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Evidências dão novo
rumo à medicina
As experiências individuais e o saber adquirido com a
prática foram, por muito tempo, a base da medicina. Hoje,
este caminho mostra-se insuficiente e por este motivo
surgiu o movimento Medicina Baseada em Evidências
(MBE), que vem ganhando espaço entre a classe médica,
como o uso consciencioso, explícito e crítico da melhor
evidência atual, integrado com a bagagem clínica, e aos
valores e preferências do paciente.

Freepik.com

Páginas 10 e 11

Ensino

Honorários

Comunidade

Sammg realiza VII
Congresso
Página 2

ANS volta atrás em
resolução
Página 8

Suicídio é tema de
campanha
Página 17

JORNAL DA
associação
médica

Página 2 • Agosto/Setembro 2018

ENSINO

Sammg realiza seu sétimo congresso
De 27 a 29 de setembro, a Sociedade dos
Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais
(Sammg), com o apoio da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), realiza o VII Congresso Sammg. O evento, que acontece na sede da AMMG, apresenta o tema ‘História e
evolução: pelos caminhos da atenção à saúde’.
Durante três dias, os estudantes de medicina
terão acesso a palestras, oficinas, discussão de
casos clínicos, apresentação de trabalhos científicos, premiações, salas temáticas e minicursos. A programação será dividida por níveis
de atenção, em quatro salas científicas que
irão reunir palestrantes de alta relevância na
medicina nacional.
Segundo o presidente da Sammg, Bernardo
Lacchini, o congresso vai atingir alunos de todos os períodos do curso de medicina. Lacchini
ressalta que o encontro contará com uma parte
cultural que irá abordar este lado, de acordo
com ele, tantas vezes negligenciado nas faculdades: “O objetivo é o de mostrar um leque de
oportunidades que a área da saúde nos permite desenvolver e oferecer atividades culturais
ao público”.
Um novo destaque deste ano é a sala sobre
o ensino médico, que tratará de assuntos voltados para a discussão e debate tanto das formas e técnicas para desenvolver o estudante,
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quanto da inserção deste aluno num cenário
médico cada vez mais complexo”, frisa o presidente da Sammg.
Dentre outros temas, também serão debatidos em simpósios e mesas redondas: reascensão da sífilis; aplicativos que todo plantonista deve saber; inovações no tratamento do
diabetes; cirurgia robótica: perspectivas e possibilidades; intoxicação medicamentosa na
tentativa de autoextermínio; a face estética

da cirurgia plástica: reconstrução facial; e novas diretrizes de hipertensão arterial: o que
mudou.
Ainda dentro do Congresso, os participantes poderão se inscrever para um concurso de
fotografia. Para encerrar o evento deste ano, a
Sammg preparou um coquetel que irá comemorar os 25 anos da instituição e promete ser
um espaço para integração acadêmica. Outras
informações: www.sammg.org.br.

Editorial

Ao leitor
O Classimédico terá um novo layout no Portal da Associação Médica, com previsão
de ir ao ar em outubro. Além dos anúncios estarem em uma barra de rolamento, será
possível adicionar fotos. Sócios podem anunciar sem custo algum. Basta fazer o seu
login e enviar os dados. Acesse: www.ammg.org.br.
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Alugo consultório
Dentro de clínica com toda infraestrutura: garagem,
secretária, ar condicionado, internet, serviço de
limpeza e outras vantagens. Muito bem localizada,
a casa fica na Rua Monte Alegre, atrás do hospital
Life Center. Contato, Dra. Inês Vilela Costa Pinto,
tratar com Bernardo Silva Freitas: (31) 98463 1629
/ 2555 4441.
Alugam-se horários
Consultório médico montado, conjunto completo
e amplo, ao lado do Hospital Felício Rocho. Contato, Dr. Marcelo Martins Costa, tratar com Sônia
(31) 3295 2918, de 14h às 18h.

Cartas devem ser enviadas à Assessoria de Imprensa da AMMG,
podendo ser publicadas no todo ou em parte.
End.: Av. João Pinheiro, 161, Centro, BH - MG. CEP 30130-180
E-mail: imprensa@ammgmail.org.br. Fax: (31) 3247 1632.
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Apartamento I
Apartamento novo no bairro Gutierrez (BH), quase
ao lado do Hospital Madre Tereza, 100 metros, 3
quartos e 1 suíte. Todos com armários, 2 banheiros
com box de vidro, cozinha montada, DCE, 1 vaga
grande de garagem que comporta 2 carros médios.
Valor: R$ 400.000,00. Contato, Dra. Delma Pereira
Costa: (31) 99821 2764.
Apartamento II
Vendo 1 apto no Bairro Santo Antônio, 125 m2, 5º
andar (prédio de 5 andares), 2 vagas garagem, 4
quartos (1 suíte), varanda. Próximo a Igreja Santo
Antônio e Minas I. Contato, Dra. Maria Patrícia de
Morais Andrade: (35) 99977 4353 e Dr Alexandre
Avellar Alves: (35) 99977 1970.
Apartamento III
Apartamento de luxo na Rua dos Inconfidentes,
Bairro Funcionários, próximo ao Corpo de Bombeiros: 275m, 6 vagas de garagem, 2 suítes e 2
semi-suítes, sala para 4 ambientes, lavabo, estar
íntimo, copa e cozinha, DCE, ampla área de serviços, salão de festas montado, sala de ginástica,
sauna, espaço gourmet e lazer completo. Contato,
Dr. Leonardo Corrêa de Araújo: (31) 98578 3095
/ 99199 8580 e 3467 2677.

Brasil na Pampulha), 4 quartos, sendo 2 suítes (1
com banheira de hidromassagem), closet e 2 semi-suítes, 5 salas, escritório, lavabo, cozinha montada, despensa, garagem para 5 carros, circuito de
câmera, cerca elétrica, espaço gourmet com churrasqueira, sauna, banheiro, ducha, fogão à lenha
e área coberta, canil, casa ideal para casal de idosos. Aceito apartamento na zona sul de BH. Valor:
R$ 1.350.000,00. Contato, Dr. Rodrigo Saldanha:
(31) 99636 2051.
Compartilhamento de sala
Em consultório de medicina e psicologia, todo
montado, com 8 salas, em ponto nobre de Lourdes.
Estacionamento rotativo no prédio. Telefone, fax,
internet, secretária, portaria 24horas. Ótima localização. Contato, Dr. Rosamaria Peixoto Guimarães:
(31) 3292 6299.
Horários em consultório
Disponibilizo períodos a serem previamente combinados, em consultório médico, com excelente localização no bairro Santo Agostinho, próximo aos
hospitais Mater Dei/Santo Agostinho, Mater Dei/Contorno, Vera Cruz e Hospital Felício Rocho, em Belo
Horizonte. Prédio novo e de luxo, com portaria 24
horas, catracas, sistema de segurança, estacionamento rotativo e acessibilidade. Sala com recepção
dispõe de decoração e infraestrutura de consultório
completa, inclusive, com ar condicionado, internet
e TV. Ideal para as especialidades clínicas, perícias
médicas e nutricionistas. Contato, Dra. Evelyn Joyce
Corgosinho, tratar com Verônica: (31) 99673 0506.
Salas
Duas salas comerciais para aluguel, localizadas na
Avenida do Contorno, próximo ao hospital da Unimed, com 45 m cada, andar alto com linda vista,
podem ser locadas juntas ou separadas. Condomínio é de R$ 280,00 e o IPTU R$ 120,00. O valor
do aluguel é R$ 700,00. Contato, Dra. Michele Hostalácio Duarte: (31) 99301 0092.

Apartamento novo
Vendo apto novo, no Bairro São Pedro (próximo
ao supermercado Verdemar) com 145 m2, 4 quartos (2 suítes), armários nos quartos, cozinha e banheiros, DCE, um por andar, alto (vista definitiva)
e 3 vagas de garagem. Piscina aquecida, academia.
Valor R$ 1.300.000,00. Contato, Dr. Agostinho
Gouvea: (31) 9963 39571.

Sublocação
Horários nos turnos manhã e tarde (a combinar
períodos), para áreas clínicas da medicina, em consultório localizado no Edifício Life Center, Belo Horizonte. Ambiente bem decorado, equipado com ar
condicionado central, rede wi fi, secretária e conforto para receber os pacientes. Contato, Dr. Manuel Brandão: (31) 99294 9394.

Aluguel/Venda de Sala
Excelente sala comercial com 25 metros quadrados
e antesala, em andar alto, Rua Rodrigues Caldas,
Bairro Santo Agostinho: 1 vaga de garagem livre.
Ótimo acabamento, com portaria 24 horas, 3 elevadores, CFTV, em excelente local do bairro. Valor
do condomínio e IPTU R$ 420,00. Valor do aluguel
R$430,00 com isenção de condomínio e IPTU nos
seis primeiros meses. Valor para venda R$ 240
mil. Estudo troca por imóvel (apartamento). Contato, Dra. Carolina Corrêa: (31) 98454 0161.

Turno em consultório
Consultório novo em frente ao Hospital Vera Cruz,
montado, recepção, secretária, internet. Contato,
Dra. Cláudia Caldeira Bandeira de Melo França: (31)
99973 1878.

Casa à venda
Localizada no bairro Santa Branca (perto do via

Turnos
Alugo turnos (manhã e tarde) em consultório localizado à Av. do Contorno, 4747 – Life Center, para
especialidades clínicas e cirúrgicas. Consultórios
amplos, bem montados, internet, secretária, atendimento personalizado. Contato, Dra. Galzuinda
Maria Figueiredo Reis. Tratar com Maria: (31)
99801 8169 / 99901 1100.

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.

