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Dificuldades do setor de saúde impactam na emergência, resultando na
falta de condições dignas para o exercício da medicina. Médicos sofrem
violência, processos cíveis e criminais e vivenciam situações desumanas
na assistência. Orientação adequada à população para procura dos
serviços, desospitalização, comunicação eficaz e investimentos na
formação e capacitação profissional estão entre algumas alternativas. 
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A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) firmou convênio com a Conces-
sionária Forlan, em Belo Horizonte. Asso-
ciados possuem até 25% de desconto na
compra de veículos Ford, na rede. Os valo-
res dos automóveis e as reduções nos pre-
ços variam de acordo com a política mensal
da montadora e o modelo do carro. “De-
pendendo do veículo, o associado ainda
pode ganhar emplacamento, vale combus-
tível e acessórios, dentre outros serviços
grátis. Estamos empenhados em ampliar os
benefícios financeiros, por meio de propos-
tas que sejam significativas para nossos mé-
dicos”, explica o diretor de Benefícios da
AMMG, Paulo Bastianetto.

A oftalmologista Emília Josephina Colosi-
mo já utilizou o serviço e diz que está muito
satisfeita. “Houve facilidade de acesso, sem

complicações. Fui muito bem atendida.
Acredito que ações como essas trazem
vantagens concretas e valorizam o médico
individualmente.”

Os telefones para contato são: Forlan
Barão (2122 8039 ou 2122 8033) e Pam-
pulha (4009 4031 ou 4009 4026). Informa-
ções no Setor de Relacionamento com o
Associado da AMMG: (31) 3247 1631.

Documentos necessários

Declaração de sócio emitida na ‘Área
do Associado’, no site da AMMG. Compro-
vante de endereço, RG, CPF e carteira do

Conselho Regional de Medicina de Minas Ge-
rais (CRM MG).

Parceria dá descontos em automóveis

Clube de Corrida AMMG

Arte Forlan
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Em parceria com a Experience Infinity e a
Endorfina, a Associação promove o ‘Clube de
Corrida AMMG’. Os médicos inscritos já agen-
daram suas avaliações para iniciarem os trei-
nos. As vagas permanecem abertas para todo
o estado, disponíveis para associados e fami-
liares que desejam praticar o esporte com
orientação adequada. 

O homeopata Eduardo Filgueiras afirma
que a iniciativa é muito boa, propiciando ao
médico a oportunidade de, além de indicar,
praticar uma atividade física. “Já tenho costu-
me com a modalidade e esta supervisão téc-
nica será positiva. Pretendo encontrar um es-
tilo para manter a corrida, que para mim é
uma forma de lazer.”

Os serviços oferecidos pelo ‘Clube de Cor-
rida AMMG’ incluem treinos diários e encontros
mensais, acompanhamento individual, acesso
ao calendário nacional e internacional de cor-
ridas, eventos personalizados, aplicativo SisRun
e assessoria esportiva. Para participar solicite a
ficha de cadastro e agende a avaliação. Mais in-
formações: (31) 3247 1631.
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GENTE NOVA
A As so ci a ção Mé dica de Mi nas Ge rais dá as boas-
vindas a seus 76 no vos as so ci a dos:
Edson César Pereira Ferreira
Eduardo Azevedo de Castro
Eduardo de Carvalho Barbosa
Eduardo Ferraz Veloso Júnior
Edvaldo Martins Coelho de Souza
Efraim Lunardi Flam
Eli Gesiel R. de Andrade Filho
Eliane Gava Machado
Elielson Chrispim C. de Oliveira
Elisa Ferreira Vidal
Elisa Fontes Ramos
Elizângela Silveira S. de Andrade
Ellias Magalhães e Abreu Lima
Eloísa Karine Braga de Castro
Elvira Maria Bertges Fávero
Emanuele Alves da Silva
Emerson dos Santos Costa
Emilia Correia Souto
Enguer Beraldo Garcia Júnior
Erika Aparecida de Miranda
Erika Vanessa Oliveira Costa
Érika Vilela Barbosa Figueiredo
Ester Ramos Ribeiro
Everson Pereira Cerqueira
Fabiana Gomes Lopes
Fábio de Melo Morando
Fábio Oliveira Cury
Fausto José Solis Carvalho
Felipe César Costa
Felipe de Oliveira Silva
Felipe Guilherme N. Garcia
Felipe Gustavo Gomes
Felipe Pinheiro Bottrel
Felipe Ribeiro Maciel
Felipe Sad Salomão Martins
Felipe Soares Gomes Timo
Felipe Vale de Araújo
Fernanda Bretz G. dos Santos

Fernanda Cotrim Stefanelli
Fernanda de Carvalho Praça
Fernanda de Melo
Fernanda de Souza Silva
Fernanda Deodato Rosa Lima
Fernanda Eleutério Oliveira
Fernanda Felipe Cruvinel
Fernanda Fonseca Martins Costa
Fernanda M. Lamounier Fernandes
Fernanda Ribeiro Santos
Fernando Antonio Vieira Leite
Fernando Borges Honorato
Fernando de Azevedo Lamana
Fernando Elias Mosci Sader
Fernando M. Penna de M. Amaral
Filipe Calais Pereira
Filipe Camargo de Carvalho
Filipe Reis Pedra
Filipe Vieira Ferreira
Flauzer Franco Souza
Flávia Carvalho Cardoso Costa
Flávia Emy Onaga R. de Souza
Flávia Lage Gonçalves
Flavia Rocha Paes
Flávio de Vasconcellos Teodoro
Flávio Fonseca Gonçalves
Flávio Henrique A. de Castro
Flávya Letícia Teodoro Santos
Francine Edwiges Rocha Batista
Frederico Malta Lage Reggiani
Gabriel Antônio Matos
Gabriel Costa Ozanan
Gabriel Henrique G. Carneiro
Gabriel Martins Cruz Campos
Gabriela Assunção Goebel
Gabriela Morgana G. Cerqueira
Gabriela Neves Palermo
Gabriela Sousa de Araújo

Cartas

 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
Aparelho Ecocolodoppler
Único dono, seminovo, da Esaote-My Lab 40, com uma
sonda cardio-adulto e carrinho. Contato, Dr. Mauro
Fouad Haikal: (35) 3271 1588.

Aluguel apartamento
Apartamento de 1 quarto, 1 vaga de garagem no bairro
Gutierrez, Belo Horizonte. Contato, Dr. Rodrigo Moreira
Rios: (31) 99239 2835.

Aluguel de sala 
Com ar-condicionado, banheiro privativo, secretária,
internet, condomínio e energia elétrica incluídos. Praça
Sete, em BH. Contato, Dra. Carla Corina Barroso Ma-
chado, tratar com Leonardo: (31) 3271 4434 / (31)
98726 2818.

Compartilhamento de consultório
Disponibilizo horários em consultório de alto padrão
para atendimento clinico ou procedimentos, no bairro
Anchieta, próximo a Igreja Nossa Senhora do Carmo.
Contato, Dra. Renata Zac: (31) 98771 1010.

Horários em consultório
Alugo horários para todas as especialidades clínicas, de
segunda a sexta, no período da tarde, no Edifício Med
Center, no bairro Santa Efigênia, com garagem. Contato,
Dra Maria Isabel Dias: (31) 3224 0514 / 98883 4962.

Locação de consultórios
Consultórios montados e disponíveis para locação, par-
cial ou mensal. Ambiente com infraestrutura completa.
Contato: Dr. Mussi Assad, tratar com Marilda ou An-
derson: (31) 2515 5600 / 2515 5624.

Sublocação de consultório 
Sublocação de turnos manhã e tarde para consultórios
médicos, informatizados, equipados com ar-condicio-
nado, secretária, telefonista, sistema eletrônico de mar-
cação e atendimento, no Centro de Santa Luzia, MG.
Contato: Dra. Jacqueline Kelle, tratar com Wendria: (31)
3649 2006 / 98897 2716.

Troco apartamento
Troco apartamento de 2 quartos, 1 suíte, varanda, ótima
garagem, 79m2. No melhor ponto central de Lavras,
MG. Fase de acabamento, em frente a um grande pré-
dio de consultórios, por um apto com menos de 15
anos de construção, bem localizado em Belo Horizonte.
Contato, Dr. Eugênio Gomes, tratar com Lúcia: (35)
3822 4955.

Venda de apartamentos
Vendo 1 apto de 2 quartos no bairro Santa Tereza com
2 vagas de garagem; 1 apartamento de 2 quartos no
bairro Concórdia, com 2 vagas de garagem e 1 apto
de 2 quartos no bairro Fernão Dias, com 1 vaga de
garagem. Contato, Dr. Rodrigo Moreira Rios: (31)
99239 2835.

Venda de imóveis
Vendo 1 apartamento no bairro buritis, 150 metros.
Prédio 100% revestido, 3 quartos, lavabo; DCE, 3 vagas,
2 unidades por andar, preço: R$ 695.000 e 1 chácara
em Itabirito, MG, com chacreamento fechado e portão
de acesso. Lote de 10 mil m2; topografia com leve de-
clive; riacho ao fundo pertencente ao terreno, preço:
R$ 120.000. Contato, Dr. Carlos Gomes Hermont: (31)
99289 1138. 
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O Jornal da AMMG é uma publicação bimestral,
com tiragem de 17.000 exemplares. É proibida a re-
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Expediente

Ao leitor
No site da AMMG, no es-

paço ‘Área do Associado’ é
possível atualizar o seu ende-
reço residencial e comercial,
contatos telefônicos, e-mail e
outras informações como tí-
tulo de especialista e estado ci-
vil. Acesse www.ammg.org.br e
mantenha seus dados em dia.

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

Antes de 1960, a emergência se traduzia em
um simples elo na cadeia de prestação de cuidados
na área de saúde. Não existiam sistemas integrados
de atendimento, nem programas de treinamento
específicos para as equipes. A responsabilidade foi
distribuída entre os médicos, independente da sua
especialização ou nível de formação.

Durante a década de 60, os esforços para or-
ganizar e melhorar a prestação de cuidados da
emergência começaram com movimentos simul-
tâneos, em países desenvolvidos. Isto ocorreu
paralelo aos avanços em tecnologia, métodos
diagnósticos e terapêuticos, fornecendo opor-
tunidades de reconhecimento e tratamento das
emergências médicas. Sistemas integrados hori-
zontalizados passaram a ser pensados em res-
posta aos sistemas verticais vigentes. Ao mesmo
tempo, pioneiros da medicina de emergência
começaram a criar treinamentos para os médicos
preocupados com este campo. 

O crescimento do interesse público sobre as
condições precárias da infraestrutura de atendi-
mento resultou em pressão política para financia-
mento de programas, para o desenvolvimento de
sistemas integrados de cuidados nas emergências.

Quarenta anos depois, houve uma evolução
para uma disciplina coerente. Os cuidados, atual-
mente, são coordenados por meio de sistemas in-
tegrados, em rede. “Estes são especificamente pro-
jetados para minimizar morbidade, mortalidade
e incapacidade no maior grau possível de acordo
com a disponibilidade local de recursos”. O trecho
de publicação da Organização Mundial de Saúde,

de 2006, descreve exatamente nossos problemas
e nos faz entender que estamos há mais de quatro
décadas atrasados. Demonstra claramente que
não precisamos desenvolver soluções. Estão pron-
tas! Apenas precisamos colocá-las em prática. Por
meio da vontade política, do comprometimento
dos envolvidos, do entendimento e respeito à es-
pecialidade Medicina de Emergência. 

O emergencista com formação e titulação
reduz a morbidade, mortalidade e custos, porque
este profissional está capacitado para tomar de-
cisões também nos critérios de internação e alta,
além de priorizar o atendimento, o fluxo dos pa-
cientes e atuação médica nas emergências. 

Temos ilhas nas quais o sistema integral ho-
rizontalizado já foi implantado e dá resultados,
garantindo a sustentabilidade. Demoraremos
muitos anos nessa implantação e na disponibi-
lização de equipes em todas as unidades, mas a
especialidade Medicina de Emergência finalmen-
te é uma realidade e o desenvolvimento global
de cuidados em emergência descortina grandes
desafios e oportunidades. 

Diretora Financeira da Associação 
Médica de Minas Gerais

Editorial

Desafios na
Medicina de
Emergência

Timbro Comunicação

Em destaque
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Maria Aparecida Braga*

A presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Maria Inês de Miranda Lima, e o
diretor Adjunto de Defesa do Exercício Profissional para Assuntos de Remuneração e diretor de
Atendimento ao Associado da Associação Médica Brasileira (AMB), Márcio Fortini, participaram no
dia 15 de junho, da Reunião do Conselho Deliberativo da AMB, em Vitória (ES), com a presença dos
presidentes das federadas e das sociedades de especialidades. Em pauta, temas relativos à moratória
de novos cursos de medicina, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM), o Revalida, o Exame Nacional Obrigatório de Proficiência em Medicina para os recém-
formados, e a importante participação das entidades nas decisões políticas em prol dos médicos.

A decisão do Ministério da Educação
em suspender a publicação de novos edi-
tais para a abertura de cursos de medicina
por um período de cinco anos, vem ao en-
contro das constantes críticas das entida-
des médicas em relação ao sucateamento
do ensino na área. É fundamental que es-
tejamos atentos à luta por melhores con-
dições do ensino que, em um futuro não
muito distante, refletirão no atendimento
de nossa já tão sofrida população. 

