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Durante seis anos de estudos, os futuros médicos se
deparam com dúvidas e com o medo do que irão

encontrar ao deixarem os limites da escola. O
presidente da Sociedade dos Acadêmicos de Medicina

de Minas Gerais, André Marins (foto), comenta as
responsabilidades dos alunos, professores e das

instituições ao apontarem que estrada seguir.
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Dias 14 e 15 de março acon-
teceram, na sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
o Encontro Acadêmico 2016 e o
II Fórum de Residência Médica. 

Organizados pela Sociedade de
Acadêmicos de Medicina de Minas
Gerais (Sammg), os eventos reuni-
ram estudantes de várias faculdades
e períodos. Para o presidente da
Sammg, André Luiz Monteiro dos
Santos Marins, foi uma oportunida-
de para apresentar as entidades re-
presentativas do médico e do aca-
dêmico, a realidade da graduação e
o mercado de trabalho. “Precisamos
receber, desde cedo, essa orientação
sobre o associativismo e o papel das
instituições responsáveis pela defesa
da categoria, que inclui a estudantil.” 

O diretor financeiro adjunto da
AMMG, Luiz Carlos Molinari Go-
mes, participou da mesa de aber-
tura, ao lado da conselheira do
Conselho Regional de Medicina de
Minas Gerais (CRM MG), Cláudia
Navarro, do secretário do Sindica-
to dos Médicos de Minas Gerais
(Sinmed MG), Fernando Luiz de

Mendonça, e da diretora de Rela-
ções Externas da Sammg, Júlia
Alencar. Molinari contou que a As-
sociação foi o berço das entidades
e que desde então trabalham em
sinergia, cada uma em sua área de
atuação. “Valorizamos muito o
acadêmico. Esta é a casa de todos
os estudantes do estado”, afirmou. 

Os debates trouxeram os te-
mas: ‘Preparando uma nova gera-
ção à medicina’ e ‘A qualidade na
educação médica e profissional

frente à abertura desenfreada de
escolas médicas nos últimos anos’.
Durante os dois dias também fo-
ram abordados: ‘A formação mé-
dica’, ‘As perspectivas do recém-
formado e o impacto das novas
políticas de saúde’, ‘A escolha da
especialização’ e o ‘Programa de
saúde da família’, dentre outros. 

Para Emanuel Dornelas, do ter-
ceiro período da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Minas Gerais
(PUC MG), representou uma pos-

sibilidade para obter informações
desde o início do curso e sanar dú-
vidas referentes à profissão. Anna
Laura de Freitas, do terceiro perío-
do da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Ge-
rais (FM UFMG), considerou a te-
mática interessante, principalmen-
te os esclarecimentos sobre resi-
dência e o mercado de trabalho.

Acadêmicos debatem ensino e residência
Alberto Wu

Representantes das entidades médicas falaram sobre a importância do
associativismo e o papel de cada uma no cenário atual 

Agenda Sammg

I Curso de Atualização em Trauma
e Emergências Clínicas da SAMMG
Datas: 26, 27 e 28 de maio 
Local: Centro de Convenções e Even-
tos da AMMG

I Curso de Interpretação Clínica de
Exames Laboratoriais
Data: 15, 16 e 17 de agosto 
Local: Centro de Convenções e Even-
tos da AMMG

V Congresso SAMMG
Data: 30 de setembro, 1º e 2 de ou-
tubro 
Local: Centro de Convenções e Even-
tos da AMMG

Informações: (31) 3247 1628 e
www.sammg.com.br. 
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POSITIVO

Ao assumir, com muita honra e orgulho, o
segundo mandato da Diretoria Científica da As-
sociação Médica de Minas Gerais (AMMG), con-
tinuo preocupada com o cenário atual do ensino
médico. Estamos passando por uma fase de cria-
ção e de implantação de várias faculdades e cur-
sos de medicina no estado de Minas Gerais. Mui-
tos dos municípios e regiões onde tais escolas
estão não dispõem de estrutura básica e de re-
cursos humanos para proporcionar qualidade
do ensino, com a existência de um hospital es-
cola, por exemplo. Consideramos que a forma-
ção deva ser pautada em centros de qualidade
científica e oferecer a possibilidade de prática
em hospitais escolas e centros de saúde para os
acadêmicos. 

Questionamos se no momento todas essas no-
vas faculdades estão preparadas para acolher e
oferecer ao futuro profissional tal formação. Algu-
mas delas ainda carecem de corpo docente qua-
lificado para formar um médico na sua completa
acepção, dotando-o dos indispensáveis conheci-
mentos técnicos, morais, éticos e humanísticos, pi-
lares onde se apoia a tão nobre e especial profissão. 

Além da questionável formação do estudan-
te de medicina, ao final dos seis anos de facul-
dade, é chegado o momento de ele escolher
qual caminho percorrer: como está o mercado
de trabalho médico? Qual especialidade esco-
lher? Fazer direto a residência ou seguir como
generalista? Espera-se que os alunos sejam for-
mados como médicos generalistas, entretanto,
que tenham contato com as especialidades, tan-

to do ponto de vista teórico, quanto prático. O
período que o aluno passa por internatos e a
participação em ligas acadêmicas pode ser mui-
to importante para ajudá-lo no desbravamento
das especialedades, porque ele tem a oportuni-
dade de ver, na prática, o papel do médico na
sua área de atuação e, principalmente, a reper-
cussão dela na sociedade.

