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Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e com múltiplas formas
de pagamento, as entidades representativas da classe médica analisam o
cenário, apontam o caminho mais seguro e apresentam possíveis soluções.
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Nos dias 29 e 30 de maio, a Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG) participou do I
Encontro de Coordenadores dos Cursos de
Graduação em Medicina do Estado de Minas
Gerais. Uma iniciativa da Comissão de Integra-
ção com as Faculdades de Medicina e Residên-
cia Médica, realizada pelo Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais (CRM MG), na
sede da entidade. O evento teve início com uma
plenária sobre ‘O que o CRM MG pode fazer
para contribuir com o ensino da Ética e Bioética
nas escolas médicas?’.
Das 39 instituições no estado, 30 enviaram

coordenadores. Foram relatadas as demandas
do processo de ensino/aprendizagem nos cur-
rículos atuais e apresentadas propostas de um
plano de tarefas coletivo em Minas. Grupos de
trabalhos temáticos também foram constituí-
dos para elaboração de relatório conclusivo e
de ações que visam uniformizar conhecimen-
tos, habilidades e atitudes no processo didático
pedagógico. 
Segundo o coordenador da Comissão, Vic-

tor Hugo de Melo, o resultado foi positivo com
uma gama de temas a serem explorados. “Des-
tacam-se a necessidade de investir na capaci-
tação de docentes e de profissionais da rede
de serviços de saúde; a importância da educa-
ção continuada para os egressos; a introdução
de técnicas pedagógicas mais atraentes; reforço
do conteúdo humanístico no programa curri-
cular e a importância da atitude ética para a
prevenção dos processos judiciais”, relacionou.

Para a diretora de Promoções Culturais da
AMMG, Maria Aparecida Braga, a necessidade
de modificações na graduação e pós-graduação
médica é discutida há muito tempo, porém me-
didas eficientes para estas mudanças permane-
cem na teoria. “Iniciativas como as da AMMG,
que realizou em 2014 o I Fórum de Discussão
sobre a Formação de Futuros Médicos, e agora
do CRM MG, envolvendo os coordenadores
dos cursos, apontam para soluções. É necessá-
ria, por exemplo, uma avaliação dos candidatos
aos cursos de medicina no momento do vesti-
bular. A pessoa tem aptidão para a profissão?”,
questiona Braga. Ela defende a inserção de te-
mas básicos como: ética, bioética, cuidados pa-
liativos, medicina da família, trabalho em equipe,

economia na saúde, urgência e emergência. Ou-
tro fator preponderante, segundo a médica, é
a função de preceptoria, que não deve ser im-
posta, mas sim remunerada e considerada co-
mo carreira de professor. “A implantação da
carreira do médico também é fundamental para
a atuação em algumas áreas e sua fixação. É de-
sumano o exercício da atividade sem nenhuma
formação, colocando em risco o registro pro-
fissional e, pior, a segurança do paciente. Me-
didas como a formalização da especialidade de
emergencista pode ajudar a equacionar o pro-
blema”, concluiu. 

Uberaba sedia congresso 

O presidente da AMMG, Lincoln Lopes Fer-
reira, esteve em Uberaba, dia quatro de junho,
para o VI Congresso Mineiro de Educação Mé-
dica (VI Comem), promovido pela Universida-
de Federal do Triângulo Mineiro e Universidade
de Uberaba. O tema central foi a Integração en-
sino-serviço frente às novas diretrizes curricu-
lares nacionais e ao programa-- ‘Mais Médicos’. 

Segundo Ferreira, o encontro propôs a ava-
liação da educação médica e uma atuação
mais significativa de estudantes, docentes e en-
tidades no processo de formação. Também fo-
ram discutidos os projetos da Associação Bra-
sileira de Educação Médica (Abem), internato,
urgências e emergências, teste de progresso e
estratégias de ensino-aprendizagem perante
as diversidades.  

A Sociedade de Acadêmicos de Medicina de
Minas Gerais (Sammg) está de site novo. A pro-
posta da diretoria atual, que tem como presiden-
te Ronaldo Miranda Júnior, é integrar os acadê-
micos de todo o estado, divulgar as ações pro-
movidas pela entidade e atuar como uma plata-
forma de estudos, onde é possível assistir vídeo-
aulas ou fazer download de materiais didáticos,
tudo produzido por acadêmicos de medicina.

De fácil navegação, o usuário localiza de ime-
diato o campo para sua inscrição junto à Sammg
e os benefícios oferecidos. Oportunidades para
complementar o currículo acadêmico e um vas-
to calendário de eventos também estão dispo-
níveis. Confira: www.sammg.com.br

Dias 14 e 15 de setembro, a Sociedade de
Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais
(Sammg) realiza o II Simpósio de Diagnóstico
por Imagem. Dia 22 de setembro, o Fórum de
Residência Médica, com a presença de especia-
listas para esclarecer dúvidas na escolha da área
de atuação. Em outubro, a entidade promove
o IV Congresso Sammg, entres os dias 23 e 25.
Todos os eventos serão na sede da AMMG. In-
formações: www.sammg.com.br.

Novo site integra
acadêmicos

Agenda de 
eventos da Sammg

Encontro avalia rumo dos cursos de medicina
Gláucia Rodrigues

Entidades representativas da classe médica e de ensino debatem sobre a formação do médico em Minas

CONTABILIDADE MÉDICA

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

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

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

elaboração da folha de pagamento;
4Acompanhamento de processos de

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

Técnico e Cadastro nacional de Estabelecimento de
Saúde - CNES.

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

ATIVIDADES CENTRAL DE ATENDIMENTO
DESCONTO DE 20% PARAASSOCIADOSDA AMMG.

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

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

wilsonferreiraj@gmail.com

Tel.: (31) 3274-6685 | Cel.: (31) 9954-2134
Cel.: (31) 9912-5059 – Wilson Borges
Cel.: (31) 9182-6572 – Wilson Ferreira

www.jbwauge.com.br
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POSITIVO

A categoria médica vem sendo maltratada
e responsabilizada por todos os desacertos
ocorridos na área da saúde no Brasil, nos últi-
mos quatro anos, tanto na esfera suplementar
e, principalmente, na pública. O Governo, na
tentativa de encobrir os graves erros na gestão
e no financiamento da saúde, optou por polí-
ticas desastrosas que culminaram no caos que
ora enfrentamos. 
Evidenciou-se, claramente, que mais graves

do que a falta de médicos são as deficiências
existentes na infraestrutura mínima necessária
para uma assistência pública aceitável, sem le-
varmos em conta a abertura desordenada de es-
colas médicas que, sem controle nenhum, for-
mam profissionais de qualificação questionável.
No setor privado, constatamos que a Agência

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) permite
que as operadoras de planos de saúde partici-
pem ativamente das medidas a serem adotadas.
As entidades médicas são chamadas para parti-
cipar do processo, mas raramente veem suas
principais contribuições atendidas e incluídas
nas resoluções da referida agência. 
Onde ficam os honorários médicos dentro

desse contexto? Primeiramente, foi construída a
Classificação Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM), em 2003, que serve
como referência para negociações, ainda que
distantes dos nossos anseios.
Recentemente, a promulgação da lei nº

13.003, regulamentada pela a ANS, que obriga
a existência de contrato firmado entre as opera-
doras e prestadores de serviço e inclui no art.7,

da RN nº 364, um ‘fator de qualidade’ a ser de-
finido por Instrução Normativa, que tem sido
veementemente questionado pela Associação
Médica Brasileira (AMB) e demais instituições
que representam a categoria, pois servirá de base
para valorar o trabalho do médico.
Seria qualidade? Qualificação? Quais parâ-

metros para avaliar? Quem serão os avaliadores?
As discussões com a ANS não são nada anima-
doras e apontam manobras que massacram nos-
sos honorários e desconsideram as ações pro-
positivas das instituições médicas.
Certamente, a maioria dos colegas não tem

ideia da gravidade da situação e de que o cená-
rio, acima descrito, atrela nossos honorários às
questões políticas. É necessário que todos os
médicos acreditem que a solução efetiva é a mi-
litância nas entidades de classe, fortalecendo
nossa representatividade social e garantindo
nossas reivindicações. 

*Diretor de Defesa do Exercício Profissional
da Associação Médica de Minas Gerais

Expediente

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

A AMMG lembra que as-
sessoria de imprensa é um
benefício oferecido às socie-
dades de especialidades, com
serviços como divulgação de
campanhas e de congressos.
As filiadas à entidade tam-
bém podem usufruir, solici-
tando consultoria sobre te-
mas ligados à comunicação. 

Câncer
O Ministério da Saúde (MS) anun-

ciou, no dia dois de julho, que o Brasil
terá a primeira fábrica da América Latina
de equipamentos de radioterapia para
tratamento do câncer. A indústria, que
será construída em Jundiaí (SP), tem pre-
visão de início de suas atividades em de-
zembro de 2018.

Dengue
A infestação do Aedes aegypti aler-

tou laboratórios que pesquisam o con-
trole da dengue. Além da Fiocruz, da fran-
cesa Sanofi Pasteur e do Instituto Butantã,
mais 12 estudos movimentam cientistas
da Universidade de São Paulo e da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado.

Fumo
A Vigilância de Fatores de Risco e

Proteção para Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico (Vigitel) divulgou, em
maio, que o número de fumantes no país
caiu 30% em nove anos, e 73,1 % das
pessoas que tentaram parar de fumar
conseguiram tratamento pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), em 2013.

Cortes
O Ministério da Saúde (MS) vai so-

frer um corte de R$11,77 bilhões em seu
orçamento. Em maio, o Governo Federal
anunciou a decisão para manter a eco-
nomia para o pagamento de juros da dí-
vida pública (R$66,3 bilhões). Outras
áreas, como a educação, também irão
perder investimentos. 

Planos
A Agência Nacional de Saúde Suple-

mentar (ANS) suspendeu, desde o dia
18 de maio, a comercialização de 87 pla-
nos de saúde de 22 operadoras. Os mo-
tivos são o não cumprimento dos prazos
máximos de atendimento e por outras
queixas, como negativas indevidas de
coberturas. 

Suplementos
Nutrólogos temem surto de hemo-

diálise devido ao uso indiscriminado de
suplementos. No Brasil, estima-se que
2% da população – cerca de quatro mi-
lhões de pessoas – faça suplementação,
segundo dados divulgados, em maio, pe-
la Associação Brasileira de Empresas de
Produtos Nutricionais.

Editorial

Política impacta 
nos honorários

GENTE NOVA A As so ci a ção Mé dica de Mi nas Ge rais dá as boas-vindas 
a seus 169 no vos as so ci a dos:

Classimédico

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.
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*Filiados entre 29 de abril 
a 6 de julho de 2015

O presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Lincoln Lopes Ferreira; a presidente do
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Amélia Pessôa; o presidente do Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais, Fábio Guerra, e o presidente do Sindicato dos Hospitais de Minas
Gerais, Castinaldo Bastos Santos, participaram, dia 18 de junho, do programa Chamada Geral,
da Rádio Itatiaia. Ao jornalista Eduardo Costa, representantes da classe médica falaram sobre o
sucateamento da saúde em Minas Gerais. O áudio está disponível no Facebook: sigaammg. 

Aparelho - Vende-se aparelho de ultrassom En Visor C
da marca Philips, com 4 transdutores: 1- Linear; 1-
Convexo; 1- Transvaginal e 1- Cardíaco. Excelente es-
tado de conservação, com revisão recente e perfeito
funcionamento. Valor: R$ 22.500,00. Contatos: Dra.
Cláudia Carvalho Sathler de Melo: (31) 9222 4651 ou
Dr. Benjamin Sacchetto Moss: (31) 9171 5330. 

Aluguel Consultório - Aluga-se horários em consultórios
bem montados, Rua Pium-í, Bairro Anchieta. Sala de
espera espaçosa, equipados com computador, impres-
sora e internet, banheiros, recepcionista para agenda-
mento e confirmação de consultas, copa e central de
esterilização. Contato: Dra. Renata Zac: (31) 8771 1010.

Aluguel sala - Aluga-se sala com 32 m2. Primeira locação.
Vaga de garagem e estacionamento rotativo para clien-
tes no Edifício Andradas Office, situado na Avenida dos
Andradas, esquina com Contorno. Contato: Dr. Marcelo
Nogueira Reis, tratar com Lucas: (31) 3224 8002.

Aluguel apartamento - Aluga-se apto com 4 quartos,1suí-
te, 2 salas, 1 vaga, em frente ao clube Minas I. Rua
plana e excelente preço. Contato: Dr. Marcelo Nogueira
Reis, tratar com Lucas: (31) 3224 8002.