Um dado alarmante mostra os perigos
dessa má formação. Dos 2.636 médicos
que participaram da prova do Conselho
Regional de Medicina de São Paulo, em
2017, cerca de 35% acertaram menos de
60% das 120 questões da prova, porcen-
tagem considerada mínima para a aprova-
ção. O quadro fica pior quando se desco-
bre que 88% dos recém-formados não sou-
beram interpretar nem mesmo o resultado
de uma mamografia.

Temos hoje, no país, 136 mil alunos de
medicina, dos quais 85 mil estudando em
faculdades privadas. Anualmente são aber-
tas 30 mil vagas, que estão longe de atender
à demanda. Muitas dessas escolas vieram
sem professores doutores suficientes e sem
hospitais universitários correspondentes, e
assim, o acadêmico vai para o mercado de
trabalho totalmente despreparado. O nú-
mero comprova que a abertura indiscrimi-
nada de novas faculdades, sobretudo, sem
a menor infraestrutura não pode persistir. 

Não precisamos de mais médicos, mas
sim de investimentos na formação. Focar
na humanização da relação médico x pa-
ciente e na importância da escuta, inserir
na grade conhecimentos de saúde pública,
gestão e sobre a complexidade do nosso
mercado de trabalho.

Essas e outras discussões estiveram em
pauta nos dias 26 e 27 de junho, em Bra-
sília, durante o Encontro Nacional das En-
tidades Médicas, com o objetivo de definir
nossos pleitos, fortalecer as entidades para
lutar pelo exame de proficiência, carreira
de médico e valorização da classe. 

Vale destacar que, além da discussão so-
bre a qualificação, se reveste de igual impor-
tância a estruturação do sistema de saúde,
a distribuição dos profissionais no interior,
a adequação das condições
de trabalho e a carreira de
médico de estado.

PresidentePalavra da

Maria Inês 
de Miranda Lima
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*Filiados entre 17 de abri  de 2017 e 28 de fevereiro de 2018



A Biblioteca Virtual da Associação Médica
de Minas Gerais (BV AMMG) participou do XV
Congresso Mineiro de Pediatria, de seis a nove
de junho, e da XX Jornada Mineira de Psiquiatria,
de 14 a 16, no mesmo mês. A presença do ser-
viço nos eventos faz parte da parceria da AMMG
com as sociedades de especialidades. “Ao visitar
nosso estande o médico toma conhecimento
das inúmeras possibilidades de pesquisa e con-
teúdo que tem disponível por meio da Biblioteca.
Muitos ainda desconhecem ou têm dúvidas e se
surpreendem com sua eficácia”, explica a coor-
denadora do setor, Miriam Carvalho. 

Durante o evento da Associação Mineira de
Psiquiatria (AMP), na AMMG, os profissionais
da Biblioteca Virtual fizeram o cadastro de usuá-
rios e ministraram breves treinamentos em bases
de dados de medicina. Já no Palácio das Artes,
a equipe de bibliotecários destacou o suplemen-
to da Pediatria na Revista Médica de Minas Ge-
rais. “É muito gratificante termos em mãos, para
entrega imediata, publicação dos anais do Con-
gresso Mineiro de Pediatria, reunindo os 350
trabalhos científicos inscritos”, conta Carvalho.
Ela explica que a Revista Médica se encontra in-
dexada nas bases de dados Lilacs - Literatura La-
tino-Americana e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde; Periódica - Índice de Revistas
Latino-americanas e Latindex - Sistema Regional

de Información em Línea para Revistas Científi-
cas de América Latina, el Caribe y Portugal.

Para a presidente da Sociedade Mineira de
Pediatria (SMP), Maria do Carmo Barros de Me-
lo, ter o suplemento em uma revista indexada
é um atrativo a mais e que estimula o número
de submissões de resumos de temas livres, au-
mentando as inscrições. “Recomendamos esta
alternativa às demais sociedades de especiali-
dades. Nosso suplemento atendeu aos anseios
dos participantes.” A assessora da presidência

da SMP, Raquel Pitchon, acrescentou que o ser-
viço da Biblioteca Virtual contribui fortemente
para o aprimoramento e o avanço na dissemi-
nação do conhecimento médico para o asso-
ciado. “A atuação altamente profissional per-
mite ações integradas entre as sociedades mé-
dicas e a AMMG, visando o acesso facilitado às
melhores evidências científicas.”

A revista médica e seus suplementos podem
ser acessados no endereço: www.rmmg.org/Ho-
me. Informações: (31) 3247 1633.
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Equipe da Biblioteca Virtual da AMMG atende público médico durante o Congresso Mineiro de Pediatria

Gláucia Rodrigues

Biblioteca atua em eventos das sociedades
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A Associação de Apoio a Residência Médica
de Minas Gerais (Aremg) e a Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG) assinaram, em junho,
acordo de cooperação técnico-científica, que
permite aos associados da Aremg usufruirem
dos serviços oferecidos pela Biblioteca Virtual
da AMMG.

Inicialmente será autorizada a participação
dos supervisores e/ou preceptores e um médico
residente por programa. Por se tratar de um
projeto piloto, o convênio tem duração de um
ano, podendo ser prorrogado. “Após este pe-
ríodo vamos avaliar a utilização e os benefícios
gerados para continuidade”, explica a coorde-
nadora de cursos da Aremg e infectologista Tâ-
nia Marcial. Para ela, a parceria incentiva, por
meio da Comissão de Residência Médica local,
a formação de médicos residentes, com ênfase
nas cidades do interior. 

Para a utilização não será necessária implan-
tação de nenhum software, o médico não terá vín-
culo associativo com a AMMG, nem arcará com
nenhum custo referente ao convênio. Para escla-
recer as dúvidas e orientar quanto a utilização do
benefício, a equipe da AMMG fez contato telefô-
nico com os coordenadores de todos os serviços
e já está agendando os treinamentos. As vagas que
não forem preenchidas poderão ser remanejadas. 
4 Mais informações: (31) 3247 1631.

Associações fecham acordo de cooperação
Clóvis Campos

Dia 19 de junho, aconteceu a reunião de
Defesa Profissional das Sociedades de Especia-
lidades e Federadas da Associação Médica Bra-
sileira (AMB), na sede da entidade. O diretor
Adjunto de Defesa do Exercício Profissional pa-
ra Assuntos de Remuneração da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG) e de Atendi-
mento ao Associado da AMB, Márcio Fortini,
participou do encontro. 

Fortini destacou que a reunião foi bastante
produtiva, com discussões sobre pacotes de ope-

radoras que privilegiam o mau prestador, for-
mulário online da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), renomeado FormRol, e a
nova dinâmica da Câmara Técnica de Implantes. 

Quanto ao Grupo de Trabalho de Remune-
ração, a AMB propôs que as sociedades de es-
pecialidades elaborem e iniciem projetos pilo-
tos, que deverão ser amplamente divulgados
pelas entidades. A próxima reunião já está agen-
dada para o dia sete de agosto, na sede da AMB,
em São Paulo. 

Entidades debatem defesa profissional

A coordenadora de cursos
da Aremg, Tânia Marcial,
valoriza a educação
continuada nos hospitais
credenciados, por meio de
parceria com AMMG
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A presidente da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
Maria Inês de Miranda Lima, o di-
retor Adjunto de Defesa do Exer-
cício Profissional da AMMG, Már-
cio Fortini, e a 1ª secretária da
AMMG, Regina Fátima Eto, parti-
ciparam, dias 26 e 27 de junho, na
sede da Associação Médica de
Brasília (AMBr), do XIII Encontro
Nacional das Entidades Médicas
(Enem). 

Para a presidente da AMMG,
foi uma oportunidade única para
debater em âmbito nacional ques-
tões de extrema relevância. Na
pauta, temas como a formação
médica, a prestação de trabalho
no Sistema Único de Saúde (SUS)
e na saúde suplementar, a criação
da Carreira de Médico de Estado
e os modelos de gestão de siste-
mas de saúde e financiamento. “O
encontro abriu espaço para diá-
logos necessários ao desenvolvi-
mento da medicina de qualidade
em nosso país. Estratégias foram
apresentadas, visando atender aos
anseios da categoria e consequen-

te melhora da assistência prestada
à população”, afirmou Lima.

Conforme divulgou a AMB,
um documento único com as
principais conclusões do encon-
tro está sendo elaborado. O rela-
tório final será encaminhado às
autoridades e também aos candi-
datos a cargos eletivos nas elei-
ções gerais de 2018. O objetivo
da entidade é contribuir com a
formulação de iniciativas de de-
fesa da saúde e da medicina em
todo o território nacional.

Dia cinco de junho, o presiden-
te da Associação Médica Brasileira
(AMB), Lincoln Lopes Ferreira, es-
teve reunido com o presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Cláudio Lamachia, na sede
da OAB, em Brasília.  

O objetivo do encontro foi en-
tender os aspectos jurídicos que
dão suporte à existência do Exame
da Ordem (para advogados forma-
dos) e identificar possibilidades pa-

ra o modelo desejável pelas entida-
des médicas. Segundo o presidente
da AMB, existem atualmente no
Brasil 454 mil médicos registrados
nos Conselhos Regionais e cerca de
31 mil vagas de cursos de medicina.
“O Exame Nacional de Proficiência
em Medicina será um filtro para ga-
rantirmos qualidade dos médicos
que irão atuar no mercado. Profis-
sionais sem o preparo, conheci-
mento e técnica necessários sobre-

carregam o sistema de saúde, pois
pedem exames desnecessários, au-
mentam os períodos de internação
e são pouco resolutivos.” 

Ferreira acrescentou que o exa-
me de proficiência em medicina
precisará ter uma dinâmica própria
para atender às especificidades da
carreira. Em um primeiro momento,
a AMB tem como foco a criação do
exame, e a forma como será imple-
mentado ainda será debatida.

Enem propõe estratégias para a saúde

AMB avalia Exame Nacional de Proficiência

Timbro Comunicação
No dia nove de junho, o Teatro

Oromar Moreira, na Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
ficou lotado com a presença de
acadêmicos de medicina de várias
faculdades da capital e do estado,
durante o Curso de Emergências
Clínicas e Cirúrgicas no Pronto
Atendimento, promovido pela So-
ciedade de Acadêmicos de Medi-
cina de Minas Gerais (Sammg).
Médicos experientes apresentaram
aulas sobre o choque anafilático,
acidentes com animais peçonhen-
tos, trauma, sepse, abdome agudo,
dentre outros temas. “A atenção
do estudante deve ser dobrada,
pois suas atitudes precisam ser to-
madas com cuidado e rapidez.
Muitas vezes, o preparo que o pro-
fissional tem vai decidir o futuro
do paciente e, neste curso, procu-
ramos abordar os principais aco-
metimentos que iremos encontrar
no PA, logo que sairmos da facul-
dade. Oportunizamos, assim, uma
atualização que mostrou aos pre-
sentes como conduzir os principais
casos”, explicou o presidente da
Sammg, Bernardo Lacchini.

A grande novidade ficou por
conta da simulação com acadêmi-
cos de medicina, realizada pela Li-
ga Acadêmica de Treinamento de
Habilidades e Simulação Realística
em Saúde (Simuliga) da Faculdade
de Minas (Faminas-BH). Durante
o coffee break, um acadêmico,
membro da Liga, simulou um en-
gasgo e pediu ajuda para os con-
gressistas presentes, que não se in-
timidaram com a cena. Logo após
o ocorrido houve um debate sobre
a importância da simulação realís-
tica para o curso de medicina. 

Para o diretor de comunicação
e marketing da Sammg, Tiago An-
tônio dos Santos, a iniciativa teve co-
mo objetivo proporcionar a vivência

de habilidades técnicas, despertar a
assistência à vítima e relacionar à
teoria ao dia a dia. “Além disso, in-
centivamos a reflexão sobre a prá-
tica médica, promovemos a integra-

ção entre os participantes e aproxi-
mamos o acadêmico de situações
reais e inesperadas do cotidiano.” 

Durante o evento foram reali-
zados sorteios de cursos e brindes

por meio da rede social Workpla-
ce, que garante ao acadêmico a
chance de estar próximo dos pro-
fissionais de saúde mais capacita-
dos de Minas Gerais e da AMMG.
“Toda a infraestrutura do ambiente
foi um grande diferencial para o
sucesso do curso. Tivemos expo-
sição de livrarias, premiação de
pôsteres e a realização de concur-
so literário”, comemorou Lacchini.

A Biblioteca Virtual da AMMG
e o Workplace marcaram também
presença em estandes para mos-
trar os benefícios que o associado
Sammg e Associação tem em
mãos. A Sociedade Mineira de Te-
rapia Intensiva (Somiti) levou bo-
necos para o treinamento de res-
suscitação que, mais uma vez, foi
sucesso entre os estudantes.

No dia sete de julho, aconteceu
a 3ª edição do Curso de Ética Mé-
dica, promovido pelo Conselho Re-
gional de Medicina de Minas Gerais
(CRM MG), em parceria com a As-
sociação Médica de Minas Gerais
(AMMG) e apoio da Sociedade dos
Acadêmicos de Medicina de Minas

Gerais (Sammg). O Teatro Oromar
Moreira, na sede da AMMG, con-
tou com estudantes de diversas ins-
tituições de ensino e teve as inscri-
ções esgotadas em pouco tempo. 

