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Que façamos de nós mesmos o diferencial da nova fase que se 

inicia. Que haja mais amor, que a esperança se renove e que a paz 

seja cultivada dentro de cada um!

Quem faz o ano ser novo é cada um de nós!

A Associação Médica de João Monlevade deseja a todos

os associados um Feliz 2018!

Dra. Lélia Maria
Trajetória na medicina e 

incentivo da família

03 ENTREVISTA

Acompanhe os eventos da 
Associação Médica em 2017

Espaço Delegacia
CRMMG 2017

04 e 05 07 DELEGACIA CRMEVENTOS

Eventos AMJM Acompanhe
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“Iniciamos o triênio 2017-2020 com muita vontade de trabalhar para a AMJM, con�nuar sendo essa 

ins�tuição tão importante para nós. Gostaríamos de agradecer a confiança que depositaram em 

nossa equipe. Trabalhamos em conjunto para fortalecimento da ins�tuição.

Faremos programações anuais para que todos os associados possam adequar suas agendas para 

par�ciparem conosco dos eventos que serão realizados. A criação do grupo de associados por meio 

eletrônico, já está se mostrando muito eficaz. Assim, todos podem dar suas contribuições para 

melhorarmos nosso trabalho. A sua finalidade é de aproximar os associados, discu�r assuntos 

médicos, ou de relevância para a AMJM e associados. Outros temas sociais, poderão ser discu�dos 

em grupo par�culares para não sobrecarregar de mensagens.

Nosso informa�vo será bimestral, e gostaria de contar com a colaboração de todos para ajudar na sua edição. Todos 

que quiserem, poderão enviar ar�gos para que possamos publicar.

A prestação de contas será enviada por meios eletrônicos, em arquivo PDF, ou através do grupo eletrônico já formado.

Gostaríamos de fazer uma administração compar�lhada e ouvir todos os associados nas dúvidas ou idéias para 

seguirmos em frente.

Desejo que todos os colegas tenham um 2018 cheio de saúde e paz.”

Expediente

Conheça a AMJM. Veja as edições anteriores do Informativo AMJM. Acesse: www.amjm.com.br
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Palavra da Presidente

Campanha Afuá - Natal sem fome

Vende-se sala na Climec Médico Jubilado

Dra. Anna Beatriz Dutra Valente Costa
Presidente AMJM

A Unimed João Monlevade e Paróquia Nossa Senhora da Conceição - PNSC realizaram em dezembro de 2017, 
ações concernentes à 2ª edição da Campanha Natal sem Fome – Quem tem fome, tem pressa. 
Como desafio, a campanha visou arrecadação monetária que será conver�da na aquisição de cestas básicas 
des�nadas aos munícipes da cidade de Afuá / PA, para esta população, em que 46% encontra-se em situação de 
pobreza extrema e miséria absoluta. Destacamos a par�cipação de 94% dos médicos cooperados Unimed Jmde.
Agradecimento especial a todos os associados que colaboraram com a Campanha.

Vende-se 1 sala na Climec, 
localizada na R. Ricardo Leite, 
n° 269 - Carneirinhos.

 (31)  9 9188-2907Contato:

Comunicamos que Dr. Eugênio Duarte entra na 
categoria de médico jubilado a par�r de dezembro 
de 2017. Tal decisão foi tomada na reunião da 
diretoria AMJM triênio 2017-2020, em novembro de 
2017.
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Eventos para casamento, 15 anos, 

confraternização, 

bodas e formatura.

Possuímos todo o mobiliário 

e vasilhames.

31 3852-3872  | 31 98606-3872

Bate papo com a Doutora

AMJM: Conte um pouco da sua história antes da  

Medicina.

Dra. Lélia: Nasci numa pequena cidade do interior de 

Minas, na divisa com o Espirito Santo, em Aimorés. 

Mudamos para Governador Valadares (na época 

Figueiredo do Rio Doce), a cidade do futuro, como dizia 

meu bisavô, Papai Lôbo.

Sou de uma família de 5 irmãos. Minha mãe foi 

professora, diretora e quando aposentou , fundou uma 

escola Infan�l em Governador Valadares, que 

atualmente leva o seu nome: Ins�tuto Educacional Lélia 

Oliveira Alcântara. Meu pai foi representante comercial.

Aos 16 anos, realizei meu sonho e fui morar em Belo 

Horizonte, “cidade grande”, junto com as minhas irmãs 

que já fizeram Faculdade. Fiz o 3º ano integrado no 

Colégio Pitágoras passando direto no ves�bular.