Mamógrafo - Vende-se um mamógrafo VMI Alta Frequên-
cia e uma processadora de RX Macrotec mx2. Contato:
Dr. Flaviano de Pinho Amaral: (33) 9988 1017.

Renata Clímaco
Em destaque



Dia 16 de junho foi lançado o
movimento Frente Nacional em
Defesa da Saúde, da Medicina e do
Médico, na sede da Associação
Médica Brasileira (AMB), em São
Paulo. O objetivo é fortalecer e unir
as instituições médicas em prol dos
pacientes e dos profissionais da
saúde em todo o Brasil. 
Conforme o presidente da

AMB, Florentino Cardoso, o cami-
nho para ter mais força é o da
união entre as instituições já exis-
tentes e contra a criação de enti-
dades, cujo objetivo é enfraquecer
e dividir a classe. “A AMB e outras
associações representam as nossas
casas. As pessoas que as dirigem
passam, mas as entidades ficam.
Elas são de todos nós e é nelas que
temos que fazer as mudanças ne-
cessárias para a saúde do país.” Se-
gundo Cardoso, diversos represen-
tantes da classe contribuíram com
sugestões e ideias que já vêm sen-
do implementadas no seu estado. 
Para o presidente da Associa-

ção Médica de Minas Gerais
(AMMG) e segundo vice-presiden-
te da AMB, Lincoln Lopes Ferreira,
há um cenário crítico em relação
à saúde do país, particularmente
na pública, com evidente prejuízo
ao cidadão. “Quando duas entida-
des do porte da AMB e da Federa-
ção Nacional dos Médicos (Fenam)
se unem, é claro que algum ganho
e progresso haverá em benefício
do paciente, do Sistema Único de
Saúde (SUS), da assistência como
um todo, do médico e da valoriza-
ção da sua profissão. Ao trazer a
política partidária e questões ideo-
lógicas para dentro do nosso mo-
vimento, estamos permitindo uma
mistura que em nenhum momen-
to da história resultou em qualquer
coisa positiva para todas as partes
envolvidas.”

O presidente da Fenam, Ge-
raldo Ferreira, disse que a Frente
vai lutar pela união da categoria,
para defender e fortalecer a de-
mocracia, colocar-se intransigen-
temente nas lutas em defesa da
dignidade, da remuneração e das
condições de trabalho. A Associa-
ção Médica Mundial (World Me-

dical Association – WMA), repre-
sentada pelo coordenador do Co-
mitê de Assuntos Médicos Sociais,
Miguel Roberto Jorge, também
aderiu a inciativa e declarou:
“Diante de qualquer movimento
que vise defender o médico, a me-
dicina e a saúde, independente do
país, vamos apoiar”. 

Um novo encontro está mar-
cado para o dia 21 de agosto, em
Fortaleza. Na pauta está a criação
de comissões com a participação
de representantes médicos nas
eleições de 2016, que tenham co-
mo plataforma melhorias na saúde
dos seus municípios. Mais informa-
ções: www.amb.org.br

A Campanha do Agasalho da
Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), em parceria com a Cruz
Vermelha, vai até o dia 31 de agosto.
A iniciativa teve início com a chega-
da do inverno, dia 21 de junho, e já
está beneficiando muitas pessoas.
Segundo a coordenadora de

Comunicação e Marketing da
AMMG, Maísa Pinheiro, o objetivo
é amenizar o sofrimento da popu-
lação em situação de carência, que
não têm como se aquecer no frio.
“Instalamos no saguão de entrada
da AMMG, um container para co-
letar de nossos associados e popu-
lação o maior número possível de
roupas, calçados e cobertores.”

A Cruz Vermelha de Minas Ge-
rais, por meio do departamento de
Socorro e Desastres, conta com uma
equipe de voluntários para realizar
a triagem e a organização dos dona-

tivos, além de encaminhá-los às en-
tidades parceiras, organizações da
sociedade civil e do poder público.

Mais informações pelo telefo-
ne: (31) 3247 1608. 
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Movimento fortalece instituições no Brasil

Campanha do Agasalho vai até 31 de agosto

Ana Paula Davin

Nétali Leite

Frente Nacional em Defesa da Saúde, da Medicina e do Médico reuniu representantes da classe e estudantes de todo
o país, na Associação Médica Brasileira
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A classe médica, estudantes de
medicina, profissionais de outras
áreas da saúde e comunidade es-
tão cada vez mais próximos da As-
sociação Médica de Minas Gerais
(AMMG). A entidade está em alta
nas redes sociais e tem interagido
com seu público por meio do
compartilhamento de notícias de
mídias como jornais impressos, re-
vistas, TV, rádio e web, e comentá-
rios postados no site, WhastsApp
e perfis no Facebook e Twitter.
O diretor de comunicação ad-

junto da AMMG, Paulo Bastianetto,
acredita que a longa jornada de
trabalho do médico diminui, signi-
ficativamente, seu contato social e
a internet ajuda a recuperar um
pouco disto: “A comunicação vir-
tual promove uma aproximação
muito pertinente dos profissionais
de diferentes especialidades, bem
como com o paciente e a popula-
ção em geral”, considera. 
Na página www.ammg.org.br, os

internautas têm acesso às informa-
ções sobre os eventos realizados por
sociedades de especialidades e o ca-

lendário dos congressos que acon-
tecem no Brasil e no mundo. Há
atualizações sobre o trabalho das de-
mais entidades médicas e links que
direcionam para os respectivos sites.
É possível encontrar também o ca-
minho para as páginas da Biblioteca

Virtual e do Centro de Convenções
e Eventos da AMMG e, ainda, bene-
fícios, classificados, entre outros.
Usando sigaammg é possível

conhecer e comentar nos perfis do
Facebook e no Twitter. Ambos são
atualizados em tempo real com as

decisões dos governos municipal,
estadual e federal na área de saúde
e outros temas, levando a debates
e reflexões. 
Bastianetto destaca que a in-

terlocução nas redes sociais torna
as discussões mais objetivas e, ao
mesmo tempo, ricas e democráti-
cas, já que possibilita contribuições
pessoais diversificadas. “Os grupos
no WhatsApp e os outros meios
são modelos do entusiasmo, vigor
e do constante esforço da Associa-
ção Médica em abrir suas portas
para a comunidade, tornando-a
muito mais dinâmica e globalizada
no desempenho da sua nobre fun-
ção social”, opina. Para ele, é im-
portante todos se integrarem tam-
bém virtualmente. 
Associados à entidade, sobre-

tudo médicos do interior que não
têm acesso fácil à capital, podem
se cadastrar no WhatsApp envian-
do o número do celular para jor-
nalista@ammg.org.br. Dúvidas e su-
gestões podem ser encaminhadas
por email, diretamente nos perfis,
e pelo telefone (31) 3247 1615.

AMMG em alta nas redes sociais
Ronaldo Magalhães

A coordenadora
de Comunicação e
Marketing da
AMMG, Maísa
Pinheiro, e
voluntário da Cruz
Vermelha fazem a
primeira coleta da
Campanha 



Os Cuidados Paliativos foram definidos
pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
em 2002, como uma abordagem ou trata-
mento que melhora a qualidade de vida de
pacientes e familiares, diante de doenças
que ameacem a continuidade de sua exis-
tência. O tema será discutido no dia 15 de
agosto, durante a Reunião Multidisciplinar,
que acontece na sede da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), a partir da 8h30.
A coordenação é da Sociedade de Tanato-
logia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais
(Sotamig) e conta com a participação da As-
sociação dos Ginecologistas e Obstetras de
Minas Gerais (Sogimig), Sociedade Mineira
de Cancerologia, Sociedade Brasileira de Ge-
riatria e Gerontologia - Regional Minas Ge-
rais (SBGG-MG), Sociedade Mineira de Neu-
rologia (SMN), Sociedade Mineira de Pe-
diatria (SMP), Sociedade de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem de Minas Gerais
(SRDI MG) e Sociedade Mineira de Terapia
Intensiva (Somiti). O encontro visa discutir
o assunto a partir de exposições que irão
englobar, dentre outros aspectos, ‘Sexuali-
dade e Cuidados Paliativos’, ‘A criança no
contexto da doença’, ‘Doenças neurológicas
crônicas: prognóstico e limitação do esforço’,
‘Bioética dos cuidados paliativos e espiritua-
lidade no fim da vida’ e ‘Conspiração do si-
lêncio, o paciente deve saber a sua doença?’.

Segundo a presidente da Sotamig, Beatriz
de Souza Birchal, no Brasil ainda se aplicam
pouco os Cuidados Paliativos. A especialista

em clínica médica conta que há equipes for-
madas em hospitais e em atenção domiciliar,
mas o número é muito pequeno. A Inglaterra
é o berço desse conceito para o mundo. Mas
a Argentina, Austrália e Espanha também po-
dem contar como grandes exemplos. “Temos
que avançar muito ainda. Precisamos incluir
a matéria nos cursos de medicina e em outras
áreas da saúde. Os Cuidados Paliativos são
realizados por uma equipe multidisciplinar
bem treinada, preparada e que precisa tra-
balhar em harmonia”, explica a médica.
Para Birchal, infelizmente, de uma ma-

neira geral, poucos ainda sabem sobre o
tema. Ela acredita que até mesmo os mé-
dicos desconhecem sobre isso e que, por-
tanto, encontros como esses servem para
tentar divulgar mais o conceito e sua apli-
cação, envolvendo cada vez profissionais
de várias áreas da saúde. 
A reunião programada para o dia 15

de agosto, de acordo com a presidente da
Sotamig, pretende mostrar a importância
dos Cuidados Paliativos e a necessidade
real de se envolver todas as especialidades
médicas e equipes multiprofissionais no
acolhimento e acompanhamento de pa-
cientes em fase de terminalidade. 
A Reunião Multidisciplinar é uma ini-

ciativa da diretoria científica da AMMG.
Participe e acompanhe a programação no
site www.ammg.org.br. Mais informações:
seaci@ammgmail.org.br ou pelo telefone
(31) 3247 1619. 
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Após as pressões e críticas de entidades
médicas de todo o país, o Ministério da
Saúde (MS) anunciou, no fim de maio, a
avaliação de mudanças nas Diretrizes de
Atenção à Gestante feita pela Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologia
do Sistema Único de Saúde (Conitec SUS).
Colocadas em consulta pública, após in-
tensos debates, o MS removeu a norma
que retirava os pediatras da sala de parto.
Desde a publicação, a Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP) e a Sociedade Mineira
de Pediatria (SMP) começaram uma bata-
lha para que a medida não passasse à dian-
te. No documento constava uma série de
orientações para profissionais da área da
saúde sobre como deveriam agir na hora
do parto. 
Em manifesto divulgado em conjunto

com o Conselho Federal de Medicina
(CFM), Associação Médica Brasileira (AMB)
e Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), a SBP
afirmou que as propostas colocariam em
risco a vida da gestante e do bebê, além de
ir contra práticas realizadas em países de-
senvolvidos. 

Para a presidente da SMP, Raquel Pitchon,
o nascimento é o momento que pode de-
finir a qualidade de vida da criança a curto,
médio e longo prazos. “A falta de oxigena-
ção e de uma atitude agressiva nesses casos
podem determinar não só o aumento de
mortes, mas também o de sequelas”, co-
mentou a médica. 
De acordo com estatísticas brasileiras,

as chances de um bebê ter uma compli-
cação durante o parto cesárea, conside-
rado de baixo risco, pode chegar a 10%.
Por outro lado, a probabilidade de um
neonato necessitar de assistência respira-
tória com balão ao nascer é maior no par-

to cesáreo (5%) que no vaginal (3%). “É
imprescindível que nos casos de compli-
cações e, em geral, elas são graves, o pe-
diatra esteja presente e tome medidas rá-
pidas e eficientes. Nós consideramos que
os enfermeiros e outros profissionais de
saúde são essenciais para a melhoria e
avanço das condições do setor no Brasil.
No entanto, na sala de parto, em caso de
dificuldade respiratória e que a criança
não responda a ventilação com ambú, ela
necessitará ser intubada. Isto só pode ser
feito pelo médico. E o melhor especialista
para atender o bebê é o pediatra”, afirmou
a presidente da SMP.
As discussões, segundo Pitchon, devem

levar em conta a implementação de ações
com o objetivo de reduzir a mortalidade
infantil em Minas e no Brasil. Para a médica,
um importante caminho é a priorização,
ampliação e melhoria do acesso dos re-
cém-nascidos aos serviços de saúde de qua-
lidade. “A concentração de óbitos no pri-
meiro dia de vida indica a necessidade de
reforçar a atenção à gestante, ao parto e
ao recém-nascido. A presença do pediatra
na sala de parto, a capacitação contínua
desses profissionais nos procedimentos de
atendimento a bebês graves, como treina-
mento em reanimação neonatal e trans-
porte são indispensáveis.” 
Dados do Fundo das Nações Unidas

para a Infância (Unicef) e Organização
Mundial de Saúde (OMS) mostram que
três quartos de todas as mortes de recém-
nascidos ocorrem na primeira semana de
vida e, no Brasil, 26% acontecem nas pri-
meiras 24 horas. Até dois terços dessas
mortes podem ser evitadas, se medidas
de saúde eficazes forem realizadas no mo-
mento do nascimento e durante a primei-
ra semana de vida.

