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Dia 25 de setembro, represen-
tes das filiadas da Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG) se
reuniram na sede da entidade, em
Belo Horizonte, para o ‘Encontro
das Filiadas’. Participaram os pre-
sidentes de Alfenas, Barbacena, Be-
tim, Cataguases, Itabira, Muriaé, Pa-
tos de Minas e Varginha, além do
vice-presidente da AMMG, Gabriel
de Almeida Silva Júnior, do diretor
de Assuntos do Interior, Paulo Ro-
berto Repsold, e secretário geral,
Alcebíades Leal Filho. 

O presidente da AMMG, Lin-
coln Lopes Ferreira, iniciou o encon-
tro abordando a situação de vulne-
rabilidade psicossocial entre os mé-
dicos. Ele explicou o programa da
Associação Médica Brasileira (AMB),
em parceria com suas federadas e
sociedades de especialidades, criado
devida à progressiva quantidade de
profissionais sem recursos adequa-
dos para subsistência e/ou depen-
dentes de drogas psicoativas. “Visa-
mos resolver ou mitigar o sofrimen-
to físico e/ou psíquico desses médi-
cos, demonstrando a capacidade
humanitária e a solidariedade do
profissional brasileiro com o colega
em situação de vulnerabilidade.” 

Na pauta da reunião também
foram contempladas a reforma es-

tatutária (veja pg. 6), o cadastro
nacional de especialidades médi-
cas, a reforma e ampliação da se-
de da AMMG e a atuação na
agenda política para alcance da
carreira de médico. 

Arinos Brasil Duarte Filho, de
Barbacena, falou dos esforços em-
preendidos para que os sócios par-
ticipem das atividades propostas.
“Tudo o que foi conseguido até o
momento foi à custa de muita
união. Não podemos parar. Preci-
samos sensibilizar os colegas e con-

tar com o apoio do Legislativo.” Já
Maria Ângela Girardi, de Catagua-
ses, lembrou da conquista dos mé-
dicos locais com a equiparação
dos salários dos integrantes do Pro-
grama de Saúde da Família (PSF).
Girardi disse, ainda, da importância
de valorizar a especialidade. “Cada
dia chegam mais médicos para tra-

balhar sem títulos de especialistas.
Precisamos ampliar o debate sobre
a nossa formação.” 

O presidente de Itabira, Virgilino
Quintão Tôrres Crus, solicitou orien-
tação sobre o relacionamento com
os jornalistas. Todos os presentes re-
ceberam o ‘Guia de Relacionamento
com a Imprensa da AMMG’. 

Encontro das filiadas reúne presidentes

A Associação Médica de Vargi-
nha (AMV) promoveu, dia 19 de
novembro, em sua sede, a palestra
‘Orientação e Prevenção: Câncer de
Próstata’, ministrada pelo oncologis-
ta clínico, Bruno Aquino de Souza.

O presidente da AMV, Alberto
Severo de Paiva Filho, informou

que a iniciativa reporta ao movi-
mento ‘Novembro Azul’ e tem o
objetivo de alertar a comunidade.
Em outubro, a Associação também
realizou palestra sobre câncer de
mama, tema do ‘Outubro Rosa’,
com o mastologista Sinézio Alves
da Silva Filho. 

Varginha beneficia comunidade

O presidente da AMMG, Lin-
coln Lopes Ferreira, participou, dia
21 de novembro, da 454ª Reunião
das Regionais da Zona da Mata
(Urezoma), em Juiz de Fora.

O encontro foi na sede da So-
ciedade de Medicina e Cirurgia de
Juiz de Fora (SMCJF) e trouxe os te-
mas: ‘Fatores de risco – Doenças
cardíacas e coronarianas’, com o
cardiologista Marco Antônio Cotta
Peralva; ‘Lei do Ato Médico’, advo-
gado Homero Gonçalves Neto; e
‘Mesa de Debate - Atenção Primá-

ria da Saúde’, coordenada pelo pre-
sidente da SMCJF, Elídio Fábio Gou-
lart de Lana. 

Também estiveram presentes:
Manoel Torres Neves Neto, presi-
dente da Urezoma, João Batista
Gomes Soares e Jairo Antônio Sil-
vério, conselheiros do Conselho
Regional de Minas Gerais (CRM-
MG), Gilson Salomão Júnior, pre-
sidente do Sindicato dos Médicos
de Juiz de Fora, e Nathércia Abrão,
diretora de Provimento de Saúde
Unimed JF. 

Urezoma em Juiz de Fora

Daniela Colen

Presidentes das filiadas expuseram questões referentes ao associativismo em suas regiões
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POSITIVO

A Telemedicina é uma realidade mundial des-
de a década de 1970 nos Estados Unidos da
América. Para a Organização Mundial de Saúde
consiste em uma metodologia de oferta de ser-
viços ligada aos cuidados com a saúde, nos casos
em que a distância é um fator crítico. Este con-
ceito, no entanto, deve ser atualizado, levando-
se em conta a intensa evolução da Tecnologia
da Informação e seu amplo espectro de influên-
cia na vida do cidadão do mundo, bem como as
dificuldades de mobilidade das pessoas. A hiper-
realidade tornou-se parte intrínseca da vida hu-
mana e os percalços em trafegar no espaço em
que se vive, mesmo em se tratando de pequenos
centros urbanos, são claramente observáveis. As-
sim, hoje, a Telesaúde é um método lançado mão
diuturnamente pelos profissionais de saúde, pa-
cientes, estabelecimentos assistenciais, enfim, por
todas as pessoas que acessam a rede mundial de
computadores, seja por qual ferramenta for, des-
de redes sociais a domínios de internet especia-
lizados e com acesso restrito. 

A vida cibernética caminha em compasso
com a vida real e à medicina, e aos demais ramos
do saber impõe-se à adaptação a essa nova forma
de interação humana e troca de conhecimentos.
No mês de outubro deste ano, realizou-se, no Rio
de Janeiro, a 20ª Conferência Internacional de Te-
lesaúde, na qual a discussão principal convergiu-
se na busca pela universalização da saúde por
meio das trocas virtuais de conhecimento. Nesse
anseio, a ética médica é disciplina vital para que
a expansão do alcance da ciência não seja man-
chada com más práticas ou por ações que per-
vertam ou desvirtuem o objetivo maior da medi-
cina e das demais ciências da saúde: a promoção
do bem estar individual e coletivo. 

Dentro desse contexto, o Conselho Federal
de Medicina promoveu modificações recentes
à resolução 1.974/2011, regente dos parâmetros
vinculados à propaganda médica. As mesmas
versam a respeito de um conflito perene da so-
ciedade atual: a colisão entre os direitos funda-
mentais à intimidade e à informação telemática.
A medicina, como não poderia deixar de ser, re-
vela um caráter seriamente íntimo das pessoas,
o vínculo com o médico jamais pode ser substi-
tuído por um elo digital, ele deve ser fático. Se a
atualidade criou a vida na nuvem, a nós coloca-
se o caminhar no solo, está aí nossa altivez. O
surfe cibernético não é proibido a ninguém, mui-
to menos à nossa classe. Pelo contrário, é uma
demanda pulsante para o bom desempenho e
desenvolvimento da ciência e do médico como
ser humano e profissional. Clama-se, no entanto,
pelo uso da ponderação e da razoabilidade, atri-
butos do senso comum que, quando emprega-
dos, guiam o andar efetivo e virtual ao encontro
da higidez nas relações, alicerce para a terapêu-
tica e a nossa cura.

* Diretor Adjunto de Comunicação 
e Marketing da AMMG

Expediente

Ao leitor Paulo Bastianetto*

 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.

Até o dia 18 de dezem-
bro, são esperadas doações
de brinquedos na sede da As-
sociação Médica de Minas
Gerais (AMMG). A Campa-
nha fará mais feliz o Natal das
crianças que tratam de cân-
cer na Associação Unificada
de Recuperação e Apoio –
Aura. Faça sua doação! 

Mais jovem
Uma pesquisa da Universidade de

Columbia, em Nova Iorque (EUA), mos-
trou mais um benefício em uma dieta
rica em frutas, verduras, legumes, grãos
integrais e gorduras saudáveis. Segundo
o estudo, divulgado em outubro, esses
alimentos são capazes de manter o cé-
rebro mais jovem na velhice. 

Liberados
O Ministério da Saúde (MS) come-

çou a liberar no final de outubro dois
medicamentos que serão incorporados
no tratamento da Hepatite C. As dro-
gas são a sofosbuvir e daclatasvir, con-
sideradas mais potentes e com menos
efeitos colaterais.

Diretrizes
Todas as pessoas portadoras do

HIV devem ser postas, imediatamente,
em tratamento antirretroviral e todos
em risco precisam tomar doses de dro-
gas similares por precaução. As diretri-
zes adotadas pelo Brasil desde 2013
passarão a ser incorporadas no final
deste ano pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). 

Tuberculose
A tuberculose faz 1,5 milhão de ví-

timas por ano, enquanto a Aids, em
2004, matou 1,2 milhão. A doença já
passou o número de mortes causadas
pelo HIV. Os dados são da Organiza-
ção Mundial da Saúde, divulgados no
dia 29 de outubro. 

Dengue
Até o final de outubro, o boletim

epidemiológico do Ministério da Saúde
registrou o maior número de casos no-
tificados por dengue, desde 1990. Só
em Belo Horizonte, o crescimento foi
de 407% de pessoas diagnosticadas,
em comparação ao ano passado todo. 

Inflacionada 
O brasileiro está pagando cada

vez mais caro para ter assistência mé-
dico-hospitalar. Divulgado na segunda
quinzena de outubro pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE), o aumento foi de 8,5% nos úl-
timos 12 meses, a maior taxa desde
fevereiro de 2004. 

Editorial

Proporcionalidade
e cura

GENTE NOVA A As so ci a ção Mé dica de Mi nas Ge rais dá as boas-vindas 
a seus 142 no vos as so ci a dos: NEGATIVO

Renato Rausch Silva 
Ricardo de Oliveira Freitas 
Sara Ribeiro Ferrari 
Stanrley D’el Rio Euzébio e Bessa 
Tadeu Faria Lobato 
Thiago Bruno F. Nasser Vilela 
Thiago Rodrigo F. da Silva 
Thompson Batista M. Júnior 
Tiago Augusto Miranda Andrade 
Vicente Rezende Silva 
Vinícius Caldeira Quintão 
Vinícius Expedito M. Gomes 
Waldemar Coelho Vieira Neto 
Wrenilma Conceição Martins

*Filiados entre 7 de julho a 31 de agosto 

de 2015

Alana Fagundes de Aguiar 
Ana Júlia Furbino Dias Bicalho 
Ana Luiza Bassoli Scoralick 
Ana Paula Diniz Gomes 
Ana Paula Souza 
Anderson Eustáquio de Azevedo 
Anderson Luciano G. Pereira 
Anderson Rocha Thomaz 
André Aguilar de Oliveira 
André de Sá 
André Rossetti Portela 
Antonio Carlos Neves 
Briane Moreira de Oliveira 
Brissa Danielle Barbosa Souza 
Bruna M. de Souza Shimoya Belém 
Bruna Salgado Rabelo 
Bruno Brandão D. Ferreira Pinto 
Bruno Fraga de Castro 
Bruno Mendonça de Oliveira 

Camila Brugger Silva 
Camila Martins Ramos 
Carlos Adriano Rosa Pinto 
Carlos Eduardo A. Zangirolami 
Carlos Henrique Cambraia Neto 
Cristiano Ragazzi Silva Carmo 
Daniel Augusto Rodrigues Valério 
Daniel de Pinho Botelho 
Daniel Moreira Lucena 
Daniela Vieira Seppe Calais 
Danielle Nunes Pinto Della Torre
Danthe Neves Machado 
Débora Borowiak Reiss 
Denise Augusta de Oliveira 
Diego Pereira Zille 
Eder Aguiar 
Edson José Alves 
Erickson Ferreira Gontijo 
Evandro Renato Dias Júnior 
Evelyn Jermani 
Everton Dias 
Fábio D. Guimarães do Carmo 
Fabrício Max N. Simões Vieira 
Felipe Augusto Oliveira de Morais 
Fernando Augusto M. Carrera 
Fernando Meireles Oliveira 
Flávia Magalhães Cardoso 
Flávio Lustosa de Souza 
Francielly Helenara R. Alves 
Francyele Gonçalves de Morais 
Gabriela D. Cotta de Oliveira 
Gabriela Scalia Gervásio 
Gabriela Seabra Freitas 
Gabriela Miranda Mendes 
Glauber Sousa Portugal 
Graciele Fortes França Bastos 
Guilherme Esteves Cordeiro 

