
de forma consistente um impor-
tante trabalho com foco na busca
pela segurança real da assistência
em saúde, que trará benefícios
mais contundentes e rápidos se to-
dos apontarem e cobrarem por
melhorias em prol de um trabalho
mais seguro. 
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ENSINO

Médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde debateram, na sede da
AMMG, um tema ainda pouco conhecido no Brasil

Clóvis Campos

Workshop aborda segurança do paciente

BALANÇO PATRIMONIAL DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MINAS GERAIS
31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO 
RECEITA LÍQUIDA 6.759.470
Contribuição de associados 4.612.640
Prestação de serviços 1.483.287
Outras receitas 663.543

SUPERÁVIT BRUTO 6.759.470

DESPESAS OPERACIONAIS (5.991.740)
Despesas administrativas e gerais (2.908.432)
Despesas de pessoal (2.929.450)
Despesas tributárias (153.858)

RESULTADO FINANCEIRO 478.011
Receita financeira 513.086
(-) Despesa financeira (35.075)

RESULTADO OPERACIONAL 1.245.741
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 1.245.741

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades 3.029.383
Clientes ou títulos a receber 36.487
Estoques 29.673
Créditos Diversos/Outros 193.792

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 3.289.335

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais 1.325.271
Investimentos 3.790
Imobilizado 17.771.939
Intangível 232.574
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 19.333.574

TOTAL DO ATIVO 22.622.909

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores Nacionais 67.082
Empréstimos e Financiamentos 1.744.331
Obrigações Sociais e Trabalhistas 383.671
Obrigações Tributárias 33.206
Outros Passivos Circulantes 274.252
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 2.502.542

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos 2.500.000
Impostos e Contribuições a Recolher 1.281.016
Credores e Correntistas Diversos 2.000.000
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.781.016

PATRIMÔNIO SOCIAL
Reservas de Superávit Acumulado 13.093.610
Superávit no Exercício 1.245.741
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 14.339.351
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22.622.909
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Médicos de diversos países da
América Latina se reuniram no Rio
de Janeiro, dias 17 e 18 de março,
para debaterem sobre a terminali-
dade da vida e a atuação profissio-
nal face à eutanásia e ao suicídio
assistido. A discussão é uma inicia-
tiva da Associação Médica Mun-
dial (WMA), Conselho Federal de
Medicina (CFM) e da Confedera-
ção Médica Latino Americana e do
Caribe (Confemel), com o objetivo
de tratar o tema sob uma perspec-
tiva humanista, com abordagens
médica, social, cultural e religiosa. 

O segundo tesoureiro da As-
sociação Médica Brasileira (AMB),
Miguel Roberto Jorge, presidiu a
mesa sobre políticas da WMA e
disse que é fundamental a forma-
tação de documentos que orien-
tem médicos, pacientes e familiares
sobre a melhor e mais confortável
forma de proceder no fim da vida.
“A discussão teve início em 2016
e já foram realizados encontros na
Europa, Ásia e Oceania. Pretende-
mos entender o pensamento pre-
valente nos países latino-america-
nos, que pode ser diferente de ou-
tros lugares do mundo.” O presi-
dente da Confemel, Jeancarlo Ca-
valcanti, explicou que os Códigos
de Ética Médica proíbem a parti-
cipação em situações como euta-
násia e suicídio assistido, mas em
alguns países essas ocorrências são
legais e envolvem a atuação de mé-
dicos, ainda que, no geral, não os
obriguem a participar delas. “Espe-
ramos recolher subsídios que pos-
sam nortear a adoção de uma po-
lítica ou de recomendações da en-
tidade a seus profissionais. É uma
temática polêmica no mundo e
mais de um milhão e 500 mil mé-
dicos precisam efetivar suas ações.” 

O presidente da AMB, Floren-
tino Cardoso, afirmou que o assun-
to é envolvente. “Queremos, den-
tro da nossa regionalidade conti-
nental, ter um posicionamento, res-
peitando as leis e os direitos dos
pacientes, para que sejamos bons
atores na condução desse proces-
so.” O presidente do CFM, Carlos
Vital, citou os avanços da medicina
e os processos técnicos e científi-
cos na mecanização da vida. “Evo-
luímos salvando pessoas, mas por
outro lado muitas morrem em
condições que não precisariam

existir. Há condutas adotadas em
outras localidades que podem não
ser adequadas para o nosso enten-
dimento.” No Brasil, a eutanásia e
o suicídio assistido são proibidos,
embora não constem especifica-
mente no Código Penal. No entan-
to, a eutanásia pode ser enquadra-
da no artigo 121, como homicídio
simples ou qualificado, e o suicídio
assistido pode configurar o crime
de participação em suicídio, pre-
visto no artigo 122. Nos Estados
Unidos (Oregon, Washington,
Montana, Califórnia e Vermont),
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suí-
ça, Canadá e Alemanha há legisla-
ções específicas aprovando o te-
ma. A Colômbia é a exceção da
América Latina. 

Durante a conferência foram
apresentadas como guia básico ci-
tações do Código Internacional de
Ética Médica, Declarações de Ge-
nebra, de Veneza sobre Enfermida-
des Terminais, sobre Cuidados Mé-
dicos no Final da Vida, sobre Dire-
tiva Antecipada e a de Lisboa sobre
os Direitos do Paciente, ressaltan-
do: “O paciente tem direito a um
cuidado terminal humano e a re-
ceber toda a assistência disponível
para ter uma morte mais digna e o
mais confortável possível”. Segun-
do declaração da WMA sobre eu-
tanásia, o procedimento está em
conflito com os princípios éticos

básicos da prática médica. Ela
orienta as entidades nacionais e
seus associados a se absterem de
participar, mesmo se permitida pe-
la legislação local. Também o sui-
cídio assistido deve ser condenado
pelos profissionais da medicina e
sua assistência não deve ser utiliza-
da para habilitar o indivíduo a por
fim à própria vida. As diretivas an-
tecipadas de vontade e os cuidados
paliativos também foram ampla-
mente citados tendo como base
que as pessoas têm direito a cuida-
dos de qualidade com respaldo
científico e humanístico. Também
é garantido o acesso a tratamento
da dor para todas as pessoas sem
discriminação, conforme lei inter-
nacional, devendo ser respeitada e
implementada de forma eficaz. 

Do ponto de vista religioso,
Dom Antônio Augusto Dias Duar-
te, médico e padre indicado pelo
Vaticano, propôs uma reflexão so-
bre a perspectiva do que cada um

de nós tem sobre a sua existência
e como esse caráter temporal de-
fine a maneira de ser de cada um.
Para Duarte é preciso que o médi-
co perante alguém no final da vida
faça uma pergunta vital: Diante de
que ser humano estou? As respos-
tas podem trazer a figura de um
indivíduo padecente ou nostálgico,
incapaz de produzir, que viveu co-
mo se a morte não existisse ou lu-
tou e se deparou com a derrota da
vida. Ele afirma que não se trata
apenas de protocolos, mas de uma
decisão ética e moral fundamental,
que é respeitar a dignidade desse
ser humano que tem tempo finito.
“A passagem deve ser enriquece-
dora e não um fim inútil. O tempo
nos dá a dimensão da contempla-
ção da vida, precisamos reconhe-
cer o que há de valor nesse mo-
mento. Ao visitar um hospital on-
cológico, como sacerdote, encon-
trei em vários pacientes um olhar
de esperança.” 

ESPECIAL

Experiência de Minas 
é compartilhada

O coordenador do comitê de assuntos médicos da WMA, Miguel Roberto Jorge (púlpito), e o presidente da Confemel,
Jeancarlo Cavalvante, iniciam os debates

Clóvis Campos

A fundadora da Sotamig, Mariel Paturle, coordena o Grupo de Atendimento a
Enlutados, em dois encontros anuais 

Médicos debatem dilemas éticos relativos ao fim da vida
Daniela Colen

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

4 A Associação Médica Mundial rechaça terminantemente a participação
de médicos em qualquer tipo de eutanásia e suicídio assistido;

4 Os pacientes sempre devem saber que os médicos protegem os in-
teresses de seus pacientes;

4 Não há contradição na restrição ou suspensão do tratamento se é
a vontade de um paciente competente;

4 Aprovamos o direito à atenção médica, indicando os cuidados pa-
liativos, mas não há direito de ter a vida retirada por um médico.