Durante o Gastrominas 2015, realizado pela Sociedade de Gastroente-
rologia e Nutrição de Minas Gerais (SGN MG), na sede da AMMG, de
28 a 30 de maio, a entidade promoveu uma ação de valorização da par-
ceria entre a especialidade e a Associação. Em comemoração aos seus
68 anos, a SGN MG presenteou sócios quites com as anuidades das
duas instituições e com um livro da Associação Europeia para o Estudo
do Fígado (EASL) sobre doenças hepáticas metabólicas. O evento teve
recorde de público, com mais de 600 participantes.  

Em foco
Dependência química
Pesquisa ‘Conhecer e Cuidar’, da Universidade Fe-

deral de Minas Gerais (UFMG), encomendada pela
prefeitura de Belo Horizonte, revelou no início de ju-
nho que o número de dependentes de álcool e drogas
passa de 156 mil na capital. De acordo com o coor-
denador do estudo e integrante da Comissão de Con-
trole do Tabagismo, Alcoolismo e Outras Drogas da
Associação Médica de Minas Gerais (Contad-AMMG),
Frederico Garcia, o levantamento levou em conta o
consumo do álcool, maconha, cocaína e crack. O uso
do álcool e maconha começa a partir dos 15 anos,
enquanto do crack, em geral, entre os 25 e 30 anos.   

Novos antibióticos
Pesquisadores da Escola de Engenharia e Ciências

Aplicadas e do Departamento de Engenharia Quí-
mica e Biológica da Universidade de Buffalo (Nova
Iorque) estão utilizando bactérias Escherichia coli
para a produção de novas formas de antibióticos,
incluindo algumas que prometem combater bacté-
rias resistentes a medicamentos. O estudo foi publi-
cado, em 29 de maio, na revista científica Science
Advances. Segundo a pesquisa, três novas variedades
de eritromicina criadas teriam conseguido matar
bactérias da espécie Bacillus subtilis.   

Novo teste
Cientistas da Universidade de Marshall (EUA) de-

senvolveram teste chamado ‘Chemo ID’, capaz de de-
terminar, em menos de um mês, o melhor tratamento
para um paciente com câncer. Ao longo dos últimos
três anos, a tecnologia foi testada em 120 pacientes
com tumores no cérebro, mama e pulmão. Participou
do grupo de pesquisadores, o médico de Belo Hori-
zonte, Walter de Paula Freitas Neto. O Brasil será o
único país na América Latina a usar o Chemo ID. 

Bipolar tratado
Estudo realizado pela Escola de Medicina da Uni-

versidade de Michigan (EUA), usando células pluripo-
tentes, permitiu que os cientistas pudessem analisar as
diferenças entre os neurônios de pessoas comuns e as
que sofrem de transtorno bipolar. Foi possível observar
a maneira como os neurônios se comunicam e a forma
como respondem ao lítio, substância usada em trata-
mentos psiquiátricos. A pesquisa comprovou que é pos-
sível tornar essas células em qualquer outro tipo celular,
transformando-a posteriormente em neurônios.

Vírus pelo mundo
O mais amplo estudo da história da evolução da

gripe, publicado na revista Nature, no dia oito de ju-
nho, englobou quatro tipos de vírus que causam a
gripe sazonal em humanos: dois Influenza A (H3N2)
e dois Influenza B (Yagamata e Victoria). Foram ana-
lisadas 9.604 cepas coletadas nos últimos dez anos
em todos os continentes. O próximo passo é buscar
entender melhor porque o vírus H1N1 e o B evo-
luem mais lentamente que o H3N2, de acordo com
a Divisão de Doenças Infecciosas do Centro de Pes-
quisa de Câncer Fred Hutchinson (EUA). 

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de ar-

tigos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição, o gastroenterologista e di-
retor científico da Sociedade de Gastroenterologia
e Nutrição de Minas Gerais (SGN MG), Eduardo
Garcia Vilela, fala sobre disbiose intestinal,

Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostri-
dium difficile

N Engl J Med. 2013 Jan 31;368(5):407-15. doi:
10.1056/NEJMoa1205037. Epub 2013 Jan 16. van Nood
E1, Vrieze A, Nieuwdorp M, Fuentes S, Zoetendal EG, de
Vos WM, Visser CE, Kuijper EJ, Bartelsman JF, Tijssen
JG, Speelman P, Dijkgraaf MG, Keller JJ.

A disbiose intestinal atua como importante fator
patogênico em várias doenças. Na infecção pelo Clos-
tridium difficile (ICD), a microbiota intestinal assume
papel de destaque não apenas na patogênese, mas tam-
bém na sua recorrência. Uma vez diagnosticada, o tra-
tamento da ICD baseia-se na utilização de antimicro-
bianos. O metronidazol e a vancomicina são conside-
rados tratamentos de primeira linha e apresentam taxas
de eficácia que variam entre 80 e 90%. Nos casos mais
graves, a vancomicina passa ser a primeira opção. Con-
tudo, a taxa de recorrência pode atingir cerca de 30%
dos pacientes e a resposta terapêutica aos antibióticos
diminui bastante. A maioria absoluta dos casos não se
deve à resistência antibacteriana. 

Em um levantamento realizado no Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
(HC UFMG), não foi encontrada resistência antimi-
crobiana ao metronidazol e a vancomincina em ne-
nhuma das cepas isoladas (no prelo). A falta de res-
posta imunológica adequada, principalmente rela-
cionada a títulos baixos de imunoglobulina G e a
disbiose intestinal, é o mecanismo responsável pela
recorrência da infecção. Recentemente, o transplante
de microbiota fecal passou a ser estudado como opção
terapêutica para os casos de recorrência da ICD. 

Nesse artigo, os autores relatam taxas de cura em
cerca de 90% dos casos, quando comparado a taxas
de 30% nos pacientes que fizeram uso da vancomicina.
Estes resultados foram obtidos também para cepas
mais toxigênicas produtoras de toxina binária. O es-
tudo, contudo, ressalta também a importância da se-
leção dos doadores. A exclusão de doenças infecciosas
é imperiosa e nesse sentido exames propedêuticos di-
recionados para o diagnóstico de B. hominis and D. fra-
gilis, C. difficile, e bactérias enteropatogênicas, HIV, HTLV
1 e 2 , VHA, VHB, VHC, citomegalovirus, Epstein-Barr,
Treponema, S. stercoralis, E. histolytica são mandatórios. 

Dada à importância e o impacto positivo dessa
modalidade terapêutica, a agência norte-americana
para controle de alimentos e medicamentos, FDA,
regulamentou a utilização da bacterioterapia como
primeira linha de tratamento para recorrência da
ICD nos EUA no primeiro semestre de 2014. 

4O trabalho pode ser encontrado na Biblioteca Virtual CDC-
AMMG. Informações www.cdc.inf.br ou (31) 3247 1633.

Cuidados paliativos sob
diferentes óticas

Clóvis Campos Clóvis Campos

Para a presidente da SMP,
Raquel Pitchon, as discussões
devem promover também a
redução da mortalidade infantil
em Minas e no Brasil

Para Beatriz Birchal,
presidente da Sotamig,
é imprescindível
incluir os cuidados
paliativos nos cursos
de medicina e em
outras áreas da saúde

Entidades cobram por
pediatras nas salas de parto

Ação valoriza parceria
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Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, o médico se encontra às voltas com contratos e multiplicidade
nas formas de pagamento. Mediante perdas e interpretações dúbias, profissionais questionam qual o caminho
mais adequado para a definição de uma remuneração justa e buscam orientação das entidades de classe.

As formas de pagamento e suas
limitações são alvo de debates no
Brasil e no mundo. O aumento
crescente dos custos do sistema de
saúde, o envelhecimento da popu-
lação e a rápida incorporação tec-
nológica levam as fontes pagadoras
a buscarem alternativas que permi-
tam um maior controle financeiro.
Isto faz com que existam, atual-
mente no país, várias modalidades,
tanto no setor público quanto no
privado. Dentre elas estão: salário,
honorários por serviços (fee-for-ser-
vice), por capitação (montante por
paciente administrado num dado
período), por casos ou episódios
de doença, além da contratação do
médico como pessoa jurídica. 
O diretor de Defesa do Exercí-

cio Profissional - Assuntos de Re-
muneração da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG) e coor-
denador da Comissão Estadual de
Honorários Médicos (CEHM), Ju-
raci Gonçalves de Oliveira, comen-
ta que todos os modelos impactam
no volume de serviço prestado, na
qualidade da assistência, na univer-
salidade do acesso e no custo se-
torial. “A maioria dos profissionais
pensa apenas no valor absoluto pa-
go pela instituição e se esquece de
que as garantias trabalhistas são im-
portantes, especialmente, quando
estiverem mais velhos.” Ele afirma
que é possível estabelecer uma re-
muneração justa e menciona a luta
para a conquista da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM) como
um marco histórico. 

A presidente do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais (Sinmed
MG), Amélia Pessôa, explica que o

tipo de remuneração pode ser sub-
dividido em contratos com ou sem
vínculo efetivo. O primeiro caso é
feito via Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) ou regime estatu-
tário, para recebimento de salá-
rios/vencimentos. O segundo mo-
delo ocorre com recibo de paga-
mento autônomo (RPA) por uma
atividade realizada, geralmente,
plantões ou contrato administrati-
vo, que pode conter adicionais in-
denizatórios. Ela considera impor-
tante esclarecer que a remunera-
ção da categoria é composta pelo
salário/vencimento mais parce-
las/abono/adicionais não incorpo-
rados, que podem ser cortados,
desde que previstos em lei. “Em si-
tuações em que o médico tira li-
cença, se aposenta ou mesmo mu-
da de local de trabalho, perde estas
parcelas e aí percebe o quanto o
vencimento é pequeno. Logo, é
preciso lutar sempre por recom-
posição e ganhos reais nos salários
e não nos adicionais”, esclarece. 

Para Pessôa, as formas mais se-
guras de remuneração, visando à
instabilidade, são o ingresso por
concurso no setor público, com
progressão dentro de uma carreira
e contratação pelo regime de CLT,
segundo as normas do acordo co-
letivo na área privada. Ela alerta
para a frequência, principalmente
na administração pública, do pa-
gamento para pessoa jurídica. Os
médicos são levados a constituí-
rem empresas para recebimento
dos serviços realizados. “A relação
é puramente comercial e não faz
parte do escopo do Sindicato, que
atende apenas empregados. A si-
tuação é frágil, com término do

contrato a qualquer momento,
sem direito social como férias, dé-
cimo terceiro e indenizações. Além
disso, o Sindicato não pode validar
movimentos grevistas como forma
de reivindicação de reajustes.” Pes-
sôa orienta que o profissional guar-
de cópia de documentos e de-
monstrativos de pagamentos do
período trabalhado, comprovando
que há um entendimento jurispru-
dencial que os direitos devem ser
estendidos aos contratados.

A força das cooperativas 

O presidente da Federação
Nacional das Cooperativas Médi-
cas (Fencom), Eudes Arantes Ma-
galhães, explica que os médicos
buscaram se organizar em forma
de cooperativa, há duas décadas,
motivados pela necessidade de
contrapor o poder econômico das
operadoras de planos de saúde,
com a imposição de tabelas e sem

regulação, e dos hospitais que não
efetuavam os pagamentos no pe-
ríodo e valores corretos. “A coo-
perativa surgiu com uma caracte-
rística única que é ser associativa,
além de democrática, dirigida por
representantes eleitos, que bus-
cam amenizar o processo de in-
termediação para o recebimento
dos honorários, atuando na co-
brança e no acompanhamento
dos pagamentos.” 
Para Magalhães, elas assumem

um papel facilitador, como repre-
sentantes de um grupo que sendo
mais unido, mais poder de negocia-
ção terá. “Isso é percebido em cida-
des onde a classe é mais organiza-
da”, afirma. Em equivalência, Maga-
lhães acrescenta que é importante
que o médico assuma a gestão de
sua carreira. “Nosso papel é opera-
cionalizar, mas cabe ao profissional,
de acordo com a sua particularida-
de, ver além do processo assisten-
cial e gerir o seu trabalho.” 