Luiz Carlos Molinari Gomes*

Medicina Baseada
em Evidências
O rápido crescimento das publicações médicas
dificulta o acompanhamento dos avanços das especialidades. Citações na Medline quase dobraram,
de 442 mil em 2000 para 869.666 em 2016, refletindo na pesquisa clínica, com o número de ensaios clínicos randomizados controlados (ECRCs),
aumentando de 1,9% entre 1978 e 1985, para 6,2%
(1994 – 2001). Em neurologia, no Medline, aumentou de 7.971 em 2000 para 36.647 em 2016;
e um aumento de três vezes nas publicações em
medicina física e reabilitação (1998 – 2013). Economizamos tempo, lendo o resumo e conclusões,
sem avaliar criticamente o estudo. A Cochrane Library (www.cochranebrazil.org.br) já publicou mais
de 8.000 revisões sistemáticas de assuntos relevantes sobre tratamentos, prevenção e diagnósticos
de maneiras mais eficientes e seguras para a saúde
humana e, ainda, publica resumos de quase um
milhão de ECRCs, que disponibiliza a todos.
A Medicina Baseada em Evidências (MBE)
originou-se da associação dos métodos da epidemiologia com a pesquisa clínica, quando Cochrane integrou conhecimentos das duas áreas e
criou a epidemiologia clínica, com a eficácia, efetividade e eficiência no ensino, na prática e na
pesquisa clínica. Em 1948, Hill e Cochrane realizaram o primeiro ECRC cego (estreptomicina
na tuberculose). A MBE teve início da década de
1990, seguido pela fundação da Colaboração
Cochrane (Oxford, 1992), por Chalmers, referindo-se a decisões clínicas sustentadas por dados de ECRCs, contrastando com a experiência
pessoal isolada, tendenciosa.
A MBE enfatiza como os médicos adquirem
conhecimento por meio das pesquisas clínicas
relevantes e mais atualizadas, para determinar
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para si mesmos se intervenções clínicas alteram
o curso da doença e melhoram a duração ou a
qualidade de vida. Os passos são: formulação
das questões de assistência; pesquisa na literatura
e nos bancos de dados aplicáveis; avaliação das
evidências a respeito da sua validade e relevância
e a integração dessa avaliação com o conhecimento dos aspectos singulares do paciente. As
fontes de pesquisa sugeridas são: www.ovid.com;
www.cochrane.org; www.acpj.org; www.clinicalevidence.com; www.nlm.nih.gov (Medline).
A resposta à terapia do paciente ‘médio’, representada pelo resumo dos desfechos do experimento clínico, pode não ser o esperado para um
indivíduo específico. As metanálises não podem
gerar evidências quando não houver ECRCs apropriados, e a maioria das situações que o médico
enfrenta na prática, jamais será totalmente testada
em estudo randomizado. Em um futuro previsível,
habilidades excelentes de raciocínio clínico e experiência, complementadas por recursos quantitativos bem concebidos e uma percepção perspicaz do papel das preferências individuais do paciente em seus cuidados continuarão a ser fundamentais na prática clínica da medicina.
*Diretor de Comunicação & Marketing da AMMG
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Em destaq

Natália Grant

Em setembro é celebrado o mês da
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP),
com o objetivo de ensinar as pessoas a
salvarem vidas por meio de manobras
utilizando apenas as mãos. Entidades em
todo o mundo, lideradas pela Americam
Heart Association (AHA), alertam que na
parada cardíaca, cada segundo conta. Em
Minas Gerais, a Sociedade Mineira de
Terapia Intensiva (Somiti) e a Associação
Brasileira de Medicina de Emergência –
Regional Minas Gerais (Abramede MG),
com apoio da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), dão voz a
campanha, divulgando as principais
orientações para o público leigo. De 11
a 20 de setembro, 1500 alunos das
escolas públicas de Nova Lima foram
treinados com a RCP, usando apenas as
mãos. O primeiro treinamento (foto) foi
no dia 11, na Escola Municipal Martha
Drumond Fonseca.

Palavra da
Preside
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Estamos vivendo um momento crítico
no nosso país, mas não podemos nos esquecer de que é também de escolhas, de representação dos poderes Executivo e Legislativo. Temos a oportunidade de escolher,
pelo voto, aqueles que irão modificar as leis
velhas e fazer as novas, e quão profundamente nos interessa a manufatura delas!
A tarefa de escolher não é nada fácil,
até mesmo porque temos um sentimento
de desânimo, considerando que a maioria
da população não avalia corretamente os
candidatos que se apresentam e desistimos
de exercer este papel.
Passamos por muitos momentos difíceis e foram necessárias ações governamentais de impacto muito negativo, para
que entendêssemos a importância de uma
representatividade. Dentre os fatores que
muito impactaram a classe médica estão:
o credenciamento indiscriminado de escolas médicas e a aprovação da ‘Lei dos
Mais Médicos’, dentre outras medidas.
O homem é um animal político, segundo Aristóteles apenas ele é capaz de reconhecer o justo, o injusto e a ética. Desta
forma, não podemos deixar de exercer a
política. Precisamos reconhecer a importância de cada um de nós na implantação
e consolidação da classe médica no congresso nacional. Temos que nos organizar
como outros setores da sociedade, a exemplo de segmentos como agronegócio, religiões, planos de saúde e tantos outros
que se estruturaram. Esta é a nossa vez. Se
faz urgente nos tornarmos ativos na promoção e aprovação de projetos que orientam e garantam nossas atividades.
No entanto, como já disse antes, esta
não é tarefa fácil. Seguindo normas do Tribunal Eleitoral, não podemos, como instituição, declarar apoio aos candidatos. Infelizmente, corremos o risco de não formar
a Frente Parlamentar da Medicina.
É importante que cada um de nós, médicos, identifiquemos candidatos comprometidos com a saúde, que tenham histórico de luta, que conheçam as resoluções
do encontro das entidades médicas
(Enem) e se comprometam com nossa
classe. Não podemos perder a chance de
exercer o direito de escolha e trabalhar para fortalecer e organizar nossa classe: benefício para
todos os brasileiros!
Maria Inês
de Miranda Lima
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Especialistas dão aulas no AMMG Reviews
O AMMG Reviews já está no Workplace
com a proposta de trazer revisões de temas importantes das diversas áreas da medicina por
meio de vídeo aulas. O projeto foi anunciado,
em junho, pelo diretor científico da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG), Agnaldo Soares Lima, e já foram publicadas dez aulas de diversas especialidades. “Nosso objetivo é trabalhar na atualização científica dos médicos e gerar
fóruns de discussões em um ambiente seguro
e restrito à comunidade médica”, conta Lima.
O primeiro conteúdo tratou do ‘Infarto
Agudo do Miocárdio: atendimento inicial da
sala de emergência’. A cardiologista e emergencista, diretora da Associação Brasileira de Medicina de Emergência - Regional Minas Gerais
(Abramede MG), Amanda Santos Pereira, elogiou a iniciativa e disse que a escolha do tema
se deve aos dados alarmantes apresentados pela patologia. “Em 2016 foram registradas
349.938 mortes por doenças cardiovasculares
e a abordagem precoce do paciente com infarto na sala de emergência é decisiva.”
O diretor de comunicação da AMMG, vice-presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, Luiz Carlos Molinari, falou sobre o
‘Diagnóstico diferencial do olho vermelho’. Molinari optou pela apresentação do tema a partir
de sete casos clínicos, permitindo aos colegas
identificarem sintomas, diagnóstico e melhores
formas de tratamentos e prevenção.
A especialista em nutrição parenteral e enteral, Maria Isabel Toulson Davisson Correia,
abordou ‘A terapia nutricional no Brasil: histórico e impacto no prognóstico dos pacientes’.
Correia citou a importância em aumentar a
consciência das equipes de saúde sobre o problema da desnutrição no país. Com muitas visualizações, o conteúdo foi comentado pela especialista em clínica médica Ivana Abdo Martins. “Essa campanha é fundamental nos conceitos de segurança dos pacientes.”
A presidente da AMMG, a ginecologista e
obstetra Maria Inês de Miranda Lima evidenciou
a problemática do HPV e seu impacto nas diver-

Reprodução

O pneumologista Fernando Ferreira Pereira falou
da ‘Atualização: DPOC’, com uma aula bastante
comentada na rede social

sas especialidades. A diretora científica adjunta
da AMMG, a radiologista Luciana Costa falou sobre ‘Cistos pancreáticos incidentais’. Aline Lauda
Freitas Chaves, especialista em câncer de cabeça
e pescoço, relatou a mudança do perfil epide-

miológico deste câncer, devido ao HPV. Segundo
Chaves, esta é a quinta neoplasia mais comum
em todo o mundo. A ‘Surdez súbita’ foi apresentada pela otorrinolaringologista Jordana Carvalhais Barroso. O pneumologista Fernando Ferreira
Pereira tratou da ‘Atualização DPOC’. Sua aula
recebeu muitos comentários. Dentre eles, o também pneumologista Flávio Mendonça Andrade
da Silva afirmou: “Ótima apresentação, evidenciando a importância dessa patologia pouco diagnosticada e tratada de forma inadequada”.
Em agosto foram publicados, ainda, os Reviwes: ‘Avaliação sorológica da imunidade contra Hepatite B e sua vacina’, com o pediatra e
imunologista José Geraldo Leite Ribeiro e ‘Abordagem da endometriose e dor pélvica crônica’,
com a ginecologista Márcia Mendonça Carneiro. Novidades estão sendo gravadas e todo o
conteúdo está disponível no Workplace.
Os interessados que ainda não utilizam o
serviço podem solicitar inclusão pelo e-mail:
comunicacao@ammg.org.br. Sócios e sociedades de especialidades também podem sugerir
temas e palestrantes para seaci@ammg.org.br.

Manifesto cobra saúde digna
A Associação Médica Brasileira (AMB), o
Conselho Federal de Medicina (CFM), Federação Médica Brasileira (FMB), Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR) divulgaram, dia dois de agosto, resultado do 13º Encontro Nacional de Entidades Médicas, realizado em junho, em Brasília. A presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG),
Maria Inês de Miranda Lima, que participou do
encontro, disse que a entidade mineira ampara
a iniciativa. A AMMG integra o Instituto Brasil
de Medicina (IBDM) e apoia a Frente Parlamentar da Medicina (FPM).
O resultado foi apresentado em forma de
um manifesto, entregue aos presidenciáveis, com
propostas para melhorar a saúde no Brasil. “A

classe médica precisa se unir na luta por uma
agenda pública que assegure os direitos dos pacientes e a qualidade do exercício da medicina”,
afirma Lima. Além dos candidatos à presidência
da República, o documento é destinado aos candidatos aos governos estaduais, Senado, Câmara
dos Deputados e Assembleias Legislativas. Dentre as reivindicações da categoria estão a criação
do Exame Nacional Obrigatório de Proficiência
em Medicina e a Carreira de Médico de Estado.

Conheça o
documento
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Suicídio e sarampo são temas de Estúdio
Dia cinco de setembro, a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) promoveu um importante debate sobre o suicídio, no projeto Estúdio AMMG. Acadêmicos e especialistas
acompanharam, pela plataforma do Workplace,
as importantes atualizações sobre o tema. Com
a coordenação da diretora científica adjunta da
AMMG, Luciana Costa, e da presidente da
AMMG, Maria Inês de Miranda Lima, foram recebidos o diretor administrativo adjunto da
AMMG e médico de Saúde da Família e Comunidade, Ricardo Alexandre de Souza, o presidente da Associação Mineira de Psiquiatria,
Humberto Corrêa da Silva, e o presidente da
Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais, Bernardo Soares Lacchini.
“A escolha do tema ocorreu em função do
‘Setembro Amarelo’, data dedicada à prevenção
do suicídio frente aos números alarmantes”, justificou Costa. Todos os anos são registrados cerca
de dez mil suicídios no Brasil e quase um milhão
em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para cada caso cometido,
vinte outras tentativas ocorrem. “Devemos alertar
os profissionais de saúde para que estejam aptos
a reconhecerem os fatores de risco, podendo
determinar medidas a fim de reduzir este quadro.” O presidente da AMP esclareceu que não
há razões isoladas que expliquem o que leva a

Daniela Colen

Estúdio AMMG traz temas atuais
como o sarampo, que foi esclarecido
por especialistas, em agosto

pessoa a tomar esta atitude. Ele enfatizou que
“o suicida quase sempre conta que está pensando em se matar, e é um erro não prestar atenção
às ameaças e aos sinais. Falar sobre o assunto é
benéfico para médicos e pacientes”.
A edição anterior do Estúdio AMMG
aconteceu dia nove de agosto, com o tema
‘Sarampo: o que ainda precisamos saber’. Participaram o pediatra, epidemiologista e especialista em vacinas José Geraldo Leite Ribeiro,
o diretor da Sociedade Mineira de Infectologia
Carlos Starling e o diretor Científico da
AMMG Agnaldo Lima.