AMJM: E depois da Medicina? Como foi a carreira até 

aqui?

Dra. Lélia: Estudei na Faculdade de Ciências Médicas de 

MG, no período de 1977 a 1982. Fiz residência em 

Pediatria no Hospital Evangélico onde conheci meu 

marido e companheiro, Dr. Rosenir. Ao terminarmos a 

Residência, fomos tentar a vida em Nova Era. 

No ano seguinte, nova mudança, um colega de turma, Dr. 

Antônio Mário, fez a nossa ligação com João Monlevade 

e, em 1986, viemos trabalhar no Hospital Margarida, 

Prefeitura Municipal, ABEB e consultório.

AMJM: Fale um pouco de  sua família.

Dra. Lélia: Temos 3 filhos: Pedro, médico Patologista; 

André, Advogado e Lucas, estudante do 4º ano de 

Medicina, na minha querida faculdade FCMMG.

A M J M :  Ú l � m a s  p a l a v r a s ,  o b s e r v a ç õ e s  e 

agradecimentos.

Dra. Lélia: Gostaria de agradecer aos meus pais por 

sempre terem me incen�vado a estudar.  Um 

agradecimento especial aos médicos de Nova Era (Dr. 

Ba�sta, in memoriam; Dr. Luciano Araújo e Dr. Haroldo) 

pelo apoio a mim e ao Rosenir, no início da nossa 

carreira.

A g r a d e ç o  t a m b é m  a o s  m e u s  fi l h o s ,  p e l o 

companheirismo e amor.

AMJM: Que mensagem deixaria para os colegas 

médicos?

Dra. Lélia: Aos médicos, que con�nuem exercendo a 

Medicina com amor, paciência, respeito e muito estudo.

Foto: Arquivo Pessoal 

Foto: Arquivo Pessoal 

Este mês, entrevistamos a Dra. Lélia Maria Alcântara 
Neves, que nos conta um pouco de sua brilhante 
trajetória.

Janeiro/Fevereiro de 2018 - 
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Excelência no atendimento e na qualidade 

dos exames de Medicina Laboratorial.

Laboratório vencedor do
 Prêmio MPE Brasil

Resultados Resultados ONLINEONLINEResultados ONLINE

Semana do Médico / 17

Nos dias , a Associação Médica de João Monlevade promoveu a 18 a 20 de outubro
Semana do Médico.
No dia , no auditório da Unimed João Monlevade, �vemos a palestra sobre “É�ca 18/10
na Cobrança de Honorários Médicos”, com o palestrante Dr. João Ba�sta Gomes 
Soares, Conselheiro CRMMG e Coordenador das Delegacias Regionais CRMMG.
No dia , na sede da AMMG em Belo Horizonte, �vemos a Homenagem Médico 19/10
Mineiro em Destaque 2017, sendo o indicado da Regional de Jmde o Dr. José Gabriel 
Reis.
E no dia , na casa de shows Be Happy, houve a Festa de Confraternização e Posse 20/10
nova Diretoria 2017/2020.
Patrocínio Oficial: Unimed João Monlevade.

Médico Mineiro em Destaque / 17

Dando con�nuidade aos trabalhos 
da Semana do Médico, no dia 19 
de outubro, a Associação Médica 
de Minas Gerais, sob a indicação 
da Associação Médica de João 
Monlevade,  homenageou o 
médico José Gabriel Reis, como 
Médico Mineiro em Destaque.
 
A homenagem aconteceu na sede 
da AMMG em BH. Vários colegas 
médicos pres�giaram o médico 
durante a homenagem.
Parabéns Dr. José Gabriel Reis e todos os médicos de João 
Monlevade e região.

Fotos: arquivo AMJM
Obs: todas as fotos se encontram na página do facebook da Associação Médica de João Monlevade
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Fotos: arquivo AMJM

Homenagem

A  C â m a ra  M u n i c i p a l  d e  J o ã o 
Monlevade conferiu o �tulo de 
Cidadão Honorário ao médico Elias 
Pinto Coelho. A indicação foi do 
vereador Leles Pontes (PRB) e 
aprovada pelos demais edis. Elias 
recebeu a honraria por sua relevante 
atuação  na  área  da  medic ina 
desempenhando a profissão de 
maneira humanitária e social. Elias, 
que é natural de Alvinópolis, foi pres�giado também pelo prefeito 
daquela cidade, João Galo Índio, pelo vice-prefeito, Ledes Cota, 
dentre outras autoridades. Em seu discurso, o médico agradeceu o 
reconhecimento e se disse orgulhoso em se tornar, de fato, cidadão 
monlevadense.