O curso continua servindo co-
mo pontuação no concurso junto
à Associação de Apoio à Residência

Médica de Minas Gerais (Aremg).
A terceira edição foi oferecida para
a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e transmitida aos Con-
selhos Regionais de Medicina de
Viçosa e de Juiz de Fora, ao vivo,
via Workplace. Mais informações:
www.crmmg.org.br. 

Emergência clínica no PA é tema de curso

A Associação Brasileira de Me-
dicina de Emergência - Regional
Minas Gerais (Abramede MG) e a
Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti) coordenaram a se-
gunda edição das Olimpíadas Mi-
neira de Simulação em Medicina
de Emergência e Terapia Intensiva,
realizada na Faculdade de Minas –
Belo Horizonte (Faminas-BH), nos
dias 17 e 18 de maio. 

O encontro reuniu acadêmicos
de diversas escolas do estado, que
participaram de quatro modalida-

des, incluindo conhecimento em
suporte avançado de vida em car-
diologia; em pediatria; pré-hospi-
talar de vida no trauma e ‘CPR
Hands Only Competition’. “O
evento é de grande importância
para o setor da saúde porque am-
plia as habilidades e atitudes do
profissional para salvar vidas, au-
xiliando as boas práticas assisten-
ciais entre os futuros médicos e en-
fermeiros das instituições de ensi-
no, públicas e privadas em Minas
Gerais”, afirmou a vice-presidente

da Abramede MG e a gestora de
qualidade da Somiti, Maria Apare-
cida Braga.

O objetivo foi fomentar o exer-
cício das dimensões do conheci-
mento, habilidades e atitudes em
medicina de emergência e terapia
intensiva. “Por meio destas ativida-
des, conseguimos estimular boas
práticas assistenciais entre futuros
médicos e enfermeiros nas Institui-
ções de Ensino Superior – IES, pú-
blicas e privadas do estado de Mi-
nas Gerais”, explicou Braga.

Abramede MG e Somiti presentes em Olimpíadas

Curso de Ética Médica está em sua 3ª edição

Arnaldo Athayde

Estudantes de medicina procuraram atualização em relação às melhores
formas de conduzir os principais casos em emergências

Encontro realizado em
Brasília debateu formação
médica e prestação de
trabalho no SUS e na
Saúde Suplementar,
dentre outros temas

Responsável Técnico: Fabíola Martins Costa - Insc.14533 



No primeiro semestre deste
ano, a Associação Médica de Mi-
nas Gerais (AMMG) participou
nos meses de abril e maio de au-
diências públicas e eventos que
discutiram o grave problema dos
hospitais que atendem o Sistema
Único de Saúde (SUS) no estado.
O quadro apresentado mostrou
as dificuldades que impactam na
viabilidade de muitas unidades
para manterem seus atendimen-
tos. No caso dos hospitais filan-
trópicos, por exemplo, há uma dí-
vida de R$ 250 milhões, apenas
por parte do Governo do Estado,
conforme divulgou a Federação
das Santas Casas e Hospitais Fi-
lantrópicos de Minas Gerais (Fe-
derassantas), que alerta que inter-
nações têm sido suspensas. Faltam
medicamentos e insumos básicos,
enquanto dívidas com fornecedo-
res e impostos se acumulam. Nes-
te ambiente, na linha de frente das
emergências, médicos e profissio-
nais de saúde enfrentam as con-
sequências que resultam na falta
de condições dignas para o exer-
cício da medicina, violência, pro-
cessos cíveis e criminais, falta de
assistência e morte de pacientes. 

O Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais (Sinmed MG) acom-
panha e denuncia as precarieda-
des vividas pelos médicos. Em en-
trevista à imprensa, a diretora ad-
ministrativa da entidade, Maria
Mercedes Zuckeratto, relatou que
“não há hospital público em situa-
ção positiva, todos estão com pro-
blemas de insumos, equipamen-
tos e condições precárias”. 

A crise já atingiu o maior hos-
pital de pronto-socorro do estado.
Quando o Jornal da Associa-
ção Médica de Minas Gerais
finalizou esta edição, os médicos
do João XXIII estavam em greve, ul-
trapassando os 30 dias. Para o di-
retor técnico da instituição, o
emergencista Marcelo Ribeiro, essa
é uma resposta ao caos da emer-
gência em todo o estado. Para o
presidente do Sinmed MG, Fernan-
do Luiz de Mendonça, as reivindi-
cações são legítimas, um retrato
do que ocorre em Minas. “Tam-
bém nas outras unidades a situa-
ção está caótica. Diariamente, os
médicos têm que vencer desafios

e enfrentar situações que colocam
em risco o seu trabalho e a assis-
tência à população.” A categoria
exige, dentre outros fatores: me-
lhoria das condições técnicas, ope-
racionais e estruturais do hospital;
reabertura dos leitos fechados;
atualização do plano de cargos e
salários e reposição dos profissio-
nais faltantes em todas as equipes. 

Segundo Ribeiro, como nos
demais serviços, a demanda é
enorme. Há hoje no João XXIII
450 médicos efetivos, divididos
em 22 especialidades, entre clíni-
cas e cirúrgicas. Eles são respon-
sáveis por cerca de 320 pacientes
por dia, podendo chegar a mais
de 11 mil por mês. Ele explica que
a abertura das Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) e o traba-
lho do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) aju-
dam na distribuição dos casos na
rede da capital, mas mesmo assim
a procura é grande, sendo 60%

dos pacientes de Belo Horizonte
e 40% de outras cidades, a maio-
ria da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH). Para o di-
retor, o médico está pressionado
e desvalorizado, como nunca foi.
“Considero a greve e as reivindi-
cações muito justas. Há tempos
vivencio as dificuldades em que
se encontram os serviços de saú-
de. Estamos do mesmo lado.” Para
segurança da população, quem
procura o serviço passa pela tria-
gem, pelos próprios médicos, con-
forme protocolo clínico. Apenas
os pacientes que não se enqua-
dram nos critérios avaliados são
encaminhados para outras unida-
des da rede pública. 

Outro exemplo relevante é o
que ocorre com as UPAs da capi-
tal. Nas nove disponíveis são rea-
lizados, em média, 72 mil atendi-
mentos mensais. Essas unidades,
segundo a Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte (SMSA

BH), visam o acolhimento pré-hos-
pitalar de casos agudos ou crôni-
cos agudizados, assim como a es-
tabilização dos graves, até a trans-
ferência para uma unidade hospi-
talar, quando necessária. “É impor-
tante dizer que todos os pacientes
que procuram as UPAs são aten-
didos. Elas funcionam com um
processo de ‘Acolhimento com
Classificação de Risco’ e cerca de
75% dos atendimentos prestados
são de pacientes classificados co-
mo não urgentes", explica o secre-
tário Jackson Machado Pinto. Esses
acolhimentos poderiam ser reali-
zados nos Centros de Saúde, uni-
dades preparadas para casos de
baixa complexidade clínica.

O diretor da Associação Bra-
sileira de Medicina de Emergência
– Regional Minas Gerais (Abrame-
de MG), emergencista Fábio Ki-
mura, concorda que grande parte
das nosologias são de baixa com-
plexidade, mas diz que a popula-
ção precisa ser melhor amparada.
“Existe uma dificuldade da socie-
dade de ter acesso à rede pública
de saúde, então ela enxerga o
pronto atendimento como a me-
lhor unidade. Lá ela consegue ser
recebida, fazer todos os exames,
sair com um diagnóstico e um tra-
tamento. No interior a tendência
é ter essa questão agravada.” 

Para Ribeiro, falta conhecimen-
to, educação médica adequada e
o resgate na relação profissional,
tanto com o paciente, quanto en-
tre os colegas “que trabalham sem
respaldo e com o peso nas costas”.
Sobre um possível caminho, além
dos necessários investimentos e fi-
nanciamentos em saúde, o espe-
cialista conclui que a unidade de
pronto atendimento não permite
que se crie um elo na cadeia assis-
tencial e que não é este o seu pa-
pel. “Por isso a atuação do médico
da família é fundamental, prestan-
do assistência, orientação e apoio
às comunidades. O trabalho de
desospitalização, por meio do Ser-
viço de Atenção Domiciliar, tam-
bém traz ganhos, com a equipe
agindo em domicílio de doentes
que demandam cuidados de com-
plexidade intermediária, mas já
não necessitam mais da interna-
ção hospitalar.”

O emergencista Juliano Lima
Santos afirma que os serviços têm
um problema de gerenciamento,
que vai do interior da unidade de
emergência, passando pelos con-
sultórios, salas verdes, amarelas e
internação hospitalar. Segundo o
especialista, não existe hoje, de for-
ma efetiva, uma comunicação do
serviço com o resto do hospital. “Há
muito trabalho e pesquisa na ten-
tativa de otimizar a conversa entre
os departamentos, para que eles
não trabalhem isoladamente. No
entanto, como isso não existe, ou
há de forma muito deficitária, o ser-
viço trabalha acima do limite. São
salas cheias, que levam os profissio-
nais a exaustão, acima da capacida-
de de lidar com seus problemas.”

Neste cenário, médicos são
obrigados a tomarem decisões que
podem mudar suas vidas. Até três
de julho deste ano, 33% das assis-
tências prestadas pela Comissão
Estadual de Defesa do Médico da
AMMG (CEDM) envolveram aten-
dimentos realizados em serviços
de urgência/emergência. Segundo
o coordenador da comissão, o di-
retor adjunto de Defesa Profissio-
nal da AMMG, Marcelo Versiani,
“os atendimentos nos setores de
urgência/emergência já possuem,
por si só, um caráter muito estres-
sante, tanto para o profissional
quanto para o paciente, propician-
do um número infinitamente
maior de atritos interpessoais, mui-
tas vezes desproporcionais. Além
disso, frequentemente, há uma so-
brecarga acentuada de trabalho as-
sociada às condições estruturais,
muitas vezes, limitadas, precárias
e inadequadas, tornando ainda
mais vulnerável e crítica a condi-
ção do profissional médico”. 

Neste sentido, segundo o dire-
tor, a Comissão alerta sobre a im-
portância de registrar e documen-
tar tais condições, bem como dar
amplo conhecimento a todos os
responsáveis, desde os coordena-
dores do plantão e do setor, até o
diretor técnico da instituição. “Na
eventualidade de reiteração da si-
tuação, deverá ser solicitada a pre-
sença de uma autoridade policial
para o registro de um boletim de

ocorrência contendo a narrativa
dos fatos.”

Não obstante todas as adver-
sidades enfrentadas no cotidiano,
é preciso ficar atento ao cumpri-
mento das normas e legislações vi-
gentes. Um exemplo é o prontuá-
rio médico, cujo preenchimento é
dever do profissional e cuja guarda
é responsabilidade da instituição.

Versiani salienta, a importância de
preencher o prontuário em toda
avaliação realizada, registrando os
dados clínicos necessários para a
boa condução do caso, de forma
legível,  em ordem cronológica,
com data, hora, assinatura e núme-
ro de registro profissional. 

Já os casos de violência cres-
cem e vêm sendo apontados pelo

Sinmed MG. Em maio deste ano,
o presidente da entidade alertou:
“Denunciamos os casos de agres-
sões, assaltos e violência nas uni-
dades de saúde e estamos assusta-
dos com o aumento das estatísti-
cas. Os registros são de aproxima-
damente 350 ocorrências, em cin-
co meses”. O principal motivo:
tempo de espera. 
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Emergência: o que os médicos vivem e esperam 
Violência e processos judiciais são consequências

O diretor técnico do João XXIII, Marcelo Ribeiro, afirma que há tempos
vivencia as dificuldades em que se encontram os serviços de saúde 

Durante o I Simpósio Abramede MG, médicos, acadêmicos e voluntários receberam informações e treinamentos práticos 

Arnaldo Athayde

Clóvis Campos

O diretor da Abramede MG, Fá-
bio Kimura, conta que grande parte
dos médicos que atua no pronto
atendimento é recém-formada e
vislumbra na emergência uma
oportunidade de conquistar o pri-
meiro emprego, em muitas locali-
dades até com uma remuneração
atrativa, e adquirir experiência. “Esse
jovem possui apenas a formação
acadêmica, sem prática médica. Ele
encara essa atuação como uma
possibilidade de ingressar no mer-
cado, mas não tem capacitação. Até
mesmo porque as universidades
não oferecem este conteúdo.” 

Para Kimura, o ideal seria que
antes de ingressar nesta área o mé-
dico buscasse uma residência com
foco na urgência e emergência. 

A Abramede nasceu visando o
reconhecimento da especialidade,
melhora da assistência por meio
da formação e hoje há diversos ser-
viços de residência no país. Em Mi-

nas Gerais, o Programa de Residên-
cia Médica em Medicina de Emer-
gência é supervisionado pelo pre-
sidente da Abramede MG, o emer-
gencista e professor da Universi-
dade Federal de Minas Gerais
(UFMG), Marcus Vinícius Melo de
Andrade. O Ministério da Educa-
ção (MEC) credenciou 10 vagas no
Hospital das Clínicas/UFMG e os
residentes realizam estágios tam-
bém nos hospitais da Rede de Ur-
gência da PBH: Hospital Metropo-
litano Odilon Behrens, Hospital de
Pronto Socorro João XXIII, Hospital
Infantil João Paulo II, Hospital de
Ensino da UFMG Risoleta Tolenti-
no Neves, UPA Noroeste - Odilon
Behrens e Samu, assim como no
Hospital Mater Dei Contorno. 