Gustavo de Oliveira Bretas 
Gustavo Vinícius Pereira da Costa 
Hálisson Mesquita Braga 
Hernane Silva da Cruz 
Isadora Brandão Pelucio 
Ivan G. Magalhães Barroso 
João Antônio Martins de Araújo 
José Lucas Abreu Diniz 
Joseane Rodrigues Toledo 
Julyanna Albuquerque Nunes 
Kamilla Rodrigues de Souza 
Laís Munhoz Soares 
Larissa Figueiredo Vieira 
Laura Cristina Oliveira e Silva 
Leiziane A. Alves Guimarães 
Leonardo B, de Almeida Coelho 
Leonardo Coelho Gontijo 
Leonardo Petrone Castro 
Letícia Horta Guimarães 
Lilian Tavares Esteves de 
Lisa Lauren Moura Martins 
Lívia Isabela de Oliveira 
Lívia Machado Lisboa 
Lívia Morais Amaral 
Lívia Paula Freire Bonfim 
Luanna Rocha Vieira Martins 
Lucas Silva Couto 
Luciana Resende Boaventura 
Luciano Gomes Rizzi 
Lucy Ana Santos Fonseca 
Ludmila Almeida Siqueira 
Luisa Lima Castro 
Luísa Meneghin Domingos 
Luísa Rosa Franco 
Luiz Felipe Miranda Mendes 
Maria Angélica de Salles Dias 
Maria Elice Nery Procópio 

Mariana A. de Souza Damásio 
Mariana Izabela L. Fernandes 
Marina Bernardes Leão 
Marina Oliveira Duarte 
Matheus Ferreira Lacerda 
Moises Arantes Diniz 
Natalia Dantas de Souza 
Nathalia Aparecida M. Cordeiro 
Nicole Jéssica Oliveira Piovesana 
Nikole N. de Albuquerque 
Patrick Campos Diniz 
Paula Duarte G. Guimarães 
Pedro Ivo Ribeiro Couto 
Pryscilla Cândida Andrade 
Rachel Gonçalves Guimarães 
Rafael Henrique C. Bastos 
Raquel de Santana Príncipe 
Rayzzel de Oliveira 
Regina Coeli Corrêa da Costa 
Renata Muzzi Drummond 
Renato Silveira Rennó 
Rosana Caldeira Monte 
Samanta Rodrigues Sergio 
Saulo Moreira Coelho 
Suzanne M. Eleutério Pio Pereira 
Tayná Moreira de Faria 
Thaís Ferreira Ibrahim 
Thaís Salles Araújo 
Thales Cabral de A. Alves dos Reis
Thiago Viana Nogueira 
Tomás Ribeiro Gonçalves Dias 
Virgínia Freitas Martins 
Vivian Alves Rezende 
Walter Carlos S.de Oliveira 
Wanderson Penido da Costa 

**Filiados entre 1º de setembro e 31 de

outubro de 2015

Da esquerda para direita: Diogo Leite Sampaio, diretor de comunicação da Associação Médica
Brasileira (AMB), Florentino Cardoso, presidente da AMB, Miguel Roberto Jorge, 2º Tesoureiro
da AMB, e Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) e
2º vice-presidente da AMB. Reunidos durante a Assembleia da Associação Médica Mundial, em
Moscou (Rússia), dias 16 e 17 de outubro.  

WMA

Em destaque

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 impren-
sa@ammgmail.org.br.

Aluguel/Arrendamento: Clínica
de imagem (ecocardiografia
e ergometria) situada no
Hospital São Judas Tadeu,
em Divinópolis. Contato: Dr.
Lauro Costa (37) 3222 9998. 

Aluguel Consultório: Horário em
consultórios equipados com
computador, impressora e
internet, banheiro e recep-
cionista. Regiões dos bairros
Industrial, Lindeia, Durval de
Barros, Regina e outras.
Convênios com vários pla-
nos de saúde. Contato: Dr.
Carlos Magno de Freitas:
(31) 3333 8556.

Venda apartamento: Semi-novo,
no Funcionários, Belo Hori-
zonte, 145 m², quatro quar-
tos com armários, suíte com
closet duplo, sala em már-
more branco para três am-
bientes, varanda, cozinha em
granito cinza e armários
brancos, três banheiros, três
vagas. Contato: Dr. Alexan-
dro R. Vieira (31) 99112
9501.

Ar
qu

ivo
 p

es
so

al

Ao presidente 
da AMMG

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais,
deputado Adalclever Lopes, e o
presidente da Comissão de Saúde,
deputado Arlen Santiago, agrade-

cem sua importante contribuição
ao debate promovido por este par-
lamento sobre as condições dos
pacientes de cidades do interior
que fazem tratamento médico na
capital, realizado no último dia 21
de outubro.

Adalclever Lopes (PMDB)
Presidente da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais (ALMG)

Arlen Santiago (PTB)
Deputado Estadual e presidente da

Comissão de Saúde da ALMG

***
Semana do Médico

Parabenizo as entidades médicas
pela brilhante cerimônia do dia 21
de outubro, em comemoração à Se-
mana do Médico. Não tenho pala-
vras para expressar minha emoção. 

Sérgio Dias Dutra
Anestesiologista – Lavras



Degustação, jantar harmoniza-
do e informação de alto nível mar-
caram o ‘Curso de Vinhos Ibéricos’
promovido pela Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), em sua
sede, nos dias 21 e 22 de setembro.
O conteúdo ministrado pelo médi-
co e enófilo Gerson Lopes levou
profissionais da medicina e de ou-
tras áreas a um passeio para Portu-
gal e Espanha e ampliou o conhe-
cimento dos inscritos sobre o tema.

A escolha dos vinhos, segundo
Lopes, foi influenciada pela época
do ano. “A primavera é uma esta-
ção alegre e combina com espu-
mantes, brancos, roses e tintos le-
ves.” De acordo com o especialista,
os brasileiros que estão mais acos-
tumados com argentinos e chile-
nos, se surpreendem pelo sabor e
a relação preço-prazer dos vinhos
portugueses e espanhóis.

O conteúdo trouxe a história
do vinho das regiões produtoras,
suas variedades, a escolha, o arma-
zenamento e a arte da degustação,
permitindo aos alunos identificar o
sabor, o aroma e as propriedades

das bebidas. Foram apresentados
cinco rótulos espanhóis e cinco por-
tugueses. Na segunda noite do cur-
so, o chef Angel Eguinoa agradou
a todos com a paella harmonizada.

Félix Ribeiro, administrador de
empresas, e a esposa Regina Perillo,
jornalista, disseram que o curso sur-
giu na hora certa, já que estavam
de viagem marcada para Portugal.
“Pretendemos realizar um circuito
turístico que inclui vinícolas.” Se-
gundo Ribeiro, assim como o vinho

vai evoluindo na garrafa, nós evo-
luímos aprendendo e degustando.
“O professor enriqueceu muito
com seu conhecimento, além de
ser bastante carismático.” A espe-
cialista em clínica médica Valdene
da Conceição Ribas afirmou que
“estar na AMMG para um momen-
to além de debates científicos é es-
pecial”. Luiz Henrique Cadaval Pes-
soa, bancário, achou o curso espe-
tacular. Paula Silva Amora, nutricio-
nista, e o namorado Brain Fulfaro

Dias, projetista, se entusiasmaram
e confirmaram que pretendem par-
ticipar das próximas edições.

A iniciativa contou com o
apoio do Super Nosso. Em 2016
acontecerá uma nova edição. A
data ainda não foi definida. Mais
informações: (31) 3247 1608. 
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BENEFÍCIOS

Curso de vinhos amplia conhecimento
Arnaldo Athayde
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ATUAÇÃO

Alunos se surpreenderam com a relação preço-prazer dos vinhos
portugueses e espanhóis

Dia 21 de outubro, o presidente
da AMMG, Lincoln Lopes Ferreira, e
representantes das entidades médi-
cas mineiras, participaram da sessão
solene, na Câmara dos Deputados,
em Brasília, onde receberam home-
nagem pelo Dia do Médico. Na mes-
ma data, foi aprovado o Projeto de
Lei 8140/14, de autoria do deputado
Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS),
que substitui o termo ‘bacharel’ por
‘médico’ nos diplomas expedidos
aos graduados em medicina.

Sessão solene
parabeniza médicos

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
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Utilize seus rendimentos extras para aumentar sua reserva de
previdência e usufruir benefícios fiscais. Estamos disponibilizando
a Previdência Complementar com aplicações menores do que as
exigidas nos planos atuais, por meio de pagamentos únicos (apor-
te), portabilidade ou contribuição mensal. Veja as opções de taxas
e sua rentabilidade nos últimos doze meses:

TAF* Rentabilidade dos
Últimos 12 meses

0,70% 11,50%
0,80% 12,32%
1,00% 11,16%
1,25% 10,51%

*Taxa de Administração Financeira

Sarah Torres/ALMG

Autoridades estaduais, munici-
pais e do turismo compareceram à
sede da AMMG, dia 23 de setem-
bro, para a palestra 'Oportunidades
na cadeia produtiva da saúde, o
olhar da medicina’, ministrada pelo
presidente da entidade, Lincoln Lo-
pes Ferreira. O encontro é resultado
de uma parceria entre a Associação
e o Belo Horizonte Convention &
Visitors Bureau (BHCVB).

Para o presidente do BHCVB,
Anderson Rocha, a iniciativa foi im-
portante para a apresentação do
tema aos demais integrantes do se-
tor de turismo. O vice-prefeito Dé-
lio Malheiros prestigiou a iniciativa.
Ele destacou o potencial e a voca-
ção de Minas para a atividade.

Palestra valoriza
turismo de
saúde em BH

O presidente da AMMG, Lincoln
Lopes Ferreira, participou dias
14 e 15 de setembro, do Ciclo
de Debates Judicialização da
Saúde, na Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais (ALMG). O
evento reuniu autoridades e es-
pecialistas para discutir o núme-
ro recorrente de ações judiciais,
que visam à obtenção de medi-
camento ou tratamento médico
negado pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) ou planos. A enti-
dade está presente também nas
discussões promovidas pela Co-
missão de Saúde da ALMG. O
objetivo é manter a atuação da
entidade, promovendo melho-
rias para a classe médica, popu-
lação e no setor.

O Centro de Convenções e
Eventos da Associação Médica
de Minas Gerais (Cencon
AMMG) aplica uma tabela pro-
gressiva de descontos para seus
associados, na locação dos di-
versos espaços. Quanto maior
o tempo de filiação, maior a de-
dução que varia de 5% a 50%. 

Sócios da AMMG têm 5% de
desconto sobre a tabela de
vendas de todos os empreen-
dimentos do Grupo EPO. Mais
informações: www.epo.com.br
ou (31) 3581 2526 e comer-
cial@epo.com.br. 

Aproveite seus benefícios

Na manhã do dia 17 de se-
tembro, a Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG) deu as
boas-vindas aos alunos do quarto
ano do curso de medicina da Fa-
culdade de Ciências Médicas de
Minas Gerais (FCMMG). No dia
21 do mesmo mês, foi a vez dos
alunos do segundo ano de medi-
cina da Faculdade de Ecologia e
Saúde Humana (Faseh). O presi-
dente da entidade, Lincoln Lopes
Ferreira, contou sobre as pers-
pectivas do setor de saúde e so-

bre os desafios que os futuros
profissionais da área irão enfren-
tar ao deixar os portões das uni-
versidades. A atualização cientí-
fica oferecida pela Biblioteca Vir-
tual da AMMG (BV AMMG), que
é um dos benefícios da entidade,
também foi apresentada aos aca-
dêmicos. Os estudantes podem
se associar por meio da Socieda-
de de Acadêmicos de Medicina
de Minas Gerais (Sammg). Infor-
mações: www.ammg.org.br e (31)
3247 1628. 

AMMG abre as portas para acadêmicos 

Delegados aprovam contas 
e mudança no estatuto

Médicos da capital e do interior
reuniram-se, no dia 26 de setembro,
na sede da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), para a se-
gunda Assembleia de Delegados de
2015. A primeira etapa do encontro
foi constituída por Assembleia Ex-
traordinária para mudanças no es-
tatuto. A mesa foi presidida pelos
representantes do Conselho Delibe-
rativo Maria Luísa Viana e Austenir
Maciel Coelho. As alterações pro-
postas foram apresentadas pelo as-
sessor jurídico Reinaldo Montenegro
e aprovadas por unanimidade. 