Eles orientaram que os médicos devem contribuir com a notificação e estimular a cobertura
vacinal. “Felizmente, as classes C e D têm as melhores coberturas do país, a capacidade da vacina é muito boa, com proteção praticamente
imediata. Os médicos devem reforçar as orientações em seus consultórios. Devemos também
valorizar o tema nas escolas de medicina para
que os alunos ampliem seus conhecimentos para uma melhor assistência na atenção básica”,
conclamou Ribeiro.
Assista no Workplace. Solicite acesso pelo
e-mail: comunicacao@ammg.org.br.
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HONORÁRIOS

ANS volta atrás em resolução e cobrança
Clóvis Campos

sertiva, já que a medida torApós questionamentos e
nava os valores a serem prareivindicações das entidades
ticados imprevisíveis. “Na
representativas da classe méprática, tal medida traria
dica e órgãos de defesa do
conforto somente para um
consumidor, a Agência Nalado, que são os planos de
cional de Saúde Suplementar
saúde. Os pacientes, já tão
(ANS) suspendeu, dia 30 de
fragilizados em momentos
julho, a resolução que alteradifíceis de saúde, passariam
va as regras de cobrança de
exames e consultas médicas
a se endividar arcando com
em planos de coparticipação
o ônus.”
e franquia.
Oliveira explica que nos
A norma, RN nº433, que
últimos dez anos, o percenhavia sido aprovada em jutual autorizado pela Agência
nho, previa que as operadopara o reajuste dos planos inras cobrassem dos segurados
dividuais (2007/2017) foi de
144% e o IPCA do período foi
até 40% do valor referente
em torno de 66%, o que imaos procedimentos. Já a copõe números já muito acima
participação poderia ser parda inflação.
celada em 12 vezes, mas sem Para o diretor da AMMG, Juraci Gonçalves
A ANS declarou que o
superar a mensalidade, nem Oliveira, suspensão da medida foi correta, já que
objetivo da autarquia é “amo valor total em 12 meses. A iria prejudicar usuários de planos
pliar as proteções ao consuANS ainda regulamentou a
Para o diretor de Defesa do midor e promover mais bem-estar
cobrança de franquias para exames e consultas não previstas no Exercício Profissional para Assun- à sociedade”.
A Comissão de Honorários Mécontrato. Com a revogação do tex- tos de Remuneração da Associato, voltam a valer as regras atuais, ção Médica de Minas Gerais dicos se reúne, semanalmente, na
que não preveem qualquer limite (AMMG), Juraci Gonçalves Olivei- sede da AMMG. Contato e consulpara cobrança de coparticipação. ra, a decisão de voltar atrás foi as- ta pelo telefone: (31) 3247 1619.

CBHPM
tem novos
procedimentos
Dia 23 de junho, a Comissão
Nacional de Honorários Médicos
e as Sociedades Brasileiras de Especialidades divulgaram a Resolução Normativa CNHM Nº
032/2018, com as alterações, revisadas e aprovadas pela Câmara
Técnica Permanente da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos (CBHPM).
Conforme a RN foram incluídos, na Classificação de 2016, 15
novos itens. O método Antimicrossomal, pesquisa, foi excluído e 12
procedimentos foram alterados.
A Associação Médica Brasileira
(AMB) disponibiliza o documento
para consulta em seu site:
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BENEFÍCIOS

Tecnologia facilita gestão de consultório
A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) ampliou os benefícios para seus associados por
meio de parceria com a Biosoft Informática. O convênio permite informatizar o consultório com o sistema de Prontuário Eletrônico do
Paciente (PEP), chamado Cadclin.
Sócios AMMG têm desconto
de 32% sobre o preço de tabela
da Biosoft, em novos contratos;
gratuidade no envio de 100 mensagens de SMS por mês, para confirmar consultas; treinamento
completo para médicos e secretárias, assistência técnica e suporte
telefônico personalizado. O diretor de benefícios da AMMG, Paulo
Bastianetto, explica que a Associação utilizou como critérios para
escolha do convênio, o fato do sistema ser testado e recomendado
por médicos que já o utilizam.
“Consideramos o Cadclin prático
e acessível, por meio de dispositivos conectados, inclusive smartphones. A implantação do sistema
é bem rápida e a empresa garante
todo o apoio técnico de sua equi-

iStock

pe, proporcionando mais segurança para o médico.” Informações:
(31) 3247 1631.
Defesa Profissional
O diretor adjunto de Defesa
do Exercício Profissional da
AMMG, Marcelo Versiani, salienta
que toda inovação tecnológica pode ser incorporada positivamente,
salvaguardando os princípios morais e éticos, bem como os direitos
e deveres de todos.

Versiani reforça ainda a importância do prontuário tanto para o
paciente, como fonte de informações a cerca de sua saúde e continuidade assistencial, quanto para
o médico, como instrumento de
defesa profissional e subsídios de
informes científicos, devendo sempre ser preenchido em todas as
avaliações com os dados clínicos,
em ordem cronológica, com data,
hora e registro do profissional, conforme art. 87 do Código de Ética
Médica (CFM, nº 1931/2009).

Novo serviço
oferece espaço
compartilhado
A decisão de abrir e manter
um consultório próprio requer
muito planejamento. Principalmente para quem está começando a
carreira é possível se deparar com
horas ociosas e altos custos de manutenção de um espaço.
A AMMG firmou parceria com
a Comedical, que proporciona um
ambiente totalmente equipado para o recebimento de pacientes em
horários flexíveis.
O infectologista, especialista
em clínica médica, Sérgio Lima,
conta que a opção de espaços
compartilhados para o exercício
profissional se tornou uma alternativa de custo menor e mais
oportunidades de relacionamentos. “O trabalho não é permeado
por despesas que interferem em
nosso ganho e sem implicações
trabalhistas”, afirma. Mais informações: (31) 3247 1631.
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ESPECIAL

Experiências dão lugar a evidências na medicina
Durante muito tempo, a medicina esteve
alicerçada nas experiências individuais e no saber adquirido com a prática. Mas hoje, seguir
somente este caminho não é mais suficiente.
A ele se faz imprescindível aliar às evidências.
Pensando nisto, que o movimento Medicina
Baseada em Evidências (MBE) vem crescendo
nas últimas décadas. Originalmente é definida
como o uso consciencioso, explícito e crítico
da melhor evidência atual, integrado com a experiência clínica, e aos valores e preferências
do paciente. Um de seus elementos fundamentais é buscar evidências ou comprovação científica a ser utilizada pelo médico. No entanto,
o relacionamento médico-paciente e a aquisição de competências e habilidades para o exercício da medicina também fazem parte de seus
princípios.
Para especialistas, vivenciar os conceitos da
MBE é um exercício prático e diário, que permite compreender e lidar com a incerteza, decorrente do fenômeno biológico, das diferenças
de risco, das dificuldades de tradução da pesquisa para a prática, do modo como é estabelecida a relação causa e efeito, e dos conflitos
de interesse.
De acordo com o especialista em clínica
médica e coordenador do Grupo Mais Evidências, Reginaldo Valácio, antes de avaliar a qualidade de um estudo, é importante responder
a três perguntas básicas: quais os efeitos demonstrados e se eles são potencialmente importantes para o indivíduo que está sendo tratado; qual a qualidade das evidências, e de que
forma os efeitos demonstrados e a confiança
devem ser traduzidos para pacientes, profissionais e gestores do sistema de saúde. “Evidências, isoladamente, não devem determinar
as decisões. É preciso que elas sejam submeti-

Para o cirurgião geral, Domingos André
Fernandes Drumond, a MBE é uma espécie de
guardiã que assegura a prática da boa medicina

Clóvis Campos

Fotos: Clóvis Campos

AMMG reuniu médicos experientes e
estudantes de medicina ávidos por informações
de qualidade durante curso de MBE

Interesse pelo novo move a profissão
O coordenador do grupo Mais Evidências, Reginaldo Valácio, fala da responsabilidade do resultado ser
compartilhado com os profissionais de saúde

das ao julgamento das preferências e dos valores de todos.”
Para o especialista em clínica médica e integrante do Grupo Mais Evidências, André Soares de Moura Costa, a mecânica do pensamento
não deixa de ser científica na essência da palavra, mas ela não é suficiente para a tomada das
melhores decisões. “Muitos acham que citar vários artigos é uma prática da MBE. Não é verdade. O importante é o tanto que se é incorporado com isto nas tomadas das resoluções.
Esse é um grande desafio.”
O especialista em clínica médica e também
integrante do Grupo Mais Evidências, Leonardo Paixão, explica que a MBE tem todo um ciclo. “Desde o momento da produção até de
que forma ela será introjetada e utilizada. É algo que não se resume somente ao estudo. A
ideia é tentar usar o conhecimento que vai ajudar o paciente, envolvendo-o sempre no caminho a escolher.”
O coordenador do Serviço de Cirurgia Geral
do Hospital Felício Rocho e de Cirurgia Geral e
do Trauma do Hospital João XXIII, Domingos
André Fernandes Drumond, do alto de seus 39
anos de profissão, aponta a MBE como uma espécie de guardiã, no momento que assegura a
prática de uma boa medicina. “Porém, entre o
médico e a doença, também existe a tecnologia
que nos leva a fazer super diagnósticos e imputa
ao paciente tratamentos desnecessários.” Para
Drumond, a relação do médico com as doenças,
dentro das instituições, está sendo comprometida não só pela informatização, como também
pelos protocolos, que precisam ser periodicamente revistos baseados sempre nas evidências.