De acordo com Andrade, isso
possibilita a formação completa
dos residentes nas diversas áreas
de atuação do médico emergen-
cista. “Atualmente, os prontos-so-

corros são compostos, em sua
maioria, por médicos que não têm
formação específica para atender
emergências. Com o reconheci-
mento da especialidade, em 2016,
e o nascimento da residência, acre-
ditamos que este quadro será mo-
dificado ao longo dos anos. O di-
ferencial do programa é que o pro-
fissional sairá capacitado para pres-
tar o primeiro atendimento a pa-
cientes em situações de urgência
e emergência, clínicas, pediátricas
e cirúrgicas, traumáticas e não trau-
máticas", garante. O treinamento
tem a duração de três anos.

A Abramede MG realizou seu
Simpósio anual, na AMMG, de 28
a 30 de junho, reunindo médicos,
acadêmicos e voluntários, quando
difundiu a especialidade, promoveu
a troca de experiência e orientou
sobre a capacitação desses profis-
sionais, unindo teoria e prática. Mais
informações: (31) 3247 1605.

Perfil e formação
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ATUALIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO

Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. 32º Jornada da Amimt, 25 a 27 de ou-
tubro, BH. Informações: (31) 2510 1012.
Pan America Occupational Health Conferen-
ce, 27 a 29 de setembro, Rio de Janeiro. In-
formações: www.anamt.org.br.

Nefrologia – Reuniões científicas mensais do
departamento de Nefrologia da AMMG. Pen-
sar Mineiro: 7 de agosto e 23 de outubro.
Informações: (31) 3247 1616. Congresso
Brasileiro de Nefrologia, 19 a 22 de setem-
bro, Rio de Janeiro. Informações: www.ne-
fro2018.com.br.  

Neurocirurgia – XXXII Congresso Brasileiro de
Neurocirurgia, 5 a 9 de setembro, Porto Ale-
gre, RS. Informações: www.cbn2018.com.br.

Neurologia – XXVIII Congresso Brasileiro de
Neurologia, 11 a 14 de outubro, São Paulo.
Informações: www.neuro2018.com.br.

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

Nutrologia – XXII Congresso Brasileiro de Nu-
trologia, 27 a 28 de setembro, São Paulo.
Informações: www.abran.org.br 

Oftalmologia – 62º Congresso Brasileiro de Of-
talmologia, 5 a 6 de setembro, Maceió, AL.
Informações: www.cbo2018.com.br. Congres-
so Brasileiro de Córnea, 12 a 13 de outubro,
São Paulo. Informações: www.cbo.org.br. 

Ortopedia e Traumatologia – Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, 23
a 25 de agosto, Belém, PA. Informações:
contato@cseventos.net. Congresso Mineiro
de Ortopedia e Traumatologia, 2 a 4 de
agosto, Belo Horizonte. Informações:
cmot2018@rhodeseventos.com.br. 38º Con-
gresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, 16 a
18 de agosto, Fortaleza, CE. Informações:
comites@sbot.org.br. 50º Congresso Brasi-

leiro de Ortopedia e Traumatologia, 15 a 17
de novembro, Rio de Janeiro. Informações:
www.cbot2018.com.br.

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647. Jor-
nada de Atualização em Otorrinolaringologia,
21 a 22 de setembro, Belo Horizonte. Infor-
mações: edumrm@yahoo.com.br. 48º Con-
gresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial, 31 de outubro a 3
de novembro, João Pessoa, PB. Informa-
ções: (11) 5053 7503. 

Patologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Patologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. 1ª Jornada Latino-Ameri-
cana de Uropatologia, 2 a 4 de agosto, Foz
do Iguaçu, PR. Informações: www.jornadau-
ropatologia2018.com.br. 

Patologia Clínica – Reuniões científicas
mensais do Departamento de Patologia Clí-
nica da AMMG, nas últimas terças-feiras
do mês. Informações: (31) 3247 1605. 52º
Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial, 25 a 28 de setembro,
Florianópolis, SC. Informações: www.con-
gresso.sbpc.org.br. 24º Congresso Latinoa-
mericana de Patologia Clínica/Medicina La-
boratorial, 6 a 8 de setembro, Lima, Peru.
Informações: www.sbpc.org.br. 

Pediatria – Terças Científicas do departamen-
to de Pediatria da AMMG. Informações: (31)
2514 5160. XIV Jornada de Atualização em
Amamentação, 24 e 25 de agosto, na sede
da AMMG. Informações: www.smp.org.br.
17° Congresso Brasileiro de Gastroentero-
logia Pediátrica, 29 de agosto a 1º de se-
tembro, Porto de Galinhas, PE. Informa-
ções: www.gastroped2018.com.br. 3° Con-
gresso e 6° Simpósio de Nutrologia Pediá-
trica, 20 a 22 de setembro, Belo Horizonte.
Informações: www.nutroped2018.com.br.
24° Congresso Brasileiro de Perinatologia,
26 a 29 de setembro, Natal, RN. Informa-
ções: www.perinato2018.com.br. 15° Con-
gresso Brasileiro de Adolescência, 1º a 3 de

novembro, Belo Horizonte. Informações:
www.sbp.org.br. 

Pneumologia – Reuniões Científicas do de-
partamento de Pneumologia da AMMG.
Informações: (31) 3213 3197 ou
www.smpct.org.br. XXXIX Congresso Bra-
sileiro de Pneumologia e Tisiologia XV Con-
gresso Brasileiro de Endoscopia Respirató-
ria, 4 a 8 de agosto, Goiânia, GO. Informa-
ções: www.sbpt.org.br. 

Psiquiatria – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Psiquiatria da AMMG. Infor-
mações: www.ampmg.org.br. III Jornada
de Psiquiatria da AMP no Vale do Aço e
Região Leste de Minas Gerais, 17 e 18 de
agosto, Governador Valadares, MG. Infor-
mações: (31) 3213 7457. I Jornada de Psi-
quiatria de Ligação e Interconsulta Psiquiá-
trica da AMP, 28 e 29 de setembro, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3213 7457.
XXXVI Congresso Brasileiro de Psiquiatria,
17 a 20 de outubro, Brasília, DF. Informa-
ções: www.cbpabp.org.br. 

Radiologia – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Radiologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3273 1559. Congresso Mineiro
de Radiologia, 21 e 22 de setembro, Belo Ho-
rizonte. Informações: www.cmrcim.com.br.
47º Congresso Brasileiro de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem, 11 a 13 de outubro,
Rio de Janeiro. Informações: www.congres-
socbr.com.br. 

Reumatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Reumatologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613. Jornada Mineira
de Reumatologia, 9 a 10 de novembro, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3342 3888 ou
www.reumatominas.com.br. XXXV Congres-
so Brasileiro de Reumatologia, 5 a 8 de se-
tembro, Rio de Janeiro. Informações:
www.reumatologia.org.br. 

Tanatologia e Cuidados Paliativos – Reu-
niões científicas do departamento de Tana-
tologia da AMMG. Curso Anual de Tanato-
logia, 26 de fevereiro até 17 de dezembro.

Grupo de Atendimento à Enlutados: 4,11,18,
25 de setembro e 2, 9,16, 23 e 30 de outu-
bro, sede da AMMG. Informações: (31)
3247 1616. VII Congresso Internacional de
Cuidados Paliativos, 21 a 24 de novembro,
Belo Horizonte. Informações: www.congres-
soancp2018.com.br.

Terapia Intensiva – Curso para residentes e
especializando em medicina intensiva, todas
as terças-feiras. ATLS – 26 a 28 de julho, 23
a 25 de agosto, 27 a 29 de setembro, 25 a
27 de outubro, 22 a 24 de novembro e 13 a
14 de dezembro, BH. ACLS – 26 a 27 e 28
a 29 de julho, BH; 4 a 5 de agosto, BH, Ara-
guari e Patos de Minas, MG; 11 a 12 de
agosto, BH e Montes Claros e São João Del
Rei, MG; 18 a 19 de agosto, BH e Guanhães,
MG; 25 a 26 de agosto, BH e Uberaba, MG;
1º a 2 de agosto, BH e Ipatinga; 22 a 23 de
setembro, BH e Patos de Minas, MG e Moe-
ma, SP; 29 a 30 de setembro, BH; 6 a 7 de
outubro, BH e Uberaba, MG; 20 a 21 e 27 a
28 de outubro, BH; 10 a 12 e 24 a 25 de no-
vembro, BH; 1º a 2, 8 e 9 e 15 a 16 de de-
zembro, BH. PVMA – 24 a 25 de agosto, BH;
24 a 25 de setembro, BH; 19 a 20 de outu-
bro, Belém, PA e 27 a 28 de outubro, BH; 30
de novembro e 1º de dezembro, Fortaleza,
CE. MAVIT – 10 e 11 de agosto, Londrina,
PR; 17  e 18 de agosto, Vitória da Conquista,
BA; 24 e 25 de agosto, BH, 1º de setembro,
BH e SC; 28 de setembro, BH; 5 e 6 de ou-
tubro, Sorocaba, SP; 19 de outubro, BH; 9
e 10 de novembro, BH. ECTE – 18 a 19 de
agosto, Passos, MG; 15 a 16 de setembro,
BH. PHTLS – 3 a 4 de agosto, 28 a 29 de se-
tembro e 23 a 24 de novembro, BH. FCCS –
4 a 5 de agosto, BH. USPI – 4 a 5 de agosto
e 20 a 21 de outubro, BH. PVMC – 4 a 5 de
agosto, BH. PALS – 4 a 5 e 25 a 26 de agos-
to, BH; 15 a 16 e 27 a 29 de setembro; 19 a
20 e 27 a 28 de outubro, 10 a 11 e 24 a 25
de novembro, BH. TEFE – 21 de agosto, BH.
CITIN – 25 A 26 de agosto, Cachoeiro de Ita-
pemirim, ES. CMTI – 25 de agosto, BH. 

Urologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Urologia da AMMG. Informações:
(31) 3213 7002. 

Acupuntura – II Congresso Regional Sudeste
de Acupuntura, 27 a 29 de julho, na sede
da AMMG. Informações: www.congresso-
deacupunturabh.com.br. XXXIII World
Congress on Medical Acupunture, 7 a 9 de
setembro, Munique, Alemanha. Informa-
ções: www.icmart-isams2018.org. 

Alergia e Imunopatologia – Reuniões cientí-
ficas, na sede da AMMG. Informações: (31)
3247 1647. VII Jornada Itinerante de Alergia
e Imunologia de Minas Gerais, 24 a 25 de
agosto, Juiz de Fora, MG. Informações: (32)
2101 5000.  

Anestesiologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Anestesiologia da AMMG. In-
formações: www.samg.org.br. Jornada Mi-
neira de Anestesiologia e Jornada Mineira para
Estudo da Dor, 28 a 29 de setembro, Montes
Claros, MG. Informações: www.samg.org.br.
65º Congresso Brasileiro de Anestesiologia,
10 a 14 de novembro, Belém, PA. Informa-
ções: www.sbahq.org.

Angiologia e Cirurgia Vascular – Reuniões
científicas do departamento de Angiologia e
Cirurgia Vascular da AMMG. Informações:
www.sbacvmg.com.br ou (31) 3213 0572.
Simpósio de Flebologia da SBACV e XI Fó-
rum Venoso Latino-americano, 16 a 18 de
agosto, Porto Alegre, RS. Informações: (51)
3311 8969. I Congresso Internacional Mas-
ter em Flebologia Estética, 23 a 25 de agos-
to, São Paulo. Informações: www.congres-
socife.com.br. VIII Congresso Brasileiro de
Ecografia Vascular, 5 a 8 de setembro, Cabo
de Santo Agostinho, PE. Informações:
www.ecografia2018.com.br. 

Cardiologia – 28º Congresso da Sociedade
Mineira de Cardiologia, 9 a 11 de agosto,
Belo Horizonte. Informações: www.congres-
sosmc.com.br. 73º Congresso Brasileiro de
Cardiologia, 14 a 16 e setembro, Brasília,
DF. Informações: www.cardio2018.com.br.
8º Congresso do Departamento de Imagem
Cardiovascular, 9 a 11 de agosto, Florianó-
polis, SC. Informações: www.congresso-
dic.com.br.

Cirurgia de Mão – 38º Congresso Brasileiro
de Cirurgia da mão, 16 a 18 de agosto, For-
taleza, CE. Informações: (11) 5081 7028.

Cirurgia Pediátrica – VIII Congresso Iberoa-
mericano de Cirurgia Pediátrica, 10 a 15 de
setembro, Riviera Maya, México. Informa-
ções: www.aiberoamericanacirped.org.

Cirurgia Plástica – 23ª Jornada Mineira de
Cirurgia Plástica, 4 a 6 de outubro, Belo
Horizonte. Informações: www2.cirurgia-
plastica.org.br. 55º Congresso Brasileiro de
Cirurgia Plástica, 14 a 17 de novembro, Re-
cife, PE. Informações: www2.cirurgiaplas-
tica.org.br.

Clínica Médica – Reuniões científicas do de-
partamento de Clínica Médica da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613.