Dia 22 de maio, a Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG)
sediou o V Fórum Nacional sobre
a Classificação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos
(CBHPM), reunindo profissionais
e representantes da saúde suple-
mentar de várias regiões do país.
O evento é realizado periodica-
mente pela Comissão Estadual de
Honorários Médicos (CEHM),
composta pela AMMG, Conselho
Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM MG), Federação Na-
cional das Cooperativas Médicas
(Fencom) e Sindicato dos Médicos
de Minas Gerais (Sinmed MG). 
O encontro aprofundou o de-

bate sobre os rumos da saúde su-
plementar no país, contratualiza-
ção, remuneração e judicialização
no setor. O presidente da AMMG,
Lincoln Lopes Ferreira, lembrou-
se da luta da classe médica para a
instauração da CBHPM e afirmou
que desde 2003, quando foi lan-
çada, ocorreram avanços inegá-
veis, embora a insatisfação dos in-
tegrantes do setor de saúde no
país ainda permaneça. “Não va-
mos deixar de sonhar, nem perder
o lado idealista na busca por uma
medicina de qualidade. Precisa-
mos vencer o círculo pernicioso
em que nos encontramos, com to-
dos os atores descontentes.” Para
Ferreira, o médico é colocado,
muitas vezes, como culpado das
ineficiências da saúde. “Temos
nossas responsabilidades e proble-
mas. Devemos cuidar da carreira,
da formação e da prática do dia a
dia, porém não podemos aceitar
passivamente que nos seja atribuí-
da a responsabilidade de gestor,

para fazer cumprir contratos, pa-
gamentos e estrutura de trabalho
adequada.” 
O presidente da Associação

Médica Brasileira (AMB), Florenti-
no Cardoso, afirmou ser favorável
que as empresas tenham lucro,
mas disse que há atualmente no
país um número excessivo de ope-
radoras, grande parte sem pers-
pectivas futuras. “Precisamos sen-
tar juntos, desarmados e tentar re-
modelar o sistema de saúde suple-
mentar no Brasil”, propôs. O con-
selheiro do Conselho Federal de
Medicina (CFM), Salomão Rodri-
gues Filho, assegurou que a sanção
da Lei Federal 13.003/2014, que
exige a existência de contratos es-
critos entre as operadoras e os pro-
fissionais de saúde, com previsão
de índice e periodicidade anual pa-
ra reajuste dos valores dos serviços
prestados, modificou o panorama
de forma positiva, “mas ainda há
pontos que precisam ser discutidos
exaustivamente”. 

O diretor da Federação Nacio-
nal dos Médicos (Fenam), Marlo-
nei Silveira Santos, disse que a lei
resgata condições mínimas para
o início de um processo civiliza-
tório nas relações de trabalho en-
tre médicos e operadoras, mas en-
fatizou que é preciso deixar claro
que a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) regula os pla-
nos de saúde, não tendo os pro-
fissionais nenhuma subordinação
à Agência. “Devemos obediência
apenas aos contratos e às premis-
sas éticas do relacionamento en-
tre médicos e pacientes. No que
diz respeito ao local e horário de
atendimento, se o consultório é

particular, é direito nosso definir
quantos pacientes serão atendi-
dos por operadora, estabelecido
em contrato. Este deve conter au-
torização para internação e remu-
neração com referencial na
CBHPM vigente no dia da presta-
ção do serviço,” acrescentou. 
O diretor da AMMG e coor-

denador da CEHM, Juraci Gonçal-
ves de Oliveira, completou que é
relevante que o médico verifique
as cláusulas contratuais e busque
orientação das entidades e da Co-
missão, sempre que tiver dúvidas.
A representante da ANS, Jacqueli-
ne Torres, reconheceu que a lei,
por ser recente, ainda está em pro-
cesso de maturação. “O mercado
de planos de saúde organiza-se
por um conjunto de relações con-
tratuais, permeadas muitas vezes
por interesses conflitantes. A fun-
ção da agência reguladora é equi-
librar esse mercado.” Segundo Tor-
res, a ANS, em parceria com todo
o setor, precisa debater e definir
maneiras de aprimorar o relacio-
namento entre operadoras e pres-
tadores, criando modelos que pro-
movam não só ganhos econômi-
cos, mas, principalmente incenti-
vos para melhorar a qualidade da
assistência.

ESPECIAL

Por uma justa remuneração, médicos enfrentam um árduo caminho

Comissão Estadual de Honorários Médicos é composta por representantes
da AMMG, CRM MG, Fencom e Sinmed MG 

Fórum debate rumos 
da saúde suplementar

Clóvis Campos

Clóvis Campos

Fórum reuniu médicos e entidades de todo o país para avaliação da saúde
suplementar no Brasil

SALÁRIO
Veja os pós e os contras de cada modelo remuneratório 

Facilita a cooperação entre os médicos;
Mais segurança;
Melhor planejamento; 
O paciente tem a certeza da presença
do médico;
Paciente tem o tratamento necessário;
Para o gestor há facilidade adminis-
trativa e previsibilidade de custos.

Menor esforço no tratamento;
Menor vínculo com o paciente;
Menor empenho em contenção de cus-
tos;
Para o gestor há aumento da carga tri-
butária e diminuição de produtividade.

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo
Incentivo ao aumento da produção e
da qualidade – fidelização;
Síntese da atividade médica;
Tratamento de bom nível;
Tratamentos complexos não rejeitados;
Aumento da produção e produtividade;
O gestor necessita de menos supervi-
são para produção, com ganho de tem-
po para controle de qualidade.

Estímulo ao aumento da demanda;
Paciente tem mais facilidade em mu-
dar de médico;
Excesso de tratamento e interven-
ções desnecessárias;
Demanda induzida;
Alto custo administrativo;
Gastos com auditorias de contas.

Permite maximizar ganhos;
Não ocorre tratamento excessivo ou
procedimento desnecessário;
Sistema de categorização ajuda na
avaliação de performance, epidemio-
lógica etc;
Maior controle de custo que o fee-for-
service.

Perdas em casos complexos;
Menos qualidade no atendimento;
Alto custo administrativo.

Permite maximização de ganhos;
Medicina preventiva;
Pacientes recebem apenas o tratamento
necessário e possuem mais vínculo
com o médico;
Menor custo com administração de
contas;
Previsibilidade de custos.

Casos de surtos endêmicos e epide-
mias aumentam gastos;
Casos mais complexos de controle
em nível primário;
Doenças complexas podem ser sub-
tratadas ou preteridas;
Maior custo com avaliação de quali-
dade e com a formação das listas.

FEE-FOR-SERVICE CASO OU EPISÓDIO DE DOENÇA CAPITAÇÃO

Fique atento, 
agora é obrigatório
4O contrato deve conter condições
claras de execução, expressas em
cláusulas que definam direitos,
obrigações e responsabilidades.
Deverão incluir também o seu obje -
to e natureza, com descrição de
todos os serviços contratados;

4Reajuste anual, acordado entre as
partes e estabelecido em contrato;

4O prazo acordado para contesta-
ção da glosa deve ser igual ao
tempo estabelecido para resposta
da operadora;

4As cláusulas de contratos escritos
celebrados anteriormente à vigência
desta Resolução, que estiverem em
desacordo com suas disposições,
devem ser ajustadas até 22 de de-
zembro de 2015 pelas operadoras.

4Ao índice de reajuste definido pela
ANS será aplicado um Fator de
Qualidade a ser descrito através de
Instrução Normativa;

4Para os profissionais de saúde, a
ANS utilizará na composição do Fa-
tor de Qualidade critérios estabe-
lecidos pelos conselhos profissio-
nais correspondentes, em parceria
com a Agência, em grupo a ser
constituído para este fim;

4Para os demais estabelecimentos de
saúde, a ANS utilizará na composi-
ção do fator de qualidade certifica-
dos de Acreditação e de Certificação
de serviços estabelecidos no setor
de saúde suplementar, em grupo a
ser constituído para este fim.

Fonte: AMB/CEHM

Fonte: CEHM



A coordenadora institucional
da Associação Brasileira de Defesa
do Consumidor – Proteste, Maria
Inês Dolci, afirma que não há dú-
vida de que a medicina e os consu-
midores perdem quando os médi-
cos recebem valores irrisórios para
remunerar o seu trabalho. Da mes-
ma forma, graves conflitos entre
operadoras e prestadores refletem
na assistência. “Poucos especialistas
se submetem às regras do convê-
nio. Deixam de atender, mas com
melhor remuneração poderiam
participar do sistema de saúde su-
plementar. Traria mais qualidade e
menos demora no atendimento.” 
Dolci reforça que o médico vi-

vencia cotidianamente o extremo
entre a vida e a morte, o que torna
mais urgente reduzir os conflitos.
“Afinal, é ele quem está nesse limi-
te.” De acordo com ela, por se tra-
tar de uma relação entre prestador
e operadora, o consumidor não
pode ser afetado. Ela acredita que
a CBHPM beneficia os usuários na
medida em que atualiza os proce-
dimentos e custos cobertos pelos
planos de saúde. “Essa consolida-
ção de nomenclaturas, além da
atualização, é importante para o
cliente se nortear quando contrata
o prestador de serviço, como os
planos e seguros.” A coordenado-
ra conta que a Proteste apoia e
considera legítima a manifestação
da classe e que a entidade enviou,
no ano passado, ‘Carta Aberta’ aos
Ministérios da Saúde e da Justiça,
à ANS, ao Senado e Câmara Fede-
ral, sugerindo um piso recomen-
dado pelas entidades, como a
CBHPM para a área médica. “Se
todas as operadoras pagassem o
mesmo piso não haveria concor-
rência predatória e o nível do ho-
norário subiria.”

Ela defende que as empresas
assumam sua responsabilidade
contratual e social de garantir aten-
dimento de qualidade aos usuá-
rios, considerando que fazem parte
do sistema de saúde, essencial para
aqueles que precisam do serviço
em momentos de grande fragilida-
de. E alerta: “as entidades de classe
têm que orientar os profissionais
que não aceitem trabalhar com re-
muneração de valores menores
aos fixados pela CBHPM”. 
A insatisfação dos usuários e

a negativa da assistência criam um

novo e desgastante caminho para
médicos, operadoras e Sistema
Único de Saúde (SUS), que é o da
judicialização. Para o assessor ju-
rídico da Associação Médica Bra-
sileira (AMB), Carlos Magno Mi-
chaelis Júnior, a quantidade exces-
siva de medidas judiciais conces-
sivas exige ponderação. Michaelis
esclarece que, praticamente, todos
os processos abordados funda-
mentam sua argumentação no di-
reito à saúde (89%) e muitos re-
correm ao direito à vida, ambos
difíceis de contestar do ponto de
vista jurídico. Segundo o advoga-
do, a decisão dos juízes pode va-
riar, mas é difícil contrapor um
contexto baseado nestes aspectos.
Dada urgência dos tipos de de-
manda predominantes, a maior
parte dos requerentes solicita de-
cisão liminar. Os magistrados ten-
dem a concedê-las (87%) e apenas
5% das decisões são desfavoráveis
aos requerentes. “A limitação de
provisões orçamentárias e o prin-
cípio da reserva do possível estão
inseridos no debate. O direito à
saúde continua sendo garantido
judicialmente, mas merece inova-
ções e adoção de critérios especí-
ficos e científicos para deferimen-
tos judiciais”, defende.