Separando o joio do trigo
É uma unanimidade entre médicos dizer
que a indústria farmacêutica sabe muito bem
como seduzir para aumentar a prescrição. Segundo Valácio, desde as táticas que incluem
mostrar resultados relativos, a utilização de boas
ferramentas de comunicação, passando pelo
oferecimento de lanches e presentes, tudo vale
para desviar a atenção. “Há indícios mostrando
a associação entre essas estratégias e o aumento
da prescrição. Por exemplo, o número de refeições pagas pela indústria tem relação com o
aumento de indicação de opioides nos Estados
Unidos, considerada uma epidemia no país com
graves consequências.”
O coordenador do Grupo Mais Evidências,
acredita que competências progressivas em
MBE ajudam o médico a ser mais eficiente,
gastando menos tempo e identificando melhor as informações que realmente importam
para os pacientes na literatura, sem sofrer tais
influências.
Para o médico André Soares de Moura Costa, outro ponto que deve ser levado em conta
é que as evidências são globais, mas, as recomendações, locais. Ele ainda explica os quatro
pilares que devem ser levados em conta na tomada das decisões: “se a informação faz diferença; se ela é confiável, ambos questionamentos são os mesmos em qualquer lugar do mundo; a cultura do lugar, ou seja, se as pessoas daquele local querem aquilo; e o custo, o quanto
ele custa ou ele gera. Pensando nisso, vamos
utilizar os mesmos conceitos, com as motivações diferentes”.

De acordo com Reginaldo Valácio, a versão
mais moderna da MBE, a metodologia GRADE
– (Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation) – já é utilizada
pelas diretrizes brasileiras; por outro lado, muitas faculdades e formadores de opinião a veem
como uma forma ‘alternativa’ ou ‘diferente’ de
ensinar e praticar a medicina.
Algumas instituições no Brasil têm inserido
a MBE em seus currículos, mesmo que de forma
incipiente, em disciplinas que abordam análise
crítica de artigos científicos, sem efetivamente
discutir a implementação. “Desta forma, alguns
alunos ainda pensam que praticá-la é estudar
artigos científicos ou fazer pesquisa no Pubmed
para achar estudos aleatórios interessantes.” Essa situação, segundo Valácio tem mudado com
a disseminação do ensino da MBE para preceptores de programas de residência médica e professores das escolas.
Um grande avanço tem sido visto entre os
acadêmicos de medicina que se interessam cada
vez mais pelo assunto. Em 2017 foi criada a Liga
Acadêmica de Prática em Saúde Baseada em
Evidências, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (FM UFMG).
Rafael Mourão Carneiro, do 10º período da FM
UFMG, explica que o aprendizado trouxe mais
independência e autonomia para gerir o conhecimento, capacidade em manejar a incerteza,
ceticismo saudável e percepção da medicina como um todo. Leonardo Teixeira Domingos Silva,
que participou da liga nos últimos três períodos
da graduação, e é médico da atenção básica em
Araguari (MG), acrescentou que “o conhecimento trouxe mais capacidade de informar ao
paciente sobre os riscos e benefícios com clareza,
simplicidade, capacidade para discutir e analisar
o risco e o que ele acarreta do ponto de vista

de saúde pública, além de mais independência
para analisar e criticar o que é dito pela mídia
e indústria farmacêutica”.
Para a coordenadora do Centro de Tratamento Intensivo de Pediatria do Hospital das
Clínicas da UFMG, Adrianne Sette e Oliveira,
os profissionais da medicina estão se reeducando primeiro e existe ainda um longo caminho
a percorrer. “Cuidar dos pacientes e familiares,
hoje, tendo como base a prática de saúde baseada em evidências me dá mais garantia, pois
estou buscando a melhor assistência disponível
em termos de eficácia e segurança. Estou cumprindo melhor o dever de respeitá-los e fazendo
meu papel social em termos de responsabilidade com recursos, que são escassos.”
Sette ainda reforça que, os impactos das decisões e ações para os pacientes críticos são
grandes, a um curto e longo prazo, porque as
ações são relativas ao suporte às vidas ameaçadas. Segundo a intensivista, a reflexão e a crítica
sobre os benefícios e riscos têm uma dimensão
importantíssima na realidade de uma Unidade
de Tratamento Intensivo, com pacientes de altíssima complexidade. “Considerar evidências
científicas, valores dos pacientes e seus familiares,
incluindo cuidados paliativos, disponibilidade
de recursos e custos é algo imprescindível.”
O cirurgião geral, Domingos André Fernandes Drumond, chama a atenção para a necessidade de se preocupar com a educação daqueles que trabalham dentro de uma instituição
de saúde, revendo princípios para aumentar a
segurança, a satisfação dos usuários e diminuir
custos. “É possível fazer isso com a reavaliação
de protocolos e por meio de revisões sistemáticas da literatura, a procura sempre de uma
melhor evidência, diminuindo situações que
comprometem a saúde do paciente.”

Em busca do
conhecimento
Realizada a primeira edição, dia
15 de agosto, na sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG), do
curso Mais Evidências promovido pelo grupo Mais Evidências em parceria
com a AMMG, começa a descortinar
uma série de incertezas. Médicos, residentes e estudantes de medicina puderam conhecer mais de perto conceitos e possibilidades com consciência, transparência e diálogo. Para a
médica Adrianna Sette, ver a AMMG
abraçando essa causa e oferecendo
essa oportunidade transformadora de
rever conceitos e posturas, é dar a
chance de iluminar e renovar a prática
assistencial.
Roberta da Silva D’Alessandro Tonello, pediatra intensivista do HC
UFMG, já passou pelo curso no hospital
e também aplaude a iniciativa da
AMMG. “Passei por muitos questionamentos, como se tudo o que tivesse
aprendido não valesse a pena. Mas isso
não é verdade. Quando você aprende
a sistemática, entende que ela só veio a
agregar conhecimentos. Buscamos agora em evidências já pré-analisadas e que
têm um grau de confiança que nos dê
a segurança para seguir determinadas
ações. É um conhecimento que me facilita o fazer de uma maneira mais tranquila diante dos questionamentos.”
O cirurgião geral, Domingos André
Fernandes Drumond, explica que o
profissional com décadas de formação,
de certa forma aprendeu a arte de tratar, por meio, muitas vezes, de uma experiência sofrida. Para ele, interferir nesse aprendizado não é uma tarefa fácil.
“Brinco que o jovem está com o HD
limpo. Então ele recebe essas informações e questiona. Mas o importante é
também entender que, nem tudo o que
fizemos, foi com conhecimento de que
estávamos fazendo o melhor. Fomos
aprendendo ao longo do tempo. A
MBE tem nos facilitado e muito o
aprendizado. Aprende-se o necessário,
sem muito sofrimento.”
A próxima edição do curso Mais
Evidências, acontece no dia três de outubro, de 12h30 as 22h, na sede da
AMMG. Informações e inscrições: (31)
3247 1640 ou www.ammg.org.br.
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ATUALIZAÇÃO

Encontro de Cirurgia Plástica
Nos dias quatro a seis de outubro, Belo Horizonte sedia a 23ª
Jornada Mineira de Cirurgia Plástica. Especialistas de todo o estado
se reúnem para falar de inovações,
pesquisas e novos procedimentos
na área. Na programação um Fórum sobre ‘Mercado de trabalho
e formação de especialistas’ aborda a invasão da especialidade por
profissionais não médicos. Grandes conferências discutirão também a ‘Defesa da especialidade’ e
‘Dr. Bumbum e a Reputação dos
Cirurgiões Plásticos e a Lei de Pro-
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teção de Dados’. Mesas redondas
com a presença de grandes cirurgiões plásticos trarão para debate
temas como ‘cirurgia íntima’, ‘im-

plantes capilares’, ‘mama pós bariátrica’, dentre outras. Mais informações: www.sbcpmg.org.br/jornada-mineira-de-cirurgia-plastica.

Brasileiro de Anestesiologia
Acontece nos dias dez a 14 de
novembro, o 65º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, em Belém do Pará. Humanização, evidências e inovação compõem o
tema central, em que serão abordados os avanços científicos em
torno da especialidade, conside-

rando os que comprovadamente
trazem benefícios clínicos à população para utilizá-los da forma
mais adequada, buscando o bemestar físico, psíquico e social dos
pacientes. Estarão presentes os
mais renomados anestesiologistas, professores, cientistas e pes-

quisadores do mundo para debater os novos conhecimentos e experiências nos últimos anos. Serão
realizados workshops, simpósios
e grandes discussões de casos
dentre as mais diversas aplicações
da anestesia. Mais informações:
www.congressoanestesia.com.br.

Medicina da
Família e
Comunidade
As associações de Medicina de
Família e Comunidade do Sudeste
se reuniram com a finalidade de
construir um projeto inovador e
que trouxesse ao mesmo tempo a
discussão científica junto com a troca de experiências. E é com o tema
‘Atenção Primária à Saúde: conectando pessoas e histórias’ que
acontece, nos dias 11 a 14 de outubro, em São Paulo, o 1º Congresso Sudeste de Medicina da Família
e Comunidade. Dentre os temas:
as atualizações clínicas essenciais
para a prática clínica, o uso de novas tecnologias dentro da especialidade, visita domiciliar: uma visão
global. Palestras e discussões de caso com professores e pesquisadores com larga experiência falam de
suas impressões e pesquisas recentes na especialidade. Mais informações: www.sudestemfc.med.br/sudestemfc.
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32ª Jornada da Amimt
‘Envelhecimento da
população trabalhadora
e o papel do médico do
trabalho’ é o tema central da 32ª Jornada da
Associação Mineira de
Medicina do Trabalho,
dos dias 25 a 27 de outubro, em Belo Horizonte. Serão três cursos prejornada sobre a ‘Avaliação médica especializada do trabalhador após
50 anos’; ‘E-Social’ e ‘Prevenção e
custos com acidentes e afastamen-

Reprodução

vem mudando na prática da medicina do trabalho dentro das questões técnicas científicas
e relacionadas à legislação. Temas como ‘Exigências legais para a
aposentadoria’ e ‘Possibilidades atuais e futuras
da inteligência artificial
em medicina do trabalho e saúde pública’, estarão na programação.
Mais informações: www.32jornada.amimt.org.br.

Congresso
de Cirurgia
Pediátrica

Será realizado nos dias quatro
e cinco de outubro, em Belo Horizonte, o VII Simpósio de Hepatites Virais de Minas Gerais e VII
Simpósio Internacional de Atualização em Doenças do Fígado. O
evento vem ao encontro de mudanças recentes e impactantes na

hepatologia, que serão discutidas
amplamente durante a realização
do simpósio. Com o foco na prática clínica, palestrantes de Minas
e de outros estados debaterão em
grandes conferências e discussões
de casos sobre ‘Hepatites virais
crônicas - aspectos epidemiológi-

cos e clínicos’, ‘Cirrose hepática e
suas complicações’, ‘Transplante
hepático’, ‘Doença hepática gordurosa não alcoólica - aspectos
epidemiológicos, diagnósticos e
terapêuticos’, dentre outros. Mais
informações: www.simposiohepatites.com.br/2018.