Conclusões apresentadas pela WMA 

Conceitos e resultado

Os médicos mineiros foram
representados no Encontro Latino
Americano pelo presidente da As-
sociação Médica de Minas Gerais
(AMMG), Lincoln Lopes Ferreira,
diretor de Defesa do Exercício
Profissional da AMMG, Márcio
Fortini, e fundadora da Sociedade
Mineira de Tanatologia e Cuida-
dos Paliativos (Sotamig), Mariel
Paturle.

Para Ferreira, um debate enri-
quecedor e necessário diante dos
avanços tecnológicos da medicina
e do envelhecimento da popula-
ção. Paturle compartilhou em ple-
nária as experiências da entidade
em cuidados paliativos e nos en-
contros promovidos pelo Grupo
de Atendimento a Enlutados
(GAL), que recebe pessoas que
perderam seus entes queridos. As
reuniões contribuem para o pro-
cesso de elaboração do luto,
criando uma rede de apoio para
compartilhar experiências, exter-
nar dores e trabalhar a perda. Se-
gundo Paturle, por meio desse tra-
balho é possível que os enlutados
amenizem o sofrimento, dando
novo sentido às suas vidas. A es-
pecialista conta que são utilizadas
técnicas e  dinâmicas que visam
minimizar o sofrimento da perda,
ajudando as pessoas a não esque-
cerem seus mortos, mas sim, a
achar um lugar para eles em sua
vida. 

De acordo com Paturle, na raiz
dos dilemas éticos do fim da vida
está a difícil e sofrida relação com
a morte. “Na nossa cultura não so-
mos preparados para morrer e a
respeitar a morte. Ela é vista como

indesejada, sentida como fracasso
e erro pelos médicos que, além de
suas angústias pessoais, têm que
lidar profissionalmente com as
perdas, sem o menor preparo e
capacitação para esta tarefa.” 

A especialista diz que em pri-
meiro lugar é preciso quebrar o
tabu. “A tanatologia nos ensina
que podemos ser educados para
a morte, a vê-la como um acon-
tecimento natural, inevitável, que
deve ocorrer com dignidade e se-
renidade.” Ela explica que frente
à constatação de um fim iminente
e inevitável, os tratamentos agres-
sivos devem ser suspensos, pois
são incapazes de trazer benefícios.
O paciente e familiares devem ser
informados a respeito de seu
prognóstico e assistência possí-
veis. Assim, a partir da sua con-
cordância, ou de seu representan-
te legal, os cuidados paliativos se-
rão iniciados. “Evita-se a obstina-
ção terapêutica, promovendo a
ortotanásia. Isso vai ao encontro
do nosso legado hipocrático que
ensina o médico a curar às vezes,
aliviar frequentemente e confortar
sempre.”

Para a tanatóloga, a pessoa
que é cuidada não deseja morrer.
“O sofrimento só é intolerável se
ninguém cuida”, escreveu Cicely
Saunders, médica, enfermeira e
assistente social inglesa que de-
dicou sua vida ao alívio do sofri-
mento humano. Paturle reforça
que o objetivo último da medici-
na é a promoção do bem-estar e
eliminação do sofrimento, ainda
que salvar vidas seja o princípio
condutor. 

Não há um consenso, mas
pode-se dizer que a eutanásia
compreende o emprego ou
abstenção de procedimentos
que apressam ou provocam o
óbito de um doente incurável.
É executada pelo médico, en-
quanto no suicídio assistido é o
próprio enfermo responsável
pela ação final. Elas englobam
outro conceito que é o de ‘mor-
te assistida’. Já a distanásia é o
prolongamento da morte, com
sofrimentos desnecessários. A
ortotanásia é a finitude no tem-
po certo e a mistanasia a morte
social. A fim também de ajudar
a esclarecer melhor esses con-
ceitos, nasceu a tanatologia, há
aproximadamente 40 anos, do
estudo e observação dos doen-
tes graves.

Segundo Paturle, uma equipe
multiprofissional desenvolveu
um trabalho, em 1992, em Belo
Horizonte, que foi o primeiro

hóspice mineiro. Ele se tornou
referência no atendimento aos
doentes em fase de terminalida-
de, com câncer e portadores do
vírus HIV, a maioria pobre e ca-
rente. Para a especialista, o mo-
delo prima pela atenção integral
e ativa ao ser que está morrendo,
enfatizando o controle da dor e
outros sintomas e o cuidado das
questões de ordem psicológica,
espiritual e social. “O resultado
foram 14 anos, período da sua
existência, sem suicídios ou pe-
didos de eutanásia.”

Já o conceito de Cuidados Pa-
liativos foi definido pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS),
em 2002, como uma abordagem
que melhora a qualidade de vida,
diante de doenças terminais. Pa-
turle defende que nestes casos o
médico deve oferecer todo tra-
tamento disponível, lembrando
que o importante é a pessoa
doente e seu conforto.
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ATUALIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO

Brasileiro de Medicina do Exercício e do Es-
porte, 14 a 16 de setembro, Rio de Janeiro.
Informações: www.congressomedicinadoes-
porte.com.br/2017. 

Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. Seminário Sudeste Anamt, 7 a 9 de
setembro, Belo Horizonte. Informações:
www.anamt.org.br. XV Congresso Latino-
americano de Saúde Ocupacional, 9 a 13 de
outubro, Cidade da Guatemala, Guatemala.
Informações: www.congreso.alsoweb.net.

Nefrologia – Pensar Mineiro: 27 de junho,
26 de setembro e 24 de outubro, Belo Ho-
rizonte. Informações: (31) 3247 1616. Con-
gresso Mineiro de Nefrologia, 25 a 27 de
maio, Ouro Preto, MG. Informações:
www.smn.org.br/congresso.

Neurocirurgia – XVI Congresso Mundial de
Neurocirurgia, 20 a 25 de agosto, Istambul,
Turquia. Informações: www.wfns2017.com.
18º Congresso Brasileiro de Atualização em
Neurocirurgia, 11 a 14 de outubro, São Paulo.
Informações: www.wdcom.com.br/cban2017.
IX Congresso Mineiro de Neurocirurgia, Ube-
raba, MG. Informações: www.neuromg.com.br.

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

Oftalmologia – 61º Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, 6 a 9 de setembro, Fortaleza,
CE. Informações: www.cbo.com.br. XXXIII
Congresso Panamericano de Oftalmologia,
9 a 12 de agosto, Lima, Peru. Informações:
www.paaolima.2017.com.

Ortopedia e Traumatologia – VIII Congresso
Internacional de Artoplastia, 29 de junho a

1º de julho, Rio de Janeiro. Informações:
(21) 2543 3844. XIII Congresso Brasileiro
Ortopédico de Osteometabolismo, 24 a 26
de agosto, Salvador, BA. Informações:
www.cboom.br. 49º Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia, Goiânia, GO. In-
formações: www.cbot2017.com.br.

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647.  17º
Congresso Latinoamericano de Rinologia e
Cirurgia Facial, 20 a 22 de julho, Rio de Ja-
neiro. Informações: www.rino2017.com.
47º Congresso Brasileiro de Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia Cérvico-Facial, 1º a 4 de
novembro, Florianópolis, SC. Informações:
www.aborlccf.org.br. 

Patologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Patologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. 31º Congresso Brasileiro
de Patologia, 2 a 5 de novembro, Belo Ho-
rizonte. Informações: www.congressodepa-
tologia.org.br.

Patologia Clínica – Reuniões científicas men-
sais do Departamento de Patologia Clínica
da AMMG, nas últimas terças-feiras do mês.
Informações: (31) 3247 1605. 51º Congres-
so Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial e 3º Congresso Brasileiro de In-
formática Laboratorial, 26 a 26 de setembro,
São Paulo. Informações: (21) 3077 1400.