Um entendimento equivocado
está relacionado à assistência do-
miciliar. O cuidador é de respon-
sabilidade do paciente/família e o
auxilia nas atividades e cuidados
diários como lazer, alimentação,
higiene, banho, administração de
medicação. Muitos casos de judi-

cialização solicitam ao paciente as-
sistência de enfermagem 24 horas,
quando na realidade ele necessita
de um cuidador. “Neste momento
o médico pode, eventualmente,
prescrever/indicar indevidamente
esta assistência de enfermagem,
sobretudo se houver insistência e
pressão da família”, cita Michaelis.
Na saúde suplementar, casos de
urgência, beneficiários em carên-
cia, procedimentos e medicamen-
tos experimentais ou que não
constam no ROL da ANS também
figuram na lista dos protagonistas
processuais. 
Dentre as soluções, a AMB

propõe a criação de varas judiciais
especializadas ou prioritárias pelo
Conselho Superior da Magistratu-
ra de cada região; grupos científi-

cos para formação de termos de
cooperação técnica, apresentando
medidas que visam a melhor subsi-
diar os juízes e demais profissio-
nais do direito, para assegurar
maior eficiência na solução das
demandas legais, envolvendo a as-
sistência à saúde e prestando in-
formações no prazo de 12/24 ho-
ras antes da concessão da medida;
atuação das entidades médicas
nas câmaras técnicas criadas pe-
rante os tribunais de cada estado
da federação.
O deputado estadual Antônio

Jorge de Souza Marques (PPS), ex-
secretário de Estado de Saúde de
Minas Gerais, relata que há em Mi-
nas Gerais dez mil ações em curso
e 3500 novas por ano, a metade
por medicamentos e insumos e
outra parte para procedimentos.
Conforme Marques, a questão está
relacionada ao subfinanciamento
da saúde e a velocidade incompa-
tível entre a geração do conheci-
mento, produção e incorporação
tecnológica, tanto no setor público
quanto no privado. Para ele, é pre-
ciso rever o direito universal e in-
tegral à saúde, já que não é possível
o tudo para todos. “A judicializa-
ção não vai acabar, mas é necessá-
rio gastar melhor para trazermos
mais equidade e garantia de aten-
dimento ao maior número de pes-
soas.” Marques também informa
que, ainda no segundo semestre,
a Comissão de Saúde da ALMG
realizará um ciclo de debates sobre
o tema. A agenda será disponibili-
zada no site: www.almg.org.br. 

A Sociedade Mineira de Tera-
pia Intensiva (Somiti) ofereceu gra-
tuitamente para a população, no
dia seis de julho, na sede da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais
(AMMG), o 3º Treinamento em
Massa de Ressuscitação Cardiopul-
monar (RCP). O curso teve dura-
ção de meia hora e foi dividido em
cinco turmas de até 50 pessoas. Os
participantes aprenderam como li-
dar com vítimas de parada cardía-
ca, medida que pode triplicar a
chance de sobrevida do paciente. 
De acordo com normas da Ame-

rican Heart Association (AHA), a reci-
clagem deve ser feita de dois em dois
anos. Ainda segundo a associação,
mais de 80% das paradas cardíacas
súbitas acontecem fora do ambiente
hospitalar e uma porcentagem im-
portante delas (quase 15%), ocorre

em vias públicas ou em áreas de gran-
de concentração de transeuntes. Des-
tas vítimas, 92% não sobrevivem. 
Para a gestora de qualidade da

Somiti, coordenadora dos cursos Ba-
sic Life Support (BLS) e Advanced Car-

diovascular Life Suport (ACLS) da
AHA e diretora da AMMG, Maria
Aparecida Braga, esses casos são as-
sistidos frequentemente por pessoas
que não sabem o que fazer frente a
uma situação de emergência e são,

na maioria das vezes, leigas e de ida-
des variadas. “Essa estatística pode
melhorar se o indivíduo que teste-
munha algo dessa natureza tenha a
simples habilidade de aplicar corre-
tamente as manobras de reanima-
ção cardiopulmonar”, comenta a es-
pecialista em terapia intensiva.

Segundo a enfermeira e coorde-
nadora do programa de Basic Life
Support (BLS) da AHA, Érika Azevedo
Massimo, as vítimas de mal súbito
são com frequência ativas. A parada
cardíaca não precisa e nem deve ser
sinônimo de morte. “O fato de haver
próximo ao vitimado pessoas que
saibam prestar o primeiro atendi-
mento de forma rápida, pode fazer
a diferença”, reforça.

A campanha acontecerá men-
salmente. Mais informações: (31)
3222 3172 ou www.somiti.org.br. 

Dia três de julho, durante o Congresso Mineiro de Cardiologia
realizado no Minas Centro, de dois a quatro de julho, a Sociedade
Mineira de Cardiologia (SMC) promoveu a ‘Campanha de Prevenção
das Doenças Cardiovasculares’. Médicos cardiologistas prestaram
orientação sobre o tema e integrantes da Sociedade de Acadêmicos
de Medicina de Minas Gerais (Sammg) aferiram a pressão arterial da
população, gratuitamente.  O material distribuído durante a
campanha está disponível no site da entidade: www.smc.org.br.
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Somiti oferece treinamento gratuito

Alerta sobre hepatites e
doenças intestinais

O impacto para o consumidor
Clóvis Campos Clóvis Campos
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Para o assessor jurídico da AMB, Carlos Magno Michaelis Júnior, a
quantidade excessiva de medidas judiciais concessivas exige ponderação 

Treinamento da Somiti sobre como lidar com vítimas de parada cardíaca
reuniu população na sede da AMMG

Entre no site www.ammg.org.br e acesse o banner da Oregon Corretora, responsável
técnica pela Central de Seguros da Associação Médica de Minas Gerais. Preencha
o link ‘Seguro de Auto’ e receba a cotação, de acordo com a data do vencimento do
seu seguro. Solicite ainda uma visita consultiva ou email com informações sobre
previdência privada, seguros de vida/renda de afastamento temporário e permanente,
de equipamentos, patrimônio, empresa, sucessão empresarial e sênior.

Oregon e Seguros do Médico Corretora
Responsável Técnico pela Central de Seguros AMMG

Telefone: (31) 3226 5311
Av. João Pinheiro, 161 – sala 101– Belo Horizonte – Sede da AMMG
www.segurosdomedico.com.br | oregon.ammg@segurosdomedico.com.br

O Parque Municipal Renné Gia-
netti e algumas das principais pra-
ças de Belo Horizonte (Estação, Flo-
riano Peixoto e Liberdade) foram
palco de uma importante ação rea-
lizada, dia 31 de maio, que teve co-
mo objetivo conscientizar a popu-
lação sobre os tipos de hepatites e
as doenças inflamatórias intestinais. 

Foram distribuídos panfletos
informativos e médicos estiveram
presentes para explicar um pouco
mais sobre os sintomas do tubo di-
gestório, tão comuns na popula-
ção em geral, segundo especialis-
tas. Os transeuntes também pude-
ram fazer testes rápidos e gratuitos
de detecção das hepatites virais B
e C. Segundo a presidente da So-
ciedade Mineira de Coloproctolo-
gia (SMC), Sinara Leite, a campa-

nha foi um sucesso. “Com a parti-
cipação de vários colegas das es-
pecialidades de Coloproctologia e
Gastroenterologia pudemos divul-
gar informações sobre as doenças
e as novas perspectivas de trata-
mentos à população. Nossas ten-
das chamaram a atenção e fomos
visitados por um grande público,
com ótima interação”, concluiu. 
Além da SMC e da Sociedade de

Gastroenterologia e Nutrição de Mi-
nas Gerais (SGN MG), o evento foi
viabilizado por meio de parceria en-
tre o Ambulatório de Hepatites Vi-
rais do Hospital das Clínicas da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais,
Associação Mineira dos Portadores
de Doenças Inflamatórias Intestinais
(Amdii) e Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais (SES MG). 
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Cardiologia promove 
campanha de prevenção

Arnaldo Athayde

Gastos da União com Demandas Judiciais

Médicos interessados em fazer contato com a Comissão
Estadual de Honorários Médicos (CEHM) podem enviar
email para comissaodehonorarios@ammgmail.org.br.

Fonte: Ministério da Saúde (MS) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
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Minas Gerais. Informações: (31) 3247 1616. 

Neurocirurgia – XIII Congresso Iberolatinoa-
mericano de Coluna Vertebral, 29 a 30 de
outubro, Lima, Peru. Informações: www.si-
laco2015.aspecive.org. VIII Congresso Mi-
neiro de Neurocirurgia, 12 a 14 de novem-
bro, Belo Horizonte. Informações: www.neu-
rominas2015.com.br

Neurologia – X Neurão, 4 a 6 de setembro, São
Paulo. Informações: www.neurao2015.com.br.
XXII World Congress Neurology, 31 de outubro
a 5 de novembro, Santiago, Chile. Informações:
www.wcn-neurology.com. X Congresso Bra-
sileiro de Doenças Cerebrovasculares, 15 a 17
de outubro, Belo Horizonte. Informações:
www.avc2015.com.br. XV Congresso Mineiro
de Neurologia, 24 a 26 de setembro, Uberlân-
dia, MG. Informações: www.evento.neurolo-
giamineira.com.br.

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

Oftalmologia – XXXI Congresso Pan-Ameri-
cano de Oftalmologia, 4 a 8 de agosto, Bo-
gotá, Colômbia. Informações: www.pana-
mericano2015.socoftal.com. XXXVIII Con-
gresso Brasileiro de Oftalmologia, 2 a 5 de
setembro, Florianópolis, SC. Informações:
www.cbo2015.com.br.

Ortopedia e Traumatologia – 3º Congresso
da Sociedade Brasileira de Artroscopia e
Traumatologia do Esporte, 6 a 8 de agosto,
São Paulo. Informações: www.sportstrau-
ma2015.com.br. XVI Congresso Brasileiro
de Quadril, 2 a 5 de setembro, Fortaleza, CE.
Informações: www.portalsbot.org.br. 47º
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Trau-
matologia, 20 a 22 de novembro, São Paulo.
Informações: www.portalsbot.org.br.

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas do
departamento de Otorrinolaringologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647. 45º

Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia
e Cirurgia Cérvico-Facial, 25 a 28 de novembro,
Fortaleza,CE.Informações: (11) 5053 7502

Patologia – Reuniões Científicas do departa-
mento de Patologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. XXX Congresso da Socie-
dade Latinoamericana de Patologia, 30 de se-
tembro a 3 de outubro, Buenos Aires, Argen-
tina. Informações: www.slap-patologia.org.
XXX Congresso Brasileiro de Patologia, 29
de outubro e 1º de novembro, São Paulo. In-
formações: (11) 5080 5298. 

Patologia Clínica – Reuniões científicas men-
sais, nas últimas terças-feiras do mês. Infor-
mações: (31) 3247 1605. 49º Congresso Bra-
sileiro de Patologia Clínica/Medicina Labora-
torial e 1º Congresso Brasileiro de Informática
Laboratorial, 29 de setembro a 2 de outubro,
Fortaleza, CE. Informações: www.sbpc.org.br.

Pediatria – XI Jornada Mineira de Atualização
em Amamentação, 7 e 8 de agosto, na sede
da AMMG. III Simpósio de Pediatria, 28 e 29
de agosto, na sede da AMMG. Informações:
(31) 3224 0857. Simpósio Internacional de
Dermatologia Pediátrica, 12 e 13 de outubro,
Rio de Janeiro. Informações: www.derma-
ped2015.com.br. 37º Congresso Brasileiro
de Pediatria e 10º Congresso Brasileiro de
Reumatologia Pediátrica, 14 a 15 de outubro,
Rio de Janeiro. Informações: (41) 3022
1247. XVII Congreso Latinoamericano de Pe-
diatría, 11 a 14 de novembro, Lima, Peru. In-
formações: www.alape2015.com

Pneumologia – Reuniões Científicas do de-
partamento de Pneumologia da AMMG. In-
formações: (31) 3213 3197. X Congresso
Brasileiro de Asma VI Congressos Brasilei-
ros de DPOC e Tabagismo e XVI Congresso
Paulista de Pneumologia e Tisiologia, 12 a
15 de agosto, Campos do Jordão, SP. Infor-
mações: www.sbpt.org.br/asma2015. 

Psiquiatria – Reuniões Científicas do departa-
mento de Psiquiatria da AMMG. Informações:
(31) 3213 7457. II Jornada Nacional de Emer-

gências Psiquiátricas, 8 e 9 de agosto, São
Paulo. Informações: tengct@hotmail.com. XI
Jornada Sudeste de Psiquiatria, 3 a 5 de se-
tembro, Rio de Janeiro. Informações: (21)
2235 2125. XXXIII Congresso Brasileiro de
Psiquiatria, 4 a 7 de novembro, Florianópolis,
SC. Informações: www.cbabp.org.br. 

Radiologia – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Radiologia da AMMG. Curso de
Gestão de Clínicas, Módulo III, 4 e 5 de se-
tembro e Módulo IV, 13 e 14 de novembro.
Curso de Pneumoconioses, 12 a 15 de agos-
to, Belo Horizonte. Informações: (31) 3273
1559. 25º Congresso Mundial de Ultrasso-
nografia em Obstetrícia e Ginecologia, 11 a
14 de outubro, Montreal, Canadá. Informa-
ções: www.isuog.org/WorldCongress/2015.
XVIII Congresso Latinoamericano de Radio-
logia Pediátrica,15 a 17 de outubro, Santia-
go,Chile. Informações: www.sochradi.cl/con-
gresso2015. 44º Congresso Brasileiro de Ra-
diologia, 8 a 10 de outubro, Rio de Janeiro.
Informações: www.cbr.org.br.

Reumatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Reumatologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613. VIII Jornada
Mineira de Reumatologia, 21 e 22 de agosto,
Belo Horizonte. Informações: (31) 3342
3888 ou www.reumatominas.com.br. Lupus
2015, 2 a 6 de setembro, Viena, Áustria, In-
formações: www.lupus2015.org/web. XXXII
Congresso Brasileiro de Reumatologia, 7 a
10 de outubro, Curitiba, PR. Informações:
www.reumatologia.com.br. 

Tanatologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Tanatologia da AMMG. Curso de
Aperfeiçoamento em Tanatologia e Cuidados
Paliativos até 23 de novembro. Grupo de
Atendimento a Enlutados, 2, 9, 16,23 e 30
de setembro e 7, 21 e 28 de outubro, na se-
de da AMMG. II Simpósio Mineiro de Cui-
dados Paliativos, 17 a 19 de setembro, na
sede da AMMG. Informações: (31) 2510
1012 ou www.sotamig.com.br. 

Terapia Intensiva – Curso para residentes e

especializandos em Terapia Intensiva, todas
as terças-feiras, na AMMG. Informações:
(31) 3222 3172 ou www.somiti.org.br. Cur-
sos: ACLS –18 e 19, 25 e 26, 28 e 29 de ju-
lho, Belo Horizonte; 1º e 2, 3 a 6, 8 e 9, 15 e
16 de agosto, Belo Horizonte e Ubá, MG; 22
e 23 de agosto, Vitória, ES e Belo Horizonte;
24 a 27, 26 e 27 de agosto, Belo Horizonte;
29 e 30 de agosto, Belo Horizonte e Lavras,
MG; 31 de agosto a 3 de setembro, Belo Ho-
rizonte; 5 e 6 de setembro, Belo Horizonte e
12 e 13 de setembro, Belo Horizonte e Pa-
trocínio, MG; 19 e 20 de setembro, Belo Ho-
rizonte, Uberaba e Paracatu, MG; 26 e 27 de
setembro, Belo Horizonte e Ipatinga, MG; 30
de setembro e 1º de outubro, Belo Horizonte;
5 a 8, 10 e 11 de outubro, 17 e 18, Belo Ho-
rizonte e Barbacena, MG; 24 e 25 e 28 e 29
de outubro, Belo Horizonte; 31 de outubro e
1º de novembro, Belo Horizonte e Montes
Claros, MG; 7 e 8, 9 a 12, 14 e 15, 21 e 22,
25 e 26, 28 e 29 de novembro, Belo Horizon-
te e 5 e 6, 12 e 13 e 19 e 20 de dezembro,
Belo Horizonte. PVMA – 28 e 30 de agosto,
Belo Horizonte e 16 e 17 de outubro, Umua-
rama, PR. BLS –14 de agosto, Belo Horizon-
te; 12 e 26 de setembro, Belo Horizonte e 17
de outubro, Belo Horizonte. FCCS – 22 e 23
de agosto, Belo Horizonte. USPI – 29 e 30
de agosto, Belo Horizonte. TINP – 22 e 23
de agosto, Belo Horizonte. ATLS – 20 e 22
de agosto, Belo Horizonte; 17 e 19 de setem-
bro, Belo Horizonte; 1º a 3 de outubro, Belo
Horizonte; 19 a 21 de novembro, Belo Hori-
zonte e 10 a 12 de dezembro, Belo Horizonte.
ECTE – 15 e 16 de agosto, Belo Horizonte.
ACLS EP – 22 de agosto, Belo Horizonte. 

Urologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Urologia da AMMG. Informações:
(31) 3213 7002. XXXV Congresso Brasileiro
de Urologia, 31 de outubro a 4 de novembro,
Rio de Janeiro. Informações: www.activia-
turismo.com.br.

Videocirurgia – Reuniões científicas do de-
partamento de videocirurgia da AMMG: 4 de
agosto, 1º de setembro e 4 de novembro.
Informações: (31) 3247 1628. 

Alergia e Imunopatologia – Aulas do depar-
tamento de Alergia e Imunopatologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647. XLII
Congresso Brasileiro de Alergia e Imunolo-
gia, 3 a 6 de outubro, Vitória, ES. Informa-
ções: www.asbai.org.br.

Anestesiologia – 62º Congresso Brasileiro de
Anestesiologia, 14 e 18 de novembro, Flo-
rianópolis, SC. Informações: www.congres-
soanestesia.com.br. Congresso Latinoame-
ricano de Anestesiología, 20 a 24 de setem-
bro, Lima, Peru. Informações: www.spaar-
peru.com. 

Angiologia e Cirurgia Vascular – Reuniões
científicas do departamento de Angiologia e
Cirurgia Vascular da AMMG. Informações:
www.sbacvmg.org.br ou (31) 3213 0572.
Fórum Vascular, 5 de agosto, na AMMG.
Simpósio de Defesa Profissional, 11 de se-
tembro, na AMMG. 41º Congresso Brasileiro
de Angiologia e de Cirurgia Vascular, 6 a 10
de outubro, Rio de Janeiro. Informações:
www.riovascular2015.com.br. 

Cancerologia – XX Congresso Brasileiro de Can-
cerologia, 2 a 5 de setembro, Brasília, DF. In-
formações: www.concan2015brasilia.com.br.
19º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica,
29 de outubro a 1º de novembro, Foz do Igua-
çu, PR. Informações: www.sboc2015.com.br. 

Cardiologia – 70º Congresso Brasileiro de Car-
diologia, 18 a 21 de setembro, Curitiba, PR.
Informações: www.cardiol.com.br. XII Con-
gresso do Departamento de Hipertensão Ar-
terial, 29 a 31 de outubro, Goiânia, GO. Infor-
mações: www.congressodha2015.com.br/si-
te/inscricoes.asp. XXXII Congresso Brasileiro
de Arritmias Cardíacas, 4 a 6 de novembro,
São Paulo. Informações: www.sobrac.org/
cbac2015. XII Congresso Brasileiro de Cardio-
geriatria, 6 a 7 de novembro, Curitiba, PR. In-
formações: www.departamentos.cardiol.br/de-
cage2014. XXV Congresso Interamericano de
Cardiología, 4 a 7 de dezembro, Santiago, Chi-
le. Informações: www.educacao.cardiol.br/
2014/eventos.

Cirurgia de cabeça e pescoço – XXV Con-
gresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço, 8 a 11 de setembro, Natal, RN. In-
formações: cbccp2015.com.br.

Cirurgia Geral – Reuniões científicas do depar-
tamento de Cirurgia Geral da AMMG. Infor-
mações: (31) 3247 1616. XXXI Congresso
Brasileiro de Cirurgia, 2 a 5 de agosto, Curitiba,
PR. Informações: www.cirurgia2015.com.br.

Cirurgia Plástica – 52º Congresso Brasileiro
de Cirurgia Plástica, 11 a 15 de novembro,
Belo Horizonte. Informações: www2.cirur-
giaplastica.org.br.

Clínica Médica – Reuniões científicas do de-
partamento de Clínica Médica da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613. 13º Congresso
Brasileiro de Clínica Médica e 3º Congresso
Internacional de Medicina de Urgência e Emer-
gência, 8 a 11 de outubro, Florianópolis, SC.
Informações: www.clinicamedica2015.com.br.  

Coloproctologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Coloproctologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1647 ou www.smcproc-
to.com.br. 64º Congresso Brasileiro de Co-
loproctologia, 24º Congresso Latinoameri-
cano de Coloprocrologia e 4º Congresso Re-
gional Leste de Coloproctologia, 4 a 7 de se-
tembro, Rio de Janeiro. Informações:
www.coloproctologia2015.com.br.

Dermatologia – Reunião científica do depar-
tamento de Dermatologia da AMMG: 22 de
agosto e 14 de novembro, em Belo Horizon-
te. Informações: (31) 3247 1627. 11 ª Con-
ferência sobre Melanoma, 13 a 15 de agosto,
Goiânia, GO. Informações: www.gbm.org.br.
XXIII Jornada Mineira de Dermatologia, 2 e
3 de outubro, Belo Horizonte. Informações:
(31) 3247 1627. 70º Congresso Brasileiro
de Dermatologia, 5 a 8 de setembro, São
Paulo. IV Jornada Acadêmica, 26 de setem-
bro, Belo Horizonte. 8º Simpósio de Cos-
miatria a Laser da SBD, 26 a 28 de novem-
bro, Campos do Jordão, SP. Informações:
www.sbd.org.br.

Endocrinologia e Metabologia – Educação
médica continuada do departamento de En-
docrinologia e Metabologia da AMMG: 29
de agosto e 28 de novembro. Informações:
(31) 3247 1605. Congresso Brasileiro de
Atualização em Endocrinologia e Metabolo-
gia, 11 a 14 de agosto, Vitória, ES. Informa-
ções: www.cbaem2015.com.br. Congresso
Mineiro de Endocrinologia e Metabologia, 9
a 11 de outubro, Belo Horizonte. Informa-
ções: (31) 2510 1012.

Endoscopia Digestiva – Reuniões científicas
do departamento de Endoscopia Digestiva
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sobedmg.org.br. IV Gastrovertentes,
11 e 12 de setembro, Tiradentes, MG. Infor-
mações: (31) 3247 1647 ou www.gastro-
vertentes.blogspot.com.br. V Encontro In-
ternacional de Endoscopia Oncológica, 24 a
26 de setembro, São Paulo. Informações:
www.eneo.net.br. 

Gastroenterologia – Reuniões científicas do
departamento de Gastroenterologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sgnmg.org.br. XXIII Congresso Brasi-
leiro de Hepatologia, 30 de setembro a 3 de
outubro, São Paulo. Informações: www.he-
pato2015.com.br. IV Gastrovertentes, 11 e
12 de setembro, Tiradentes, MG. Informa-
ções: (31) 3247 1647 ou www.gastrover-
tentes.blogspot.com.br

Geriatria e Gerontologia – Reuniões científi-
cas do departamento de Geriatria e Geron-
tologia da Associação Médica de Minas Ge-
rais: 21 de outubro e 18 de novembro. In-
formações: (31) 3247 1640. VII Congresso
de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais,
27 a 30 de agosto, Ouro Preto, MG. Infor-
mações: (31) 2510 1012 ou www.congres-
sogeriatria.com.br.

Ginecologia e Obstetrícia – XXI World Con-
gress of Gynecology and Obstetrics, 4 a 9 de
outubro, Vancouver, Canadá. Informações:
www.figo2015.org. 12th World Congress of
Perinatal Medicine, 3 a 6 de novembro, Madri,

Espanha. Informações: www.wcpm2015.com.
56º Congresso Brasileiro de Ginecologia e
Obstetrícia, 12 a 15 de novembro, Brasília, DF.
Informações: www.febrasgo.org.br.

Hemoterapia – Hemo 2015, 19 a 22 de no-
vembro, São Paulo. Informações:
www.abhh.org.br. 3º Encontro Internacional
de Engenharia de Tecidos e Medicina Rege-
nerativa. Informações: 5 a 8 de novembro,
Porto Alegre, RS. Informações: www.celu-
lastroncors.org.br.

Homeopatia – 70º Congresso da Liga Médica
Homeopática Internacional, 25 a 29 de
agosto, Rio de Janeiro. Informações:
www.lmhi2015.org. 

Infectologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Infectologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br.
Infecto 2015, 26 a 29 de agosto, Gramado,
RS. Informações: www.infecto2015.com.br. 

Medicina de Urgência e Emergência – Reu-
niões científicas mensais do departamento
de Medicina de Urgência e Emergência da
AMMG. Informações: (31) 3247 1613. 

Medicina do Exercício e do Esporte – Reuniões
científicas mensais do departamento de Me-
dicina do Exercício e do Esporte da AMMG.
Informações: (31) 3247 1605. 27º Congresso
Brasileiro de Medicina do Exercício e do Es-
porte, 22 a 24 de outubro, São Paulo. Infor-
mações: www.medicinadoesporte.org.br.

Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. XI Congresso Brasileiro Sobre Aciden-
tes e Medicina de Tráfego, 9 a 13 de setem-
bro, Gramado, RS. Informações: www.abra-
met.net/congresso. 29º Jornada Amimt, 5 a
7 de novembro, na sede da AMMG. Informa-
ções: (31) 3342 3888.

Nefrologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Nefrologia da Associação Médica de

A G E N D A  C I E N T Í F I C A

A Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), em Be-
lo Horizonte, sedia, entre os
dias 17 e 19 de setembro, o II
Simpósio Mineiro de Cuidados
Paliativos. Serão abordados em
palestras e mesas redondas os
temas ‘Limitação de esforço te-
rapêutico no paciente pediátri-
co’, ‘Cuidado Intensivo x palia-
tivo: paradoxo?’, ‘Ensino de cui-
dados paliativos’, ‘Assistência
domiciliar: desafios’, ‘Posso es-
colher meu fim’, dentre outros.

Profissionais de saúde de diver-
sas áreas, dentre eles médicos,
psicólogos, enfermeiros, fisio-
terapeutas, além de advogados,
assistentes sociais e o público
em geral são convidados a par-
ticipar do encontro. Palestran-
tes trarão suas experiências e
discutirão tópicos referentes
aos cuidados dos pacientes em
fase de terminalidade nos am-
bientes hospitalar e domiciliar.
Informações: (31) 2510 1012
ou www.sotamig.com.br.

Simpósio de Cuidados Paliativos
Reprodução

A 15ª edição do Congresso
Mineiro de Neurologia acontece
entre os dias 24 a 26 de setembro,
em Uberlândia (MG). Será realiza-
do simultaneamente, o I Simpósio
Mineiro de Neuroreabilitação.
Ambos promovidos pela Socieda-
de Mineira de Neurologia e pela
Academia Brasileira de Neurolo-
gia. Especialistas de várias regiões

de Minas e de outros estados apre-
sentam as novidades diagnósticas
e terapêuticas das principais doen-
ças neurológicas. Um minicurso
também será oferecido a médicos
clínicos, como oportunidade de
buscar a integração dos profissio-
nais de outras especialidades que
lidam com temas afins e que ma-
nejam casos das doenças neuro-

lógicas mais prevalentes. Neuro-
logistas, psicólogos, fisioterapeu-
tas, fisiatras e terapeutas ocupa-
cionais podem se inscrever. O ob-
jetivo do encontro é promover o
cuidado multidisciplinar com os
pacientes acometidos por diversas
doenças neurológicas. Mais infor-
mações: www.evento.neurologia-
mineira.com.br.

A VIII Jornada Mineira de Reu-
matologia será realizada nos dias
21 e 22 de agosto, na sede da As-
sociação Médica de Minas Gerais
(AMMG). Acontecem também em
conjunto o XIII Seminário de Reu-
matologia da Santa Casa de Belo
Horizonte e a IX Jornada de Reu-
matologia Pedro Nava do Hospital
das Clínicas da Universidade Fede-

ral de Minas Gerais (UFMG). Serão
realizadas mesas redondas, confe-
rências, palestras e discussões de
casos clínicos sobre diversas doen-
ças reumatológicas, novidades em
medicamentos e tratamentos.
Dentre os temas a serem aborda-
dos estão as ‘Infecções e reumato-
logia’, ‘Atualização para o reuma-
tologista’ e suas aplicações na

‘Abordagem de esclerose sistêmi-
ca’, ‘Tratamento sequencial na os-
teoporose’ e ‘Manifestações hema-
tológicas no lúpus’, além dos ‘De-
safios do manejo da dor’, dentre
outros. O encontro é destinado a
me�dicos reumatologistas, residen-
tes e acade�micos de medicina.
Mais informações: www.reumato-
minas.com.br.

Jornada de Reumatologia em Minas

Pediatras do estado de Minas
Gerais participam, nos dias 28 e 29
de agosto, na sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
do III Simpósio de Atualização em
Pediatria. No encontro estão incluí-
dos os departamentos de Adoles-
cência, Bioética, Cuidados Hospita-
lares, Hematologia, Nefrologia, Neu-
rologia e Pneumologia da Sociedade
Mineira de Pediatria (SMP). Serão
discutidos os temas ‘Abordagem do
lactente febril sem sinais de locali-
zação’, ‘Ética, profissionalismo e ju-
dicialização da saúde’, ‘Conduta ini-
cial em queimaduras, intoxicações
e acidentes com animais peçonhen-
tos’, ‘Drepanocitose: abordagem
atual da crise álgica e síndrome to-
rácica aguda’, ‘Crise asmática’, ‘Urti-
cária Aguda’, dentre outros. Ainda
haverá a discussão de casos clínicos
e a abordagem do dia-a-dia do pe-
diatra diante dos mais diversos tipos
de doenças. O evento é aberto aos
pediatras, residentes e acadêmicos.
Mais informações: (31) 3224 0857.

Neurologistas reúnem-se em Uberlândia

Acontece entre os dias 12 a 14
de novembro, em Belo Horizonte,
o VIII Congresso Mineiro de Neu-
rocirurgia. Na programação serão
contempladas discussões que en-
volvem a neurocirurgia contem-
porânea, a pediátrica, a neuro on-
cologia e anatomia, a neuroendos-
copia, o neurotrauma, nervos pe-
riféricos, dentre outras. São aguar-
dados grandes nomes do exterior
e do Brasil para falar do que há de
mais moderno nas intervenções
cirúrgicas, tratamentos e medica-

mentos. Conferências com a apre-
sentação de pesquisas recentes,
simpósios e discussões de caso
movimentam o encontro que pro-
mete atualizar os participantes e
inserir nos debates o jovem médi-
co. O congresso é aberto a neuro-
cirurgiões, residentes, acadêmicos
e profissionais da área. As inscri-
ções dos trabalhos a serem apre-
sentados sob a forma de pôster
ou oral estão abertas até o dia 12
de agosto. Mais informações:
www.neurominas2015.com.br.

Congresso Mineiro de Neurocirurgia
Reprodução

Atualização em
Pediatria

De 30 e 31 de outubro, a So-
ciedade Mineira de Terapia Inten-
siva (Somiti) promove evento, em
Montes Claros, com o objetivo de
orientar sobre a importância do
atendimento de urgência e emer-
gência. O conteúdo abrange a in-
tegração das tarefas na linha do
cuidado, destacando os papeis do
emergencista e do intensivista na
visão do paciente. A palestra de
abertura é ‘A linha de cuidado do
paciente crítico da urgência/emer-
gência até a UTI’, seguida de mesa
redonda sobre ‘A linha de cuida-
dos nas patologias críticas tempo
dependentes’. Casos clínicos de in-
teresse nas emergências e terapia
intensiva serão debatidos, além da
importância da equipe multipro-
fissional, com atividades específicas
da neonatologia, pediatria, enfer-
magem e fisioterapia. A Somiti
também realiza a ‘Campanha RCP
com as mãos’ e cursos de imersão
como o ACLS. Informações: (31)
3222-3172 e www.somiti.org.br. 

Somiti em
Montes Claros
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Cartilha orienta sobre mudanças no IR
A Associação Médica de Minas Gerais

(AMMG), em parceria com a VB Conta-
bilidade, disponibiliza uma cartilha virtual
com orientações sobre as mudanças no
Imposto de Renda (IR), exercício 2015. A
maior variação veio com a instrução nor-
mativa nº 1531, de 19 de dezembro de
2014, que obriga o profissional de medi-
cina a emitir recibos com o CPF dos pa-
cientes. Para se adequar às modificações,
o serviço contábil terá valores diferencia-
dos para os associados à entidade. 

O preenchimento correto de todas as
informações vinculadas ao consultório mé-
dico e aos pacientes precisa ser feito minu-
ciosamente durante os 12 meses, evitando
problemas fiscais e preservando a saúde fi-
nanceira da empresa. A coordenadora da
VB Contabilidade, a contadora Renata Ve-
ronesi Boerger, afirma que, geralmente, seus
clientes aparecem sem os recebidos ou
com estes mal preenchidos na época da
prestação de contas com a Receita Federal.
“As novidades estão na cartilha e vamos
apoiar a classe médica desde o início para
que em 2016 não ocorram erros na declaração”,
explica. Segundo ela, estudar o tema neste mo-
mento é importante para que sejam feitas as ano-
tações retroativas a partir de janeiro deste ano. 

O novo layout do programa anual que o
Ministério da Fazenda disponibiliza para preen-
chimento do IR ainda não foi divulgado, o que
destaca a necessidade de colher os dados dos

pacientes o quanto antes. “No caso de me-
nores de idade, o recibo é em nome da mãe,
mas deve constar o nome da criança tam-
bém, e se esta tiver CPF o número deve apa-
recer”, exemplifica Boerger. 
A contadora salienta que, a partir das

mudanças, também será possível a pessoa
cadastrar recibos diretamente no sistema
da VB Contabilidade, criando condições de
retirar relatórios mensais a um custo muito
baixo. “Com o incremento do livro caixa,
que é entregue junto com o IR, todas as in-
formações devem ser preenchidas de ma-
neira impecável e, em cima da hora, isto é
praticamente impossível de fazer”, alerta. 
O ideal, de acordo com Renata Veronesi

Boerger, é que os profissionais de medicina
não percam tempo e se adiantem na estru-
turação ou reestruturação da maneira como
as informações serão arquivadas. “A VB
Contabilidade pode instruir médicos, secre-
tárias e demais envolvidos na administração
sobre como se ajustar à normativa em tem-
po hábil. A organização facilitará o tramite
obrigatório aos contribuintes e, sem dúvida

alguma, evitará que caiam na famosa malha fi-
na.” Acesse a cartilha no site da AMMG
(www.ammg.org.br) e contate a assessoria con-
tábil pelo telefone (31) 3342 4400. 

Biblioteca Virtual intensifica assessoria
Entre os meses de abril e julho, a Biblioteca

Virtual da Associação Médica de Minas Gerais
(BV AMMG) intensificou a Assessoria Científica
em Eventos. Foram feitos atendimentos em sete
congressos. O benefício tem atraído as socie-
dades de especialidades que buscam acesso fá-
cil e especializado de material científico para a
organização e suporte aos congressistas. 
A coordenadora da BV AMMG, Miriam

Carvalho, relata que nesses quatro meses o ser-
viço alcançou a marca de 750 solicitações de
levantamentos bibliográficos e artigos de 84
pessoas vindas de várias partes do país para pa-
lestrar nos eventos. “Entregamos os artigos cien-
tíficos utilizados como referência por cada pa-
lestrante e, também, a edição mais recente, na
íntegra, das revistas de acordo com a especia-
lidade do congresso vigente”, explica Carvalho. 
O trabalho rendeu elogios à equipe da Bi-

blioteca, entre eles o registrado pelo presidente
da Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição
de Minas Gerais (SGNMG), Humberto Galizzi,
que realizou evento da especialidade em maio.
Em sua opinião, a assistência aos palestran-
tes do Gastrominas foi excelente. “Em
uma atitude inovadora para nossos
padrões, a Biblioteca ofereceu aos
associados quites com um pen
drive contendo todos os arti-
gos solicitados para a formu-
lação das palestras, e as edi-
ções completas de cinco
conceituadas revistas rela-
cionadas ao aparelho diges-
tivo”, destacou. 
Outra tecnologia foi apre-

sentada durante o Gastrominas
e agradou muito o presidente da
SGNMG: “Foi oferecido um QR Co-
de para o download das referidas bi-
bliografias aos não sócios da AMMG”,
contou. “Não só recomendo às outras socieda-
des de especialidades, como sugiro que a Bi-
blioteca Virtual seja sempre acionada! Espera-
mos que essa parceria se perpetue”, frisou Ga-
lizzi. Miriam Carvalho revela que a equipe foi
parabenizada por todos os presidentes dos con-
gressos que, em unanimidade, consideraram o
serviço primordial para a elaboração dos con-
teúdos a serem ministrados. 
As estatísticas mostram que foram somados

451 artigos, no valor de US$ 36,00 (valor em
dólar por cada artigo), totalizando US$16.236.
Ou seja, os participantes não pagaram a soma
acima para ter acesso ao material, uma vez que,
sem a Assessoria Científica, os artigos só esta-
riam disponíveis mediante a compra diretamen-
te nos sites das respectivas revistas. Houve uma
economia não apenas de dinheiro, mas também
de tempo para a organização das apresentações
dos congressistas. 
Para cada evento foi desenvolvida uma es-

tratégia de acesso, conforme a coordenadora

da BV AMMG. A Sociedade Mineira de Pediatria
adquiriu pen drives que foram entregues aos
participantes do 14º Congresso Mineiro de Pe-
diatria, que aconteceu em abril. Em maio, no
Gastrominas, foi disponibilizada a tecnologia
QR Code, aplicativo para celular com código
que dá acesso aos artigos selecionados pela Bi-
blioteca, arquivados em página da internet. A

Sociedade Mineira de Cardiologia confeccionou
500 Cds com todo o material científico utilizado
durante o evento. 