Após a votação, o diretor finan-
ceiro adjunto da AMMG, Luiz Car-
los Molinari Gomes, apresentou os
dados da instituição. De acordo
com a prestação de contas, a re-
ceita das anuidades da capital, no
primeiro semestre de 2015, supe-
rou em 16,44 % os números do
mesmo período do ano anterior.
A arrecadação no interior do esta-
do também apresentou um cres-
cimento percentual de 22,07%%. 

O presidente da Associação,
Lincoln Lopes Ferreira, falou sobre
os desafios atuais e da importân-
cia da união da classe médica,
com participação ativa nas ques-
tões políticas do país. Sobre as
mudanças no estatuto, que inclui
dentre outras medidas a criação
da categoria de sócios recém-gra-
duados e extensão de membros

colaboradores aos profissionais
da área de saúde e médicos de
outros estados, Ferreira disse que
se fizeram necessárias para que
"possamos acompanhar os avan-
ços sociais e sermos cada vez mais
inclusivos".

As alterações do estatuto estão
disponíveis no site da entidade:
www.ammg.org.br.

Clóvis Campos

Maria Luísa Viana e Austenir Maciel Coelho coordenaram Assembleia
Extraordinária para mudanças no estatuto



A emoção marcou a noite de
homenagens promovida pela As-
sociação Médica de Minas Gerais
(AMMG), Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais (CRM
MG) e Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais (Sinmed MG) durante
a ‘Semana do Médico 2015’.  Au-
toridades, colegas, personalidades
da área da saúde e familiares reu-
niram-se no dia 21 de outubro, na
sede da AMMG, para agraciar as
‘Personalidades Médicas 2015’ e os
“Médicos Mineiros em Destaque”. 

Eleitos por entidades médicas
e faculdades de medicina foram
congratrulados: Cristiana Fonseca
Beaumord, categoria ‘Associati-
va/Defesa Profissional’, Euler Pace
Lasmar, ‘Atividade Científica’, João
Bosco Pereira Leite, ‘Atividade Clí-
nica’, José Raimundo da Silva Lippi,
‘Atividade Docente’, e Fabiano
Gonçalves Guimarães, ‘Atividade
Saúde Pública’.  Como ‘Médicos
Mineiros em destaque’ foram indi-
cados 24 profissionais de diversas
localidades, reconhecidos pelo em-
penho e amor à profissão. 

O presidente da AMMG, Lin-
coln Lopes Ferreira, saudou os pre-
sentes e ressaltou o momento
atual em que vive a classe médica.
“A parceria entre as instituições e
a união entre os profissionais têm
resultado em conquistas que refle-
tem na possibilidade real de uma
medicina com mais qualidade, em
todos os municípios do país, para
médicos e população.”

O orador da cerimônia foi o
representante da Academia Minei-
ra de Medicina (AMM) Geraldo
Magela Gomes da Cruz. Ele disse
que homenagear é cultivar a his-
tória, comprometendo quem re-
cebe a honraria, colocando-o na
vitrine como exemplo para que
possa ser seguido. 

Cristiana Fonseca Beaumord
falou que a indicação traz respon-
sabilidades. “Não podemos nos es-
quecer de que nossas atitudes diá-

rias podem fazer a diferença, prin-
cipalmente em um momento em
que a crise não é apenas econômi-
ca, mas ética. Nos deparamos com

uma medicina que nem sempre é
a mais justa e adequada, mas te-
mos que continuar  em busca de
condições dignas.” 

O homenageado de Governa-
dor Valadares, Deodoro Gonçal-
ves, representou os colegas e afir-
mou que ser Médico Mineiro em
Destaque é a honra maior que se
pode almejar. “É o reconhecimento
público do trabalho realizado com
dignidade e amor aos pacientes.
Pessoas que nos procuram acredi-
tando que seremos humanos e
competentes o suficiente para tra-
tá-los com carinho e solucionar
seus problemas.”

Os currículos dos homenagea-
dos podem ser vistos no site da
AMMG: www.ammg.org.br/deta-
lhe.php?codArt=5816.

A homenagem ‘Comenda
de Honra à Ética’ aconteceu no
Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais (CRM MG), dia
23 de outubro. A láurea é con-
cedida aos médicos com pelo
menos 25 anos de formados e
as indicações são referendadas
pela plenária do CRM MG. 

Neste ano foram agracia-
dos: André Luiz Barbosa Roque-
te, Ernesnto Lentz de C. Mon-
teiro, João Galizzi Filho, José
Maria Porcaro Sales, Leda Ca-
porali de Oliveira, Manoel Jacy
Vilela Lima, Marcos Carvalho
de Vasconcellos, Maria Juraci
de Lima Braga, Nicomedes Fer-
reira Filho e Sebastião Natanael
Silva Gusmão. 

A abertura da ‘Semana do Mé-
dico 2015’, no dia 20 de outubro,
encantou a todos com a edição es-
pecial do projeto ‘Terça Cultural’.
O ortopedista e mágico Arnóbio
Moreira Félix, conhecido como Bill
Morélix, palestrou no Teatro Oro-
mar Moreira, na sede da Associa-
ção Médica de Minas Gerais
(AMMG) sobre ‘Qualidade de vida
em tempos difíceis’. Profissionais
de medicina, estudantes e demais
convidados se divertiram com os
números.

Em tempos difíceis, ter quali-
dade de vida é questão de atitude,
de acordo com o médico e mági-
co. Para ilustrar, ele contou a his-
tória do cego que pedia esmolas
em Paris com uma placa dizendo
que precisava de ajuda. Um publi-
citário vendo o mendigo sem uma
moeda sequer, pediu a ele para
que pudesse redigir uma nova fra-
se. Com o consentimento do cego,
outro texto foi escrito e quem pas-
sou por lá deu dinheiro aquele ho-
mem. Curioso, ele pediu alguém
para ler os novos dizeres, e na pla-

ca estava ‘é primavera em Paris e
eu não posso ver’. A atitude trans-
formou o dia daquele pedinte.

Na avaliação de Morélix afinar
o discurso com os fatos é funda-
mental. “Dê bons exemplos que
possam ser seguidos.” Ele disse ain-
da que isso é muito importante,
mas que todas as ações começam
com um sonho. “É preciso fazer um
bom alicerce para a construção
desses sonhos, usando o nosso ta-
lento, autoestima e originalidade.
Temos que tentar sempre, dar o pri-
meiro passo, superar dificuldades,
aprender com os acertos e erros.” 

Duas espectadoras foram con-
vidadas a subir ao palco. A aliança
de uma delas foi colocada em uma
caixa em sua própria mão, suge-
rindo que a mesma apareceria na
mão da outra pessoa dentro de
um recipiente. Demorou um pou-
co e, a princípio, o público se frus-
trou. Mas, o mágico tentou mais
uma vez e o objeto apareceu den-
tro de um pequeno estojo que es-
tava envolvido por maiores e o úl-
timo embrulhado em papéis. Des-

sa maneira, ele deixou claro que
vale a pena tentar e nunca desistir.

Arnóbio Moreira Félix, na oca-
sião, lançou o livro ‘Nossa empre-
sa, nossa casa – estratégia para ges-
tão de atitudes na sua segunda ca-
sa’, que versa sobre como melhorar
a qualidade de vida e as relações

no trabalho. A edição especial do
projeto ‘Terça Cultural’ foi uma
promoção da AMMG com o
apoio da Academia Mineira de
Medicina. Outras informações pe-
lo e-mail tercacultural@ammg-
mail.org.br ou pelo telefone (31)
3247 1619.
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Emoção marca noite de homenagens

Turmas de 1965 são agraciadas
CRM entrega
‘Comenda
Honra à Ética’

Clóvis CamposClóvis Campos

Duas convidadas participaram do truque da aliança que foi colocada em uma
caixa, mas apareceu em outra 

Mágica abre a ‘Semana do Médico’

Da esquerda para a direita, os homenageados na categoria Personalidades
Médicas 2015: João Bosco Pereira Leite, José Raimundo Lippi, Cristiana
Fonseca Beaumord, Euler Pace Lasmar e Fabiano Gonçalves Guimarães

Sob os olhares atentos de fa-
miliares e amigos, os médicos for-
mados em 1965 foram agracia-
dos com o diploma ‘Jubilados de
Ouro’, no dia 22 de outubro, na
sede da AMMG. O presidente da
entidade, Lincoln Lopes Ferreira,
e os presidentes do Sinmed MG e
do CRM MG, respectivamente,
Amélia Maria Fernandes Pessôa e
Fábio Augusto de Castro Guerra,
parabenizaram os profissionais
que há 50 anos se dedicam à arte
de cuidar.

O pneumologista José Félix de
Azevedo atraiu para a cerimônia
a família, amigos e até pacientes.
Cida Magalhães consulta há al-
guns anos com o médico e o rela-
cionamento se transformou em
amizade. “É maravilhoso ver cole-
gas de classe se reencontrando.
Acredito que muitos não se veem
há décadas”, analisou. 

O analista de sistemas Ricardo

Villas Boas, filho do neurologista e
jubilado Almir Geraldo Pinto, afir-
mou que a medicina é a realização
de uma vida. “Minha avó contou
que desde criança ele já assinava
Dr Almir.” A radiologista Jesiana
Ferreira Pedrosa, nora do homena-
geado, considerou o momento
emocionante: “Fico relembrando
a minha formatura”, contou. 

Também participaram o diretor
científico da Academia Mineira de
Medicina (AMM), José Raimundo
da Silva Lippi, o diretor da Faculda-
de de Medicina da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (FM UFMG),
Tarcizo Afonso Nunes, e o diretor
da Faculdade de Ciências Médicas
de Minas Gerais (FCMMG), Neylor
Pace Lasmar. Discursaram a dire-
tora da AMMG Regina Fátima Bar-
bosa Eto, o graduado pela UFMG,
Romeu Cardoso Guimarães, e João
Agostini Netto, formado pela
FCMMG. 
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O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou no início de outubro, no Diário Oficial da União (DOU), ajustes
nas regras para o uso de divulgação de assuntos médicos por meio de entrevistas, anúncios publicitários e redes
sociais, entre outros pontos. Temas como a distribuição de selfies (autorretratos), o anúncio de técnicas não con-
sideradas válidas cientificamente e a forma adequada de interação dos profissionais em canais de mídias sociais
foram abordados no âmbito da Resolução, de nº 2.126/2015, que tem como objetivo fixar parâmetros para evitar
o apelo ao sensacionalismo ou à autopromoção.

A resolução do CFM de nº
1974/2011 previa a proibição aos
médicos, inclusive lideranças de
entidades da categoria, de partici-
parem de anúncios de empresas
comerciais ou de seus produtos,
qualquer que seja sua natureza. An-
tes a limitação contemplava itens
como medicamentos, equipamen-
tos e serviços de saúde. Com o
ajuste, a restrição se estende a gê-
neros alimentícios e artigos de hi-
giene e limpeza, entre outros. 

A norma também veda aos
profissionais fazerem propaganda
de métodos ou técnicas não reco-
nhecidas como válidos, conforme
prevê a Lei nº 12.842/13, em seu
artigo 7º, que atribui à autarquia o
papel de definir o que é experi-
mental e o que é aceito para a prá-
tica médica, como por exemplo, a
carboxiterapia ou a ozonioterapia,
que ainda não possuem reconhe-
cimento científico. 

Para o vice-presidente da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais
(AMMG), Gabriel de Almeida Silva
Júnior, é fundamental que os mé-
dicos compreendam a necessidade
de conhecer o código de ética vi-
gente, bem como as resoluções pu-
blicadas pelo Conselho Federal,
pois são regras a serem seguidas.
“Neste sentido, as entidades médi-
cas devem se empenhar em divul-
gar e chamar atenção, principal-
mente, quando há alguma modifi-
cação”, comentou.

Os Conselhos Regionais de
Medicina são orientados a investi-
garem suspeitas de burla às dire-
trizes contra a autopromoção por
meio da parceria com outras pes-
soas ou empresas. Deve ser apura-
da, por meio de denúncias, ou não,
a publicação de imagens do tipo
‘antes’ e ‘depois’ por não médicos.
Também é vedada a oferta de elo-
gios às técnicas e aos resultados de
procedimentos feitos por pacien-
tes ou leigos, associando-os à ação
de um profissional da medicina. A
comprovação de vínculo entre o

autor das mensagens e o médico
responsável pelo procedimento
pode ser entendida como desres-
peito à norma federal.