Coloproctologia – Reuniões científicas do
departamento de Coloproctologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.smcprocto.com.br. X Seminário Mi-
neiro de Gastroenterologia, Endoscopia Di-
gestiva e Coloproctologia, 17 a 18 de agos-
to, Pouso Alegre, MG. Informações:
www.seminarioapdigestivo.com.br/inscri-
coes.html. 67º Congresso Brasileiro de Co-
loproctologia, 19 a 22 de setembro, Gra-
mado, RS. Informações: www.coloproc-
to2018.com.br.

Dermatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Dermatologia da AMMG: 11
de agosto e 10 de novembro. VI Jornada
Acadêmica de Dermatologia, 18 de agosto,
Belo Horizonte. 73º Congresso Brasileiro de
Dermatologia, 6 a 9 de setembro, Curitiba,
PR. Informações: www.sbd.org.br. 11º Sim-
pósio de Cosmiatria e Laser da SBD, 11 a
13 de outubro, São Paulo. Informações:
www.sbd.org.br. 2º Simpósio Nacional de
Imunobiológicos e X Simpósio Nacional de
Psoríase, 27 de outubro, São Paulo. Infor-
mações: www.sbd.org.br. III Simpósio In-
ternacional de Cabelos e Unhas da SBD, 1º
a 3 de novembro, Brasília, DF. Informações:
www.sbd.org.br.

Endocrinologia e Metabologia – Educação
médica continuada do departamento de En-
docrinologia e Metabologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1605. 23º Congresso
Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, 26
a 29 de julho, São Paulo. Informações:
wwww.anad.org.br. CBEM 2018, 7 a 11 de
agosto, Belo Horizonte. Informações:
www.cbem2018.com.br.

Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas
do departamento de Endoscopia Digestiva
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sobedmg.org.br. X Seminário Mineiro
de Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva
e Coloproctologia, 17 a 18 de agosto, Pouso
Alegre, MG. Informações: www.semina-
rioapdigestivo.com.br/inscricoes.html. 

Gastroenterologia – Reuniões científicas do
departamento de Gastroenterologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.gastromg.org.br. X Seminário Mineiro
de Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva
e Coloproctologia, 17 a 18 de agosto, Pouso
Alegre, MG. Informações: www.semina-
rioapdigestivo.com.br/inscricoes.html. Gas-
trão 2018, 27 a 30 de junho, São Paulo. In-
formações: www.fbg.org.br.

Geriatria e Gerontologia – Reuniões Cientí-
ficas do departamento de Geriatria e Ge-
rontologia da AMMG. Informações: (31)
3247 1613. X Congresso de Geriatria e Ge-
rontologia de Minas Gerais, 29 a 31 de
agosto, Belo Horizonte. Informações: (31)
2510 1012.

Ginecologia e Obstetrícia – Encontro Mineiro
de Ginecologistas e Obstetras, 11 de agosto,
Tiradentes. Informações: (31) 3222 6599.
XXII Congresso Mundial de Ginecologia e
Obstetrícia, 14 a 19 de outubro, Rio de Ja-
neiro. Informações: www.figo2018.org.br. 

Hematologia – XXII Congresso da Sociedade
Brasileira de Transplante de Medula Óssea,
2 a 4 de agosto, Rio de Janeiro. Informações:
www.sbtmo2018.com.br/inscreva-se. Con-
gresso Brasileiro de Hematologia e Terapia

Celular, 31 de outubro a 3 de novembro, São
Paulo. Informações: www.hemo.org.br. 

Homeopatia – XXXIV Congresso Brasileiro de
Homeopatia, 10 a 13 de outubro, Curitiba, PR.
Informações: (41) 3243 3025. XVIII Encontro
Mineiro de Homeopatia. 18 e 19 de agosto,
Belo Horizonte. Informações: (31) 3446 0087.

Infectologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Infectologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3247 1616 ou www.minasinfec-
to.com.br. XIV Simpósio Internacional sobre
HTLV no Brasil, 27 a 29 de agosto, Belém,
PA. Informações: www.simposiohtlv.com.br. 

Mastologia – Reuniões do Grupo Multidiscipli-
nar de Estudos em Câncer de Mama, Belo Ho-
rizonte. Informações: (31) 3247 1613. X Con-
gresso Franco Brasileiro de Oncologia, 20 a
22 de setembro, Rio de Janeiro. Informações:
www.congressofrancobrasileiro.com.br.

Medicina da Família e Comunidade – 1º Con-
gresso Sudeste de Medicina de Família e Co-
munidade, 11 a 14 de outubro, São Paulo.
Informações: www.facebook.com/Sudes-
teMFC2018.

Medicina de Emergência – VI Congresso Bra-
sileiro de Medicina de Emergência Adulto e
Pediátrico, 25 a 28 de setembro, Fortaleza,
CE. Informações: www.abramede.com.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. 35º
Congresso Mundial de Medicina do Esporte,
12 a 15 de setembro, Rio de Janeiro. Infor-
mações: www.fimsrio2018.com.

Medicina Física e Reabilitação – Congresso
Brasileiro de Medicina Física e de Reabilita-
ção, 29 de agosto a 1º de setembro, Salvador.
BA. Informações: www.abmfr.com.br/con-
gresso2018. Congresso da Associação Mé-
dica Latinoamericama de Reabilitação, 3 a 6
de outubro, Peru, Equador. Informações:
www.facebook.com/PortalAMLAR.

AGENDA  C IENT ÍF ICA

O II Congresso Regional Sudes-
te de Acupuntura e o VI Congresso
Filasma (Federação Íbero-latinoa-
mericana de Sociedades Médicas
de Acupuntura) trazem a Belo Ho-
rizonte o tema central: ‘A acupun-
tura no contexto da medicina con-
temporânea’. Do dia 27 a 29 de ju-
lho, na sede da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), serão
apresentadas desde a tradição mi-
lenar das escolas médicas de acu-
puntura chinesa, passando pelas
práticas manuais e corporais, con-
templando a dietoterapia e a far-

macoterapia das ervas medicinais
chinesas, assim como as técnicas
desenvolvidas pelos professores das
escolas médicas brasileiras de acu-
puntura. Serão abordadas ainda, se-

guindo as bases científicas da prá-
tica médica, as modalidades da acu-
puntura com ênfase na neurociên-
cia. Mais informações: www.con-
gressodeacupunturabh.com.br.

Regional Sudeste de Acupuntura

Acontece nos dias 21 e 22 de
setembro, em Belo Horizonte, a Jor-
nada de Atualização em Otorrino-
laringologia, promovida pela Socie-
dade Mineira de Otorrinolaringo-
logia. O encontro reúne especialis-
tas do estado para debater os pro-
blemas mais comuns enfrentados

no dia a dia da prática clínica, de-
fesa profissional, como também as
novidades em diagnóstico, trata-
mentos e medicamentos para con-
duzir de maneira mais segura os
males que afetam garganta, ouvido
e nariz de pessoas de diversas ida-
des. Dentre os temas a serem de-

batidos, durante palestras, exposi-
ção em painéis e mesas redondas
estão ‘O que há de novo na prope-
dêutica labirintítica’, ‘Algorítimo pa-
ra diagnóstico etiológico da verti-
gem periférica’, ‘Perspectivas futuras
do cooperativismo’, e outros. Mais
informações: (31) 98354 4005. 

‘Adolescência e síndrome me-
tabólica’, ‘Desnutrição ambulatorial
e epidemia da alergia’ são alguns
dos tópicos presentes no 3º Con-
gresso Brasileiro e 6º Simpósio In-
ternacional de Nutrologia Pediátri-
ca, que acontecem de 19 a 22 de
setembro, em Belo Horizonte. O
tema do congresso será ‘Mitos e
atualidades: das evidências à práti-
ca’. Novidades em pesquisas serão
apresentadas em atividades cientí-
ficas variadas, incluindo conferên-
cias, mesas redondas, colóquios,
simpósios, apresentação de temas-
livres e pôsteres. Já está confirmada
a presença do professor Luis Mo-
reno (Espanha), para falar sobre
obesidade. Destaque também para
a conferência sobre a influência do
país na auto-regulação da alimen-
tação das crianças, com Sheryl O.
Hughes, dos EUA. Mais informa-
ções: www.nutroped2018.com.br.

Encontro de Otorrinolaringologia em BH
Será realizado nos dias 18 e 19

de agosto na sede da Associação
Médica Homeopática de Minas Ge-
rais, o XVII Encontro Mineiro de Ho-
meopatia promovido pela Associa-
ção Homeopática de Minas Gerais
(AHMG). Este ano o tema central
será ‘A homeopatia diante dos no-

vos modelos de atenção à saúde’,
onde será discutida a inserção da
especialidade na atenção à saúde,
no que tange à sustentabilidade, pre-
venção em todos os níveis e à equi-
dade e interdisciplinaridade. Além
das palestras, haverá o lançamento
de dois livros: ‘Lições de Doutrina

Homeopática’, do homeopata Gíl-
son Teixeira Freire e colaboradores,
e ‘História de Vida e Prognóstico’,
da tese de doutorado de Gilberto
Ribeiro Vieira. No dia 16 de agosto,
será oferecida ainda palestra gratuita
para os acadêmicos de medicina.
Mais informações: www.amhmg.org.

Homeopatas se reúnem na AMHMG

Jornada Mineira de Reumatologia Simpósio de
Nutrologia
Pediátrica

A capital mineira sedia no dia
21 a 24 de novembro, o VII Con-
gresso Internacional de Cuidados
Paliativos. No dia 21 serão ofereci-
dos cursos em ‘Gestão em cuidados
paliativos: uso da linha de excelên-
cia paliativa’, ‘Enfermagem – com-
petências e habilidades do enfer-
meiro em cuidados paliativos: o
que, como e quando podemos/de-
vemos fazer?’, ‘Luto antecipatório:
conceitos e possibilidades de inter-
venção em cuidados paliativos’, Psi-
cologia – luto antecipatório: con-
ceitos e possibilidades em interven-
ção em cuidados paliativos’ e ‘Tó-
picos avançados em medicina pa-
liativa’. Conferências com grandes
nomes do cenário mundial apre-
sentarão trabalhos dos cuidados pa-
liativos na área pediátrica, na saúde
mental durante a fase da doença,
dentre outros. Mais informações:
www.congressoancp2018.com.br.

Internacional
de Cuidados
PaliativosNos dias 23 e 24 de

novembro, Belo Horizon-
te sedia a X Jornada Mi-
neira de Reumatologia. O
encontro reúne especia-
listas da área, residentes e
estudantes de medicina e
tem como objetivo capa-
citar e qualificar o profis-
sional por meio de atua-
lizações clínicas, dos re-
sultados de estudos e me-
todologias da ciência reu-
matológica, da troca de experiên-
cias, debates e atividades que vi-

sam o networking e integração dos
participantes. Serão debatidos te-

mas como ‘cinimetria e
sua aplicabilidade’, ‘novas
drogas imunobiológicas’,
‘marcadores genéticos: o
futuro da reumatologia’,
dentre outros. Especialis-
tas com grande experiên-
cia no dia a dia do pacien-
te reumatológico trarão,
em conferências e deba-
tes, o que há de mais no-
vo em pesquisas, trata-
mentos e medicamentos.

Mais informações: www.reumato-
minas.com.br

Reprodução Reprodução



As reuniões multidisciplinares em 26 de
maio e 23 de junho sobre ‘Câncer de Pân-
creas’ e ‘Dor Crônica e Fibromialgia’, respec-
tivamente, fecharam as duas últimas edições
dos encontros promovidos pela diretoria
científica da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), em parceria com diversas
sociedades de especialidades. Com um pú-
blico atento e sede cheia, médicos, profis-
sionais da saúde, residentes e estudantes de
medicina debateram as novidades, consen-
sos, diagnósticos e tratamentos. Os encon-
tros foram transmitidos via Workplace.

No dia 26 de maio, participaram a So-
ciedade de Radiologia de Minas Gerais
(SRMG), Sociedade Brasileira de Oncologia
Clínica - Regional Minas Gerais (SBOC MG),
Sociedade de Tanatologia e Cuidados Palia-
tivos de Minas Gerais (Sotamig), Sociedade
de Gastroenterologia e Nutrição de Minas
Gerais (SGN MG), Colégio Brasileiro de Ci-
rurgiões – Regional Minas Gerais (CBC MG)
e Sociedade Brasileira de Endoscopia Diges-
tiva – Estadual Minas Gerais (Sobed MG).
Médicos se juntaram para debater um as-
sunto desafiador na área que, por suas par-
ticularidades e características dos sintomas
podem ser confundidos com manifestações
de outras enfermidades, muitas vezes, invia-
bilizando o diagnóstico precoce.

Em 23 de junho, o tema ‘Dor Crônica
e Fibromialgia’ também foi sucesso de pú-
blico e trouxe grandes discussões em torno
de casos clínicos sobre lombalgia crônica,
cefaleia e enxaqueca, dor neoplásica, além
da fibromialgia. 

Para Agnaldo Soares Lima, diretor
científico da AMMG, a discussão vem
mais uma vez mostrar a importância da

intervenção multidisciplinar. Tanto a fi-
bromialgia como as outras dores crônicas
precisam do envolvimento especialistas
como reumatologistas, psiquiatras, onco-
logistas, médicos do esporte, neurologis-
tas, fisioterapeutas, educadores físicos e
psicólogos, por exemplo.

O tema ganhou destaque, pois, segundo
especialistas a dor apesar de ser uma reação
fisiológica, serve para avisar que algo não
está bem, podendo indicar doenças que, de
outra forma, passariam despercebidas. 