Outra ferramenta importante também de-
senvolvida pela Assessoria Científica é a cria-
ção de site específico para o Congresso que,
além da programação e de outras informações
de interesse dos envolvidos, reúne o conteúdo
das palestras e direciona para outros textos
de referência. 

A Biblioteca Virtual da AMMG é interligada
à rede internacional de bibliotecas da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), proporciona
acesso a mais de 1,5 milhão de publicações
gratuitas, entre outras vantagens como o sis-
tema personalizado de acordo com o perfil de
cada usuário. 

Reprodução Arnaldo Athayde

Participante recebe CD com artigos científicos e
assessoria especializada durante o XXV Congresso da
Sociedade Mineira  de Cardiogia

Rep
rodu

ção

Médicos de todo o país já utilizam a Bi-
blioteca Virtual da AMMG. São 71 usuários
cadastrados na Categoria de Membro Co-
laborador, ou seja, profissionais de outros
estados que manifestaram o interesse em
participar do serviço desenvolvido e ofere-
cido pela entidade mineira.
Para usufruir, ele contribui com a men-

salidade de R$14,16, totalizando R$170,00
por ano e conta com todos os benefícios do
serviço, incluindo bônus anual de R$600,00,
divido em cotas mensais de R$50,00, para
aquisição de artigos não gratuitos.

Filie-se e obtenha mais informações pela
página www.ammg.org.br/bibliotecavirtual
ou pelo telefone (31) 3247 1633. 

Atendimento nacional



  

O que estou lendo

“Sigmund Freud segura
o leitor pela mão e o leva
por um passeio pelas pro-
váveis origens da infelicida-
de humana. Ele apresenta
o embate entre os instintos
humanos mais primitivos e
a cultura e a forma de agir
impostas pela sociedade.” 

Fotos: Clóvis Campos

“Romance sobre Pau-
lo de Tarso, perseguidor
de cristãos, que se conver-
teu ao trabalho em prol
do Cristianismo e trans-
formou sua vida em
exemplo de luta, fé e
amor. História que mostra
como o amor apaga as
faltas em cada existência
vivida.” 

“O livro conta sobre as várias
gerações da família Buendía, todos
irremediavelmente condenados a
cem anos de solidão. No rea-
lismo fantástico, os perso-
nagens e seus causos
nos levam às nossas su-
perstições e origens
passadas.”

Milhem Kansaon
Cirurgião oncológico

Cem anos de solidão

Gabriel Garcia Márquez (Editora

Record)

No mês de julho,
o Espaço Cultural Ot-
to Cirne abriga a mos-
tra ‘Luzes’. As obras,
na técnica óleo sobre
tela com aquarela, fo-
ram produzidas pelo
cirurgião pediatra e
artista plástico Paulo
Pinheiro, que faz a sua
estreia como exposi-
tor. São dez telas em
grandes dimensões,
cada uma com mais
de um metro. 
Segundo Pinheiro, os quadros ilustram

o que é emitido pelas luzes da cidade e, a
partir daí, é possível visualizar figuras. “São
as luzes captadas das paisagens urbanas ba-
sicamente.” Ele afirma que tudo nasce da ob-
servação de algum objeto: “Por exemplo, fo-
tografei algo à noite no Parque Municipal e
depois pintei só o que eu via de luz daquela
imagem”, explica. 
O artista revela que desde a adolescência

pintava e desenhava, mas sem objetivo de
produzir para expor. “Considero-me auto-
didata. Sempre ia a museus e gostava de re-
produzir minhas impressões. De 13 para 14
anos, comprei material e pintei obras conhe-
cidas.” Atualmente se dedica à pintura e à
gravura, cursando o quinto período da Es-
cola Guignard. 
Sobre estilo, avalia que ainda está procu-

rando o seu, mas que prefere que as pessoas
definam por ele ao conhecerem suas peças.
“Acredito que a maneira de usar o aguado
no óleo já é uma procura por algo em termos
de estilo”, completa. Pinheiro prefere não ci-
tar nomes de artistas preferidos, mas escla-
rece que gosta dos expressionistas. 
Conciliar arte e medicina é tarefa difícil

para Paulo Pinheiro que procura dividir os
dias entre as matérias que mais lhe interessam
na Guignard, e o restante do tempo fica para
a medicina. “Por enquanto, vou me dedicar
às duas atividades. A arte hoje é um plano
‘B’, pois o médico precisa saber que alguma
hora vai ter que parar”, reflete. 
As telas feitas em ateliê próprio serão

comercializadas. A mostra ‘Luzes’ permane-
ce até o final do mês de julho. O Espaço Cul-

tural Otto Cirne está localizado no hall de
entrada da AMMG e é destinado à exposi-
ção de obras de arte de autoria de associa-
dos e seus dependentes. Médicos não-asso-
ciados 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.

Con-sonâncias’

Nos meses de maio e junho, a médica da
família e homeopata Karla Revorêdo apre-
sentou trabalhos que compuseram a mostra
‘Con-sonâncias’. O Espaço Cultural Otto Cir-
ne recebeu 12 obras, em acrílica sobre papel,
produzidas pela artista no período entre
2014 e 2015.
A artista plástica afirmou que o nome

‘Con-sonâncias’ traduz uma conversa entre
poética entre as telas e os espectadores. “As
peças são resultantes de uma espécie de diá-
logo entre pintura e fotografia, presente e
passado, tendo a música como fio condutor”,
explica.
Para a exposição, ela se inspirou obser-

vando obras de artistas de exposições cole-
tivas em que participou. “Foi um período de
grande aprendizado, quando me permiti ex-
perimentar novas possibilidades pictóricas.
Encantou-me a liberdade de poder utilizar
os materiais mais diversos para criar, reciclan-
do-os, ressignificando-os. Foi assim que passei
a ver com outros olhos os materiais que ser-
viram de base para esse trabalho.”

Otto Cirne abriga ‘Luzes’
Eloísa Braga
Estudante de medicina

O mal estar na civilização 

Sigmund Freud (Pinguim e 

Companhia das Letras)

Maria Cláudia 
Vitor Brito
Pediatra e cardiologista pediátrica

Paulo e Estevão - Episódios

históricos do cristianismo

primitivo

Francisco Cândido Xavier, pelo

espírito Emmanuel (Federação

Espírita Brasileira)
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Tomou posse, em abril, a nova diretoria
da Cooperativa Editora e de Consumo Mé-
dico (Coopmed). Foram eleitos para o triênio
2015/2017: Ciro José Buldrini Filogonio, pre-
sidente, Marcelo Rausch, diretor administra-
tivo e financeiro, e Ewaldo Aggrippino Fraga
de Mattos Júnior, diretor editorial. A Coop-

med completará 54 anos em agosto, sendo
a mais antiga cooperativa da Federação Na-
cional das Cooperativas Médicas (Fencom).
Para incentivar a utilização dos serviços, ofe-
rece descontos de até 10% em vendas à vista,
que podem ser feitas através do site:
www.coopmed.com.br.

Filiadas debatem ‘apagão na saúde’

Varginha avalia internato de medicina

Coopmed tem nova diretoria

A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) e as demais entida-
des representativas da classe médica
em todo o estado têm alertado a po-
pulação e os profissionais do setor
sobre o possível ‘apagão da saúde’. 
O presidente da AMMG, Lin-

coln Lopes Ferreira, participa ati-
vamente de reuniões junto à Co-
missão de Saúde da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG)
sobre o tema. Ferreira destaca a im-
portância da participação das filia-
das para discussão de ações no
âmbito estadual, para dar relevân-
cia pública às questões como falta
de financiamento e recursos, má
remuneração, qualidade da assis-

tência e judicialização. “Entende-
mos que é fundamental fazer com
que o cidadão perceba e passe a
discutir a crise da saúde no seu co-
tidiano”, afirmou.

Desde abril, a Comissão realiza
audiências públicas em diversas re-
giões. Dia primeiro de julho esteve
em São João Del Rei e foi recebida na
Associação Médica de Itabira e em
Unaí, no dia dois. Para revitalização
do movimento médico em Nanuque
foi promovido um encontro no dia
quatro de julho. Dia seis, o evento
aconteceu em Varginha. A agenda
da Comissão de Saúde está disponí-
vel no site: www.almg.gov.br/ativida-
de_parlamentar/comissoes.

Pollyanna Maliniak/ALMG

Presidente da AMMG, Lincoln Ferreira, participou de audiência pública
realizada, em São João Del Rei, pela Comissão de Saúde da ALMG

Dia primeiro de junho, a As-
sociação Médica de Varginha
(AMV) realizou uma reunião para
debater sobre o internato de me-
dicina, proposto pela Universida-
de José do Rosário Vellano (Uni-
fenas) para os alunos dos 9º e 10ª
períodos. 

Segundo o presidente da filiada,
Alberto Severo de Paiva Filho, o
convênio é importante, podendo
trazer melhorias no atendimento
médico. “Segundo a proposta, os
estudantes prestarão atendimento
com a supervisão e a orientação
dos professores responsáveis, dan-

do oportunidade e estímulo para
que o conhecimento científico da
faculdade possa ser divulgado en-
tre os médicos”, afirmou. A entre-
vista com o presidente da AMV à
emissora local pode ser acessada:
https://www.youtube.com/watch?v
=4b9D5mbiwZY

Agenda Urezoma 2015
Confira as datas das reuniões
da União das Regionais da Zona
da Mata (Urezoma): 
449ª Muriaé 01/08/2015
450ª Cataguases 22/08/2015
451ª Carangola 12/09/2015
452ª Ponte Nova 24/09/2015
453ª Manhuaçu 07/11/2015
454ª Juiz de Fora 21/11/2015



Remetente: Associação Médica de Minas Gerais - Av. João Pinheiro, 161 - Centro - CEP 30130-180 -  Belo Horizonte - MG
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‘A arte de ser leve’ emociona plateia
‘A arte de ser leve’ foi tema do ‘Terça Cul-

tural’ da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), em parceria com a Academia Mineira
de Medicina (AMM), no dia nove de junho, com
a jornalista Leila Ferreira. O encontro com a re-
pórter que já teve passagens pela TV Globo,
Rede Minas e outros veículos de comunicação,
lotou o auditório Oromar Moreira e emocionou
a plateia.

Há mais de 12 anos se dedicando como pa-
lestrante e escritora, Ferreira viaja pelo Brasil con-
tando suas experiências. “Tento trazer, numa con-
versa despretensiosa, uma reflexão sobre a vida,
valores que aprendi em uma cozinha de Araxá,
interior de Minas, onde cresci. Falo da importân-
cia de coisas óbvias que estão sendo esquecidas
como gentileza, civilidade, bom humor e outras
tantas que podem conduzir de maneira diferente
nossa passagem por aqui”, pontuou. 

Ferreira passeou pelas histórias de sua fa-
mília, carreira e por coisas do cotidiano. Para
ela, a arte de conviver deveria ser ensinada na
escola. “Fala-se, hoje, das novidades na alimen-
tação. É o tal do chá verde e semente de chia,
no entanto, de nada resolve preocupar-se com
o corpo se nos indispomos com o mundo”, e
ainda brincou com a plateia: “Do que adianta
dormir com os radicais livres controlados, en-
quanto a alma está envenenada?”. 

Para a especialista em clínica médica, Bea-
triz de Souza Birchal, Leila deu uma aula. “Foi
uma oportunidade ótima de lembrar o que é
importante na vida. Como deixamos que a
correria do dia-a-dia, as demandas, que muitas
vezes nem são nossas, nos tiram o foco do
que realmente deveríamos estar fazendo. E
nunca esquecer de sermos gentis uns com os
outros.”

De acordo com a analista de negócios, Érika
Quintela, a escritora traduziu, na simplicidade
de seus causos, a riqueza da capacidade huma-
na de se transformar a cada dia através dos re-

lacionamentos entre as pessoas e ser melhor
como ser humano.

O terapeuta ocupacional, Ronaldo Guilherme
Vitelli Viana, contou como foi delicioso ouvir o
testemunho de Leila como superação, entregan-
do-se livremente ao público. “Ela desvelou sua in-
timidade e fez a gente entender o quanto a alegria
existe na tristeza e o quanto é bom pintar a fa-
chada da ‘nossa casa’, mesmo que o dinheiro não
dê para trocar os azulejos da cozinha.” 

Mais informações sobre o projeto ‘Terça
Cultural’ pelo e-mail: tercacultural@ammg.org.br
ou pelo telefone (31) 3247 1619. 

Clóvis Campos

Encontro com a jornalista Leila Ferreira
lota o teatro Oromar Moreira e presenteia
plateia com reflexões sobre a vida