De acordo com o cirurgião
plástico, Fernando Campos Batis-
ta, a resolução veio acrescentar al-
guns pontos sobre o uso das no-
vas mídias. O especialista lembra
que muitas coisas já eram proibi-
das no texto anterior. Agora, com
o advento do Facebook, Instagram
e outros canais de comunicação
era preciso de fato uma nova re-
dação. “Na cirurgia plástica sabe-
mos que é muito comum o regis-
tro da imagem do antes e depois.
É preciso ter muito cuidado. E
mesmo sem mostrar o rosto do
paciente, com a resolução editada
é caracterizado um ato de infração
ética. O que antes era permitido
com a autorização, agora não é
possível mais”, explicou Campos
que disse ser um recurso muito
utilizado em congressos. 

O cirurgião plástico acredita
que o grande problema é estabe-
lecer um limite e resguardar o mé-
dico de propagandas que, muitas
vezes, nem ele mesmo têm o con-

trole de divulgação. “Quantas ve-
zes um paciente posta em sua pá-
gina um agradecimento com a
imagem do médico ou de um pro-
cedimento realizado por ele? Isto
é muito comum e aí caberá à co-
missão fazer uma avaliação crite-
riosa de onde partiu essa iniciativa.
Desta forma, o mesmo não será
punido por algo que não foi ele
que promoveu”, acrescentou.  

O médico também está proibi-
do de divulgar a posse de títulos
científicos que não possa compro-
var e nem induzir o paciente a acre-
ditar que está habilitado num deter-
minado campo de atendimento ao
informar que trata sistemas orgâni-
cos, órgãos ou doenças específicas.

Segundo o conselheiro Emma-
nuel Fortes Cavalcante, 3º-vice-pre-
sidente do CFM e responsável pe-
las propostas que normatizam a
divulgação e a publicidade de as-
suntos médicos, ao observar os cri-
térios definidos, o profissional da
área estará valorizando uma con-
duta ética nas suas atividades. Ele
também acredita que é uma forma
de se proteger efetivamente de
eventuais processos movidos por
terceiros em busca de indeniza-
ções por danos materiais ou mo-
rais decorrentes de abusos.

Ele ressaltou que a Comissão
de Divulgação de Assuntos Médi-
cos (Codame), mesmo após o de-
talhamento publicado, continuará
atenta para discutir futuros ajustes
em função de necessidades impos-
tas pelo avanço de tecnologias ou
mudanças efetivas de comporta-
mento na sociedade. “É um tema
dinâmico, que exige acompanha-
mento contínuo”, pontuou. 

Outra prática vedada também
na Resolução CFM, nº 2.126/2015,
deixa claro que “o médico não po-
de consultar, diagnosticar ou pres-
crever por qualquer meio de co-
municação de massa ou a distân-
cia, assim como expor a figura de
paciente na divulgação de técnica,
método ou resultado de tratamen-
to”. Um dos exemplos clássicos
que podem ser uma grande arma-
dilha para médicos, como também
podem gerar um perigo para o pa-
ciente, são as trocas de mensagens
instantâneas por meio do aplicati-
vo WhatsApp. Assim como as de-
mais redes sociais, a prática agiliza
a comunicação entre as pessoas.
O grande problema, segundo es-
pecialistas, é a forma como ela
vem sendo usada. 

Na medicina, o recurso não é
deixado de lado. Pacientes se co-
municam com seus médicos, prin-
cipalmente, em casos de urgências
e emergências e cobram deles res-
postas que só poderiam ser dadas
em seus consultórios, olho no olho.

O presidente da Sociedade
Brasileira de Dermatologia – Re-
gional Minas Gerais (SBD-MG),
Glaysson Tassara, reconhece que
ferramentas como o WhatsApp
têm se popularizado como meio
ágil de comunicação, mas alerta

que sua utilização requer bom-
senso e ética. “É preciso estar aten-
to às regras estabelecidas pelo
CFM. Como se trata da saúde, as
pessoas buscam por diagnóstico
e prescrição a qualquer hora do
dia e da noite. Nossa orientação é
de que a consulta é presencial e
não pode ser substituída.” Segun-
do Tassara, grande parte das soli-
citações surge de pacientes anti-
gos, com novos problemas. Nestes
casos eles devem ir ao consultório.
“Nas situações em que a pessoa
está em tratamento e necessita
apenas esclarecer uma dúvida,
uma mensagem ou um telefone-
ma podem ajudar, mas sem exa-
geros. Com o tempo cada vez
mais curto, em meio às nossas ati-
vidades, precisamos estabelecer
critérios profissionais para não ter-
mos nossa vida pessoal invadida”,
concluiu. 

No dia a dia do consultório do
pediatra Messias Silva é usual re-
ceber mensagens dos pais com as
mais diferentes dúvidas. “É muito
comum a mãe mandar a foto de
uma lesão perguntando: doutor é
catapora? E eu respondo: é impos-
sível falar que pode ser isso ou
aquilo sobre algo que precisa ser
tocado. Uma imagem pode pro-
vocar um falso diagnóstico”, pon-

derou o médico. Ele ainda contou
que parou de atender as mensa-
gens pelo aplicativo, que fica cons-
tantemente silenciado. “Do con-
trário não consigo trabalhar. Sem
falar que seria total irresponsabi-
lidade minha medicar, dizer se a
criança tem isso ou aquilo, sem vê-
la, sem conversar com os pais pes-
soalmente. Não podemos exercer
a medicina de qualquer maneira
e ficar escravos dessas tecnologias
24 horas por dia, seria uma loucu-
ra”, acrescentou Silva. 

O texto, aprovado pela Plená-
ria do CFM, prevê alterações em

pontos específicos da Resolução
de nº 1974/2011, que se mantém
em vigor e também se dedica ao
tema. “Considerando que a medi-
cina deve ser exercida com base
em direitos previstos na Constitui-
ção, como a inviolabilidade da vida
privada e o respeito à honra e à
imagem pessoal, entendemos que
as mudanças são importantes, pois
oferecem parâmetro seguro aos
médicos sobre a postura ética e le-
gal adequada em sua relação com
os pacientes e com a sociedade”,
afirmou o 3º-vice-presidente do
CFM, Emmanuel Fortes. 

Diante da febre do uso do re-
curso e das armadilhas que as
chamadas selfies podem gerar, o
CFM decidiu incluir na Resolução
um detalhamento em relação aos
autorretratos em situações de tra-
balho e de atendimento. Com a
mudança, os médicos estão proi-
bidos de divulgar este tipo de fo-
tografia, bem como imagens e/ou
áudios que caracterizem sensa-
cionalismo, autopromoção ou
concorrência desleal.

Apesar de ter se tornado um
hábito, nem todos usam com par-
cimônia esse recurso. Muitos abu-
sos expõe o fotografado em situa-
ções bastante constrangedoras e,

muitas vezes, acabam por invadir
a privacidade. E não foi à toa que
o respeitado dicionário Oxford, o
mais extenso da língua inglesa,
anunciou em 2013 a inclusão de
um novo verbete em suas páginas:
“selfie, que reúne o substantivo self
(eu, a própria pessoa) e o sufixo
ie. Fotografia que alguém tira de
si mesmo, em geral com smartp-
hone ou webcam, e carrega em re-
de social”. O ingresso do termo
no Oxford é o reconhecimento de
um fenômeno global. Tornou-se
um gesto comum esticar o braço
segurando o celular apontado pa-
ra o rosto, e depois compartilhar
a foto nas redes sociais. 

Para o psiquiatra e diretor de
Assuntos do Interior da Associa-
ção Médica de Minas Gerais
(AMMG), Paulo Roberto Rep-
sold, é preciso ter cuidado, pois
um comportamento pode virar
uma compulsão a partir do mo-
mento que a pessoa se torna de-
pendente daquilo. “A dependên-
cia pode ser observada quando
o indivíduo começa a sofrer da
síndrome da tolerância, ou seja,
acontece quando pequenas do-
ses não o satisfazem mais. Outro
sinal é a abstinência, quando se
tira o objeto de seu poder, geran-
do um quadro de irritabilidade.
E por fim a fissura, quando não

se sabe mais viver sem aquele re-
curso”, disse.

Repsold explicou que qualquer
pessoa pode cair nessa armadilha.
“O grande macete é perceber se o
indivíduo consegue viver sem esse
recurso e se tal comportamento
traz prejuízo a sua saúde. Lembran-
do disto, é possível não se escravi-
zar das novas tecnologias.” 

A íntegra dos parâmetros está
explicita no Manual da Comissão
de Divulgação de Assuntos Mé-
dicos (Codame) e foi definida
com base na legislação e em ou-
tras resoluções normativas do
próprio CFM. Confira o texto no
site: www.portal.cfm.org.br.

ESPECIAL

Sensacionalismo e autopromoção na medicina sob a mira de advertências

Segundo o conselheiro do CFM, Emmanuel Fortes Cavalcante, a resolução
protege o médico de eventuais processos movidos por terceiros em busca
de indenizações por danos materiais ou morais decorrentes de abusos

Mensagens não 
substituem consultas

Mídias sociais podem ser uma armadilha

Márcio Arruda/CFM

Clóvis Campos

Alberto Wu

O cirurgião plástico,
Fernando Batista,
acredita que o grande
problema é
resguardar o médico
de propagandas que,
muitas vezes, nem ele
mesmo têm o controle
de divulgação

Na rotina do pediatra
Messias Silva é usual
receber mensagens
via celular dos pais
com as mais
diferentes dúvidas



A XVII edição da Campanha
do Dia Nacional de Combate ao
Câncer da Pele aconteceu em to-
do o Brasil, no dia sete de novem-
bro e foi promovida pela Socieda-
de Brasileira de Dermatologia
(SBD) e, em Minas, contou com o
apoio da regional (SBD-MG). Os
atendimentos foram realizados
em sete postos no estado: Belo
Horizonte, Curvelo, Juiz de Fora,
Montes Claros, Uberaba, Uberlân-
dia e Viçosa.

Em todo o Brasil foram mon-
tados mais de 120 postos com cer-
ca de 4.000 médicos voluntários e
outros profissionais da saúde para
orientar sobre a doença, suas for-
mas de prevenção e a importância
do diagnóstico precoce. Os pacien-
tes passaram por exames e em ca-
so de suspeita de câncer da pele,
encaminhados para diagnóstico
complementar e tratamento, tudo
coberto pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). 

De acordo com a coordenado-
ra da campanha em Minas, a der-
matologista Ana Carolina F. P. Che-
robin, em 2014, foram feitos o
diagnóstico de câncer da pele em

12,73 % dos que compareceram
aos postos credenciados. 

Estimativas do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) apontam o
câncer da pele não melanoma co-
mo o mais comum no Brasil, cor-
respondendo a 25% de todos os
tumores malignos registrados. São
estimados cerca de 133 mil novos
casos de câncer da pele deste tipo
no país (63 mil novos casos entre
homens e 70 mil em mulheres).
São aguardados cerca de três mil
novos casos no público masculino
e três mil também para o femini-

no. Nas mulheres, o câncer da pele
não melanoma é o mais frequente
em todas as regiões, com um risco
estimado de 110/100 mil na re-
gião Sudeste. 

Em Minas Gerais, os números
apontam, para este ano, 24 mil
novos registros de câncer da pe-
le, sendo 450 melanomas e
23.550 não melanomas. Destes,
somente em Belo Horizonte são
esperados cerca de seis casos
diagnosticados para 100 mil ha-
bitantes, do tipo melanoma e
315 do não melanoma. 

As Sociedades Brasileira e Mi-
neira de Coloproctologia realiza-
ram a ‘Campanha Nacional de Pre-
venção ao Câncer Colorretal’. Este
ano o lema foi ‘Prevenção de Cân-
cer de Intestino: Tô dentro’. Em Be-
lo Horizonte, nos dias 12 e 13 de
setembro, no Parque Municipal
Américo Renné Giannetti, a popu-
lação pôde visitar o interior de
uma réplica de um intestino gigan-
te. Outra ação realizada foi o ‘Mu-

tirão de Colonoscopias’, dia 12 de
setembro, no Hospital-dia cirúrgi-
co do Hospital Odilon Behrens. Po-
pulares foram orientados sobre o
procedimento, para desmistificar
o método e divulgar o médico co-
mo profissional adequado para a
indicação desse exame.