Nesta edição estiveram presentes re-
presentantes das Sociedade Mineira de Reu-
matologia (SMR), da Associação Mineira
de Psiquiatria (AMP), Sociedade Mineira de
Medicina do Exercício e do Esporte (Sme-
xe), Sociedade Mineira de Neurologia
(SMN) e Sociedade Brasileira de Oncologia
Clínica - Regional Minas Gerais (Sboc MG).

Também participaram dos encontros,
a Sociedade dos Acadêmicos de Medicina
de Minas Gerais (Sammg). A próxima
Reunião Multidisciplinar será dia 11 de
julho, com o tema ‘Alergias”. Inscrições:
seaci@ammgmail.org.br ou (31) 3247 1619. 

Tomaram posse, no dia dois de junho, os novos integrantes da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia – Regional Minas Gerais (SBGG MG), para a gestão 2018/2020.
Da esquerda para à direita, na primeira fileira: Marco Túlio Gualberto Cintra, presidente;
Lygia Paccini Lustosa, 2ª vice-presidente da gerontologia; Ariane Flávia Almeida Lage,
secretária geral. Da esquerda para à direita, na segunda fileira: Luciana de Oliveira Assis,
secretária adjunta e Luzimar Rangel Moreira, conselheira consultiva e fiscal. Na última
fileira, da esquerda para à direita: Érika de Oliveira Hansen, secretária adjunta; Ana Luisa
Rugani Barcellos, diretora científica; José Higino Fonseca Morais, diretor de defesa do
exercício profissional e José Milton Cardoso Júnior, 1º vice-presidente. Fazem parte ainda:
Alexandre Avellar Alves e Debóra Ávila de Carvalho, conselheiros consultivo e fiscal.   

Em Minas Gerais, um grupo pioneiro
de médicos de empresas atuou visionaria-
mente e entendeu que a medicina do tra-
balho precisava ter como princípio básico
a prevenção e a promoção à saúde. Neste
contexto foi criada a Associação Mineira
de Medicina do Trabalho (Amimt) há 50
anos. O marco foi celebrado, no dia 26 de
maio, na sede da Associação Médica de Mi-
nas Gerais (AMMG) e contou com a par-
ticipação do presidente da Associação Mé-
dica Brasileira (AMB) Lincoln Lopes Ferreira,
da primeira secretária da AMMG, Regina
Fátima Barbosa Eto, e de diversas persona-
lidades importantes no cenário da medici-
na mineira e autoridades do estado, médi-
cos e familiares. 

Para a presidente da Amimt, Walneia
Cristina de Almeida Moreira, a data repre-
senta cinco décadas de uma associação
que vem agregando, gerando conhecimen-
to e defendendo os médicos do trabalho
mineiros, sempre com o propósito de me-
lhor atuar na defesa da saúde do trabalha-
dor, com conhecimento técnico científico
e dentro dos preceitos da ética. “São muitos
anos de esforços coletivos, atuando junto
a várias gerações, quando muitos obstácu-
los foram superados e ultrapassados; da

preocupação com o saber científico às ino-
vações tecnológicas.”

O integrante da Academia Mineira de
Medicina (AMM) e orador da solenidade,
Gilberto Madeira Peixoto, destacou a im-
portância da Amimt como sendo uma das
mais representativas associações em sua
área. “Tudo se deve ao labor contínuo de
todos aqueles que jamais mediram esfor-
ços para o engrandecimento da institui-
ção, atraindo a participação ativa de seus
associados.”

Para o ex-presidente e atual vice-presiden-
te da Amimt, Hudson de Araújo Couto, a as-
sociação é responsável por levar novos co-
nhecimentos, não só por meio de suas jorna-
das como de suas reuniões científicas. “Tam-
bém é um importante ator social na medicina
do trabalho, pois norteia as questões da saú-
de do trabalhador. É ela quem traduz as di-
ficuldades, anseios, atualizações e as posições
para quem exerce a especialidade.”

Durante a cerimônia foram homena-
geados profissionais e empresas de desta-
que em diferentes áreas da especialidade.
Foi lançando ainda um livro com relatos
escritos por associados sobre a participação
da Amimt na história da medicina do tra-
balho em Minas. 

Em foco
Composto de uva

Conhecida pela proteção cardiovascular e auxílio
na digestão, a uva é uma das frutas mais consumidas
por quem busca melhorar a saúde. Jerson Lima Silva,
professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo
Meis da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IbqM
UFJR), um dos pesquisadores, explica que seu com-
posto bioativo pode combater mutações na proteína
p53, estrutura presente em cerca de 60% dos tumores.
As descobertas foram publicadas na edição de 26 de
junho da revista Oncotarget.  

Estimulação cerebral profunda
A estimulação cerebral profunda (ECP) pode frear

a progressão dos tremores do mal de Parkinson nos es-
tágios iniciais da doença, mostrou estudo do Centro
Médico da Universidade Vanderbilt, nos EUA, publicado
no dia 29 de junho. no periódico científico Neurology.
É a primeira evidência de que este tipo de tratamento
pode conter o avanço do sintoma, mas um ensaio clí-
nico de grande escala por múltiplos centros de pesquisa
ainda é necessário para confirmar a descoberta.

Estudo sobre TDAH
Um estudo publicado no periódico científico Jama

Pediatrics, em 25 de junho, sugere que crianças nas-
cidas de parto prematuro apresentaram mais sintomas
de déficit de atenção e hiperatividade do que os nas-
cidos no tempo considerado adequado. Autores do
estudo – liderado por Helga Ask, do Instituto Norue-
guês de Saúde Pública – ressaltaram, no entanto, que
se trata de uma relação, e que não é possível dizer
que a idade gestacional cause o transtorno.

Medicamento aprovado
Pela primeira vez, os EUA aprovaram um remédio

derivado da maconha, anunciado no dia 25 de junho,
pela FDA, agência americana que regula a prática. O
medicamento é destinado a duas formas raras e severas
de epilepsia – síndromes de Lennox Gastaut e Dravet.
A solução oral que contém canabidiol, ou CBD, alta-
mente purificado – está entre as dezenas de produtos
químicos que a planta da maconha apresenta. A subs-
tância porta apenas traços residuais do THC, o ele-
mento psicoativo da maconha, e não induz à euforia. 

Vacina até 2021
A luta pelo combate à dengue ganhou um refor-

ço. O Instituto Butantan, em São Paulo, conseguiu
em junho, uma patente nos EUA para o processo de
produção de uma vacina contra a doença. A previsão
é de que a dose esteja disponível na rede pública de
saúde do país até 2021. O investimento é de R$ 224
milhões. A indicação é para pessoas entre dois e 59
anos. A fórmula desenvolvida pelos cientistas brasi-
leiros promete avanços contra os quatro subtipos
com uma única dose e é feito com vírus vivo atenua-
do, induzindo o organismo a produzir anticorpos. 

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de

artigos médicos avaliados pelo Conselho Científico
da entidade. Nesta edição, os especialistas em me-
dicina de emergência Arthur Elias de Aguiar Ma-
chado e Marcus Vinícius Melo de Andrade comen-
tam artigo sobre Intubação em Sequência Rápida
e Intubação em Sequência Atrasada.  

WEINGART, S; TRUEGER, S; WONG, N; et al.
Delayed Sequence Intubation: A Prospective
Observational Study. Ann Emerg Med, v. 65,
n. 4, p. 349-355, Apr. 2015.

Uma etapa essencial da Intubação em Sequên-
cia Rápida (ISR) é a pré-oxigenação para se atingir
um nível seguro de saturação. Problema frequente,
entretanto, é a hipoxemia refratária a oferta de
oxigênio devido a agitação psicomotora. Uma al-
ternativa recentemente proposta é a ‘Intubação
em Sequência Atrasada’ (ISA), do inglês Delayed
Sequence Intubation. A ideia é utilizar um sedativo,
como a Ketamina, que não deprima o drive respi-
ratório ou os reflexos de proteção da via aérea e
permita melhores condições de pré-oxigenação
antes do uso de relaxante muscular e inserção do
tubo oro-traqueal (TOT). 

O estudo teve o objetivo de avaliar a segurança
e a eficácia da pré-oxigenação em pacientes ad-
mitidos com insuficiência respiratória aguda e sub-
metidos a ISA. Foi administrada dose de Ketamina
(1mg/kg com doses adicionais de 0,5mg/kg) sufi-
ciente para alcançar um estado dissociativo e a sa-
turação foi registrada logo antes de sua infusão
(saturação pré-ISA). Os pacientes foram então pré-
oxigenados com máscara não-reinalante e, caso
necessário, colocados na ventilação não-invasiva
(VNI). Após três minutos, a saturação era registra-
da (saturação pós-ISA) e a sequência de intubação
continuava de forma habitual. O desfecho primário
medido foi a diferença entre saturação pré-ISA e
pós-ISA. 

Foram analisados 62 pacientes. Houve um au-
mento na saturação, de uma média de 89.9% na
pré-ISA para 98.8% na pós-ISA, um aumento de
8.9% (95% de intervalo de confiança, 6.4%-10.9%).
Dos 39 pacientes colocados na VNI, 2 tiveram a
intubação evitada pela melhora do padrão respi-
ratório. O estudo é criticado por não ter compa-
rado pacientes submetidos à ISA com pacientes
nas mesmas condições submetidos a ISR, o que le-
va a questionar se a última não teria sido a mais
apropriada opção desde o início. Além disso, ape-
sar de certo viés de seleção, sugere-se que o uso
de ISA é seguro e efetivo como opção no preparo
de paciente combativo, diminuindo o risco de hi-
poxemia peri-intubação e, na melhor das hipóteses,
evitando a necessidade de TOT.

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

4Acesse os artigos científicos pela Biblioteca
Virtual (BV AMMG): www.ammg.org.br ou in-
forme-se pelo telefone (31) 3247 1633.

Amimt completa 50 anosMultidisciplinares fecham
debates no 2º semestre Clóvis Campos
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Encontro debate sobre fibromialgia e dor
crônica na Associação Médica

Associação Mineira de Medicina do
Trabalho celebrou cinquenta anos
de atividades. Cerimônia aconteceu
na sede da AMMG

Com mais de 80 anos e em plena ativi-
dade no consultório e no Hospital das Clí-
nicas da Universidade Federal
de Minas Gerais (HC-UFMG),
o cirurgião geral e professor
Alcino Lázaro da Silva lançou,
no dia 21 de junho, seu mais
novo livro: ‘Contribuições à Ci-
rurgia Geral’, produzido pela
Editora Folium. A obra con-
tém 28 capítulos, 523 páginas
e reúne artigos científicos que
o médico escreveu; mostra ci-

rurgias concretizadas, sugere novas propos-
tas, além de corrigir distorções existentes

nos atuais métodos. Dentre os
principais assuntos: as cirur-
gias do esôfago, úlcera gástri-
ca, câncer gástrico, via biliar,
papila do adrenal, intestino
delgado e hérnia inguinal. A
publicação conta com, apro-
ximadamente, 120 colabora-
dores. À venda na Cooperati-
va de Consumo, Editora e de
Cultura Médica (Coopmed).

Cirurgião geral lança livro
Re

pr
od

uç
ão



O Ministério da Saúde (MS) di-
vulgou a inclusão de dez novas
práticas integrativas e complemen-
tares (Pics) para atendimento da
população pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). O anúncio ocorreu
em março e incluiu os serviços:
apiterapia, aromaterapia, bioener-
gética, constelação familiar, cro-
moterapia, geoterapia, hipnotera-
pia, imposição de mãos, ozonio-
terapia e terapia de florais. Com
essas novas atividades, ao todo, o
SUS passa a ofertar 29 procedi-
mentos à população, o que inclui
as especialidades médicas homeo-
patia e acupuntura. 

A justificativa do MS para a
adoção é que os tratamentos utili-
zam recursos terapêuticos, voltados
para prevenir diversas doenças, co-
mo depressão e hipertensão, o que
torna o país líder na oferta dessa
modalidade na atenção básica. Se-
gundo propagou o Ministério, é
um investimento em promoção da
saúde ao invés de cuidar apenas de
enfermidades. Dados apresentados
pelo Governo mostram que as te-
rapias estão presentes em 9.350 es-
tabelecimentos em 3.173 municí-
pios, sendo que 88% são oferecidas
na Atenção Básica. Em 2017, foram
registrados 1,4 milhão de atendi-
mentos individuais em Pics. Soman-
do as atividades coletivas, a estima-
tiva é que cerca de cinco milhões
de pessoas, por ano, participem
dessas ações no SUS. A acupuntura
é o tratamento mais difundido,
com 707 mil atendimentos e 277
mil consultas. Em segundo lugar,
estão práticas de Medicina Tradi-
cional Chinesa, com 151 mil ses-
sões, como taichi-chuan e liangong.
Em seguida aparece a auriculote-
rapia com 142 mil procedimentos.
Também foram registradas 35 mil
sessões de yoga, 23 mil de dança

circular/biodança e 23 mil de tera-
pia comunitária.