O XXXV Congresso Brasileiro
de Cirurgia Pediátrica, o XXI Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica e o IV Congresso Brasileiro
de Cirurgia Pediátrica Videoassistida serão realizados conjuntamente, de cinco a nove de novembro, em Foz do Iguaçu (PR). O encontro reúne, no mesmo espaço,
especialistas com larga experiência
nas diferentes realidades existentes no país e expoentes internacionais de distintos campos da especialidade. Aspectos relacionados a neonatologia, trauma, malformações vasculares, cirurgia torácica, oncológica e debates sobre
as melhores técnicas cirúrgicas à
disposição para o tratamento de
afecções pediátricas, bem como
cursos de atualização, igualmente
farão parte da pauta do evento.
Mais informações: www.congressocipe.com.br

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 outubro, BH. Informações: (31) 2510 1012.
Pan America Occupational Health Conference, 27 a 29 de setembro, Rio de Janeiro. Informações: www.anamt.org.br.

Saúde e II Simpósio Internacional de Doenças Neuromusculares, 19 e 20 de outubro,
Belo Horizonte. Informações: www.opsload.com.br/ortopedia/ e ortopediamaterdei.com. Congresso Brasileiro de Trauma
Ortopédico, 9 a 11 de maio de 2019, Curitiba, PR. Informações: traumaortopedico@oxfordeventos.com.br

17 de novembro, Salvador, BA. Informações: www.infectoped2018.com.br. 15º
Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica, 14 a 17 de novembro, Maceió, AL.
Informações: www.sbp.com.br.

de outubro, sede da AMMG. Informações:
(31) 3247 1616. VII Congresso Internacional
de Cuidados Paliativos, 21 a 24 de novembro, Belo Horizonte. Informações: www.congressoancp2018.com.br.

Nefrologia – Reuniões científicas mensais do
departamento de Nefrologia da AMMG. Pensar Mineiro: 23 de outubro. Informações:
(31) 3247 1616. European Update Congress
in Nephrology, 5 a 6 de outubro, Budapeste,
Hungria. Informações: www.nephro-update-europe.eu

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647. 48º
Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia
e Cirurgia Cérvico-Facial, 31 de outubro a 3
de novembro, João Pessoa, PB. Informações: (11) 5053 7503.

Pneumologia – Reuniões Científicas do departamento de Pneumologia da AMMG. Informações: (31) 3213 3197 ou www.smpct.org.br.
Jornada de Asma, 6 de outubro, Belo Horizonte. Informações: (31) 3213 3197. Simpósio Câncer de Pulmão, 20 de outubro, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3213 3197.

Neurocirurgia – XXXVIII Congresso Latinoamericano de Neurocirurgia, 9 a 14 de novembro, Santa Cruz, Bolívia. Informações:
www.clan2018.com/bienvenida-clan2018.

Patologia – Reuniões científicas do departamento de Patologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. 17th International Conference on Pathology and Cancer Epidemiolog,
8 a 9 de outubro, Endiburgo, Escócia. Informações: www.euroscicon.com.

Terapia Intensiva – Curso para residentes e
especializando em medicina intensiva, todas as terças-feiras. CITIN: 22 a 23 de setembro, BH e 26 a 24 de outubro, Manaus,
AM. FCCS: 22 a 23 de setembro, BH. ACLS:
22 A 23 de setembro, Patos de Minas, MG;
29 a 30 de setembro, BH e Juiz de Fora,
MG; 3 a 4 de outubro, BH; 6 a 7 de outubro, BH; 13 a 14 de outubro, Montes Claros, MG; 16 a 17 de outubro, BH; 20 a 21,
27 a 28 e 30 a 31 de outubro, BH; 7 a 8,
10 a 11, 20 a 21 e 24 a 25 de novembro,
BH; 10 a 11 de novembro, Montes Claros,
MG; 1 a 2, 4 a 5, 8 a 9 e 14 a 16 de dezembro, BH. PALS: 29 a 30 de setembro,
6 a 7 e 27 a 28 de outubro, 10 a 11 e 24 a
25 de novembro, BH. MAVIT: 22 e 23 de
setembro, Juiz de Fora, MG; 28 de setembro, BH; 5 e 6 de outubro, Sorocaba, MG;
19 de outubro e 9 e 10 de novembro, BH.
PVMA: 24 a 25 e 29 e 30 de setembro, BH;
3 a 4 de outubro, Manaus, AM; 27 a 28 de
outubro e 24 a 25 de novembro, BH. ATLS:
27 a 29 de setembro, 25 a 27 de outubro,
22 a 24 de novembro e 13 a 15 de dezembro, BH. PHTLS: 28 a 29 de setembro, 26
a 27 de outubro, 23 a 24 de novembro, BH.
ECG: 12 de outubro, BH. PICC: 16 de outubro, BH. SAVI: 19 a 20 de outubro, BH.
USPI: 20 a 21 de outubro e 24 a 24 de novembro, BH. ECTE: 20 A 21 de outubro,
BH; 27 a 28 de outubro, Passos, MG. BLS:
26 de outubro, 23 de novembro e 14 de
dezembro, BH. PVMC: 10 A 11 de novembro, BH. TNP: 24 a 25 de novembro, BH.
Informações: (31) 3247 1645 ou www.somiti.org.br.

tos’. Também acontecerá o Fórum
Amimt com a abordagem do que

Simpósio Hepatites Virais

AGENDA CIENTÍFICA
Alergia e Imunopatologia – Reuniões científicas, na sede da AMMG. Informações: (31)
3247 1647.
Anestesiologia – Reuniões científicas do departamento de Anestesiologia da AMMG.
Informações: www.samg.org.br. Jornada
Mineira de Anestesiologia e Jornada Mineira para Estudo da Dor, 28 a 29 de setembro, Montes Claros, MG. Informações:
www.samg.org.br. ASA Annual Meeting, 13
a 18 de outubro, San Francisco, EUA. Informações: www.sbahq.org.br. 65º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, 10 a
14 de novembro, Belém, PA. Informações:
www.congressoanestesia.com.br.
Angiologia e Cirurgia Vascular – Reuniões
científicas do departamento de Angiologia e
Cirurgia Vascular da AMMG. Informações:
www.sbacvmg.com.br ou (31) 3213 0572.
XV Panamerican Congresso on Vascular and
Endovascular Surgery, 3 a 6 de outubro, Rio
de Janeiro. Informações: www.panamericancongress.com.br.
Cardiologia – XV Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria, 12 a 13 de outubro, Florianópolis, SC. Informações: www.cardiol.br. XXV
Congresso Nacional do Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e
Reabilitação Cardiovascular da Sociedade
Brasileira de Cardiologia da SBC, Florianópolis, SC. Informações: www.congressoderc.com.br. XXV Congresso Brasileiro de
Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, 31 de outubro a 3 de novembro, Maceió, AL. Informações: www.cardiol.br. XXXV
Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas,
22 a 24 de novembro, Goiânia, GO. Informações: www.sobrac.org/sobrac2018. ACC
Latin American Regional Conference, 16 a
17 de novembro, Lima, Peru. Informações:
www.acc.org/latinamerica2018. World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health,
Dubai, Emirados Árabes. Informações:
www.world-heart-federation.org/congress.

Cirurgia de Cabeça e Pescoço – Annual Meeting & OTO Experience, 7 a 10 de outubro,
Geórgia, Atlanta. Informações: www.entannualmeeting.org.
Cirurgia Pediátrica – XXXV Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, 5 a 9 de novembro, Foz do Iguaçu, PR. Informações:
www.congressocipe.com.br.
Cirurgia Plástica – 23ª Jornada Mineira de Cirurgia Plástica, 4 a 6 de outubro, Belo Horizonte. Informações: www.sbcpmg.org.br/jornada-mineira-de-cirurgia-plastica. 55º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, 14 a
17 de novembro, Recife, PE. Informações:
www.sbcpnac.wixsite.com/55cbcp.
Clínica Médica – Reuniões científicas do departamento de Clínica Médica da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. X Congresso
Mineiro de Clínica Médica e VI Congresso
Mineiro de Medicina de Urgência e Emergência, 5 e 6 de outubro, na sede da AMMG.
Informações: www.clinicamedicamg.com.br.
Coloproctologia – Reuniões científicas do departamento de Coloproctologia da AMMG.
Mais informações: (31) 3247 1647 ou
www.smcprocto.com.br. 67º Congresso
Brasileiro de Coloproctologia, 19 a 22 de
setembro, Gramado, RS. Informações:
www.coloprocto2018.com.br.
Dermatologia – Reuniões científicas do departamento de Dermatologia da AMMG: 10
de novembro. 11º Simpósio 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. Informações: www.sbd.org.br. III Simpósio Internacional 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 Endocrinologia e Metabologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1605.
Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas
do departamento de Endoscopia Digestiva
da AMMG. Informações: (31) 3247 1638
ou www.sobedmg.org.br. XVII Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, 17 a 21 de
novembro, São Paulo. Informações:
www.sbad2018.com.br.
Gastroenterologia – Reuniões científicas do departamento de Gastroenterologia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1638 ou www.gastromg.org.br. VII Simpósio de Hepatites Virais
de Minas Gerais e VII Simpósio Internacional
de Atualização em Doenças do Fígado, 4 a 5
de outubro, Belo Horizonte. Informações:
www.simposiohepatites.com.br/2018.
Geriatria e Gerontologia – Reuniões Científicas
do departamento de Geriatria e Gerontologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1613.
Ginecologia e Obstetrícia – XXII Congresso
Mundial de Ginecologia e Obstetrícia, 14 a
19 de outubro, Rio de Janeiro. Informações:
www.figo2018.org.br. 28° Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, 14 a 16 de
novembro, Belo Horizonte. Informações:
www.28cbrh.com.br/site.
Hematologia – Congresso Brasileiro de Hematologia e Terapia Celular, 31 de outubro
a 3 de novembro, São Paulo. Informações:
www.hemo.org.br.

de Janeiro. Informações: www.jornadasbim.com.br/2018. 4º Simpósio Brasileiro
de Toxoplasmose, 1º e 2 de outubro, Brasília, DF. Informações: www.rbpt.net.br.
XVI Congresso Brasileiro de Controle de
Infecção e Epidemiologia Hospitalar, Congresso Brasileiro de Controle de Infecção
em Pediatria e Neonatologia, 7 a 10 de novembro, Porto Alegre, RS. Informações:
www.cih2018.com.br.
Mastologia – Reuniões do Grupo Multidisciplinar de Estudos em Câncer de Mama, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3247 1613.
XXII Congresso Brasileiro de Mastologia, 10
a 13 de abril de 2019, Rio de Janeiro. Informações: www.mastologia2019.com.br.
Medicina da Família e Comunidade – 1º Congresso Sudeste de Medicina de Família e Comunidade, 11 a 14 de outubro, São Paulo.
Informações: www.sudestemfc.med.br/sudestemfc. WONCA World Conference, 17 a
21 de outubro, Seoul, Coreia do Sul. Informações: www.wonca2018.com. Congresso
Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, 10 a 13 de julho de 2019, Cuiabá,
MT. Informações: www.cbmfc2019.com.br.
Medicina de Emergência – VI Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência Adulto e
Pediátrico, 25 a 28 de setembro, Fortaleza,
CE. Informações: www.abramede.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 Nutrologia, 27 a 28 de setembro, São Paulo.
Informações: www.abran.org.br

Homeopatia – XXXIV Congresso Brasileiro de
Homeopatia, 10 a 13 de outubro, Curitiba,
PR. Informações: (41) 3243 3025.