Médico Elias Pinto Coelho recebe 
�tulo de Cidadão Honorário 
de João Monlevade

Fotos: Cín�a Araújo/Acom CMJM
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XIII Jornada de Pediatria

No dia 15/09/17, houve as seguintes palestras: Procedimentos de 
Urgência no Período Neonatal; Palestrante: Dr. Paulo Fernando Mar�ns 
Pinheiro, Dermatoses Genitais na Infância; Palestrante: Dr. Cássio Ferreira 
Guimarães, Hidratação Venosa em pediatria : solução salina isotônica; 
Palestrante: Dra. Caroline Máximo Ba�sta, Ven�lação Mecânica em 
Recém-Nascidos; Palestrante: Dra. Caroline Máximo Ba�sta. Logo após, 
houve Coquetel de boas vindas.

No dia 16/09/17, houve as seguintes palestras: O Sofrimento Psíquico do Adolescente: considerações sobre a Droga e a 
cidade; Palestrante: Dr. Matheus Henrique de Souza Silva – BH, Desafios da Saúde Pública nas considerações sobre o 
adolescente e a Droga; Palestrante: Dr. Wellington Domingues Tibúrcio – BH, E a vida con�nua...; Palestrante: Dra. Glaucia 
Rezende Tavares – BH,  Intervenção Precoce ao Au�smo; Palestrante: Dra. Nádila Walter da Silva – Mariana/MG.
Logo após, houve almoço para os par�cipantes.

A diretoria da Associação Médica de João Monlevade, com o apoio de 
Dra Lélia Maria Alcântara Neves,  realizou nos dias 15/09 e 16/09, a 
XIII Jornada de Pediatria, no auditório da Aber�a Saúde. 
Patrocínio Oficial: Unimed João Monlevade.  Apoio: Aber�a Saúde.

Diretoria triênio 2017-2020

No dia 20 de outubro de 2017, tomou posse a diretoria Triênio 

2017-2020, durante a confraternização dos médicos. Fazem 

parte da nova diretoria os seguintes associados:

Presidente: Dra. Anna Beatriz Dutra Valente Costa – CRMMG 21748

Secretária: Dra. Maria das Dores Oliveira Jehá – CRMMG 13618

Diretor Financeiro: Dr. Wagner Pessoa Arthuzo  - CRMMG 26675

Diretora Cien�fica: Dra. Lélia Maria Alcântara Neves – CRMMG 15667

Diretora Social: Dra. Valéria Maria Moreno Jacintho – CRMMG 18916

Delegados da AMMG

Efe�vo: Dr. Elias Pinto Coelho – CRMMG 14998

Suplente: Dr. Wagner Hibner – CRMMG 20919

Fotos: arquivo AMJM

Fotos: arquivo AMJM
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Dra. Lélia Dr. Manoel
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Sífilis Congênita

A prevenção da transmissão ver�cal da sífilis é uma prioridade do Ministério da Saúde (MS), alinhada com a Organização 
Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, e representa um desafio para a saúde pública, quando se observa 
o aumento da detecção de sífilis em gestantes e da incidência de sífilis congênita nos úl�mos anos de prioridades, visando à 
qualificação da atenção à saúde, na prevenção, assistência, tratamento e vigilância da sífilis. 
A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano, causada pela 
bactéria Treponema pallidum. Uma das formas de transmissão é a ver�cal, que ocorre quando a gestante com sífilis, não 
tratada ou tratada inadequadamente, transmite para a criança. A transmissão é maior quando a mulher apresenta sífilis 
primária ou secundária1 durante a gestação. Pode haver consequências, como aborto, na�morto, parto pré-termo, retardo do 
desenvolvimento neuropsicomotor, lesões de pele e malformações, com mortalidade em torno de 40% nas crianças 
infectadas. O diagnós�co precoce e o tratamento oportuno e adequado das gestantes e parcerias sexuais com sífilis no pré-
natal, na Atenção Básica, são determinantes para impactar na redução da morbimortalidade associada à transmissão ver�cal.
A presença alta  de Sífilis Congênita numa comunidade é forte indicador de pré-natal de má qualidade pois os principais 
fatores são: tratamento inadequado da gestante e/ou do parceiro, subno�ficação pelos médicos e todos envolvidos na rede de 
saúde, falta de medicamento, falta de solicitação de VDRL , ao menos duas vezes, no pré-natal;  o médico tem medo de fazer 
ele mesmo a injeção de Benzetacil e a enfermeira tem receio de reação anafilá�ca; Centralização da solicitação do teste rápido, 
entre outras. 