Segundo a presidente da Socie-
dade Mineira de Coloproctologia,
Sinara Leite, o Brasil precisa de um
programa nacional para o rastrea-

mento de câncer de intestino que
seja eficaz, com boa adesão.

O câncer de intestino, já é o
terceiro mais comum entre os ho-
mens e o segundo entre as mulhe-
res. De acordo com o Instituto Na-
cional de Câncer (Inca), ocorreram
32.600 novos casos em 2014, sen-
do 15.070 no público masculino e
17.530, no feminino. Mais da me-
tade foram provenientes das re-
giões mais desenvolvidas do país. 

Promovida pela Associação
Mineira de Psiquiatria (AMP), com
o apoio da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), Centro de
Valorização da Vida (CVV) e Exér-
cito Brasileiro, a Campanha de Pre-
venção ao Suicídio reuniu médicos
e voluntários em uma caminhada,
dia 19 de setembro, na Praça da Li-
berdade, em Belo Horizonte.  

O vice-presidente da AMP,
Humberto Correa da Silva Filho, ex-
plicou que este é um importante as-
sunto de saúde pública, mas infeliz-
mente negligenciado, além de ser,
ainda, um tabu social. “Todos os
anos, quase um milhão de pessoas
cometem suicídio em todo o mun-
do. No Brasil não há políticas públi-
cas para enfrentar o problema e a
campanha visou, além de informar,
pressionar o governo a assumir sua
responsabilidade na prevenção.”

O especialista ponderou que
dentre os fatores de risco estão com-
ponentes genéticos inequívocos; ho-
mens suicidam mais, embora o
maior número de tentativas seja co-
metido por mulheres; é predominan-
te entre idosos e jovens; pessoas com
depressão, transtorno bipolar, de-
pendência química e esquizofrenia

e o fato do indivíduo ter tentado sui-
cídio em algum momento da vida. 

Sobre o tratamento, Correa dis-
se que a maioria inclui medicamen-
tos. Os remédios têm uma ação an-
ti-suicídio direta (caso do lítio e da
clozapina) ou indireta (antidepres-
sivos e todos os outros) e a inter-
rupção, quanto mais abrupta for,

interfere significativamente. “Uma
ressalva é que no início de um tra-
tamento antidepressivo, particular-
mente entre o décimo e o vigésimo
dia de uso da medicação, o risco
pode ser intensificado. Nesse mo-
mento em geral, há uma ampliação
da atividade psicomotora do pa-
ciente, sem que tenha ocorrido ain-
da uma melhora do humor e ces-
sação das ideias de suicídio.”

O psiquiatra avaliou que os
médicos podem contribuir com a
prevenção. “Temos que ter a no-
ção de que podemos estar diante
de uma situação de risco de morte.
Cabe ao profissional fazer o que
estiver ao seu alcance, o que inclui
hospitalização, quando necessária,
e terapêuticas que visem tratar ra-
pidamente o quadro psiquiátrico
de base, reduzindo o risco de sui-
cídio”, concluiu. 

Página 12 • Outubro/Novembr o 2015 Outubro/Novembro 2015 • Página 13

JORNAL DA
associação

médica 

JORNAL DA
associação

médica 

COMUNIDADECOMUNIDADE

AMP cobra mais responsabilidadesMutirão orienta sobre câncer da pele

Réplica gigante mostra doença

Para alertar a população sobre
a importância da prevenção e
orientar sobre o tratamento reali-
zado no caso do Acidente Vascular
Cerebral (AVC), a Sociedade Mi-
neira de Neurologia (SMN) pro-
moveu, em parceria com a Asso-
ciação Mineira do Acidente Vas-
cular Cerebral (AMAVC), campa-
nha educativa na capital mineira.
Dia 17 de outubro, na calçada em
frente ao Minascentro, houve afe-
rição de pressão arterial e de gli-
cemia, informações sobre direitos,
prevenção, tratamento e reabilita-
ção de pacientes com AVC, mostra
fotográfica, desfile ‘Passarela Inclu-
siva’, blitz informativa nos semáfo-
ros e no Mercado Central.

De acordo com o integrante da
Sociedade Mineira de Neurologia,
Romeu Vale Sant’Anna, para este
ano foram estimados 18 milhões
de casos novos de acidente vascular
cerebral e, em 2030, há previsão de
23 milhões de novas ocorrências. 

AVC é tema 
de campanha

Em comemoração ao Dia Mun-
dial dos Cuidados Paliativos (10 de
outubro) a Sociedade de Tanatolo-
gia de Minas Gerais (Sotamig), em
parceria com a Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), realizou,
dia 17 de outubro, uma ação edu-
cativa na Praça Floriano Peixoto.
Houve distribuição de folder e a
presença de especialistas para
orientar a população sobre a im-
portância dos cuidados paliativos.

Sotamig fala sobre
cuidados paliativos

Contad mostra malefícios do narguilé

SBACV MG
alerta população

Clóvis Campos Joelma Alessandra

Em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, pacientes assistiram palestras
durante a Campanha do Dia Nacional de Combate ao Câncer da Pele 

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

SBM MG

Associação abraça
Outubro Rosa
A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) participou ativamente da
Campanha Outubro Rosa. Além de
iluminar a sede de rosa, promoveu
palestra aos colaboradores, ministrada
pela diretora da Sociedade Brasileira
de Mastologia Regional Minas Gerais
(SBM MG), Annamaria Massahud, e
apoiou evento realizado na Praça JK,
dia 25 de outubro. 

Médicos e voluntários fizeram caminhada na Praça da Liberdade e
chamaram a atenção para o suicídio

A Comissão de Controle do
Tabagismo, Alcoolismo e Uso de
outras Drogas da Associação Mé-
dica de Minas Gerais (Contad -
AMMG) apoiou a campanha
coordenada pelo Instituto Nacio-
nal de Câncer José Alencar Gomes
da Silva (Inca)/Ministério da Saúde

(MS), referente ao Dia Nacional
de Combate ao Fumo, em 29 de
agosto. O tema foi o ‘Uso do nar-
guilé e a iniciação ao fumo’. 

Segundo a pneumologista e
presidente da Contad AMMG,
Maria das Graças Rodrigues, o
narguilé é mais prejudicial que o

cigarro. Uma sessão, que dura em
média 20 a 80 minutos, corres-
ponde à exposição aos compo-
nentes tóxicos presentes na fu-
maça de, aproximadamente, 100
cigarros. O material da campa-
nha está disponível no site:
www.inca.gov.br.

Durante todo o mês de setem-
bro, a Sociedade Brasileira de Angio-
logia e Cirurgia Vascular (SBACV)
mobilizou seus associados para cons-
cientizar a população sobre as diver-
sas enfermidades ligadas às doenças
vasculares. “O objetivo é deixar as
pessoas atentas quanto aos perigos
de alguns comportamentos e as de-
vidas precauções a serem tomadas”,
afirmou o presidente da Regional Mi-
nas Gerais, Francesco Botelho. 

Para ele, dentre as principais
causas das doenças vasculares es-
tão o sedentarismo, má alimenta-
ção, obesidade e cigarro. Botelho
acrescentou que o empenho dos
profissionais da medicina para que
seus pacientes adotem hábitos
mais saudáveis é fundamental para
a prevenção das enfermidades.
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Neurologia, 27 a 31 de agosto de 2016, Belo
Horizonte. Informações: www.abneuro.org.br.

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

Oftalmologia – XXXV Congresso Internacio-
nal de Oftalmologia, 5 a 9 de fevereiro de
2016, Guadalajara, México. Informações:
www.woc2016.org. 41º Congresso da So-
ciedade Brasileira de Retina e Vítreo, 21 a
23 de abril de 2016, Santos, SP. Informa-
ções: www.retina2016.com.br.  XIV Con-
gresso Internacional de Catarata e Cirurgia
Refrativa, 1º a 4 de junho de 2016, São Pau-
lo. Informações:  www.brascrs2016.com.br.
60º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, 3
a 6 de setembro de 2016, Goiânia, GO. In-
formações: www.cbo2016.com.br.

Ortopedia e Traumatologia – 16º Congresso
Brasileiro de Cirurgia do Joelho, 14 a 16 de
abril de 2016, Salvador, BA. Informações:
www.sbcj.org.br. XXII Congresso Brasileiro
de Trauma Ortopédico, 5 a 7 de maio de
2016, Maceió, AL. Informações: (16) 3967
1003 / 3514 1112. XII Congresso Brasileiro
de Ortopedia Pediátrica, 26 a 28 de maio
de 2016, Belo Horizonte. Informações:
www.cbop2016.com.br. 

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
45º Congresso Brasileiro de Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia Cérvico-Facial, 25 a 28
de novembro, Fortaleza,CE.Informações:
(11) 5053 7502. VII International Surgery
Sleep and Breathing Symposium, 15 a 16
de abril de 2016, São Paulo. Informações:
www.gforl.forl.org/congresso_detalhes66.
8TH World Congress of  Facial Plastic Sur-
gery - Faces of The World, 11 a 14 de maio
de 2016, Rio de Janeiro. Informações:
www.aborlccf.org.br/facialplastic2016. XXXV
Congresso Panamericano de Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 13

a 16 de junho de 2016, Havana, Cuba. In-
formações: www.orlpanamericanocuba.com.
46º Congresso Brasileiro de Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia Cérvico-Facial, 2 a 5 de
novembro de 2016, Goiânia, GO. Informa-
ções: www.aborlccf.org.br. 

Patologia – Reuniões Científicas do departa-
mento de Patologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. 

Patologia Clínica – Reuniões científicas men-
sais, nas últimas terças-feiras do mês. In-
formações: (31) 3247 1605. 

Pediatria – VIII Curso de Oftalmologia para
pediatras, 4 e 5 de dezembro, Belo Hori-
zonte. II Simpósio de Atualização em Doen-
ças Respiratórias na Infância e na Adoles-
cência, 19 e 20 de março de 2016, Belo Ho-
rizonte. Informações: (31) 3224 0857 ou
www.smp.org.br. Curso de Aprimoramento
em Nutrologia Pediátrica, 27 e 28 de no-
vembro, Belo Horizonte. Informações:
www.smp.org.br. XI Congresso da Socie-
dade Latinoamericana de Neumologia Pe-
diátrica/XV Congresso Latinoamericano de
Fibrose Cística e XV Congresso Brasileiro de
Pneumologia Pediátrica, 13 a 16 de abril de
2016, Florianópolis, SC. Informações:
www.solanepppfcbrasil.com.br. 6º Simpósio
Internacional de Reanimação Neonatal, 14 a
16 de abril de 2016, Belo Horizonte. Infor-
mações: www.sbp.com.br. 14º Congresso
Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica, 22
a 25 de junho de 2016, Brasília, DF. Informa-
ções: www.sbp.com.br.16º Congresso Bra-
sileiro de Gastroenterologia Pediátrica, 29 de
junho a 2 de julho de 2016, Vitória, ES. In-
formações: (41) 3022 1247. 23º Congresso
Brasileiro de Perinatologia, 15 a 18 de se-
tembro de 2016, Gramado, RS. Informações:
www.sbp.com.br. 2º Congresso Brasileiro de
Nutrologia Pediátrica e 5º Simpósio Interna-
cional de Nutrologia Pediátrica, 28 de setem-
bro e 1º de outubro de 2016, Belém, PA. In-
formações: www.sbp.com.br. 15º Congresso
Brasileiro de Ensino/10º Congresso Brasileiro
de Pesquisa em Saúde da Criança e do Ado-

lescente/3º Congresso Brasileiro de Médicos
Residentes e 3º Encontro de Ligas de Pedia-
tria, 13 a 15 de outubro de 2016, Brasília, DF.
Informações: www.sbp.com.br. 19º Congres-
so Brasileiro de Infectologia Pediátrica, 2 a
5 de novembro de 2016, Fortaleza, CE. In-
formações: www.sbp.com.br. 

Pneumologia – Reuniões Científicas do de-
partamento de Pneumologia da AMMG.
Informações: (31) 3213 3197 ou
www.smpct.org.br. I Simpósio Multidisci-
plinar de Doenças das Vias Aéreas, 28 de
novembro, na sede da AMMG. Informações:
(31) 3213 3797.