Pediatria – Reuniões Científicas do departa-
mento de Pediatria da AMMG. Informações:
(31) 3224 0857. Simpósio: ‘Avanços em In-
fectologia Pediátrica’, 9 a 10 de junho, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3224 0857. 14°
Simpósio Brasileiro de Vacinas, 22 a 24 de
junho, Florianópolis, SC. Informações:
www.vacinas2017.com.br. 38º Congresso
Brasileiro de Pediatria, 10 a 14 de outubro,
Fortaleza, CE. Informações: www.sbp.com.br. 

Pneumologia – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Pneumologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3213 3197. XIV Congresso Mineiro
de Pneumologia e Cirurgia Torácica e IV Con-
gresso Mineiro de Pneumologia Pediátrica,
29 de junho a 1º de julho, na sede da AMMG.
Informações: www.smpct.org.br/congresso-
mineiro. XI Congresso Brasileiro de Asma e
VII Congresso Brasileiro de DPOC e Tabagis-
mo, 2 a 5 de agosto, Fortaleza, CE. Informa-
ções: 0800 616218.

Psiquiatria – Reuniões Científicas do departa-
mento de Psiquiatria da AMMG. Informações:
(31) 3213 7457 ou www.ampmg.org.br. IV
Jornada de Psiquiatria do Oeste de Minas, 4
e 5 de agosto, Divinópolis, MG. Informações:
(31) 3213 7457. III Jornada de Psiquiatria do
Vale do Aço, 1º a 2 de setembro, Ipatinga,
MG. Informações: (31) 3213 7457. XXXV
Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 25 a 28
de outubro, São Paulo. Informações:
www.cbpabp.org.br.

Radiologia – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Radiologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3227 8544. Jornada Mineira de
Neuroradiologia, 18 a 19 de agosto, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3227 8544.46º
Congresso Brasileiro de Radiologia, 12 a 14
de outubro, Curitiba, PR. Informações:
www.cbr.org.br. 

Reumatologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Reumatologia da AMMG. Infor-
mações: (31) 3247 1613. IX Jornada mineira
e XXI Jornada Centro Oeste de Reumatologia,
3 a 5 de agosto, Tiradentes, MG. Informações:
www.jornadadereumatologia.com.br. Con-
gresso Brasileiro de Reumatologia, 13 a 16
de setembro, Florianópolis, SC. Informações:
www.sbr2017.com.br.

Tanatologia e Cuidados Paliativos – Reuniões
científicas do departamento de Tanatologia

da AMMG. Informações: (31) 3247 1616.
XIV Curso de Tanatologia e Cuidados Palia-
tivos, março a novembro. Grupo de Atendi-
mento a Enlutados, setembro e outubro. In-
formações: (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. Cur-
sos: ATLS – 22 a 24de junho e 27 a 29 de ju-
lho, Belo Horizonte. ACLS – 27 e 28 de maio,
Belo Horizonte; 1º a 3 de junho, São Paulo;
3 a 4 de junho, Belo Horizonte e Ipatinga,
MG; 7 a 8 de junho, Belo Horizonte; 9 a 10
de junho, Juiz de Fora, MG;  10 a 11 de junho,
Belo Horizonte e Juiz de Fora, MG; 17 a 18
e 21 a 22 de junho, Belo Horizonte; 24 a 25
de junho, Belo Horizonte e Montes Claros,
MG; 29 a 30 de junho, 1º a 2  e 3 a 4, 8 a 9,
15 a 16 e 19 a 20, 22 a 23 e 29 a 30 de julho,
Belo Horizonte; 13 a 14; 14 a 15 de julho,
Brasília, DF; 21ª  22, 27 a 28 e 28 a 29 de ju-
lho, Brasília. DF. BLS – 10 e 11 de junho, Belo
Horizonte. TINP – 10 a 11 de junho, Belo Ho-
rizonte. USPI – 5 a 6 de junho, Belo Horizon-
te. PVMA – 1º a 2 de julho, Manhuaçu, MG;
9 a 10 e 24 a 25 de junho, Belo Horizonte; 7
a 8 de julho, Presidente Prudente, SP. FCCS
– 10 a 11 de junho, Pouso Alegre, MG; 24 a
25 de junho, Belo Horizonte. CITIN – 24 a 25
de junho, Belo Horizonte. CITI – 22 de julho,
Belo Horizonte. PALS – 24 a 25 de junho e
22 a 23 de julho, Belo Horizonte. MAVIT –
24 de junho, Belo Horizonte. 

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

Videocirurgia – Reuniões científicas do de-
partamento de videocirurgia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1628.

Alergia e Imunopatologia – Reuniões cientí-
ficas todas as segundas quartas-feiras de
cada mês, na sede da AMMG. VI Jornada Iti-
nerante de Alergia e Imunologia de Minas
Gerais, 4 e 5 de agosto, Juiz de Fora, MG.
Informações: (31) 3247 1647. XLIV Con-
gresso Brasileiro de Alergia e Imunologia,
21 a 24 de outubro, Belo Horizonte. Infor-
mações: www.asbai.org.br.

Anestesiologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Anestesiologia da AMMG. In-
formações: www.samg.org.br. 51º Jornada
de Anestesiologia do Sudeste Brasileiro, 29
de junho a 1º de julho, Rio de Janeiro. Infor-
mações: www.sba.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, Belo Horizonte. Informações:
www.sif.sbacvmg.com.br.  Simpósio Inter-
nacional de Cirurgia Endovascular, 29 de ju-
nho a 1º de julho, São Paulo. Informações:
(11) 3078 4421. 42º Congresso Brasileiro
de Angiologia e de Cirurgia Vascular, 9 a 13
de outubro, Natal, RN. Informações: (84)
3221 3200.

Cardiologia – 27º Congresso da Sociedade
Mineira de Cardiologia, 6 a 8 de julho, Belo
Horizonte. Informações: www.smc.org.br.
XVI Congresso Brasileiro de Aterosclerose,
18 a 19 de agosto, Campos do Jordão, SP.
Informações: www.cardiol.br. XXXIV Con-
gresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, 29
de novembro a 2 de dezembro, Cabo de San-
to de Agostinho, PE. Informações: www.car-
dio.br. 72º Congresso Brasileiro de Cardio-
logia, 3 a 5 de novembro, São Paulo. Infor-
mações: www.cardiol.br.

Cirurgia Cabeça e Pescoço – XVI Congresso

Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 25
a 27 de agosto, Rio de Janeiro. Informações:
www.congressobrasileiroccp2017.org.br. 

Cirurgia Cardiovascular – AATS International
Cardiovascular Symposium, 8 a 9 de dezem-
bro, São Paulo. Informações: www.aats.org. 

Cirurgia de Mão – 42º Congresso Argentino e
16º Sulamericano de Cirurgia da Mão 2017,
11 a 13 de outubro, Buenos Aires, Argentina.
Informações: www.aacmyrms.org/congre-
so_anual.php. 

Cirurgia Plástica – Jornada Mineira de Cirur-
gia Plástica, 5 a 7 de outubro, Belo Horizon-
te. Informações: www.sbcpmg.org.br. 54º
Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica,
15 a 18 de novembro, Florianópolis, SC. In-
formações: www2.cirurgiaplastica.org.br. 

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, Belo Horizonte.
Informações: www.clinicamedica2017.com.br
ou (48) 3047 7614. 

Coloproctologia – Reuniões científicas do
departamento de Coloproctologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.smcprocto.com.br. 66° Congresso
Brasileiro de Coloproctologia, 20 a 23 de
setembro, Foz do Iguaçu, PR. Informações:
www.coloprocto2017.com.br.

Dermatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Dermatologia da AMMG: 19
de agosto e 7 de outubro. 2ª Dermagerais,
17 de 18 de novembro, Belo Horizonte. In-
formações: (31) 3247 1627. 2º Simpósio de
Cabelos e Unhas da SBD, 4 e 5 de agosto,
Rio de Janeiro. 72º Congresso da Sociedade

Brasileira de Dermatologia, 7 a 10 de setem-
bro, Costa do Sauípe, BA. Informações:
www.sbd.org.br.

Endocrinologia e Metabologia – Educação mé-
dica continuada do departamento de Endo-
crinologia e Metabologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3247 1605. Congresso Brasileiro
Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia,
31 de maio a 3 de junho, Rio de Janeiro. In-
formações: www.cobrapem2017.com.br. 14º
Edofeminina, 23 a 24 de junho, Porto Alegre,
RS. Informações: www.endofeminina.com.br.
XVI Latin American Thyroid Congress, 15 a
18 de junho, Rio de Janeiro. Informações:
www.lats.org. 

Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas
do departamento de Endoscopia Digestiva
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sobedmg.org.br. Gastrominas 2017,
13º Workshop Internacional de Endoscopia
Digestiva e 1º Simpósio Mineiro de Onco-
logia Gastrointestinal, 17 a 19 de agosto,
na sede da AMMG. Informações: www.gas-
trominas2017.com.br. XVI Semana Brasi-
leira do Aparelho Digestivo, 11 a 15 de no-
vembro, Brasília, DF. Informações:
www.sbad2017.com.br.

Gastroenterologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Gastroenterologia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1647 ou www.gas-
tromg.org.br. XXIV Congresso Brasileiro de
Hepatologia, 4 a 7 de outubro, Recife, PE. In-
formações: www.hepato2017.com.br. Gas-
trominas 2017, 13º Workshop Internacional
de Endoscopia Digestiva e 1º Simpósio Mi-
neiro de Oncologia Gastrointestinal, 17 a 19
de agosto, na sede da AMMG. Informações:
www.gastrominas2017.com.br. 

Geriatria e Gerontologia – Reuniões Cientí-
ficas do departamento de Geriatria e Geron-
tologia da AMMG. Informações: (31) 3247

1613. IX Congresso de Geriatria e Geronto-
logia de Minas Gerais, 24 a 26 de agosto,
Belo Horizonte. Informações: www.congres-
sodegeriatria.com.br ou (31) 2510 1012.  

Ginecologia e Obstetrícia – 57º Congresso
Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, 15 a
18 de novembro, Belém, PA. Informações:
www.febrasgo.org.br/57cbgo.

Hematologia – XXI Congresso da Sociedade
Brasileira de Transplante de Medula Óssea,
17 a 19 de agosto, São Paulo. Informações:
www.sbtmo2017.com.br. Hemo 2017, 9 a
12 de novembro, Curitiba, PR. Informações:
www.abhh.org.br.

Infectologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Infectologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br.
53º Congresso da Sociedade Brasileira de Me-
dicina Tropical, 27 a 30 de agosto, Cuiabá, MT.
Informações: www.medtrop2017.com.br. XX
Congresso Brasileiro de Infectologia, 12 a 15
de setembro, Rio de Janeiro. Informações:
www.infecto2017.com.br.

Mastologia – Reuniões do Grupo Multidisci-
plinar de Estudos em Câncer de Mama: 4 de
julho, 5 de setembro e 7 de novembro, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3247 1613.
20º Congresso Brasileiro de Mastologia, 18
a 21 de outubro, Porto de Galinhas, PE. In-
formações: www.mastologia2017.com.br.

Medicina da Família e Comunidade – 5°
Congresso Iberoamericano de MFC, 16 a 19
de agosto, Lima, Peru. Informações: www.li-
ma2017woncacimf.com.

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. 26º
Congresso Pan-Americano e 29º Congresso

AGENDA  C IENT ÍF ICA

Belo Horizonte sedia no pe-
ríodo de 29 de junho a 1º de ju-
lho, na sede da AMMG, Belo Ho-
rizonte, o XIV Congresso Mineiro
de Pneumologia e Cirurgia Torá-
cica e IV Congresso Mineiro de
Pneumologia Pediátrica. São
aguardados mais de 600 profis-
sionais de várias especialidades.
Estão previstas conferências e de-
bates sobre asma, DPOC, infec-
ções pulmonares, doenças do so-
no, da circulação pulmonar,
pneumopatias ocupacionais,
doenças do interstício pulmonar,
neoplasias do pulmão, métodos
de imagem em pneumologia,
transplante do pulmão, dentre

outros. Estão confirmadas as par-
ticipações de convidados inter-
nacionais, dentre eles Leonardo
Fabbri, professor da Universidade
de Modena (Itália); Gur Levy (Ve-
nezuela), com atuação em doen-

ças das vias aéreas e transplante
pulmonar e o Paul Noble, profes-
sor da Universidade de Duke, nos
Estados Unidos. Mais informa-
ções: www.smpct.org.br/congres-
somineiro.

Congresso de Pneumologia em Minas
Reprodução

Belo Horizonte sedia, nos dias
seis a oito de julho, o 27º Congresso
da Sociedade Mineira de Cardiolo-
gia. O tema central será a ‘Aborda-
gem das doenças cardiovasculares:
da prevenção ao tratamento’, com
os mais experientes especialistas na
área em Minas e outros estados do
país. Os tópicos mais atuais da car-

diologia do Brasil e exterior, pesqui-
sas recentes, tratamentos para di-
versos problemas que acometem o
coração, cirurgias e outros assuntos
estarão em pauta durante toda a
programação. Dentre os destaques
do congresso está confirmado o IV
Fórum de Prevenção e Promoção
da Saúde. Os artigos científicos de

cada aula ministrada durante o
evento serão disponibilizados em
DVD. Serão 26 premiações conce-
didas aos melhores temas livres do
congresso em três novas categorias:
ciências básicas, monografia para
residentes e profissionais da saúde
não-médicos. Mais informações:
www.congressosmc.com.br. 

Cardiologistas falam sobre prevenção
A Sociedade Brasileira de Infec-

tologia (SBI), realizará no Rio de Ja-
neiro, o XX Congresso Brasileiro de
Infectologia, nos dias 12 a 15 de
setembro. O encontro contará
com cerca de 3000 participantes,
entre infectologistas, hepatologis-
tas, gastroenterologistas, intensi-
vistas, clínicos gerais, pediatras, gi-

necologistas, entre outras especia-
lidades, além de estudantes de me-
dicina, possibilitando uma progra-
mação abrangente, com diversos
temais atuais da especialidade,
apresentados por palestrantes in-
ternacionais e nacionais. Dentre os
temas livres dos curós pré-congres-
so estão: ‘Atualização em hepatites

virais’, ‘Avanços no manejo da he-
patite C’ e ‘Medicina de viagem’.
Grandes palestras com médicos de
ponta da infectologia mundial tra-
zem pesquisas relevantes na área
que serão apresentadas em confe-
rências magnas, simpósios satélites
e discussões de casos. Mais infor-
mações: www.infecto2017.com.br.

Brasileiro de Infectologia em setembro

No período de 17 a 19 de
agosto, a Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), em Belo
Horizonte, sediará o Gastrominas
2017 e a 13ª edição do Workshop
Internacional de Endoscopia Di-
gestiva. Nesta edição, ainda acon-
tecerá o 1º Simpósio Mineiro de
Oncologia Gastrointestinal. 

No primeiro dia, os participan-
tes poderão assistir ao I Colóquio
entre Hepatologistas e Infectolo-
gistas de Minas Gerais e ainda fa-
zer o I Curso de Motilidade Diges-
tiva de Minas Gerais. O evento é
uma parceria entre a Sociedade de
Gastroenterologia e Nutrição de
Minas Gerais (SGN-MG), Socieda-
de Brasileira de Endoscopia Diges-
tiva – Regional Minas Gerais (So-
bed-MG), Sociedade Mineira de
Coloproctologia, Serviço de En-
doscopia Digestiva do Instituto Al-
fa de Gastroenterologia do Hos-
pital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais (IAC-
HC/UFMG) e Sociedade Mineira
de Oncologia. Mais informações:
www.gastrominas2017.com.br. 

Tiradentes (MG) recebe de três
a cinco de agosto, a IX Jornada Mi-
neira e XXI Jornada Centro Oeste de
Reumatologia. Com o tema princi-
pal: ‘Infecção em Reumatologia’, le-
vando em conta o momento atual
que o mundo vive com a dissemi-
nação de epidemias de arboviroses,
recrudescimento da tuberculose,
AIDS, doenças sexualmente trans-
missíveis e o evento adverso de nos-
sas drogas com  imunodepressão.
O encontro tem como palestra de
abertura ‘A valorização da reuma-
tologia como especialidade e do tí-
tulo de especialista’, Dentre os tópi-
cos a serem apresentados por estu-
diosos de Minas e do Brasil estão:

‘vacinação em imunossuprimidos’,
‘febre reumática hoje’, ‘Doenças in-
fecciosas como gatilho da autoimu-
nidade’, ‘Doenças oportunistas na

reumatologia’, ‘Hepatite B - quando
posso tratar meus pacientes?’, dentre
outros. Mais informações: www.jor-
nadadereumatologia.com.br.