Tudo isso teve, como consequência, num período de 05 anos,  aumento de casos em 381% em  Minas Gerias, situação que deixa em evidência o grande 
desafio  no que tange a eliminação da sífilis congênita no Estado. 
Há várias metas determinadas pela OPAS em 2014 mas estamos longe de alcançá-las pois, a maioria dos médicos, acha que não tem nada a ver com isso.
Vamos mudar isso, gente? 
A cidade e a região são responsabilidades nossa.

Dra. Valéria Maria Moreno Jacintho
CRM 18.916
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ATENDEMOS:

- Aberta Saúde 
(Arcelor Mi�al)
- Promed
- Amagis Saúde
- Saúde Sistema
- Ciscel
- AMMP
- Copass Saúde

- Fundação Libertas
- Unimed
- Medisanitas (Vitallis)
- Bradesco Saúde
- Polícia Militar MG
- Capesesp
- Banco do Brasil
- Vale / AMS / PASA

Workplace
É com imenso prazer que a Associação Médica de Minas Gerais anuncia que lançou seu 
WORKPLACE, uma rede social semelhante ao Facebook, porém, restrita e segura para 
que profissionais possam se conectar, comunicar e colaborar em diversos assuntos 
ligados à medicina. Esta rede social promove a aproximação dos usuários, possibilitando 
o networking, discussão de casos clínicos, postagens de ar�gos cien�ficos, entre outras 
funcionalidades. Por meio do Workplace é possível estreitar relacionamento com 
colegas que atuam na mesma região, especialidade, hospital ou que apenas compar�lhe 

de interesses em comum.
O principal obje�vo do Workplace é aproximar e conectar os médicos de todo o estado, permi�ndo assim, que os profissionais do interior se tornem um dos 
principais públicos da rede. Como é exclusivo para médicos, a AMMG poderá transmi�r seus eventos cien�ficos realizados na capital com tranquilidade, já que não 
existe a interferência do público leigo.  Além disso, a plataforma garante discussões, exposições de casos, dúvidas e experiências médicas com sigilo e segurança. 
A princípio esta ferramenta seria de uso exclusivo dos associados AMMG, porém, atendendo a solicitação de algumas sociedades e filiadas da Associação Médica 
de Minas Gerais o acesso de todos os médicos ligados a estas ins�tuições foi liberado. 
Todos os médicos receberão um convite por e-mail, enviado pelo Workplace, para realizar o cadastro e ter acesso a esta ferramenta de interação.  
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Espaço CRMMG

Delegacia Regional de João Monlevade

Dra. Janaína Maciel Lopes
Delegada Regional Titular CRMMG
CRMMG 32014

Dra. Ângela Pinheiro Chagas Marques
Delegada Regional Adjunta CRMMG
CRMMG 27350

Nos dias 06 e 07 de outubro aconteceu, em João Monlevade, o Curso de Urgências e Emergências Ginecológicas, 
promovido pelo CRMMG em parceria com a Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (SOGIMIG). 
Esse curso foi realizado na ABERTTA SAÚDE e contou com a par�cipação de 19 médicos.

No dia 18 de novembro, foi realizado o Curso de Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Coronariana Aguda – 
SAVICO. Esse curso foi realizado na ABERTTA SAÚDE e contou com a par�cipação de 22 médicos

Nota
Prezados Médicos (as);

Informamos que o Dr. Hamilton Pablo Lopes representou o CRMMG na homenagem pelo dia do 
Voluntário organizado pela Câmara Municipal de João Monlevade no dia 06/12. As Delegadas do 
CRM em João Monlevade, Dra. Janaína Maciel Lopes e Dra. Ângela Pinheiro Chagas Marques, 
indicaram o referido médico pelo trabalho que vem desempenhando junto ao Serviço 
Voluntário de Regaste - SERVOR. 