Psiquiatria – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Psiquiatria da AMMG. Informa-
ções: (31) 3213 7457. The World Congress
on Recurrent Pregnancy Loss, 14 a 17 de
janeiro de 2016, Cannes, França, Informa-
ções: www.wcrpl.com. XXXIV Congresso
Brasileiro de Psiquiatria, 16 a 19 de novem-
bro de 2016, São Paulo. Informações:
www.cbpabp.org.br.

Radiologia – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Radiologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3227 8544. 1° Congresso Mineiro
Interdisciplinar de Perinatologia, 4 a 5 de
dezembro, Belo Horizonte. Informações:
(31) 3227 8544. 45º Congresso Brasileiro
de Radiologia, 13 a 15 de outubro de 2016,
Curitiba, PR. Informações: www.cbr.org.br.

Reumatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Reumatologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613. XXXIII Con-
gresso Brasileiro de Reumatologia, 24 a 27
de agosto de 2016, Brasília, DF. Informa-
ções; www.reumatologia.com.br. XIX Con-
gresso da Liga Panamericana de Associa-
ções de Reumatologia,11 a 14 de abril de
2016, Cidade do Panamá, Panamá. Infor-
mações:www.panlar2016.org.br. World
Congress on Osteoporosis, Osteorathritis
and Muscoloskeletal Diseases, 14 a 17 de
abril de 2016, Málaga, Espanha. Informa-
ções: www.wco-iof-esceo.org.br. 

Tanatologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Tanatologia da AMMG. 7º Encontro
de Promoção à Saúde, Prevenção ao Câncer
e Cuidados Paliativos do Norte de Minas, 27
e 28 de novembro, Montes Claros, MG. Infor-
mações: contato@associacaopresente.org.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 –21 e 22 de novembro, Belo Ho-
rizonte e Ipatinga, MG; 25 e 26, Belo Hori-
zonte; 28 e 29 de novembro, Belo Horizonte
e Ipatinga, MG; 5 e 6 de dezembro, Belo Ho-
rizonte e Ipatinga, MG; 12 e 13 de dezembro,
Belo Horizonte e Ipatinga, MG; 18 e 19 de
dezembro, Guanambi, MG; 19 e 20 de de-
zembro, Belo Horizonte. PVMA – 28 e 29 de
novembro, Belo Horizonte. ATLS – 19 a 21
de novembro, Belo Horizonte e 10 a 12 de
novembro, Belo Horizonte. FCCS – 12 e 13
de dezembro, Belo Horizonte. BLS – 21 e 27
de novembro, Belo Horizonte; 3, 5, 10 e 19
de dezembro, Belo Horizonte. ATLS – 19 a
21 de novembro e 10 a 12 de dezembro, Be-
lo Horizonte. TINP – 8 e 9 de dezembro, Belo
Horizonte. MAVIT – 21 e 22 de novembro,
Belo Horizonte; 27 a 29 de novembro, Mon-
tes Claros, MG. USPI – 21 e 22 de novem-
bro, Belo Horizonte. Curso para residentes,
24 de novembro, Belo Horizonte. I Simpósio
Somiti de Atualização do ACLS; diretrizes
AHA 2015, Belo Horizonte. I Congresso Mi-
neiro Interdisciplinar de Perinatologia, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3222 3172 ou
www.somiti.org.br.

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

Videocirurgia – Reuniões científicas do de-
partamento de videocirurgia da AMMG: ví-
deo pizza, 2 de dezembro, Belo Horizonte.
Informações: (31) 3247 1628. 13º Congres-
so Brasileiro de Videocirurgia, 11 a 14 de
maio de 2016, São Paulo. Informações:
www.sobracil.org.br/congresso2016.

Alergia e Imunopatologia – Aulas do depar-
tamento de Alergia e Imunopatologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647. 

Anestesiologia – 63º Congresso Brasileiro de
Anestesiologia, 10 a 14 de novembro de 2016,
Brasília, DF. Informações: www.sba.org.br.
ASA Annual Meeting, 15 a 19 de outubro
de 2016, Boston, USA. Informações:
www.sba.org.br. 

Angiologia e Cirurgia Vascular – Reuniões
científicas do departamento de Angiologia e
Cirurgia Vascular da AMMG. Informações:
www.sbacvmg.org.br ou (31) 3213 0572.
Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular,
9 a 11 de junho de 2016, Tiradentes, MG.
Informações: www.sbacvmg.org.br. 

Cardiologia – XXV Congresso Interamericano
de Cardiología, 4 a 7 de dezembro, Santiago,
Chile. Informações: www.educacao.cardiol.br.
VII Curso Teórico-prático de Ergometria, 11 e
12 de março de 2016; XIX Curso Prático de
Eletrocardiografia, 11 a 14 de abril de 2016;
Curso Nacional de Reciclagem em Cardiologia,
7 a 10 de setembro de 2016 e Curso de Incen-
tivo a Pesquisa e Produção Cientifica da So-
ciedade Mineira de Cardiologia, 19 de março,
18 de junho e 22 de outubro de 2016. V Fórum
de Defesa Profissional e II Workshop sobre
Gestão de Carreira do Cardiologista, 12 de
maio de 2016. XXVI Congresso da Sociedade
Mineira de Cardiologia, 7 a 9 de julho de 2016.
IV Jornada Mineira de Cardiologia, 7 e 8 de
outubro de 2016, IV Simpósio de Imagem Car-
diovascular e X Simpósio Ecocardiografia da
Sociedade Mineira de Cardiologia, 4 e 5 de no-
vembro de 2016, Belo Horizonte. Informações:
www.smc.org.br.  

Cirurgia Geral – Reuniões científicas do de-
partamento de Cirurgia Geral da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1616. 

Cirurgia Plástica – 21º Jornada Mineira de Ci-
rurgia Plástica, 6 a 8 de novembro de 2016,
Belo Horizonte. Informações: www2.cirur-
giaplastica.org.br. 53º Congresso Brasileiro

de Cirurgia Plástica, 11 a 15 de novembro
de 2016, Fortaleza, CE. Informações:
www2.cirurgiaplastica.org.br. 

Clínica Médica – Reuniões científicas do de-
partamento de Clínica Médica da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613. II Simpósio Mi-
neiro de Urgência e Emergência da Abra-
murgem-MG, 20 e 21 de novembro, na sede
da AMMG. Informações: (31) 3247 1613 ou
www.clinicamedica.org.br. 

Coloproctologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Coloproctologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1647 ou www.smcproc-
to.com.br. 65º Congresso Brasileiro de Colo-
proctologia, 9 a 11 de outubro de 2016, São
Paulo. Informações: www.sbcp.org.br.

Dermatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Dermatologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1627. 8º Simpósio de
Cosmiatria a Laser da SBD, 26 a 28 de no-
vembro, Campos do Jordão, SP. Informa-
ções: www.sbd.org.br. XXVIII Congresso
Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, 20 a
23 de abril de 2016, Rio de Janeiro. Infor-
mações: www.sbd.org.br. I Simpósio de Der-
matoscopia/Imagem e Melanoma Day da
Sociedade Brasileira de Dermatologia, 13 a
14 de maio de 2016, São Paulo. Informa-
ções: www.sbd.org.br. I Simpósio Interna-
cional de Cabelos e Unhas da Sociedade
Brasileira de Dermatologia, 22 a 23 de julho
de 2016, Belo Horizonte. Informações:
www.sbd.org.br. 71º Congresso Brasileiro
da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 7
a 10 de setembro de 2016, Porto Alegre, RS.
Informações: www.sbd.org.br.

Endocrinologia e Metabologia – Educação
médica continuada do departamento de En-
docrinologia e Metabologia da AMMG: 28
de novembro. Informações: (31) 3247 1605. 

Endoscopia Digestiva – Reuniões científicas
do departamento de Endoscopia Digestiva
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sobedmg.org.br. 

Gastroenterologia – Reuniões científicas do
departamento de Gastroenterologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sgnmg.org.br. 12º World Congress of
the International – Hepato Pancreto Billiary
Association, 20 a 23 de abril de 2016, São
Paulo. Informações: www.ihpba2016.com.br.
II Encontro Minas Rio de Hepatologia, 15 a
16 de setembro de 2016, Juiz de Fora, MG.
Informações: www.sbhepatologia.org.br. XV
Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, 29
de outubro a 2 de novembro de 2016, Belo
Horizonte. Informações: www.sbad.org.br. 

Geriatria e Gerontologia – Reuniões científi-
cas do departamento de Geriatria e Geron-
tologia da Associação Médica de Minas Ge-
rais: 18 de novembro. Informações: (31)
3247 1640. 

Ginecologia e Obstetrícia – IX Congresso Bra-
sileiro de Climatério e Menopausa, 19 a 21
de maio de 2016, São Paulo. Informações:
www.menopausa.org.br. 

Hemoterapia – Hemo 2015, 19 a 22 de no-
vembro, São Paulo. Informações:
www.abhh.org.br. XX Congresso da Socie-
dade Brasileira de Transplante de Medula
Óssea, 24 a 27 de agosto de 2016, Fortaleza,
CE. Informações: www.sbtmo2016.com.br.

Homeopatia – XXXIII Congresso Brasileiro de
Homeopatia, 3 a 6 de setembro de 2016,
Mato Grosso do Sul, MS. Informações:
www.amhb.org.br.

Infectologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Infectologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3247 1616 ou www.minasinfec-
to.com.br. 10º Congresso HIV/AIDS e 3º
Congresso de Hepatites Virais, 17 a 20 de
novembro, João Pessoa, PB. Informações:
www.aidshvbrasil2015.aids.gov.br. 9th
World Congress of The World Society For
Pediatric Infectious Diseases, 18 a 21 de no-
vembro, Rio de Janeiro. Informações:
www.kenes.com/wspid. XV Congresso Bra-
sileiro de Controle de Infecção e Epidemio-

logia Hospitalar, 9 a 12 de novembro de
2016, Belo Horizonte. Informações:
www.controledeinfeccao2016.com.br. 

Mastologia – Tópicos Avançados em Masto-
logia – Curso da Escola Brasileira de Mas-
tologia, 20 e 21 de novembro, Belo Horizon-
te. Informações: (31) 3291 9899. Jornada
Brasileira de Oncoplástica, 29 de abril a 1º
de maio de 2016, São Paulo. Informações:
www.sbmastologia.com.br.

Medicina da Família e Comunidade – 21º
Conferência Mundial de Médicos da Famí-
lia da Wonca, 2 a 6 de novembro de 2016,
Rio de Janeiro. Informações: www.won-
ca2016.com.

Medicina de Urgência e Emergência – Reu-
niões científicas mensais do departamento de
Medicina de Urgência e Emergência da
AMMG. Informações: (31) 3247 1613. II Sim-
pósio Mineiro de Urgência e Emergência da
Abramurgem-MG, 20 e 21 de novembro, na
sede da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. 

Medicina do Exercício e do Esporte – Reu-
niões científicas mensais do departamento
de Medicina do Exercício e do Esporte da
AMMG. Informações: (31) 3247 1605. 3º
Congresso Mineiro de Medicina do Exercício
e do Esporte, 27 e 28 de novembro, Belo Ho-
rizonte. Informações: www.smexe.com.br.

Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. Fórum Presença Anamt 2015, 4 de
dezembro, Curitiba, PR. Informações:
www.anamt.org.br. 16º Congresso Nacional
Anamt, 14 a 19 de maio de 2016, Foz do
Iguaçu, PR. Informações: www.congressoa-
namt2016.com.br.

Nefrologia – Pensar Mineiro: 26 de novem-
bro, na sede da AMMG. Informações: (31)
3247 1616. 

Neurologia – XXVII Congresso Brasileiro de

A G E N D A  C I E N T Í F I C A

Acontece nos dias 13 a 16 de
abril de 2016, em Florianópolis (SC),
o XV Congresso Brasileiro de Pneu-
mologia Pediátrica e, em paralelo, o
I Congresso da Sociedade Latinoa-
mericana de Neumologia Pediátrica
e XV Congresso Lationamericano de
Fibrose Cística. Os inscritos poderão
fazer os cursos sobre ‘Aprendendo
com casos clínicos’, ‘Boncospia pe-
diátrica’, ‘Fisioterapia em doenças do
aparelho respiratório’, ‘Teste do suor
com cloridrometro’, dentre outros.
As mais diversas pesquisas, novida-

des em tratamentos e medicamen-
tos serão apresentadas por especia-
listas da Alemanha, Argentina, Aus-
trália, Chile, Dinamarca, Estados Uni-
dos da América, Inglaterra e Portugal.
Conferências, mesas redondas e sim-
pósios abordarão temas atuais que

falam sobre ‘Estratégias para promo-
ver adesão ao tratamento da criança
com Fibrose Cística - Uma aborda-
gem multiprofissional’, ‘Doenças res-
piratórias frequentes’ e ‘Pneumologia
pediátrica avançada’. Mais informa-
ções: www.solanepppfcbrasil.com.br.