Jornada Mineira de Reumatologia
Reprodução

Gastrominas
2017 na AMMG

Nos dias sete a nove de setem-
bro, Belo Horizonte sedia o Semi-
nário Sudeste da Associação Na-
cional de Medicina do Trabalho
(Anamt). O tema central será ‘Saú-
de Mental: o grande desafio do
médico do trabalho’ com o obje-
tivo de trazer à tona a elevada in-
cidência de adoecimento mental
frente a crescente demanda de
produção. Palestrantes da região
e convidados de outros estados
debatem a quantidade de infor-
mação hoje, sobretudo, disponível
no ambiente de trabalho facilitan-
do a comunicação que, nem sem-
pre, é facilmente entendida por
quem a absorve. Serão realizadas
mesas redondas com o que há de
mais atual sobre o tema. A relação
empregador-empregado, a sobre-
carga de trabalho, além do papel
do médico nesta área e suas con-
dutas na prática clínica serão de-
batidos. O envio dos resumos dos
trabalhos pode ser feito até 1º de
agosto. Mais informações: www.se-
minariosanamt.com.br/seminario-
sudeste.

Seminário
Sudeste Anamt



A Reunião Multidisciplinar promovida
pelo departamento Científico da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG) abriu sua
temporada 2017 com o debate sobre
‘Doenças Renais Crônicas (DRC) e obesida-
de’, no dia 18 de março. As palestras foram
coordenadas pela Sociedade Mineira de Ne-
frologia (SMN), em parceria com as Socie-
dade Brasileira de Endocrinologia – Regional
Minas Gerais (Sbem-MG), Sociedade Mineira
de Cardiologia (SMC) e Sociedade Mineira
de Medicina e Exercício do Esporte (Smexe).
O encontro celebrou o ‘Dia Mundial do
Rim’, que aconteceu em nove de março. 

Além de esclarecer estudantes de medi-
cina, médicos e demais profissionais da saúde
sobre o atual cenário da DRC, foram abor-
dados o ‘Panorama das doenças renais crô-
nicas no Brasil e no mundo’, ‘DRC e obesida-
de: associação ou causa’, ‘Relação da obesi-
dade e cardiopatias’, ‘Papel da atividade física
no controle da obesidade’, ‘Síndrome meta-
bólica e DRC: como tratar’, ‘Cirurgia bariá-
trica no tratamento da obesidade. Indicações
e excesso’, ‘Estratégicas farmacológicas, ne-
froprotetoras em pacientes obesos’ e ‘Papel
da dieta de baixo carboidrato no tratamento
da obesidade: ciência ou moda’. 

Entre as exposições foram relatados ca-
sos clínicos em diferentes situações de DRC
e como deveria ser a condução diante do
quadro apresentado. As discussões trouxe-
ram a baila qual a melhor forma de trata-
mento e as intervenções precoces que po-
deriam mudar o rumo da doença, hoje, con-
siderada uma das mais graves mundialmente. 

De acordo com o presidente da SMN,
Daniel Calazans, a DRC atinge 10% da po-
pulação mundial e afeta pessoas de todas
as idades e raças. “No Brasil a maior parte
dos diagnósticos é dado na etapa final da
doença, o que dificulta o manejo e a rever-
são do quadro do paciente. Sem falar que
temos hoje um déficit de vagas para por-
tadores da DRC que precisam de diálise
para sobreviver, o que torna o problema
ainda mais preocupante”, explicou.

Conforme a Sociedade Brasileira de Ne-
frologia (SBN), nos últimos 15 anos, mais
que dobrou o número de pacientes em he-
modiálise no Brasil. Isto se deve principal-
mente ao envelhecimento da população,
obesidade hipertensão e diabetes. 

A Reunião Multidisciplinar é promovida
pela diretoria científica da AMMG. Inscrições:
seaci@ammgmail.org.br ou (31) 3247 1619. 

A Associação Brasileira de Medicina de
Emergência (Abramede) foi eleita como a re-
presentante oficial da Medicina de Emergên-
cia junto à Associação Médica Brasileira
(AMB). A votação aconteceu dia 21 de mar-
ço, na sede da AMB, em São Paulo.

A presidente da regional Minas Gerais,
Maria Aparecida Braga, disse que se trata do
reconhecimento de quase uma década de
luta e perseverança de uma equipe que sem-
pre defendeu um estatuto moderno, seme-
lhante aos países desenvolvidos. “Trabalhamos
pela melhoria dos serviços de emergência,
qualificação e apoio ao médico emergencis-
ta.” Braga conta que a regional já iniciou o
processo de adesão como departamento da
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG).

O presidente da Abramede, Luiz Alexan-
dre Alegretti Borges, esclarece que é papel

do médico emergencista tratar e estabilizar
o quadro inicial, para em seguida acionar ou
encaminhar ao serviço ou especialista cor-
respondente. “Cabe a ele coordenar o aten-
dimento multiprofissional inicial do doente,
estabelecendo as prioridades das interven-
ções e exames a serem realizados, bem como
direcionar e solicitar avaliações aos demais
profissionais. Ele não faz atendimento am-
bulatorial posterior nem assume pacientes
internados, não existindo, portanto, conflito
com as demais áreas médicas.” Sobre as re-
gionais, Borges afirma que são as responsá-
veis pelo contato com os médicos em suas
localidades e pela disseminação do conhe-
cimento, trabalhando na defesa profissional,
capacitação, troca de experiências e educa-
ção continuada. 
4 Mais informações: www.abramedemg.com.br.

Na noite do dia 27 de março, na sede da
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG),
aconteceu, o ‘II Fórum de Estratégias para De-
fesa Profissional’, promovido pela Sociedade
Mineira de Oftalmologia (SMO). Participaram
do encontro o advogado do Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia, Carlos Magnum, e
membros da sociedade de especialidade.

O presidente da AMMG, Lincoln Lopes
Ferreira, falou da importância do associati-
vismo e do título de especialista. Segundo
ele, a oftalmologia projetou a medicina mi-
neira para todo o país. O diretor da AMMG
e da SMO, Luiz Carlos Molinari, coordenou
o debate sobre o exercício ilegal da profissão.
O advogado Carlos Magnum ressaltou que
o optometrista não é oftalmologista e não

pode receitar. A prática, no entanto, precisa
e pode ser denunciada pelos próprios oftal-
mologistas que se deparam com propagan-
das oferecendo exames, venda de óculos e
lentes de contato. 

Magnum explicou que existe um passo
a passo para denunciar: “São quatro tópicos
simples que o médico deve seguir sem re-
ceio”, avalia. Eles são: levantamento de pro-
vas; formalização da denúncia; representação
do jurídico do CBO encaminhada do Minis-
tério Público local. As informações do de-
nunciante são mantidas em sigilo. 

Outras informações sobre defesa profis-
sional e temas de interesse da especialidade:
www.cbo.net.br e na secretaria da SMO (31)
3247 1613. 
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Em foco
Proteína desvendada

O zika vírus, transmitido pela picada do mosquito
Aedes aegypti ou Aedes albopictus, teve sua replica-
ção genômica desvendada. A infecção que é trans-
mitida de uma mulher grávida ao feto ou entre pes-
soas por meio do sexo só é possível graças à proteína
NS5. A descoberta ajudará a entender como o vírus
se replica, tornando possível o desenvolvimento de
medicamentos antivirais. O trabalho foi publicado,
em março, na revista Nature Comunnications.

Estímulos eletromagnéticos
Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP)

descobriram que estímulos eletromagnéticos do cór-
tex pré-frontal do lado direito ajudam no tratamento
de zumbido no ouvido. Foram usados eletrodos para
mapear o cérebro de 40 pacientes, durante 20 sessões
de estimulação. A descoberta vai ajudar a encontrar
tratamentos mais eficazes que os tradicionais. O es-
tudo contou com parcerias com o Instituto de Ciên-
cias Cognitivas do Irã e a Faculdade de Medicina da
USP em Ribeirão Preto e já foi publicado na revista
Frontiers in Neuroscience, em agosto de 2016.