Janeiro/Fevereiro de 2018 - 

Fotos: Delegacia do CRMMG

(31)3859-1000
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Esté�ca Médica Avançada - Tricologia - Dermatologia - Cirurgia Plás�ca

PIANO NO MEIO DA NOITE

                                       Dr. Stanley Baptista de Oliveira

 Estou deitado, no escuro, ouvindo um CD danado de bom e 
relaxante. Não quero parecer esnobe, me�do a besta, mas estou 
ouvindo  o “Concerto número 1 para piano e orquestra” de 
Tchaikovsky. O piano, soando límpido, me evoca lembranças do 
passado, da minha infância e juventude. Quando eu era criança, não 
exis�a televisão. Em todas  as casas o centro das atenções era o rádio 
e, nas famílias de mais recursos, �nha um piano, aquele móvel 
grande, pesadão, preto, brilhante, enchendo a sala. Muitas vezes, 
era puro objeto de ostentação, ninguém na casa sabia tocar piano. 
Era um verdadeiro elefante negro, caro e sofis�cado trambolho, que 
�nha que ser lustrado quase todos os dias com óleo de peroba e 
flanela seca. Na casa da �a Cedilha, em Carangola, meu padrinho 
Augusto, de vez em quando, abria o piano e, com gestos amplos e 
espalhafatosos, tocava umas valsas. Eu ficava de pé, ao seu lado, 
vendo-o tocar, encantado. Anos depois, já morando em Belo 
Horizonte, com meus 15, 16 anos, vi um piano novinho chegar à 
minha casa, num caminhão.  Meu pai recebera uma boa gra�ficação 
de Natal na empresa em que trabalhava e minhas quatro irmãs 
ganharam o piano de presente, com a condição de se matricularem 
no Conservatório Mineiro de Música. Com a chegada do piano, 
minha casa transformou-se na atração da rua. Todas as noites, as 
mocinhas da vizinhança vinham “tocar o bife” e outras musiquinhas 
fáceis, tornando minha casa alegre e barulhenta. Já durante o dia, o 
piano transformava-se num terrível tormento: minhas quatro irmãs, 
já matriculadas no Conservatório de Música,, �nham que pra�car 
suas lições. Então, uma depois da outra, tocavam os mesmos 
exercícios, as mesmas músicas, todos os dias. Compraram um 
aparelho chamado metrônomo, que ficava em cima do piano e fazia 
um irritante toc-toc-toc-toc, marcando o ritmo. Contrataram uma 
professora, uma senhora velha, magrinha, muito exigente, que fazia 
minhas irmãs, uma depois da outra, repe�r o mesmo exercício à 
exaustão, até que não cometessem nenhum erro. Eu, no meu 
quarto, querendo estudar, trancava a porta, mas o som do piano e do 

metrônomo chegavam a mim, 
penetrava nos meus ossos, no 
meu cérebro, na minha alma. 
Comecei a tomar ódio do piano 
e, felizmente, só uma das 
minhas irmãs, Ana Maria, 
persis�u nos estudos, tornou-
se realmente pianista.
 De qualquer forma, apesar dos incômodos que me 
causavam, através dos estudos desta minha irmã, a única que 
realmente dedicou-se à arte, comecei a gostar de música clássica, de 
Mozart, Chopin, Debussy, Tchaihovsky, Grieg, Bach, Beethoven e 
outros, muitos outros pianistas. Envolvido por aquela atmosfera 
musical na minha casa, acabei aprendendo a tocar algumas músicas 
“de ouvido” e usando apenas dois dedos, imitando um pianista 
daquela época, um tal de Roberto Inglês, mas  não fiz carreira, fiquei 
só naqueles primi�vos dedilhados.   
 Con�nuo no escuro ouvindo o CD do Tchaikovsky e minha 
imaginação voa de novo para Carangola: eu devia ter uns 17 anos de 
idade, estava de férias na casa das minhas �as. Uma casa grande, 
velha, portas e janelas enormes, chão de tábua corrida muito bem 
encerado. O piano da minha infância con�nuava na sala de visitas, 
grande, pesadão, abandonado desde a morte do meu padrinho 
Augusto. Na primeira noite de férias, eu estava dormindo no silêncio 
absoluto das noites das pequenas cidades do interior de Minas, 
quando acordei ouvindo o piano tocar. Não era uma música, eram 
acordes espaçados, mas ní�dos. Fiquei arrepiado: assombração!!! A 
alma do meu padrinho Augusto Amarante tocando piano!!!
 Acendi a luz do quarto, cabelos arrepiados, quando a voz 
sonolenta da �a Cifra, vinda do quarto ao lado, me tranqüilizou:  - 
Stanley, não se assuste, são ratos. Ratos correndo dentro do piano... 
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@dra.tebrinefonseca dra.tebrinefonseca
(31) 3851-6393 | (31) 3851-6361
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