Nacional de Pneumologia Pediátrica
Reprodução

Será realizado entre os dias cin-
co a nove de fevereiro de 2016, o
XXV World Congress Ophthalmo-
logy (Woc 2016), em Guadalajara,
México. O encontro reúne cerca de
130 membros da International
Council of Ophthalmology (OIC)
e oftalmologistas de todo o mundo
para compartilhar as últimas des-
cobertas na especialidade. Cursos,

discussões de casos, simpósios e
conferências serão ministrados pe-
los maiores estudiosos, professores
e oftalmologistas sediados em di-
versas regiões do mundo. As mais
recentes pesquisas sobre ‘Teleme-
dicina em oftamologia’, ‘Doenças
genéticas nos olhos’, ‘Alterações
oculares em recém-nascidos’, dentre
outras pautas farão parte da pro-

gramação e colocarão em debate
questões fundamentais para o exer-
cício da profissão. Os resumos para
apresentação oral, pôster comen-
tado e simples não comentado de-
vem ser entregues até o dia dez de
dezembro. Os trabalhos serão ana-
lisados e podem ser publicados nos
anais do congresso. Mais informa-
ções: www.woc2016.org.

Mundial de Oftalmologia no México
A cidade de Foz do Iguaçu (PR)

sedia nos dias 14 a 19 de maio de
2016, o 16º Congresso Nacional
de Medicina do Trabalho – Anamt.
O tema central será ‘Saberes e com-
petências necessárias para o cuida-
do da saúde dos trabalhadores’. O
encontro promoverá a reflexão so-
bre o exercício da especialidade em
um momento de grandes transfor-

mações no mundo do trabalho. Se-
rão ministradas conferências, além
de simpósios que apresentarão ex-
periências sobre ‘Amianto e impac-
to na saúde e meio ambiente’, ‘Rea-
bilitação e reinserção no trabalho’
e ‘Responsabilidade Ética e Judicial
da Atuação do Médico do Traba-
lho’. Os tópicos debatidos incluem
ainda a ‘Evolução do conceito de

cuidado da saúde: tendências e
perspectivas num mundo violento
e desigual’. ‘Trabalho de crianças e
adolescentes: atualização sobre
questões de saúde’, ‘A gestão da
saúde integral em organizações e
prestadoras de serviços: experiên-
cias bem sucedidas’, dentre outros.
Mais informações: www.congres-
soanamt2016.com.br

Encontro de Medicina do Trabalho no Paraná

A Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD) realizará de 22 e
23 de julho de 2016, o Simpósio
Internacional de Cabelos e Unhas
da SBD, em Belo Horizonte (MG).
O objetivo é trazer novas aborda-
gens e apresentar o que há de mais
moderno em tratamento nesses
dois campos, com a presença de
destacados especialistas na área de
todo o Brasil e do exterior. Para isto
estão sendo preparados cursos
teóricos e práticos pré-simpósio
que contemplarão, entre outros te-
mas, cosméticos em cabelos, der-
matoscospia de couro cabeludo e
unhas, dermopigmentação de cou-
ro cabeludo, cirurgia ungueal e
transplante capilar. Nos dias 22 e
23 de julho, a grade científica abor-
dará os mais importantes temas
em tricologia e unhas, com a par-
ticipação de especialistas que tra-
rão pesquisas recentes e soluções
para problemas que afligem tanto
homens quanto mulheres. Mais in-
formações: www.sbd.org.br.

Nos dias 11 a 14 de maio
de 2016, acontece em São
Paulo (SP), o 13º Congresso
Brasileiro de Videocirurgia,
promovido pela Sociedade
Brasileira de Videocirurgia. O
programa contemplará assun-
tos atuais com a participação
de palestrantes e debatedores
de renome na área. Já estão
confirmadas as presenças de
pesquisadores do Canadá, Espanha
e dos Estados Unidos. As controvér-
sias receberão o formato de ‘fogo

cruzado’, com votação dos assisten-
tes antes e depois das apresentações.
Dentre os tópicos serão debatidos a

‘Cirurgia Robótica’, ‘Videoci-
rurgia geral, ginecológica e co-
loproctologica’, ‘Videocirurgia
urológica’. Serão oferecidos
cursos pré-congresso e treina-
mentos básicos e avançados e
realizadas cirurgias ao vivo
com a participação de mode-
radores e da plateia. O envio
dos trabalhos pode ser feito
até o dia 25 de novembro sob

a forma de vídeo livre, pôster e te-
ma a escolher. Mais informações:
www.sobracil.org.br/congresso2016.

Congresso Brasileiro de Videocirurgia
Reprodução

Internacional de
Cabelos e Unhas 

A atualização sobre fraturas ex-
postas e do paciente geriátrico e os
avanços das técnicas e dos implan-
tes de osteossíntese são os temas
centrais do XXII Congresso Brasilei-
ro de Trauma Ortopédico. O en-
contro acontece nos dias cinco a
sete de maio de 2016, em Maceió
(AL). Especialistas do Brasil e de ou-
tros países têm como foco trazer o
que há de mais recente não só na
prática clínica, como também na
cirúrgica. De acordo com os orga-
nizadores, a rapidez no surgimento
de novas tecnologias e no desen-
volvimento de materiais cada vez
mais modernos, impõe aos médi-
cos essa constante atualização.
Workshops, conferências, discus-
sões de casos e simpósios irão mo-
vimentar debates sobre o que é viá-
vel e o que deve ser aplicado com
cautela na área. Os resumos dos
trabalhos podem ser enviados até
o dia 1º de abril. Mais informações:
(16) 3967 1003/3514 1112 ou
www.traumaortopedico.med.br.

Trauma Ortopédico
reúne especialistas



O convênio entre a Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais (SES MG) e a So-
ciedade Mineira de Infectologia (SMI), des-
tinado à prevenção e controle de infecções
causadas por superbactérias em ambientes
hospitalares foi cancelado dia 1º de outubro.

O acordo entre as entidades é de 2011
e consistia na instalação de um software pa-
ra monitoramento nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs). O sistema permitia que os
prontuários de pacientes e as informações
das Comissões de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH) fossem acompanhados
em tempo real e os dados direcionados ao
Centro de Informações Estratégicas em Vi-
gilância em Saúde (Cievs Minas).

Por meio de nota à imprensa, a SES MG
justificou a medida alegando a não imple-
mentação e funcionamento adequado do
programa. Mediante o cancelamento, o di-
retor da SMI, Carlos Starling, alertou, duran-
te audiência pública na Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG), para a gravi-
dade das chamadas bactérias multirresis-
tentes ou ‘intratáveis’, que apresentam taxa
de letalidade de até 75%, além do alto valor

dos custos de combate. Para Starling, a pro-
jeção anual de infecções é de 131 mil casos
em Minas, custo de até 1,8 bilhão de reais
por ano e morte de três a 10 mil pacientes.
“As opções terapêuticas não mostram o sur-
gimento de um medicamento para o com-
bate dessas infecções em pelo menos 12
anos. As bactérias não surgem nos hospitais,
que apenas evidenciam o problema”, disse.

Starling esclareceu, ainda, que os riscos
de infecção hospitalar estão nas internações
por mais de cinco dias, assim como no com-
partilhamento de ambientes com pacientes
infectados. Para resolver esse problema, o
médico sugeriu o uso racional de antibióti-
cos e uma revisão da utilização do software
de monitoramento. Por meio dele, quando
o diagnóstico indicava superbactérias ou o
uso indiscriminado de antibióticos a central
emitia um alerta para a SES, que orientava
sobre o isolamento dos pacientes e sobre a
mobilização das equipes para a adoção de
medidas de segurança. Esse sistema veio
substituir o manual, evitando o hiato e o
atraso que antes havia entre a confirmação
da contaminação e a notificação do caso.
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Aconteceu no dia 26 de setembro, a
Reunião Multidisciplinar sobre Transplan-
tes. Com o tema ‘Transplantando vidas em
Minas Gerais’, o teatro Oromar Moreira,
na sede da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), recebeu especialistas mi-
neiros e de outros estados para falar sobre
a situação da doação de órgãos no Brasil.
Temas como a recusa por parte da família,
os diferentes incentivos para aumentar a
doação de órgãos e as dificuldades para a
captação aqueceram os debates durante
toda a manhã. 

Para o coordenador do encontro, o ci-
rurgião Agnaldo Soares Lima, a taxa de re-
cusa é um dos grandes entraves para me-
lhorar o cenário. No país, o índice já chegou
a 44% de famílias que não querem realizar
a doação. Outro ponto que dificulta, ainda
segundo Lima, é a falta de estrutura no in-
terior do estado, fazendo com que poten-
ciais doadores não consigam nem mesmo
chegar ao centro transplantador.

Segundo o representante da Associação
Brasileira de Transplantes de Órgãos e ex-
gestor do programa de transplantes do
Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Ben-
Hur Ferraz Neto, é necessário um compro-
misso institucional, da equipe e uma me-
lhor remuneração de quem atua nessa área.
“É preciso uma política nacional de trans-
plantes clara. Não basta fazer um transplan-
te aqui e outro ali, é fundamental que o
hospital crie um programa e trabalhe nele.
Que seja referência naquilo que faz”, com-
plementou o especialista. 

Outro grande problema é a corrida
contra o relógio. De acordo com o médico
que atua nessa área no Hospital Felício Ro-
cho, Crisitano Xavier, no dia a dia da cap-
tação é muito difícil encontrar órgãos em
boas condições de transplantes. “O Brasil
precisa se tornar mais eficiente e ainda há

muito que trabalhar nesse sentido. Falta
uma logística adequada, o transporte tor-
na-se lento e todo o processo de captação
ainda deixa a desejar”, ressaltou Xavier. 

No estado, o MG Transplantes é o res-
ponsável por coordenar a política desse ti-
po específico de cirurgia, regulando o pro-
cesso de notificação, doação, distribuição
e logística, avaliando resultados e capaci-
tando hospitais e profissionais afins para
realizar a atividade.Minas Gerais tem Cen-
trais de Notificação Captação e Doação de
órgãos e Tecidos-CNCDOs nas regiões Sul
(Pouso Alegre), Leste (Governador Valada-
res), Nordeste (Montes Claros), Zona da
Mata (Juiz de Fora), Oeste (Uberlândia) e
Região Metropolitana (Belo Horizonte) e
uma  direção central, com diretor geral, ge-
rente administrativo, coordenadores dos
núcleos de coração, fígado, rins, córneas,
rim/pâncreas. Estas centrais têm uma mi-
ni-estrutura, com um coordenador geral,
plantão médico 24 horas, enfermeiro, psi-
cólogo, assistente social e administrativo e
carro com motorista para captação e busca
de órgãos e tecidos. 

Ao final do encontro, médicos e outros
profissionais da área da saúde debateram
sobre os possíveis caminhos para aumentar
as notificações, como preparar as famílias
para o entendimento da importância da
doação e outras saídas para diminuir a fila
e atender de forma real aqueles que se en-
contram na espera e, que muitas vezes, che-
gam ao óbito pela falta de estruturação de
um programa. 

Em função das festividades da ‘Semana
do Médico’ não houve edição no mês de ou-
tubro. A ‘Reunião Multidisciplinar’ é uma ini-
ciativa da diretoria científica da AMMG e a
agenda para 2016 já está sendo preparada.
Mais informações: seaci@ammgmail.org.br
ou pelo telefone (31) 3247 1619. 

A Associação Brasileira de Medicina de
Urgência e Emergência - Regional Minas
Gerais (Abramurgem MG) promoveu, dias
20 e 21 de novembro, na sede da Associa-
ção Médica de Minas Gerais (AMMG), o II
Simpósio de Urgência e Emergência da
Abramurgem-MG. O evento reuniu médi-
cos dos principais hospitais de Belo Hori-
zonte, acadêmicos e residentes do estado. 

Segundo o presidente da entidade,
Oswaldo Fortini Levindo Coelho, ela man-
tém atividades científicas complementares,
bianuais, cujo objetivo é garantir a educa-
ção continuada. “Os temas são sequenciais,
com aspectos que vão além do conteúdo
da graduação, permitindo a reciclagem.” 