Veneno de aranha
A picada da aranha armadeira pode provocar nos

homens ereção involuntária e dolorosa que, se não
for tratada, leva à necrose do pênis em alguns casos.
Cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e da Fundação Ezequiel Dias (Funed) mos-
traram que seu veneno pode levar a um novo medi-
camento para disfunção erétil, com algumas vantagens
em relação aos já existentes no mercado. Desde o final
de 2016, a Biozeus assumiu os direitos de exploração
da molécula e uma das possibilidades é o desenvolvi-
mento de um medicamento para aplicação tópica. 

Gene do sono
Cientistas da Universidade de Washington pu-

blicaram no início de abril, na revista Science Advan-
ces, o resultado de um estudo que observou como
o gene FABP7 está envolvido na qualidade do sono.
A descoberta, segundo pesquisadores pode cruzar
com teorias de que o sono é importante para a ati-
vidade neural, o uso e o armazenamento de energia,
a memória e o aprendizado. O gene está envolvido
no que é chamado de sinalização lipídica, transpor-
tando gorduras para um núcleo celular para ativar
genes, controlando o crescimento e o metabolismo. 

Terapia com plasma
Um novo estudo coordenado pela Universidade

de Stanford, nos Estados Unidos, está apostando na
utilização de proteínas do cordão umbilical humano
para conter o avanço do Alzheimer. Testes positivos
com ratos que receberam injeção de plasma mos-
traram uma melhora da capacidade do cérebro em
se adaptar a novas informações. Os resultados foram
publicados na edição de abril da revista Britânica
Nature. A descoberta abre portas para o desenvol-
vimento de um remédio que trate de doenças neu-
rodegenerativas, com importante declínio cognitivo. 

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de

artigos médicos avaliados pelo Conselho Cien-
tífico da entidade. Nesta edição o alergista e imu-
nologista Fernando Monteiro Aarestrup fala so-
bre processos alérgicos no desenvolvimento da
asma grave. 

DEL GIACCO,SR et al. Allergy in severe as-
thma. Allergy 72,207–220, 2017.

Esse “ position paper “ da Academia Européia
de Alergia e Imunologia Clínica ( European Aca-
demy of Allergy and Clinical Immunology – EAA-
CI), publicado no início deste ano, aborda de
maneira objetiva os diversos estudos publicados
a respeito do papel dos processos alérgicos no
desenvolvimento de asma grave. 

Diversos estudos epidemiológicos demons-
traram que a sensibilização alérgica é um forte
fator de risco para a asma na infância e na idade
adulta , tanto nos países desenvolvidos como
nos países em desenvolvimento. 

A asma grave  engloba um grupo altamente
heterogêneo de pacientes que necessitam de tra-
tamento nas etapas 4-5 das diretrizes do GINA
para evitar que sua asma se torne “descontrola-
da” ou cuja doença permaneça “descontrolada”
apesar do tratamento farmacológico ter sido
adequado. 

A associação entre alergia e asma parece ser
específica aos alérgenos inalantes, particularmen-
te aos ácaros da poeira domiciliar. A sensibiliza-
ção alérgica avaliada por testes alérgicos espe-
cíficos como o teste de puntura de leitura ime-
diata ( prick test) ou por avaliação de IgE sérica
específica deve ser sempre realizada em pacien-
tes com asma. Uma clara relação quantitativa
entre a positividade dos testes alérgicos e gravi-
dade da asma foi observada em diversos estudos
tanto em adultos como em crianças. 

Uma das características fenotípicas da asma
severa resistente ao tratamento na infância é o
tamanho das pápulas observadas na leitura do
teste de puntura (prick test). Além disso, asma
alérgica na infância é muitas vezes associada com
asma grave na idade adulta. 

Os autores também relataram que existe uma
forte associação entre exacerbações de asma e
infecções virais respiratórias, e a interação entre
vírus e alergia aumenta ainda mais o risco de
exacerbações de asma. 

Outros fatores que contribuem para o de-
senvolvimento da asma incluem fumo, poluição
e exposições relacionadas ao trabalho. Portanto,
esse estudo ressalta ainda mais a importância da
realização de testes alérgicos em pacientes com
asma visando o diagnóstico e manejo terapêutico
adequados.

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

Emergência tem
representatividade

Oftalmologistas orientam defesa profissional

SGNMG comemora 70 anos

Clóvis Campos

Obesidade e doença
renal crônica preocupam

iStock

A Sociedade de Gastroenterologia e
Nutrição de Minas Gerais (SGNMG) come-
morou, no dia 20 de abril, 70 anos de sua
fundação. A instituição congrega importan-
tes nomes da especialidade e é a terceira
mais antiga entidade gastroenterológica no
Brasil. Passaram por suas gestões, profissio-
nais que fizeram história e contribuíram pa-
ra o avanço da medicina nessa área.

De acordo com o atual presidente da
SGNMG, Mário Benedito Costa Magalhães,
Minas sempre esteve à frente das descobertas

que envolvem a gastroenterologia e tem co-
mo missão, além de incentivar a parte cien-
tífica, investir no médico jovem para que ele
mantenha a qualidade no atendimento e a
constante evolução dentro da especialidade. 

Para celebrar ainda as sete décadas de
intensos trabalhos não só de cunho cientí-
fico, mas também em prol da população,
acontecerá nos dias 17 a 19 de agosto, o
Gastrominas 2017, na sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG). Mais in-
formações: www.gastrominas2017.com.br.

Aumento de casos de
pessoas com doenças
renais crônicas tem
íntima ligação com
obesidade, alerta o
presidente da SMN,
Daniel Calazans
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 No dia 24 de março, a Associa-
ção Médica de Minas Gerais
(AMMG) recebeu representantes
de suas filiadas para seu primeiro
encontro do ano. 

Estiveram presentes, os presi-
dentes Vera Helena Cerávolo de
Oliveira (Alfenas), Arinos Brasil
Duarte Filho (Barbacena), Roberto
Carlos Machado (Governador Va-
ladares), Manoel Furtado de Lacer-
da Neto (João Monlevade), José
Carlos Alves Cerqueira (Muriaé),
Cristiane Maria Coelho de Albu-
querque (Paracatu), Glauco Franco
Santana (Patos de Minas), Eduardo
Braga Souza Pereira (Uberlândia)
e Lucas Vilas Boas Magalhães (Vi-
çosa). Também participaram o vi-
ce-presidente da AMMG, Gabriel
de Almeida Silva Júnior, diretor da
AMMG e da Sociedade Mineira de
Cardiologia, Odilon Gariglio, e
presidente da Sociedade Mineira
de Otorrinolaringologia, Jaciléa
Rodrigues. 

Os convidados receberam
orientações sobre investimentos
da consultora financeira Luisa Les-
sa, diretora da L&I, empresa par-
ceira da Associação. De acordo

com ela, existem hoje no mercado
inúmeras possibilidades de inves-
timentos. “É preciso saber quais
as melhores opções, estar atento
às propostas oferecidas no mer-
cado, os ganhos e as perdas, que
devem ser sempre muito bem
orientados por quem entende do
assunto.”

Durante a reunião, os presi-
dentes das filiadas externaram

declarações de apoio à candida-
tura do presidente da AMMG,
Lincoln Lopes Ferreira, para a pre-
sidência da Associação Médica
Brasileira (AMB) demonstrando
o apreço pelo trabalho desenvol-
vido nas últimas gestões presidi-
das por ele. Os depoimentos, em
sua maioria, ressaltaram a impor-
tância da integração das filiadas
com a entidade.

Filiadas atentas sob risco financeiro

Dia cinco de abril, a Sociedade
de Medicina de Cataguases promo-
veu o I Seminário Envelhecendo
com Saúde e Qualidade de Vida. O
evento aconteceu no Hospital de
Cataguases e contou com a atua-
ção de uma equipe multiprofissio-
nal formada por José Neto (geria-
tra), Aparecida Alvim (nutricionista),
João Márcio Cesário (fisioterapeuta)
e Júlia Mazini (psicóloga). A mesa
foi coordenada pela neurologista
Glaúcia Quindere Pimentel. O pre-
sidente da filiada, Joseph Antônio
Freire, disse que foram recebidas
mais de 200 pessoas no auditório
e 150 quilos de alimentos arreca-
dados para o lar de idosos. “A ini-
ciativa reuniu profissionais da saúde
e população para levar informação
e solidariedade. Estamos cumprin-
do nosso compromisso de ampliar
experiências, conhecimento e a in-
tegração com a comunidade.”