Medicina do Exercício e do Esporte – Reuniões 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.
Informações: www.fimsrio2018.com.

Oftalmologia – Congresso Brasileiro de Córnea,
12 a 13 de outubro, São Paulo. Informações:
www.cbo.org.br. Brazilian Retina and Vitreous
Society Medical & Surgical Case Meeting, 21
a 25 de novembro, Comandatuba, BA. Informações: www.sbrv.org.br/BRAMS

Infectologia – Reuniões científicas do departamento de Infectologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br. XX Jornada Nacional
de Imunizações, 26 a 29 de setembro, Rio

Medicina Física e Reabilitação – Congresso
da Associação Médica Latinoamericama de
Reabilitação, 3 a 6 de outubro, Peru, Equador. Informações: www.facebook.com/PortalAMLAR

Ortopedia e Traumatologia – 50º Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, 15
a 17 de novembro, Rio de Janeiro. Informações: www.cbot2018.com.br. XXI Simpósio de Ortopedia da Rede Materdei de

Patologia Clínica – Reuniões científicas
mensais do Departamento de Patologia Clínica 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.congresso.sbpc.org.br.
Pediatria – Terças Científicas do departamento de Pediatria da AMMG. Informações: (31)
2514 5160. 24° Congresso Brasileiro de Perinatologia, 26 a 29 de setembro, Natal, RN.
Informações: www.perinato2018.com.br.
Simpósio da Primeira Infância, 5 a 6 de
outubro, Belo Horizonte. Informações:
www.smp.org.br. 15° Congresso Brasileiro
de Adolescência, 1º a 3 de novembro, Belo
Horizonte. Informações: www.sbp.org.br.
Simpósio de Gastroenterologia Pediátrica,
9 a 10 de novembro, Belo Horizonte. Informações: www.smp.org.br. 20º Congresso
Brasileiro de Infectologia Pediátrica, 14 a

Psiquiatria – Reuniões Científicas do departamento de Psiquiatria da AMMG. Informações: www.ampmg.org.br. I Jornada de
Psiquiatria de Ligação e Interconsulta Psiquiátrica 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. Informações: www.cbpabp.org.br.
Radiologia – Reuniões Científicas do departamento de Radiologia da AMMG. Informações: (31) 3273 1559. 47º Congresso Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 11 a 13 de outubro, Rio de Janeiro. Informações: www.congressocbr.com.br.
Reumatologia – Reuniões científicas do departamento de Reumatologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. X Jornada Mineira de Reumatologia, 23 a 24 de novembro, Belo Horizonte. Informações: (31) 3342
3888 ou www.reumatominas.com.br. 8º
Congresso Brasileiro de Densitometria Osteoporose e Osteometabolismo, 10 a 13 de
outubro, São Paulo. Informações: www.romacmd.com.br/bradoo2018.
Tanatologia e Cuidados Paliativos – Reuniões
científicas do departamento de Tanatologia
da AMMG. Curso Anual de Tanatologia, 26
de fevereiro até 17 de dezembro. Grupo de
Atendimento à Enlutados: 2, 9,16, 23 e 30

Urologia – Reuniões científicas do departamento de Urologia da AMMG. Informações:
(31) 3213 7002.
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Evolução do cérebro

A exposição à fumaça de cigarro por dez horas
ou mais por semana em crianças, aumentou o risco
de morte na vida adulta por doenças: pulmonar obstrutiva crônica em 42%, cardíaca isquêmica em 27%,
e acidente vascular cerebral em 23%, em comparação
com aqueles que não conviveram com fumantes
quando crianças. A pesquisa é da Sociedade Americana do Câncer, publicada em setembro, na American
Journal of Preventive Medicine.

Diretriz de detecção
Cientistas da U.S Preventive Task Force (EUA) revelaram novas recomendações para a detecção do
câncer de colo de útero. Mulheres de 21 a 29 anos,
sem alterações no exame anterior, devem fazer o rastreamento a cada três anos por meio do teste citológico. Para o grupo de 30 a 65 anos: papanicolau a
cada três anos, teste que pesquisa o DNA dos tipos
de HPV de maior risco a cada cinco anos ou a combinação no mesmo intervalo. O estudo foi publicado
em 21 de agosto, no The Journal of the American Medical Association.

Novos testes Zika
Começou em agosto, nos EUA, o primeiro teste
em humanos de uma vacina experimental contra o
vírus Zika. A imunização foi desenvolvida por cientistas do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que integra os Institutos Nacionais de Saúde
Americano. Em fase 1, o ensaio clínico recém-iniciado
irá analisar as respostas imune nos participantes, além
de avaliar a segurança da vacina, que já se mostrou
promissora em testes anteriores.

Restrição para vacina
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) elevou a restrição em relação à única vacina da
dengue disponível no país. Na prática, será contraindicado seu uso em pessoas que nunca tiveram contato com nenhum dos quatro sorotipos do vírus. A
medida ocorre após estudo do laboratório produtor
apontar risco de pessoas que nunca tiveram a doença
desenvolverem formas mais graves, caso sejam infectadas pelo Aedes aegypti.
4 Acesse os artigos científicos pela Biblioteca

Virtual (BV AMMG): www.ammg.org.br ou informe-se pelo telefone (31) 3247 1633.
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Multidisciplinar aborda
Sepse e Alergias

Simpósios focam
na capacitação

Clóvis Campos

Mudanças cerebrais ocorridas durante a evolução
podem ser as culpadas por doenças neuropsiquiátricas. A ideia é defendida por pesquisadores da Universidade de Stanford em artigo publicado na edição
de agosto, do American Journal of Human Genetics.
Foram analisadas 118 linhagens de células e amostras
de tecido cerebral pós morte, onde se encontraram
sequências genéticas desconhecidas e repetições do
gene CACNA1C, responsável pelo transporte de cálcio no cérebro, que impacta diretamente na forma
como o órgão trabalha.

Filhos de fumantes
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Arquivo Somiti

Na palestra de abertura dos
Simpósios, a enfermeira Hercília de
Souza mostrou os desafios da RCP

O presidente da Abramede MG, Marcus Vinícius Melo de
Andrade, alerta para um problema que afeta diretamente
as emergências e a ocupação de leitos das UTI´s

Para debater um problema que afeta
cerca de 30% do atendimento nas emergências e da ocupação dos leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a diretoria científica da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG) realizou a Reunião
Multidisciplinar sobre Sepse, dia 15 de setembro, na sede da Associação Médica de
Minas Gerais. Como líder do encontro, a
Associação Brasileira de Medicina de Emergência – Regional Minas Gerais (Abramede
MG). Participaram a Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia – Regional
Minas Gerais (Sbot MG), Sociedade Mineira
de Infectologia (SMI), Sociedade Mineira
de Pediatria (SMP) e Sociedade Mineira de
Terapia Intensiva (Somiti).
A cada segundo no mundo, de 15 a
17 milhões de casos são registrados por
ano, segundo o Instituto Latino Americano
de Sepse (Ilas). Atualmente, a sepse é a
primeira causa de morte nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) e uma das principais de mortalidade hospitalar tardia,
superando o infarto do miocárdio e o câncer. De acordo com a vice-presidente da
Abramede-MG, Maria Aparecida Braga, a
doença é a maior geradora de custos nos
setores público e privado, não apenas durante a internação mas também pelas sequelas determinadas nos sobreviventes.
“Os recursos utilizados são de alto custo
como equipamentos e medicamentos,
além de exigirem muito trabalho da equipe multiprofissional. O aumento da incidência é progressivo, chegando atualmente a cerca de 700 mil casos no Brasil. O
desconhecimento da população sobre os
primeiros sintomas e o reconhecimento
precoce da síndrome pelas equipes de
saúde e, consequente atraso no tratamento, são entraves a serem vencidos.”
Os palestrantes discutiram também sobre a importância do reconhecimento pre-

coce e o tratamento adequado na primeira
hora, como implicação clara no prognóstico e na sobrevida dos indivíduos.
Alergias do 3ª milênio
No dia 11 de agosto, o tema foi ‘Novos
Tratamentos para Doenças Alérgicas do
Terceiro Milênio’. Na liderança, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia de
Minas Gerais (Asbai MG). Participaram a
Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Minas Gerais (SBD MG), Sociedade
de Gastroenterologia e Nutrição de Minas
Gerais (SGNMG), Sociedade de Anestesiologia de Minas Gerais (SAMG), Sociedade
Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SMPCT) e Sociedade Mineira de Otorrinolaringologia.
Estudos apontam que cerca de 30% da
população sofrem de algum tipo de alergia.
Deste percentual, 70% representam alergias
respiratórias.
Para o presidente da Asbai MG, Eduardo Magalhães de Souza Lima, o problema
atinge pessoas de todas as idades e faixas
etárias, por isso, a importância da discussão multidisciplinar sobre um assunto
que gera dúvidas diante de tantas variáveis, medicamentos novos e conduções
de tratamentos.
As abordagens apresentadas ao público
médico e estudantes de medicina, tiveram
ainda explanações aprofundadas sobre urticária, a relação entre disfagia e alergia,
anafilaxia no pronto-socorro, alergia alimentar, respiratória, novas terapias no tratamento da asma, dentre outros.
Também participou das reuniões multidisciplinares a Sociedade dos Acadêmicos
de Medicina de Minas Gerais (Sammg),
com transmissão ao vivo, via Workplace.
Mais informações: seaci@ammgmail.org.br
ou (31) 3247 1619.

ica

Atualização científ

A Associação Brasileira de Medicina de
Emergência – Regional Minas Gerais (Abramede MG) e a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), em parceria com a
Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), se uniram para a realização de
simpósios que abordaram a parada cardiorrespiratória (PCR) e seus diversos desafios no atendimento, incluindo ressuscitação cardiopulmonar (RCP) para leigos.
O evento aconteceu dias 13 e 14 de setembro, na sede da AMMG. No dia 15, as entidades se uniram às outras especialidades,
na Reunião Multidisciplinar sobre sepse
(leia mais na página 14).
Segundo a vice-presidente da Abramede MG, Maria Aparecida Braga, o objetivo
dos simpósios foi conscientizar médicos e
profissionais de saúde sobre dois temas de
grande relevância, com campanhas no mês
de setembro: PCR e sepse.
A American Heart Association (AHA)
estimula que, pelo menos 40 mil pessoas
sejam treinadas, até 30 de setembro, nos

cursos de RCP. “Estão sendo ministrados,
em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Lima, treinamentos gratuitos em escolas da cidade. Todos os professores já foram capacitados e, entre 11
a 20 de setembro, treinaremos cerca de
1500 alunos da escola pública. Estamos levando conhecimento também para a comunidade, já que a maioria dos casos
acontece nas ruas, residências e locais de
trabalho”, conta Braga.
O presidente da Somiti, Hugo Urbano,
explica que é fundamental, não apenas o
treinamento de todos os profissionais de
saúde, mas também da população. “As
ações no momento da parada são fundamentais para o resultado do atendimento.
Nessas situações, se o paciente tiver ao seu
lado pessoas leigas bem treinadas, elas farão toda a diferença.”
Médicos e sociedades de especialidades que se interessarem pela capacitação
podem entrar em contato pelo tel.: (31)
3247 1645.