Para o Conselho Federal de
Medicina (CFM) há argumentos,
números e casos que confrontam
a Política Nacional de Práticas In-
tegrativas e Complementares em
Saúde. O 1º vice-presidente do
CFM, Mauro Ribeiro, afirma que a
decisão de incorporar essas ativi-
dades como forma de assistência
na rede pública ignora as priorida-
des na alocação de recursos no
SUS. Para Ribeiro, o Governo está
errando no foco da prevenção, já
que existem outras demandas ur-
gentes como a febre amarela, sa-
rampo, tuberculose e a sífilis. “É
também um risco fazer com que a
população acredite que essas prá-
ticas podem suplantar a medicina
tradicional”, pondera. Ele destaca,
ainda, que das 29 práticas integra-
tivas incorporadas no SUS pelo Mi-
nistério da Saúde, 27 não possuem
qualquer comprovação de uso na
medicina e somente a homeopatia
e a acupuntura são reconhecidas
pelo CFM. Em nota, a autarquia es-
clareceu para a sociedade que “a
prescrição e o uso de procedimen-

tos e terapêuticas alternativos, sem
reconhecimento científico, são
proibidos aos médicos brasileiros,
conforme previsto no Código de
Ética Médica”.

O presidente da Associação
Médica Homeopática de Minas
Gerais (AMHMG), João Márcio
Berto, destaca que é necessário
desmistificar e entender a homeo-
patia, que não deve ser colocada
dentro de um contexto isolado,
como uma medicina alternativa.
“É preciso entender que ela vai
além do modelo médico ‘tradicio-
nal’, mas é baseada em preceitos
clínicos e científicos, comprovados
e reconhecidos”, afirma. Ele ressal-
ta que a especialidade se encontra
na interface entre a medicina oci-
dental (biomedicina) e as práticas
integrativas, tratando o indivíduo
em sua unidade mente-corpo-am-
biente. “Desta forma, a homeopa-
tia se aproxima da medicina de fa-
mília e comunidade e da atenção
primária em saúde”, conclui. 

O presidente do Colégio Mé-
dico Brasileiro de Acupuntura – Se-
ção Minas Gerais, Hildebrando Sá-
bato, afirma que a eficácia e a efe-

tividade da acupuntura são notó-
rias para questões músculo-esque-
léticos, como dores lombares, ce-
faleias e distúrbios psiquiátricos,
como depressão e ansiedade, ten-
do suas bases científicas estabele-
cidas e uma maior aceitabilidade
pela comunidade médica. “Já a am-
pliação das Pics pode ser vista co-
mo uma iniciativa positiva para o
tratamento da população. A ques-
tão é a liberação pouco criteriosa
de práticas sem eficácia cientifica-
mente comprovada, com base
apenas no exercício não médico
de terapêuticas que podem vir
apenas a onerar o SUS, sem resul-
tados realmente positivos”, afirma. 

SUS adota dez novas práticas integrativas
iStock
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Acupuntura respondeu por 707 mil atendimentos e 277 mil consultas
individuais no SUS

POSSE - Tomaram posse, dia
1º de janeiro, os diretores da
Associação Médica
Homeopática de Minas Gerais
(AMHMG), gestão 2018/2020.
Em pé, da esquerda para à
direita: João Márcio Berto,
diretor presidente; Rita de
Cássia Gomes, diretora
financeira; Mário Antônio Cabral
Ribeiro, diretor científico.
Sentadas, da esquerda para à
direita: Rosângela Rocha de
Menezes, diretora secretária e
Claudete Barbosa da Silva
Penha, diretora de ensino. Ainda
integra o grupo Núncio Antônio
Araújo Sól, diretor social. 

A história da oftalmologia mi-
neira já é escrita há várias déca-
das, mas somente há dois anos ela
passou a ser representada oficial-
mente com a criação da Socieda-
de Mineira de Oftalmologia
(SMO), que serão completados
no próximo mês de agosto. O vi-
ce-presidente da SMO, Luiz Carlos
Molinari Gomes, lembra da im-
portância do movimento em tor-
no da especialidade iniciado com
o renomado professor Hilton Ro-
cha. “Ao somar esforços pela va-
lorização do conhecimento cien-
tífico, associado à promoção do
exercício profissional, iniciamos
nosso mandato, em 2016. Rece-
bemos importante ajuda desde o
início, do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (CBO), na gestão do
médico Homero Gusmão de Al-
meida. Apoio não menos impor-
tante foi dado também pela As-
sociação Médica de Minas Gerais
(AMMG), durante a gestão de Lin-
coln Lopes Ferreira, quando de-
mos o pontapé inicial para a con-
cretização de um sonho”, comen-
tou Molinari. 

Para o presidente da Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), Lin-
coln Lopes Ferreira, a oftalmologia
mineira sempre ocupou lugar de
destaque na medicina do país. “O
nome e a magnífica obra do pro-
fessor Hilton Rocha ainda ecoam
por todo o território nacional. E
neste aspecto comemorar os dois
anos de fundação da SMO repre-
senta não apenas o reconhecimen-
to de sua destacada atuação na
educação continuada, no aperfei-
çoamento da prática da especiali-
dade e na elevação da qualidade
da assistência à população do es-

tado, mas também um tributo à
memória deste homem.” 

De acordo com o presidente
da SMO (gestão 2016/2018), Eli-
sabeto Gonçalves, a criação da so-
ciedade é extremamente impor-
tante porque congrega os oftal-
mologistas e procura encaminhar
para uma solução conjunta e sa-
tisfatória não só suas eventuais
queixas mas, principalmente, suas
sugestões destinadas a melhorar
a própria atuação da SMO, bem
como o anseio comum de uma
prática médica de alto nível cien-
tífico, ético e técnico, aliado ao ina-
lienável e louvável  compromisso
social. “A oftalmologia mineira
tem raízes profundas num passa-
do de excelência e pioneirismo, e
foi daqui que partiu e continua as-
sim, o grande estímulo para o apri-
moramento científico, profissional
e didático da especialidade no Bra-
sil. As grandes escolas estão aqui
e as residências de tantos serviços
se esmeram em esbanjar qualida-
de na formação do jovem especia-
lista”, pontuou Gonçalves. 

Formação e defesa profissional

A formação de excelência,
apontada por todos, é um dos mar-
cos na recente gestão. O diretor da
SMO, Anderson Giovanni Antônio
Ferreira, explica que uma das for-
mas de unir os oftalmologistas em
Minas Gerais, foi com a criação do
Curso de Ciências Básicas em Of-
talmologia, que surgiu da união de
vários serviços no estado com seus
respectivos cursos de residências.
“A união para a realização do curso
propiciou o entrosamento entre os
serviços. E uma discussão que co-

meçou pelo lado acadêmico, co-
meçou a tratar de problemas em
comum. Foi uma semente para a
discussão de temas maiores, como
a união da classe, a defesa profis-
sional, o exercício ilegal da profis-
são pelo optometrista, questões de
honorários médicos, a política dos
planos de saúde e até mesmo a me-
lhor forma de representação de
nossa classe junto às demais socie-
dades.” Giovanni explica que, por
meio desta inciativa, os residentes
tiveram acesso às mesmas informa-
ções de forma coesa, e a excelência
foi repassada a todos em igualdade
de condições. 

Segundo o ex-presidente do
CBO, Homero Gusmão de Almei-
da, é preciso ressaltar o papel da
SMO na promoção de vários cur-
sos tanto na área básica, quanto
em encontros de atualização. No
que diz respeito à defesa profissio-
nal, Homero pontua uma atuação
impecável da sociedade, tanto no
combate ao exercício ilegal da me-
dicina por parte dos optometristas,
quanto na resistência à interferên-

cia, por parte de algumas opera-
doras de saúde, na qualidade do
trabalho médico. 

O vice-presidente da SMO, Luiz
Carlos Molinari Gomes, enfatiza a
importante parceria da SMO e
do CBO com a Vigilância Sanitária
do estado. “Os resultados foram
refletidos com a criação conjunta
de regulamento técnico que esta-
belece exigências sanitárias e con-
dições para a instalação e funcio-
namento de estabelecimentos óp-
ticos no estado.” 

Para o presidente da SMO, Eli-
sabeto Gonçalves, a preocupação
futura, e talvez não muito distante,
deve ser com a automatização e a
robotização da especialidade. “Já
se fala em receita de óculos pelo
celular, leituras de patologias e
prescrições terapêuticas por má-
quinas altamente elaboradas e so-
fisticadas, as quais deverão substi-
tuir o trabalho exercido até agora
por nós, oftalmologistas. Até que
ponto isso representará um avanço
e quais reais benefícios esse supos-
to progresso trará à sociedade?”

SMO é referência em oftalmologia
Clóvis Campos
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Sociedade Mineira de Oftalmologia foi referendada como departamento
científico da AMMG, há dois anos 

Clóvis Campos



  

O que estou lendo

“É um livro transforma-
dor, ainda mais na atual con-
juntura de polarização polí-
tica e cultural. Ele nos propi-
cia uma reflexão para além
dos nossos próprios argu-
mentos sobre diversos te-
mas e um debate mais ama-
durecido sobre o tipo de so-
ciedade que desejamos.”

Arquivo Pessoal

Fotos: Clóvis Campos

“A história mostra co-
mo uma pessoa de cora-
ção bondoso e sincero é
visto como um mero idio-
ta por uma sociedade cor-
rompida. Vemos muitas re-
flexões sobre as relações

humanas e a capacidade de ridicularizar com-
portamentos nobres. Ao ler o texto nos pergun-
tamos: vale a pena ser bom?”

Incentivo à leitura e à escrita foi
o mote para a realização do I Con-
curso Literário promovido pela So-
ciedade dos Acadêmicos de Medi-
cina de Minas Gerais (Sammg), no
dia nove de junho, durante o Curso
de Emergências Clínicas e Cirúrgi-
cas no Pronto Atendimento. O pre-
sidente da Sammg, Bernardo Lac-
chini, disse que a iniciativa teve
apoio da Sociedade Brasileira de
Médicos Escritores (Sobrames-MG)
e da distribuidora de livros, Áquila
Augusto. 

O diretor de comunicação e
marketing da Sammg, Tiago Antô-
nio dos Santos, explica que o con-
curso foi aberto aos estudantes de
medicina do estado. 

Além de representantes de to-
das as faculdades de medicina de
Belo Horizonte e da região metropolitana,
houve também inscritos de Divinópolis, Al-
fenas e Patos de Minas. Dos 24 textos foram
premiados quatro, um selecionado por meio
de votação, durante o evento Emergências
Clínicas e Cirúrgicas no PA. Todos ficaram
expostos de forma que os ouvintes pudessem
ler e votar naquele mais interessante. 

O ganhador do 1º lugar, Paulo Sérgio de
Araújo Queiroz, acadêmico do 8º período da
Faculdade de Minas (Faminas-BH), parabeni-
zou a preocupação e o empenho na aborda-
gem e valorização de outras competências
não médicas científicas, mas que tornam os
futuros médicos mais capazes de exercer uma
conduta humanizada diante do paciente, dos
seus familiares, da doença e da morte. “Ter a
minha crônica lida e reconhecida foi uma
grande alegria, ver meu nome projetado e ser
anunciado como o primeiro lugar em meio
a outros tantos foi indescritível. O concurso
me trouxe, pela primeira vez, a chance de que
alguém lesse algo que escrevi.”

Letícia Salles Fialho Menta, estudantes
do 9° período da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Minas Gerais (PUC-MG), 2ª colo-
cada, escolheu um conto a respeito de um
caso que a marcou durante o internato de
saúde mental. “Não esperava que pudesse
participar da premiação, por isso fiquei mui-
to surpresa. Fiquei tão nervosa, que tremia
o corpo inteiro. Mas foi ótimo, me senti in-
centivada a escrever e a divulgar mais as mi-
nhas escritas.”

Confira os ganhadores: 
1º lugar: Paulo Sérgio Queiroz 

O cego no vagão do metrô 
2º lugar: Leticia Sales Fialho Menta

Andressa e os animais 
3º lugar: Brunna Mourthé Marques 

Villaça Veiga
O sonho e a realidade

Votação popular: Rodrigo Seixas Dourado 
Utopia

A Arte Naif visita o Espaço Cultural Otto
Cirne no mês de julho por meio da exposição
‘Espontânea’. O artista plástico Marcos Castro
apresenta coloridas telas em tinta acrílica,
nas quais esboça cidades, casarios, paisagens,
imagens sacras e o cotidiano das pessoas. 

Entre idas e vindas à capital mineira, Cas-
tro mudou-se para Montes Claros em 1989,
onde ainda reside. Ele revela que passou a se
dedicar à pintura somente em 2014, quando
começou a sentir falta de algo para fazer. 

Os mineiros Carlos Bracher e Inimá de
Paula estão entre os seus artistas plásticos

preferidos. Além destes, admira a pintora
paulista Tarsila do Amaral, e o escultor e pin-
tor espanhol Joan Miró. Pela primeira vez na
AMMG, já expos em outras cidades mineiras
como: Itabira, Ouro Preto, e Tiradentes. 

O Espaço Cultural Otto Cirne está locali-
zado no hall de entrada da AMMG e é desti-
nado à exposição de obras de arte de autoria
de associados e seus dependentes. Médicos
não associados e artistas não médicos podem
utilizar o espaço, dependendo da disponibili-
dade na agenda. Mais informações: (31) 3247
1608 ou e-mail comunicacao@ammg.org.br.