Em Assembleia de Delegados
realizada no dia 25 de março, o
presidente da AMMG, Lincoln Lo-
pes Ferreira, comunicou aos par-
ticipantes a criação das filiadas de
Lagoa Santa e Pirapora. Para a pre-
sidente da filiada de Lagoa Santa,
Janaína Machado, nos últimos cin-
co anos nota-se uma desvaloriza-
ção do médico não só profissio-
nalmente, mas também enquanto
ser humano. “Em paralelo obser-
va-se uma tentativa de reduzir
gastos, que em nossa opinião são
investimentos na saúde, levando
a população a situações de risco,
especialmente no sistema público.
Assim, tanto médicos quanto pa-
cientes têm sido prejudicados por
uma política que, por trás do ró-
tulo humanizado, nada mais é que
uma falácia para o enfraqueci-
mento da relação entre as partes
citadas e que prejudica a ambos
em diversas maneiras”, ponderou
a médica.

Para Machado, a criação de
uma filiada em Lagoa Santa, a
exemplo do que ocorre em ou-

tros municípios, permite aos mé-
dicos observar mais de perto a si-
tuação assistencial da cidade e
atuar em parceria com a prefeitu-
ra para criar políticas de saúde
que contemplem as questões
mais urgentes e que preocupam
à comunidade. “Essas subdivisões
da AMMG podem fortalecer ain-
da mais a entidade e, por conse-
guinte, toda classe médica, ao vol-
tar foco para questões que pode-
riam passar desapercebidas em

função da grande demanda da
AMMG.”

A médica ainda reforça que
um órgão representativo para a de-
fesa dos interesses da classe médi-
ca como a AMMG está em busca
sempre do equilíbrio entre a tríade:
“profissional, usuário e gestores de
maneira que as pessoas sejam be-
neficiadas, seja com orientações
aos gestores quanto às necessida-
des técnicas, seja com atendimento
respeitoso e de qualidade, com in-
formações referentes aos trata-
mentos e condições de assistência,
seja prestando serviços especiali-
zados, seja oferecendo segurança
em ambiente com recursos neces-
sários e remuneração justa a toda
equipe de saúde”.

Para o futuro, seus integrantes
ainda vislumbram a ampliação da
rede de atendimento, estimulando
o empreendedorismo médico e in-
vestimentos de capital privado em-
presarial, valorizando a posição pri-
vilegiada da cidade entre Belo Ho-
rizonte e o aeroporto de Confins e
sua qualidade de vida diferenciada.

Cataguases une
informação e
solidariedade

Lagoa Santa e Pirapora têm sua criação aprovada

Fotos: Clóvis Campos

Representantes de filiadas assistem à palestra sobre investimentos com a consultora financeira Luisa Lessa

A presidente da filiada de Lagoa
Santa, Janaína Machado, vislumbra
importantes parcerias com a AMMG

AGENDA
União das Regionais 
da Zona da Mata 
464º - Leopoldina 20 de Maio
465º - Ponte Nova 03 de Junho
466º - Além Paraíba 24 de Junho
467º - Manhuaçu 22 de Julho
468º - Muriaé 05 de Agosto
469º - Juiz de Fora 19 de Agosto
470º - Carangola 02 de Setembro
471º - São João 

Nepomuceno 21 de Outubro
472º - Ubá 02 de Dezembro



  

O que estou lendo

“Em um mundo de tra-
jetos tão tortuosos e de tan-
tos obstáculos, Desiderata
nos auxilia na busca pelo
melhor de nós, pelo equilí-
brio, a paz de espírito e o
bem viver. Nos inspira a ter
fé e renova a esperança de
que, apesar de tudo, esta-
mos no caminho certo.”

Fotos: Clóvis Campos

“Três amigos fazem
confissões sobre sexo,
amor, casamento e traição
por e-mail. A ex-mulher de
um deles divulga os ‘me-
lhores lances’ nas redes so-
ciais, colocando em cena
os julgamentos no estilo
linchamento, tal como ve-
mos ocorrer atualmente.” 

Obras em nanquim, acrílica e óleo sobre
tela compõem a exposição da artista plástica
Scharlé, aberta ao público, no Espaço Cultural
Otto Cirne, durante os meses de abril e maio
As peças da mostra ‘Figuras Urbanas’, segun-
do a autora, estabelecem uma conversa entre
o expectador, pois as pessoas estão inseridas
no espaço urbano. 

Quando estava no meio do curso de Co-
municação Social, Scharlé percebeu o seu
gosto pelo desenho e começou a estudar a
matéria com a professora mineira Solange
Botelho. Após o término da faculdade, o
mundo artístico ganhou um espaço maior
em sua vida com uma pós-graduação em arte
contemporânea.

Passados mais de 14 anos, a artista plás-
tica têm se dedicado à pintura e baseado suas
obras no expressionismo. “Considero este
meu estilo, pois sou fascinada pelas expres-
sões das pessoas, pelos semblantes e senti-
mentos. Produzo minhas telas observando a
postura e o olhar de cada indivíduo.” 

Para a exposição ela conta ter se inspira-
do no cotidiano das pessoas. “Trabalhei com
os eventos que têm acontecido no país. De-
pendo de como estou no dia, retrato e trans-
pareço aquilo na figura e as cores também
expressam o que sinto.” 

Scharlé produz em ateliê próprio e afirma
que, de vez em quando, faz cursos para
aprender um pouco mais e matar saudades
de colegas. Entre os artistas que admira estão
o espanhol Pablo Picasso, que foi o pai da
arte moderna, segundo a artista, porque, tam-
bém conforme ela, ele enxergava além do
que as pessoas viam. Atualmente, para ela, o
francês Marcel Duchamp, que, em sua opi-
nião, foi o pai da arte contemporânea, des-
pertava sentimentos. 

Pela primeira vez na Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), já participou de

mais de 100 exposições e tem obras fixas em
sete locais de Belo Horizonte. Para a artista,
viver somente de arte depende muito da re-
gião: “Em BH, por exemplo, a pessoa precisa
ser reconhecida mundialmente, correr atrás,
porque a jornada é difícil”. Interessados em
adquirir as telas podem contatar a artista di-
retamente. 

A mostra ‘Figuras urbanas’ fica exposta até
o final do mês de maio, de 8h às 20h, de se-
gunda a sábado. O Espaço Cultural 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. Mé-
dicos não associados e artistas não médicos
podem utilizar o espaço, dependendo da dis-
ponibilidade na agenda. Interessados devem
entrar em contato com a Assessoria de Co-
municação, pelo telefone (31) 3247 1608 ou
e-mail comunicacao@ammg.org.br.

‘Cumplicidade’

No mês de março, o Espaço Cultural Ot-
to Cirne recebeu as obras da artista plástica
Valdete Lino. Com a mostra ‘Cumplicidade’,
ela apresentou uma série de pinturas em óleo
sobre tela, tinta acrílica e textura. O nome da
exposição, segundo a artista, está relacionado
às situações avassaladoras da vida que nos
cobram posicionamentos. Ela entende a cum-
plicidade como uma engrenagem que nos
faz coniventes e colaboradores, na dor ou na
alegria. 

Sua inspiração é a vida! Ela afirma buscar
a natureza e a figuração humana. Sobre estilo,
gosta de todos, o que, em sua opinião, gera
até certa dificuldade ao produzir as peças.
“No momento estou usando mais a abstra-
ção em minhas telas”, conta. Entre as figuras
que admira, está a pintora e desenhista bra-
sileira Tarsila do Amaral. 

No dia sete de maio foram co-
memorados o ‘Dia Nacional da
Saúde Ocular’ e o ‘Dia do Oftal-
mologista’. A Sociedade Mineira de
Oftalmologia (SMO) e o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia (CBO)
alertaram a população para os
principais cuidados com a visão.