SMO promove curso
A Sociedade Mineira de Oftalmologia
(SMO) realizou no dia 11 de agosto, na sede da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), o curso sobre Olho Seco. Segundo os oftalmologistas, o problema acomete
milhões de pessoas e é assunto na maioria
dos consultórios dos especialistas. No dia
esteve em pauta também assuntos como
defesa e valorização profissional.
De acordo com o vice-presidente da
SMO, Luiz Carlos Molinari Gomes, um dos
grandes problemas enfrentados hoje na
área é o combate à optometria não médica,
que pode causar sérios problemas à saúde
do paciente com danos irreversíveis.
Os participantes discutiram ainda os

pacotes oferecidos pelos convênios de saúde, a ética médica, o importante papel das
entidades que defendem a categoria, como
a Sociedade Mineira de Oftalmologia, Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO),
Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM MG) e AMMG, para a boa
prática médica e exercício da profissão.
O encontro contou com a presença do
presidente do CRM MG e vice-presidente
da AMMG, Fábio Guerra; o presidente da
SMO, Elisabeto Gonçalves; os advogados
da SMO e CBO, respectivamente, Valério
Ribeiro e Carlosmagnum Nunes, dentre outros experientes profissionais da oftalmologia mineira.

O Jornal da AMMG publica sugestões de artigos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição, o anestesiologista Vinícius
Caldeira Quintão comenta o artigo sobre possível
neurotoxicidade relacionada à anestesiologia
Warner DO, Zaccariello MJ, Katusic SK, Schroeder DR, Hanson AC, Schulte PJ. et. al. Neuropsychological and Behavioral Outcomes after Exposure of Young Children to Procedures Requiring
General Anesthesia: The Mayo Anesthesia Safety
in Kids (MASK) Study. Anesthesiology. 2018 Jul;
129(1):89-105.
Grande preocupação surgiu entre os anestesiologistas pediátricos depois da publicação de farmacovigilância do FDA (US Food and Drug Administration) alertando sobre possível neurotoxicidade relacionada à anestesia geral em crianças menores de
três anos e gestantes no terceiro trimestre. Nos Estados Unidos, o FDA recomendou a inclusão de ‘tarjas
pretas’ nos anestésicos gerais advertindo sobre este
possível evento adverso.
Depois desse alerta do FDA, vários editoriais foram publicados com ressalvas e alertando a comunidade médica sobre o risco da suspensão de procedimentos cirúrgicos em crianças devido a possível
neurotoxicidade relacionada à anestesia geral.
Dois grandes estudos (GAS e PANDA) publicaram
seus resultados e não mostraram aumento da incidência
de neurotoxicidade medida pelo coeficiente de inteligência e testes comportamentais. O estudo GAS ainda
está em andamento e publicará seus resultados quando
as crianças incluídas atingirem cinco anos de idade.
Recentemente, a revista Anesthesiology – Warner
DO. et al. Neuropsychological and Behavioral Outcomes after Exposure of Young Children to Procedures
Requiring General Anesthesia. Anesthesiology 2018;
129:89-105 – publicou o estudo MASK (The Mayo
Anesthesia Safety in Kids). Os autores avaliaram uma
coorte de 997 crianças, sendo 441 não expostas à
anestesia geral, 308 expostas uma única vez e 206 expostas mais de uma vez. Estas crianças foram submetidas a testes de comportamento e de inteligência aos
8, 12, 15 e 20 anos de idade. Os autores não acharam
diferença estatística em relação ao coeficiente de inteligência entre as crianças que não foram expostas
ou tiveram exposição única ou múltipla à anestesia
geral. Mas descreveram diferença significativa no grupo
que foi exposto mais de uma vez à anestesia geral em
relação à velocidade de processamento e habilidades
motoras finas, não sendo evidenciado tal diferença
para outros domínios neuropsicológicos.
Esse estudo é tranquilizador para os anestesiologistas
pediátricos e para os pais. Os achados positivos após
exposição múltipla à anestesia geral devem ser avaliados
em trabalhos futuros para confirmar essas possíveis alterações comportamentais e de aprendizado.
4 O trabalho pode ser encontrado na Biblioteca Virtual (BV
AMMG). Informações https://associado.ammg.org.br/login/auth ou (31) 3247 1633.
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Setembro é dedicado ao câncer de intestino
Por meio do ‘Setembro Verde’,
a Sociedade Mineira de Coloproctologia (SMC) faz alerta ao combate ao câncer de intestino, o terceiro
mais comum entre os homens e o
segundo entre as mulheres. De
acordo com o Instituto Nacional
de Câncer (Inca), no Brasil, a estimativa para 2018 são de 36.360
novos casos, sendo 17.380 em homens e 18.980, em mulheres.
Segundo o presidente da SMC,
Antônio Hilário Alves Freitas, fatores de risco como ter mais de
50 anos de idade, parentes próximos com câncer de intestino, fumar, ingestão exagerada de bebidas alcoólicas, comer excesso de
carnes e embutidos tais como linguiça e salsicha e o sedentarismo

Clóvis Campos

O presidente da SMC, Antônio
Hilário Alves Freitas, explica que o
câncer do intestino e tratável e pode
ser curável se detectado
precocemente

colaboram para o desenvolvimento do câncer de intestino.

A doença é tratável e, na
maioria dos casos, curável, se detectada precocemente, quando
ainda não se espalhou para outros
órgãos. Freitas afirma que a pesquisa de sangue oculto nas fezes,
a retossigmoidoscopia, e a colonoscopia são considerados meios
eficazes de detecção precoce, pois
são capazes de diagnosticar e remover pólipos adenomatosos colorretais, bem como tumores em
estágios bem iniciais. “A escolha
do método de prevenção dependerá de vários fatores, como preferência do médico e da pessoa,
disponibilidade e qualidade da
tecnologia local. O mais importante é a adesão do paciente”,
completa.

Bem-Estar Global reúne especialistas
No dia 20 de julho, em Betim,
as regionais mineiras das sociedades de Alergia, Angiologia e Cirurgia Vascular, Cardiologia, Endoscopia Digestiva, Hepatologia, Infectologia, Mastologia, Oftalmologia e

Urologia participaram do projeto
Bem-Estar Global, em parceria com
a TV Globo e o Sesi. O objetivo é
oferecer serviços gratuitos de saúde,
educação e qualidade de vida, além
de orientações com médicos de di-

ferentes especialidades. Dosagem
de glicemia, testes do olhinho, de
Hepatites B e C, e de HIV, aferição
da pressão arterial, ultrassom da
aorta, e outros tipos de atendimentos foram prestados a população.

Projeto discute
mobilidade
No dia nove de agosto, a Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) participou de encontro
na Prefeitura de Belo Horizonte para atuar no Projeto Vida no Trânsito. A entidade foi representada
pelo seu diretor de Promoções
Culturais, Marconi Gomes.
A proposta prevê o desenvolvimento de ações de promoção da
saúde, como acabar com sedentarismo, e de prevenção de lesões e
mortes causadas por acidentes, gerando oportunidades de colaboração e coordenação conjuntas da
saúde com outros setores, governamentais e não-governamentais. Gomes sugeriu que a iniciativa envolva,
além de motociclistas, ciclistas. Em
2012 foi sancionada a Lei de Mobilidade Urbana para ser aplicada em
municípios de mais de 20 mil habitantes. As iniciativas almejam a melhoria dos transportes públicos e a
construção de ciclovias e ciclofaixas.
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Campanha fala de prevenção do suicídio
Para marcar o ‘Setembro Amarelo’ e o ‘Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio’, celebrado em 10
de setembro, a Associação Mineira
de Psiquiatria (AMP) realiza atividades abertas ao público, em Belo
Horizonte, que incluem sessões de
cinema comentadas, palestras com
especialistas e caminhada. Para
alertar sobre o tema, por 15 dias,
a sede da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG) fica iluminada de amarelo.
Todos os anos são registrados
cerca de doze mil suicídios no Brasil e mais de um milhão em todo
o mundo, o que configura um problema de saúde pública, de acordo com a Associação Brasileira de
Estudos e Prevenção do Suicídio

Clóvis Campos

Em 2017, uma caminhada marcou o ‘Setembro Amarelo’ que usou o lema
‘falar é a melhor solução’. Esse ano a ação se repete no dia 30

(Abeps). O Brasil é o oitavo país
no ranking. Os dados são ainda
mais alarmantes em relação aos

jovens, morrem mais pessoas entre
15 e 29 anos do que pelo HIV, em
todo o mundo.

Para o presidente da AMP e da
Abeps, Humberto Corrêa, o suicídio é um fenômeno complexo e
não há respostas simples e reducionistas para explicá-lo. “Quase
100% dos casos estão associados
a um adoecimento mental, sendo
a depressão a doença mais frequentemente observada.”
Este ano, a campanha ainda
conta com a participação da artista mineira, Cida Mendes (Concessa). Em um vídeo, postado no
Facebook da AMMG, a personagem chama a atenção para a seriedade do assunto com uma
conversa ao ‘pé do ouvido’, bem
no estilo ‘mineirês’. Veja a programação completa no site:
www.ammg.org.br.

Agosto foi o mês da amamentação
De primeiro a oito de agosto, e
durante todo o mês, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e suas regionais realizaram duas campanhas de
conscientização, respectivamente, ‘Semana Mundial de Aleitamento Materno (Smam)’ e ‘Agosto Dourado’.
De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, em todo o
mundo, apenas 38% das crianças

são amamentadas. A meta global
a ser atingida até 2025 é de que
pelo menos 50% dos lactentes recebam o aleitamento materno até
o sexto mês de vida. Um dos avanços, este ano, para alcançar esta
meta, foi a lei sancionada pelo
Congresso Nacional, que institui
agosto como o ‘Mês do Aleitamento Materno’, que passa a ser cha-

Controle do colesterol
com ação da SMC
Em oito de agosto se comemora o ‘Dia Nacional de Controle do
Colesterol’. Na mesma data, a Sociedade Mineira de Cardiologia
(SMC) promoveu campanha para
reforçar junto à comunidade a importância do tema para uma vida
mais saudável. Um shopping de Belo Horizonte abriu as portas para a

população participar das atividades
gratuitas como: orientações educativas e preventivas sobre doenças
cardiovasculares; medição da pressão arterial, dosagem da glicose; e
Índice de Massa Corpórea (IMC).
De acordo com o diretor de Comunicação da SMC, Alessandro Bao
Travizani, foram 170 atendimentos.