Concurso Literário
estimula acadêmicos

‘Espontânea’ é a exposição de julhoCongresso em Divinópolis

João Monlevade promove Jornada

Filiadas têm consultoria 

Guilherme Bruno
de Lima Júnior
Médico da Família e

Comunidade

Justiça: o que é fazer a

coisa certa 

Michael J. Sandel (Civilização

Brasileira)

Bernardo Lacchini
Estudante de medicina

O Idiota

Dostoievski, Fiodor 

(Editora 34)
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CULTURA

Arnaldo Athayde

Jacileia Rodrigues
Otorrinolaringologista

Os meninos da rua Paulo 

Ferenc Molnar (Companhia das

Letras)

“Disputa entre dois gru-
pos de crianças pelo direito
de brincar num lote vazio
na antiga Budapeste. Des-
crevendo a batalha, o autor
conduz à reflexão sobre os
valores nas relações hu-
manas. Oportunidade
de se pensar também
quanto ao objeto de
nossas lutas!”

A presidente da Sobramis-MG, Leda Caporalli, entregou
premiação a Paulo Sérgio Queiroz, primeiro colocado  

As reuniões da União das Re-
gionais da Zona da Mata (Urezo-
ma) garantem para a classe mé-
dica mineira atualização científi-
ca e debates sobre assuntos que
envolvem formação, honorários
e defesa profissional. No dia sete
de julho, foi a vez da Sociedade
de Medicina de Juiz de Fora
(SMJF) trazer temas como: ‘os
modelos de atenção à saúde’ e
‘os desafios da saúde pública em
Minas Gerais’.  A presidente da
Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG), Maria Inês de Mi-
randa Lima, coordenou a mesa
redonda: ‘O momento atual e as
perspectivas do mercado de tra-
balho para o jovem médico’. 

Lima disse que foi uma honra
participar dos eventos e reafirmou
o compromisso da AMMG com as
suas filiadas, para que “possamos
trabalhar juntos a favor de nossa
classe e da formação médica”.

Estiveram presentes o presiden-
te da Associação Médica Brasileira
(AMB), Lincoln Lopes Ferreira, o
presidente do Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais
(CRM MG) e vice-presidente da

AMMG, Fábio Augusto de Castro
Guerra, o deputado Antônio Jorge
(PPS) e o presidente do Sindicato
dos Médicos de Juiz de Fora, Gilson
Salomão.   

Para o presidente da SMJF, El-
son Corrêa de Mello Júnior, é ex-
tremamente importante abordar
os temas propostos, e em especial,
buscar melhorias para o mercado
de trabalho para o jovem médico. 

Dia 28 de abril, a presidente da
AMMG e o diretor de Assuntos do
Interior, Paulo Roberto Repsold,
participaram da Urezoma em Vi-

çosa e puderam acompanhar te-
mas como o ‘Uso de medicamen-
tos por nutrizes e suas implicações
na amamentação’ e a ‘Interferência
judicial na gestão do corpo clínico
dos hospitais de Viçosa’. 

Paulo Repsold e Fábio Guerra
estiveram na Associação Médica
de Leopoldina (AML), com o pre-
sidente da filiada, Celso Francisco
Resende, dia 19 de maio. Aulas li-
gadas a antibióticos, bactérias, pro-
filaxia e infecção foram ministra-
das. A Urezoma realizada em Pon-
te Nova, no dia nove de junho,

contou com a participação do di-
retor de assuntos do interior, rece-
bido pelo presidente da filiada,
Mardem José de Souza. 

De 24 a 26 de maio aconteceu
a XXX Jornada Médica em João
Monlevade. Com o apoio da As-
sociação Médica de Minas Gerais
(AMMG), a Associação Médica de
João Monlevade (AMJM) reuniu
120 profissionais da região para
debaterem sobre temas atuais da
medicina. 

O diretor de Assuntos do Inte-
rior da AMMG, Paulo Roberto Rep-
sold, representou a entidade e dis-
se que é muito estimulante ver a

disposição das filiadas para desen-
volverem encontros e valorizarem
iniciativas como o Workplace e a
Biblioteca Virtual da AMMG. “O
evento levou a reflexões importan-
tes, favorecendo um processo de
atualização e reciclagem para o
exercício da profissão”, afirmou
Repsold.

A presidente da filiada de Mon-
levade, Anna Beatriz Dutra Valente
Costa, falou das iniciativas desen-
volvidas para resgatar o associati-

vismo. Costa afirmou que é um de-
safio a captação de novos sócios,
sendo necessário um trabalho in-
dividualizado junto ao médico. Ela
acredita que a área científica ainda
é a maior motivação e, neste sen-
tido, a Jornada é muito valorizada.
“Nesta edição conclamamos os
presentes para utilizarem o Work-
place e a Biblioteca Virtual. Enten-
demos que são dois serviços ino-
vadores disponibilizados pela
AMMG, para a comunicação entre

as especialidades e a educação
continuada. Nesses 30 anos de Jor-
nada, estamos orgulhosos por
mantermos sempre o alto nível
científico da classe médica, e por
termos colegas muito competen-
tes nas diversas áreas da medicina
em nossa cidade.” 

Na programação, palestras im-
portantes. Acadêmicos de medici-
na de algumas faculdades de Mi-
nas Gerais apresentaram pôsteres
sobre assuntos científicos diversos. 

A Associação Médica de Divi-
nópolis (AMD) realizou, dia 25 de
maio, a XXI Edição do Congresso
Médico do Centro-Oeste de Mi-
nas. A presidente da AMMG, Ma-
ria Inês de Miranda Lima, e o se-
cretário geral, Gabriel de Almeida
Silva Júnior, prestigiaram o evento. 

O presidente da AMD, Eduardo
Chula, falou da importância de con-
tribuir para formação médico-cien-
tífica dos profissionais e estudantes
de medicina de toda a região. “A As-

sociação espera somar para o forta-
lecimento da classe médica, garan-
tindo seu expoente intelectual em
toda sociedade. A realização deste
evento só foi possível com o apoio
e o comprometimento das entida-
des e dos profissionais de medicina.” 

O evento foi dividido em áreas
de atuação que abordaram clínica
médica, pediatria, cirurgia geral, gi-
necologia e obstetrícia. Diversas li-
gas acadêmicas participaram do
encontro. 

Nos meses de maio e junho, a
Oregon Seguros do Médico, res-
ponsável técnica pela Central de
Seguros da AMMG, visitou algu-
mas filiadas para apresentar pro-
dutos e consultoria.

O presidente da Associação
Médica do Vale do Aço (Amvaço),
José Silveira dos Reis Júnior, recebeu
o diretor da Oregon, Zilmar Barbo-
sa, e afirmou que o objetivo da en-
tidade é conhecer os benefícios
oferecidos pela AMMG, ampliando

a oferta para os associados. Já a As-
sociação Médica de São João Del
Rei promoveu, dia 23 de maio, a
palestra’ Trilhando sua liberdade fi-
nanceira - O melhor roteiro para
alcançar seus planos’, com o pla-
nejador financeiro Marco Túlio Jota
de Oliveira, convidado da Oregon. 

A seguradora também esteve
nas cidades de Betim e Sete Lagoas.
As filiadas que queiram agendar
uma visita podem fazer contato
pelo telefone: (31) 3247 1631.

Urezomas garantem atualização científica
SMJF
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Autoridades prestigiaram Urezoma da Sociedade de Medicina de Juiz de Fora, dia sete de julho

Calendário Urezoma 
Confira a agenda das reuniões da União
das Regionais da Zona da Mata (Urezoma) 

478ª Muriaé 18 de agosto
479ª Ubá 1º de setembro
480ª Carangola 22 de setembro
481ª Manhuaçu 27 de outubro
482ª São João 

Nepomuceno 10 de novembro



Remetente: Associação Médica de Minas Gerais - Av. João Pinheiro, 161 - Centro - CEP 30130-180 -  Belo Horizonte - MG
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Dia 29 de junho aconteceu um
simulado de incêndio na sede da
Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG). A atividade, que envolveu
mais de 100 pessoas, incluindo re-
presentantes do Corpo de Bombei-
ros Militares, Serviço de Atendimen-
to Médico de Urgência (Samu), fun-
cionários da AMMG, voluntários e
comunidade, foi parte do I Simpó-
sio da Associação Brasileira de Me-
dicina de Emergência – Regional
Minas Gerais (Abramede MG). So-
ciedade Mineira de Terapia Intensi-
va (Somiti) e Liga de Treinamento
de Habilidades e Simulação Realís-
tica (Simuliga) apoiaram o evento. 

Quem passou pelo local se sur-
preendeu com a veracidade das ví-
timas caracterizadas. No segundo
andar do prédio, muita fumaça.
Moradores e comerciantes da re-
gião foram comunicados, para evi-
tar pânico e chamados desneces-
sários aos serviços. A cena criada
simulou um incêndio na cozinha
do salão multimeios da AMMG,
durante coquetel e evento no au-
ditório, resultando em 25 feridos.
Quatro viaturas do Corpo de Bom-
beiros e duas ambulâncias do Sa-
mu, com 22 profissionais de saúde,
atenderam à ocorrência. “A ação
estimula o aprendizado das equi-
pes e orienta leigos sobre como
agir diante de uma emergência”,

afirmou a diretora financeira da
AMMG e vice-presidente da Abra-
mede MG, Maria Aparecida Braga.

Após o simulado, as equipes se
reuniram para avaliação dos pro-
cedimentos realizados, uma forma

de verificar a eficácia do treina-
mento e aprimorar os serviços que
serão prestados à população.

No dia 30 de maio, a Comissão
de Tabagismo, Alcoolismo e Uso
de Outras Drogas da Associação
Médica de Minas Gerais (Contad
AMMG) e o Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Minas
Gerais (HC UFMG) promoveram,
no hall de entrada do HC, ação
conjunta para alertar a população
sobre os malefícios do uso dos
produtos do tabaco, os benefícios
da cessação e defender políticas
públicas efetivas para a redução
do seu consumo. 

O tabaco e as doenças car-
diovasculares foram o tema des-
te ano do ‘Dia Mundial sem Ta-
baco’, celebrado em 31 de maio.
‘Com o coração não se brinca.
Faça a melhor escolha para a sua
vida: não fume’.  A decisão da
Organização Mundial de Saúde
(OMS) ocorreu em virtude do

grande impacto do tabagismo
na gênese das doenças cardio-
vasculares, segunda causa, após
a hipertensão arterial. “Estas
doenças são a principal causa de

morte no mundo (17,7 milhões
de pessoas por ano) e o tabagis-
mo ativo e passivo contribuem
para aproximadamente 12% de-
las”, explica a presidente da Con-

tad AMMG, Maria das Graças
Rodrigues. Ela conta que foi
montado um túnel com fotos re-
ferentes às doenças que o taba-
co pode causar. Folhetos foram
entregues e orientações presta-
das à comunidade. Também foi
laçando o Programa de Aborda-
gem aos Fumantes Internados,
com a Cartilha de Abordagem
Breve aos Fumantes. 

Rodrigues alerta que o taba-
gismo é responsável por mais de
sete milhões de mortes anuais,
sendo cerca de 900 mil em pes-
soas não fumantes, expostas à fu-
maça ambiental (tabagismo pas-
sivo). “Cerca de 80% dos mais de
um bilhão de fumantes do mundo
vivem em países de média e baixa
renda, onde a carga de doenças
relacionadas ao tabaco e de mor-
tes é mais pesada.” 

Fotos: Clóvis Campos

Simulação de incêndio alerta população

Comissão fala de males do tabaco

4Ao perceber indícios de incêndio (fu-
maça, cheiro de queimado, estalidos,
etc.), aproxime-se a uma distância se-
gura para ver o que está queimando e,
principalmente, a extensão do fogo;

4Dê o alarme através de algum meio
disponível aos responsáveis pela ad-
ministração do prédio, a seguranças
e/ou telefone para o Corpo de Bombei-
ros no nº 193;

4Caso não saiba combater o fogo ou
não consiga dominá-lo, saia imediata-
mente do local, fechando todas as por-
tas e janelas atrás de si, sem trancá-
las, desligando a eletricidade e alertan-

do os demais ocupantes do andar;
4Não perca tempo tentando salvar obje-

tos, sua vida é muito mais importante;
4Mantenha-se vestido, pois a roupa pro-

tege o corpo contra o calor e a desi-
dratação;

4Procure chegar ao térreo usando sem-
pre a escada, sem correr. Jamais use
o elevador, pois a energia é normal-
mente cortada. Você poderá ficar pa-
rado, sem contar que existe o risco de
abrir justamente no andar em chamas;

4Se não puder sair, mantenha-se pró-
ximo a uma janela, de preferência com
vista para a rua. Sinalize sua posição

até que seja percebido;
4Feche, mas não tranque a porta do cô-

modo onde estiver. Vede as frestas
com um cobertor ou tapete para não
deixar entrar fumaça;

4Em caso de fumaça, mantenha-se jun-
to ao chão e utilize um lenço ou toalha
molhada sobre o nariz e a boca (filtro).
Deixe a fumaça escapar abrindo uma
janela (ou quebrando o vidro, se ela
for fixa);

4Atire pela janela o que puder queimar
facilmente (papéis, tapetes, cortinas,
etc.), mas com cuidado para não ma-
chucar quem estiver na rua.

ORIENTAÇÕES SOBRE COMO AGIR DURANTE UM INCÊNDIO

Voluntários são vítimas
em simulação de
incêndio na AMMG

A presidente da Contad AMMG, Maria das Graças Rodrigues, convida participante
para visitar o túnel com fotos referentes às doenças relacionadas ao tabaco