Segundo o diretor da SMO,
Luiz Carlos Molinari, a atenção
com a saúde ocular deve aconte-
cer durante todas as fases da vida.
Têm início na gestação, nos cuida-
dos com a mãe durante o pré-na-
tal, e nos recém-nascidos subme-
tidos ao teste do olhinho, capaz de
detectar, ainda na maternidade,
doenças como catarata congênita,
tumor e glaucoma. Molinari aler-
tou que a criança deve ser encami-
nhada ao oftalmologista antes de
completar um ano, para que possa
desenvolver uma visão de qualida-
de e prevenir a cegueira infantil. 

Levando-se em conta que o
olho também envelhece, dos 13
aos 20 anos de idade os problemas
de refração são mais frequentes,
assim como o ceratocone, comum

neste período da vida. De acordo
com o especialista, tais irregulari-
dades visuais podem ser solucio-
nadas com cirurgias. “Aos 40 anos
o oftalmologista é procurado para
solucionar as dificuldades de visão
de perto; a presbiopia, conhecida
como ‘vista cansada’. Por volta dos
60 ou 65 anos podem surgir pro-
blemas com a perda da transpa-
rência do cristalino, ou catarata,

um risco real de cegueira, reversível
com o auxílio de cirurgia e implan-
te de lente intraocular”, esclarece. 

Para o diretor da SMO, alguns
problemas demandam maior aten-

ção, como nos casos de pacientes
usuários de lentes de contato, que
passaram por cirurgia refrativa, com
miopia, glaucoma de difícil controle
e portadores de retinopatia diabé-
tica ou degeneração macular rela-
cionada à idade (DMRI). Nestes ca-
sos as consultas com o oftalmolo-
gista devem ser regulares, para
acompanhamento, e não apenas
anuais. “É possível prevenir e tratar
muitas enfermidades. Quando o
cuidado é iniciado precocemente
as chances são ainda maiores. O
exame é um ato médico e só deve
ser realizado pelo oftalmologista.”

Molinari acrescenta que no dia
a dia algumas medidas são simples
e contribuem para evitar doenças
oculares. Mediante qualquer quei-
xa, como dor, olhos vermelhos ou
falhas na visão, deve ser procurado
um oftalmologista.

‘Otto Cirne’ recebe
‘Figuras urbanas’ Alessandra de 

Siqueira Carneiro
Estudante de medicina

Desiderata

Max Ehrmann (Editora Sextante)

Cláudio Salum
Cirurgião plástico

O tribunal da quinta-feira

Michel Laub (Companhia das

letras)
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Reprodução

Rozana de Fátima
Gonçalves
Alergista

A elegância do ouriço

Muriel Barbery (Companhia das 

Letras)
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“O livro conta a história
de uma zeladora de um
prédio de luxo em Paris
que mantém escondida
sua condição intelec-
tual. Ela se encontra
com uma moradora
jovem que resolveu
suicidar aos 13
anos por não ver
um sentido para
sua vida.”

Oftalmologistas pedem cuidados com a visão

Para o diretor da SMO, Luiz Carlos Molinari, a atenção com a saúde ocular
deve acontecer durante todas as fases da vida

Clóvis Campos

Médicos alergistas fizeram um
alerta durante a ‘Semana Mundial
da Alergia’, comemorada de dois
a oito de abril, sobre ‘A agonia da
urticária: o que fazer quando a co-
ceira e os inchaços não vão embo-
ra’. Em Belo Horizonte, especialis-
tas da Associação Brasileira de
Alergia e Imunologia – Regional
Minas Gerais (Asbai-MG) realiza-
ram encontros científicos com pro-
fissionais da área e estudantes de
medicina, além de orientações em
entrevistas para a população.

De acordo com a Associação
Brasileira de Alergia e Imunologia
(Asbai), cerca de 20% da popula-
ção apresentam um episódio de
urticária em algum momento da
vida. Ela se manifesta por meio de
lesões avermelhadas na pele, que
coçam muito e incomodam bas-
tante. Podem ter tamanhos dife-
rentes e se juntar formando placas,

que variam o tempo, conforme a
etiologia ser descoberta.

Segundo o presidente da As-
bai-MG, Eduardo Magalhães de
Souza Lima, em algumas pessoas
a urticária pode vir acompanhada
de edema, chamada de angioe-
dema, que pode aparecer em
qualquer parte do corpo. Na
maior parte das vezes não apre-
senta prurido. Pode ser acompa-
nhado de dor, quando acomete
articulações.

Lima explica que existem várias
alternativas para o tratamento, tan-
to para as mais simples como para
aquelas mais complexas, que são
resistentes ao uso de antialérgicos.

Outra importante contribuição
para os pacientes é o livro ‘Doutor
tenho urticária’, lançado em 2016,
disponível para download no site:
www.asbai.org.br/imageBank/dou-
tor-eu-tenho-urticaria_final.pdf.

Médicos alergistas falam sobre urticária

Arquivo Pessoal

Especialistas discutem o tema em encontros científicos e fazem alerta a população 



Remetente: Associação Médica de Minas Gerais - Av. João Pinheiro, 161 - Centro - CEP 30130-180 -  Belo Horizonte - MG
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CULTURA

A edição do projeto ‘Terça Cul-
tural’ do dia 25 de abril trouxe o
tema ‘No mundo da superinfor-
mação: podemos acreditar na ciên-
cia?’. A cirurgiã e especialista em
nutrição Maria Isabel T. D. Correia
discutiu sobre a veracidade e a
qualidade dos dados que circulam
nas diversas mídias, sejam elas cien-
tíficas ou não. Ela levantou ques-
tões como: no que confiar e o que
realmente aproveitar quanto se tra-
ta de medicina. 

Um convite para uma enquete
online abriu a palestra. Os partici-
pantes responderam a respeito de
seus hábitos de pesquisa e Correia
foi apontando, por meio de esta-
tísticas, como pode ser frágil o con-
teúdo encontrado em diversos
meios: “A mídia, por exemplo, po-
de ter um grande impacto, propul-
sionando o lado negativo das coi-
sas. Posso citar a indústria alimen-
tícia. Um estudo com crianças co-
locou o mesmo produto em um
pacote de marca famosa e em ou-
tro sem logomarca. O preferido foi
o mais conhecido em detrimento

daquele idêntico que não tinha um
apelo comercial”. 

Correia contou que, embora
hoje o maior número de usuários
de redes sociais acesse o conteúdo
em vídeo veiculado no Youtube
(são cerca de 2 milhões de pessoas
assistindo a 6 bilhões de horas de
vídeos todo mês), a produção de
material por cientistas, mas tam-
bém por leigos, é enorme. São mi-

lhares de textos e postagens, muitas
vezes sem fonte, sem crédito. As
pessoas copiam, colam, comparti-
lham, comentam, acrescentam in-
formação. “Como então interpretar
isto?”, questionou a médica. 

Do ponto de vista científico,
a especialista avaliou que há duas
vertentes a serem consideradas
quando se fala em divulgação: “A
publicação de dados de pesquisa

é feita com alarde e às vezes há
total silêncio, ou seja, somente nos
meios onde o tema circula. Pare-
ce, em certos momentos, haver a
opção pelo sensacionalismo, mais
do que pela real importância do
impacto que os achados da ciên-
cia trazem ao mundo contempo-
râneo”, relatou. Segundo ela, o
médico deve verificar as fontes,
avaliar o processo da pesquisa. “E
gente como a gente, os leigos, de-
vem sempre procurar profissio-
nais de referência para atendê-
los”, concluiu. 

Saúde e espiritualidade

Excepcionalmente no mês de
maio, o ‘Terça Cultural’ acontece-
rá em uma quarta-feira e será dia
24, às 19h30, na sede da Associa-
ção Médica de Minas Gerais. A
pediatra e palestrante mais conhe-
cida como Dra. Filó abordará o
tema ‘Saúde e espiritualidade’. In-
formações e inscrições: tercacul-
tural@ammgmail.org.br ou pelo
telefone (31) 3247 1619

Clóvis Campos

Para Correia, a mídia pode ter um grande impacto, propulsionando 
o lado negativo das coisas

Especialista discute a superinformação