Aulão marca dia
de combate ao fumo
No dia 29 de agosto a Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) e o Programa de Controle do Tabagismo do Hospital das
Clínicas da UFMG realizaram aulão
de ginástica para marcar o ‘Dia Nacional de Combate ao Fumo’, celebrado na mesma data. Alunos da
Academia da Cidade Centro Sul e
do Laboratório do Movimento ministraram a aula, enquanto especia-

listas distribuíram material educativo e tiraram dúvidas da população
sobre o tema. De acordo com a
pneumologista e presidente da Comissão de Controle do Tabagismo,
Alcoolismo e Uso de Outras Drogas (Contad AMMG), Maria das
Graças Rodrigues, este ano o tema
escolhido foi ‘Tabagismo e Doenças
Cardiovasculares’, o mesmo do ‘Dia
Mundial Sem Tabaco’ (31 de maio).

mado de ‘Agosto Dourado’.
Essa lei incentiva, durante todo
esse mês, campanhas intersetoriais
de conscientização e esclarecimentos. Com o slogan ‘Amamentação:
alicerce da vida - Aleitamento ma-

terno: a base da vida’, especialistas
falaram na mídia sobre a importância do leite materno no desenvolvimento das crianças. Mais informações: www.sbp.com.br/especiais/agosto-dourado.
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Itabira debate marketing na área médica
Clóvis Campos

Biblioteca
promove
capacitação

Diretor da AMMG, Agnaldo Soares
Lima, falou sobre marketing médico,
em Itabira

do Interior da AMMG, Paulo Roberto Repsold, compareceu e avaliou a importância do encontro,
com a ampla participação dos acadêmicos da Faculdade de Medicina de Ubá. Foram debatidos temas
atuais como medicina baseada em

Reprodução

do

O que estou len

Fotos: Clóvis Campos

Breno Figueiredo
Gomes
Especialista em clínica
médica
Devagar
Carl Honoré (Editora Record)

Urezoma acontece em Ubá
O presidente da Associação
Médica de Ubá, Rafael Couto Marques, recebeu a classe médica para
a 479ª União das Regionais da Zona da Mata (Urezoma), realizada
na sede da Unimed local, dia 1º de
setembro. O diretor de assuntos

Cerrado é tema de
exposição no Otto Cirne

evidências, ensino médico e as
perspectivas da categoria no país.
As próximas Urezomas acontecem em Carangola, 29 de setembro, Manhuaçu, 27 de outubro, e
São João Nepomucemo, dez de
novembro.

A AMMG firmou, em junho,
acordo de cooperação técnicocientífica com a Associação de
Apoio a Residência Médica de Minas Gerais (Aremg). A iniciativa
permite aos associados da Aremg
a utilização da Biblioteca Virtual
da AMMG (BV AMMG).
Para capacitação dos supervisores, preceptores e médicos residentes inscritos no programa, representantes da Biblioteca Virtual
promovem treinamentos para melhor utilização dos serviços.
A equipe já esteve presente em
Ipatinga, Montes Claros, Carangola, Governador Valadares e Pouso
Alegre. Nas cidades onde há filiadas da AMMG, a capacitação é
ampliada para os médicos associados. Mais informações: (31)
3247 1631.

“Fazer tudo na velocidade certa: sexo, trabalho,
educação, exercício etc. O
Movimento Slow questiona nosso ritmo acelerado
de vida e vem crescendo
em todo mundo, desde a
gastronomia (Slow Food)
até a medicina (Slow Medicine). Imperdível! Desacelere e viva melhor!”

Durante os meses de agosto e setembro,
o Espaço Cultural Otto Cirne abriga as obras
do artista plástico Sérgio Ribeiro. Com a exposição ‘O esplendor do Cerrado com suas formas e cores’, ele apresenta as paisagens brasileiras e as cores da natureza, na técnica tinta
acrílica sobre tela, com textura e volume especial com o acréscimo de cola e massa acrílica.
O bioma Cerrado é para o artista uma
fonte de vida: “Com cores variadas em seus
frutos, flores e rica fauna em franca devastação, isto me gerou uma pergunta: o que posso fazer por essa beleza antes que ela fique
só na lembrança?” Ele decidiu então eternizar
as imagens nas telas, enquanto há tempo.
O maior incentivo para seguir no mundo
das artes veio de dentro de sua própria casa,
conforme Sérgio Ribeiro: “Devo muito à mi-

nha esposa Rolma Rocha que acredita, apoia
e incentiva minha escolha”. Ligado à natureza,
o artista plástico a tem como inspiração:
“Gosto de plantas, vou para minha roça, onde cuido do plantio e de cada detalhe”.
A mostra ‘O esplendor do Cerrado com
suas formas e cores’ ficará exposta durante
os meses de agosto e setembro. O Espaço
Cultural Otto Cirne está localizado no hall
de entrada da AMMG e é destinado à exposição de obras de arte de autoria de associados e seus dependentes. Médicos não-associados e artistas não-médicos podem utilizar
o espaço, dependendo da disponibilidade na
agenda. Interessados devem entrar na Assessoria de Comunicação da AMMG, através
do telefone (31) 3247 1608 ou e-mail comunicacao@ammg.org.br.

Livro celebra Cícero Ferreira
A trilogia ‘Cícero
Ferreira – Um apóstolo da medicina’ foi lançada no dia 20 de
agosto, na Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais (FM
UFMG). A obra, de autoria do jornalista, escritor e historiador Mário Lara, é resultado
de dois anos e meio de pesquisas, e se divide
em três volumes, que abordam a ancestralidade, a vida e o legado de Ferreira, um dos
fundadores da FM UFMG. O médico, que se
formou, em 1911, no Rio de janeiro, foi o primeiro diretor da unidade, a quarta escola
médica no Brasil. Foi ainda um dos responsáveis pela criação da Santa Casa de Miseri-

Press Comunicação

córdia, do atual
Hospital das Clínicas da UFMG e do
Hospital São Geraldo, os primeiros
hospitais de Belo
Horizonte. O também médico Carlos
Eduardo Ferreira, que é neto de Cícero Ferreira, revela que a motivação para produzir
os livros foi mostrar a capacidade de empreendedorismo de seu avô: “Ele enxergava
à frente dos outros. Foi prefeito de Belo Horizonte, e muito do que foi implantado na cidade, principalmente na área sanitária, é fruto
do trabalho dele”. Adquira em: www.coopmed.com.br/index.php/livro-um-apostoloda-medicina.html.

Luciana de Souza
Cota Carvalho
Laurentys
Anestesiologista
O cérebro da criança
Daniel J. Siegel e Tina Payne
Bryson (Editora)

“O livro trata sobre o
amadurecimento do cérebro das crianças, de forma
simples e objetiva, ensinando como lidar, de maneira
mais eficiente, com situações difíceis e estimular o
crescimento emocional de
crianças de até 12 anos de
idade.”
Juliana Lara

sionais, doenças, sintomas e tratamentos. “Desta forma, é importante nos posicionarmos nas redes sociais sobre as questões relacionadas à saúde. No entanto, é preciso
fazer com responsabilidade, sem
expor os pacientes, criar sensacionalismo ou concorrência antiética”,
esclareceu.
O Conselho Federal de Medicina (CFM) disponibiliza o Manual de
Publicidade Médica para consulta:
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MINAS
O diretor científico da AMMG,
Agnaldo Soares Lima, esteve na Associação Médica de Itabira, dia 31
de agosto, e ministrou palestra
‘Marketing Médico’. O convite foi
feito pelo presidente da filiada, José
Pinto, visando orientar os médicos
sobre publicidade e marketing. “Os
profissionais precisam saber o que
é permitido, sem ferir a ética médica, assim podemos divulgar nosso trabalho e facilitar o atendimento”, explicou o presidente.
O diretor da AMMG alertou
que é preciso ter em mente que o
comportamento do paciente mudou e que a grande maioria recorre à internet para pesquisar profis-
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Sofia Guimarães
Piancastelli
Estudante de medicina
O jeito Harvard de ser feliz
Shawn Achor (Editora Saraiva)

“Não é necessariamente a
realidade que nos molda, mas as
lentes através das quais o cérebro
vê o mundo que molda a
sua realidade. A felicidade vem antes do sucesso e, assim, Shawn
Achor prova que a
psicologia positiva
pode e deve ser
incorporada ao
cotidiano.”
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Entidades de classe homenageiam médicos
A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), o Conselho Regional de Medicina de
Minas Gerais (CRM MG) e o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed MG) homenageiam os profissionais da área que merecem
destaque pelo exercício, dedicação e carinho à
profissão. As cerimônias acontecem nos dias
17 e 18 de outubro, respectivamente, com as
honrarias Jubilados de Ouro, Personalidades
Médicas e Médicos Mineiros em Destaque.
No primeiro dia, serão agraciados os médicos
que completam, em 2018, 50 anos de conclusão
do curso de medicina. Uma valorização pelas cinco décadas em prol do bem-estar de seus pacientes, na área da docência e de inúmeras atividades
científicas. O jubileu é marcado pela emoção e
pelo reconhecimento da importante trajetória
profissional e legado. Durante a celebração, médicos falecidos também são homenageados.
Já no dia seguinte, recebem as honrarias os
profissionais da medicina que estão em evidência nas categorias: Atividade Científica; Associativa/Defesa Profissional; Clínica; Docente; e
Saúde Pública. Na mesma ocasião, serão homenageados representantes da classe médica de
cidades do interior do estado que se destacaram em suas atividades pelo trabalho realizado
junto à comunidade científica e/ou na assistência à população.

Alessandro Carvalho

Hino Nacional é entoando por homenageados e familiares durante ‘Semana do Médico 2017’

A presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Maria Inês de Miranda Lima, reafirma o comprometimento da entidade em
homenagear os colegas de profissão: “É muito
importante demonstrar, de alguma maneira,
o quanto a nossa classe está sendo bem representada. Na extensa lista de homenageados,
posso dizer que cada um tem um valor especial diante de seu paciente, da universidade
onde é docente, da instituição onde atua e
também entre os familiares e amigos. Por isto,

as cerimônias da ‘Semana do Médico’ são mais
que merecidas”.
As celebrações terminam no dia 26 de outubro, às 20h, na sede do Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais (Rua Timbiras,
1200, Centro), com a entrega da ‘Comenda
Honra a Ética’. A honraria é destinada a médicos
que em toda a sua vida agiram com honradez
e dignificam a profissão.
Mais informações pelo telefone (31) 3247
1608 ou e-mail comunicacao@ammg.org.br.

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