Nesta edição foram contempladas a
abordagem inicial do paciente grave, cefa-
leia, síncope e dor abdominal no pronto-
socorro, encefalopatia hepática, doenças
dermatológicas graves e injúria renal aguda,
dentre outras.

Fortini destacou as parcerias com a
Abramurgem Nacional e a Sociedade Bra-
sileira de Clínica Médica – Regional Minas
Gerais (SBCM MG). “A prática é funda-
mental na capacitação e os eventos tra-
zem experiências do dia a dia. Inovamos
a cada encontro com formatos modernos
e interativos nas apresentações”, concluiu.
Informações sobre a Abramurgem: (31)
3247 1613.

Em foco
Índice de vulnerabilidade

O Núcleo de Geriatria e Gerontologia do Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
(HC-UFMG) desenvolveu um questionário para avaliar
as funcionalidades do idoso: o Índice de Vulnerabili-
dade Clínico-Funcional 20 (IVCF-20). Disponível desde
outubro, contém perguntas do dia a dia. Um dos seus
objetivos é apontar quando é preciso um acompanha-
mento de um profissional especializado. Segundo o
geriatra Edgar Nunes de Moraes, responsável pelo pro-
jeto, apenas de 10% a 20% dos idosos apresentam alta
vulnerabilidade. Mais informações: www.ivcf-20.com.br.

Efeitos da aspirina
O serviço público de saúde da Grã-Bretanha ini-

cia até fim do ano  o maior estudo já feito para ana-
lisar se a aspirina pode prevenir o retorno do câncer
de esôfago, estômago, intestino, mama e próstata.
Aproximadamente 11 mil participantes vão tomar
um comprimido por dia, durante cinco anos. Depois
os pesquisadores irão comparar grupos tomando
doses diferentes com aqueles que consumiram ape-
nas placebo. Cientistas alertam que a aspirina não é
adequada para todos os pacientes e não deve ser
usada sem receita médica.  

Novo papel da insulina
A insulina, hormônio essencial para controlar o

nível de açúcar no sangue e gerar a sensação de sa-
ciedade após se alimentar, tem outro importante pa-
pel que, até agora, era subestimada pelos cientistas.
Estudo do NYU Langone Medical Center, nos Estados
Unidos, descobriu que a substância também regula
a liberação da dopamina, neurotransmissor que aju-
da no controle do prazer do cérebro. Os resultados,
obtidos a partir de experimentos com ratos foram
publicados no final de outubro, na revista especia-
lizada Nature Comumnications. 

Proteína mapeada
Uma proteína que parece ser chave no desen-

volvimento do Alzheimer foi identificada por cien-
tistas americanos e pode gerar um novo remédio
para atacar a demência. Conhecida como GPR3,
acredita-se que a proteína desempenhe um papel
importante na redução das placas amiloides no cé-
rebro, um fenômeno essencial para o desenvolvi-
mento da doença. O estudo foi publicado no dia 15
de outubro, na revista Science Translational Medicine.  

Menos eficácia
Estudo publicado na revista The Lancet Infectious

Diseases, no início de outubro, mostra que o aumen-
to da resistência de micro-organismos aos antibió-
ticos representa um sério risco a pacientes que pas-
sam por cirurgia e tratamentos de quimioterapia.
Os pesquisadores do Centro de Dinâmicas, Políticas
e Economia de Doenças, em Washington (EUA),
descobriram que após uma cesariana, 38,7% das in-
fecções se mostraram resistentes aos remédios. O
índice sobe para 50,9% depois de operações cardía-
cas e para até 90% após uma biópsia de próstata. 

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de ar-

tigos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição, o membro da comissão cien-
tífica da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva
– Regional Minas Gerais, Dayrell Andrade, fala sobre
sangramento do intestino delgado. 

GERSON L.B.; FIDLER J.L.; CAVE D.R.; LEIGH-
TON J.A. ACG Clinical Guideline: Diagnosis and
Management of Small Bowel Bleeding. Am J
Gastroenterol v. 110, n. 9, p. 1265-1287. 

O sangramento do intestino delgado continua
a ser um evento relativamente raro e desafiador.
Os autores desse guideline propõem que o termo
anteriormente aplicado para denominá-lo (san-
gramento obscuro gastrointestinal) seja usado
apenas após extensa investigação do intestino del-
gado com as novas técnicas endoscópicas e ra-
diológicas. O objetivo dessa diretriz foi o de rever
a definição, epidemiologia, causas de pequeno
sangramento intestinal, e as opções terapêuticas,
bem como o de fornecer uma revisão das moda-
lidades de diagnóstico.

Os autores propõem um algoritmo na suspeita
de sangramento do intestino delgado: se sangra-
mento oculto ou declarado deve-se repetir a endos-
copia alta e baixa, quando possível. Se positivas, tra-
tamento específico. Se negativas, proceder com a
investigação do intestino delgado. 

Se há possível obstrução no intestino delgado:
tomografia computadorizada ou ressonância mag-
nética com enterografia (CTE/MRE). Se positiva para
a etiologia, abordagem específica (“push”ou ente-
roscopia com balão/espiral, ou cirurgia ± enteros-
copia intraoperatoria). Se CTE/MRE negativa para
obstrução ou sem achados específicos, realizar vídeo
cápsula endoscópica (VCE). Se positiva para a etio-
logia, abordagem específica. Se negativa, e mais ava-
liações são disponíveis, considerar repetir a endos-
copia/colonoscopia, VCE, pesquisa para Meckels,
cirurgia ± enteroscopia intraoperatoria.

Se não há suspeita de obstrução no intestino
delgado: vídeo cápsula endoscópica. Se positiva
para a etiologia, abordagem específica. Se negativa,
e mais avaliações são disponíveis, considerar
CTE/MRE ou repetir a endoscopia/colonoscopia,
VCE, pesquisa para Meckel¢s, cirurgia ± enterosco-
pia intraoperatoria. Se CTE/MRE positiva para a etio-
logia considerar abordagem específica (“push” ou
enteroscopia com balão/espiral, ou cirurgia ± en-
teroscopia intraoperatoria).

O guideline sugere ainda um algoritmo para san-
gramento intenso com suspeita de origem no intes-
tino delgado e outro para sangramento sub-agudo
persistente.

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

Cancelamento de programa
gera riscos à saúde

Clóvis Campos Shutterstock

Para o coordenador do
encontro, Agnaldo Soares
Lima, a taxa de recusa é
um dos grandes entraves
na doação de órgãos 

Doação de órgãos em
Minas aquece debate

Abramurgem investe em eventos



  

O que estou lendo

“O livro desperta diver-
sos questionamentos a res-
peito de situações atuais
do mundo moderno, tais
como: ritmo acelerado de
vida, nossa insatisfação in-
terna contínua, a mídia co-
mo corpo docente, entre
outros. Quem tiver interes-
se na leitura, também refle-
tirá sobre isso!”

Fotos: Clóvis Campos

“O autor sugere uma
reflexão sobre a miudeza
de nossa existência em
um mundo repleto de fí-
sica e a elaboração de res-
postas para os principais
questionamentos da hu-
manidade. Ele disserta so-
bre o tempo, esclarecen-

do, até mesmo, àqueles que nunca estudaram o
assunto.”

“Relata a história da I Guerra
Mundial sob a visão da vida de cin-
co famílias, em capitais de países di-
ferentes: Berlim, Londres, Mos-
cou, Paris e Washington.
As vidas de persona-
gens fictícios e reais, co-
mo Churchill e Lênin,
se entrelaçam, pren-
dendo o leitor do iní-
cio ao fim.”

Leonardo 
Ghizoni Bez
Angiologista

Queda de Gigantes

Ken Follett (Editora Sextante)

O olhar de um brasi-
leiro sobre as paisagens
europeias deram o tom da
exposição do mês de no-
vembro. O médico e fotó-
grafo Ciro Guadalupe traz
ao Espaço Cultural Otto
Cirne ‘Visões da Europa’
registradas por ele durante
viagens à Áustria, Hungria
e República Tcheca. 

Em papel fine art (pró-
prio para impressão de fo-
tos), nas dimensões 20 cm x 30 cm, são apre-
sentadas fotografias emolduradas de paisa-
gens das regiões visitadas por Guadalupe. Ele
explica que, com equipamento profissional,
compôs o seu trabalho em preto branco, sé-
pia (amarelado) e colorido. “Todo o material
é digital e foi tratado com lightroom e pho-
toshop”, esclarece. 

O gosto pela arte de fotografar surgiu na
infância ao ver os seus pais exercerem a ati-
vidade: “Meu pai fotografou peças cirúrgicas
com uma qualidade boa para época e eu gos-
tava daquilo”. Ele conta que assim que o pri-
meiro filho nasceu, decidiu comprar uma câ-
mera e iniciar de forma autodidata. No en-
tanto, no nascimento do segundo, a madri-
nha de sua filha chamou atenção dizendo
que as fotos estavam ruins. “Entrei nas pági-
nas amarelas da revista ‘Fotografe melhor’ e
anotei o contato do professor que há 15 anos
me dá aulas”, diverte-se.

De lá pra cá, além de cirurgião geral, mé-
dico perito e do trabalho, Ciro Guadalupe
passou ser fotógrafo profissional com expo-
sições individuais e coletivas. “Meu professor
é José David Aguilar. Com seus ensinamentos,
fui aperfeiçoando meu olhar, estudando his-
tórias da fotografia, aprendendo a melhorar
o enquadramento. Aprendi até que a máqui-
na precisa ser um prolongamento do nosso
braço, para dar mais naturalidade.” 

‘Visões da Europa’ fica aberta à visitação
até o final do mês de dezembro. O Espaço
Cultural Otto Cirne está localizado no hall
de entrada da AMMG e é destinado à ex-

posição de obras de arte de autoria de as-
sociados e seus dependentes. Médicos não
associados e artistas não médicos podem
utilizar o espaço, dependendo da disponi-
bilidade na agenda. Ainda há cinco meses
em aberto para exposições em 2016. Inte-
ressados devem entrar em contato com a
Assessoria de Comunicação da AMMG,
através do telefone (31) 3247 1608 ou e-
mail comunicacao@ammg.org.br.

Mostra de outubro

A observação do cotidiano por meio de
expressões do rosto humano foi o tema da
mostra de outubro. Nas dimensões de 1,40
x 1,20, a médica e artista Regina Costa Val
apresentou telas com a técnica mista e um
olhar revelador de figuras comuns do nosso
dia a dia. O trabalho da artista trouxe a pú-
blico um relato de certas situações típicas
dos conflitos de alguns seres humanos mar-
ginalizados. 

Costa Val é formada pela Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais (FM-UFMG) e especialista em endo-
crinologia e metabologia e em clínica médica.
A pintora e desenhista, que caminha pelas
artes desde a infância, contou que trabalha
em perfeita harmonia com os dois ofícios.
“Apesar de, muitas vezes, ser uma grande
correria, transito pelas profissões com muita
tranquilidade. Ambas para mim tem o mes-
mo peso e, por isso, as trato com a mesma
importância”, explicou. 

‘Visões da Europa’ são
registradas no ‘Otto Cirne’

Ana Paula
Abranches Peixoto
Médica da família e tanatóloga

Não nascemos prontos!

Provocações filosóficas.

Mario Sergio Cortella (Editora

Vozes)

Bruno Mello
Estudante de medicina

Uma breve história do tempo

Stephen Hawking (Editora

Intrínseca)
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Reprodução

‘Beatles: paixão e saber’ é o nome da pa-
lestra show que foi ministrada pelo professor
e músico Guilherme Lentz, na edição do dia
24 de novembro, do projeto ‘Terça Cultural’,
às 19h30, na sede da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG). O público conheceu
as facetas da banda inglesa que, até os dias
de hoje, tem sucessos veiculados nos meios
de comunicação de todo o mundo.

Além de tocar e cantar alguns hits como
‘Blackbird’ e ‘Here comes the sun’, Lentz apre-
sentou curiosidades do quarteto britânico e
ainda fatos pitorescos ocorridos com ele
mesmo. O projeto ‘Terça Cultural’ é uma ini-
ciativa da diretoria científica da AMMG. Mais
informações sobre a programação de 2016:
tercacultural@ammg.org.br ou pelo telefone
(31) 3247 1619. 

Palestra show traz Beatles à AMMG



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