Segundo dados do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), o país possui cerca de 400 mil mé-
dicos e em Minas Gerais há 48.673 médicos em
atividade. De acordo com o estudo Demografia
Médica do Brasil 2015, lançado em novembro
passado pelo CFM, dos médicos em exercício
no Brasil, 59% – ou 228.862 – têm pelo menos
um título de especialista.

Como fazer esta escolha? Esta edição do Jor-
nal da Associação Médica discute essa tra-
jetória do estudante de medicina até o término
da residência. 

Diretora Científica da AMMG* 

Expediente

Ao leitor Luciana Costa e Silva*
A AMMG apresenta o se-

tor ‘Gestão de relacionamen-
to com o associado’. Além de
informar sobre os benefícios
oferecidos pela entidade, o
objetivo é atender e encami-
nhar todas as demandas dos
médicos e estudantes de me-
dicina cadastrados. Ligue:
(31) 3247 1631.

Dengue
A primeira fase da mobilização na-

cional para o combate ao Aedes ae-
gypti alcançou 88,8% dos domicílios e
prédios públicos, segundo o Ministério
da Saúde. As equipes para identificação
de focos e orientação da população fo-
ram a 59,6 milhões de estabelecimen-
tos em janeiro e fevereiro.

Notificação
Desde o dia 18 de fevereiro, a no-

tificação de ocorrências suspeitas de
zika passou a ser obrigatória no país.
A Portaria do Ministério da Saúde pre-
vê que os profissionais da área comu-
niquem semanalmente às autoridades
do setor e diariamente no caso de
gestantes.

Zika
Hospital do Rio fará a necropsia de

bebês com microcefalia para saber co-
mo o zika vírus age e quais órgãos po-
dem ser afetados. A instituição impor-
tou um aparelho capaz de analisar os
tecidos pelo método que permite lo-
calizar o vírus em 48 amostras ao mes-
mo tempo.

Cortes
Em meio à explosão de casos de

dengue e do zika vírus no país, deman-
da que estrangula toda a rede pública
de saúde, o Governo Federal reduziu
em R$3,8 bilhões a verba para a área
em 2016. Estão previstos ainda cortes
no orçamento estadual. 

Dengue
Mesmo com o avanço da dengue,

o número de agentes caiu quase 10%
na capital mineira. Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde do Estado de Mi-
nas Gerais (SES-MG), em 2013, eram
1700 profissionais atuando no comba-
te ao Aedes aegypti. Hoje são pouco
mais de 1500. 

Planos
Os planos de saúde lideram as

queixas registradas pelo Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumidor, em
2015. As reclamações somaram
32,68%, 64,8% a mais do que no ano
anterior. Reajustes abusivos e negativas
de cobertura estão entre os problemas
mais frequentes.

Editorial

A trajetória do
futuro médico

GENTE NOVA A As so ci a ção Mé dica de Mi nas Ge rais dá as boas-vindas 
a seus 62 no vos as so ci a dos:

NEGATIVO

Adriano Costa Duarte 
Adriano Pivoto Palma 
Agnelo Figueiredo Marcos Franco 
Alessandra Pinheiro Caminhas Carvalho 
Alex Sander Sena Peres 
Alexander Lima Mahy 
Alexandre Gonçalves Pereira 
Alisson Oliveira dos Santos 
Amanda Lacerda Ferreira 
Amaury Teixeira Xavier 
Ana Carolina de Oliveira Martins 
Anaysa Lamara Silveira 
Anderson Humberto Gomes 
Andreia Tuyama 
Angelo Ribeiro Vaz de Faria 
Anna Paula Batista de Ávila Pires 
Ariane Ribeiro Pinheiro 
Arthur Cezar Malard Xavier 
Bianca Wilke Carvalho 
Breno Almeida Cavalcanti Silva 
Breno Diniz Nogueira 

Breno Monteiro Gonçalves 
Bruno Engler Faleiros 
Camila Fonseca de Araújo Padilha 
Carine Cosntância Alves e Santos 
Carolina Affonso Fernandes 
Carolina Lima Nascimento di Spirito 
Cesar Maia Mezencio 
Cibele Amaral Cunha
Cibele Cynara Bento Rocha 
Cintia Faiçal Parenti 
Daniel Catizane Soares 
Daniel Vargas Ribeiro 
Daniela de Paula Pinto 
Darlene Bicalho Machado 
Deborah de Oliveira Lauar Figueiro 
Delfino da Costa Machado Filho 
Denise Borges Matias 
Diego Nascimento Moraes 
Eliane de Mello Faria 
Érica Amarante Rodrigues 
Fabiana Souza Máximo Pereira 

Fabiola Rodrigues Pereira 
Fernanda da Silva Macedo 
Fernando Brasil Paez 
Fernando Henrique de Faria 
Flávio Corrêa de Azevedo 
Frederico Augusto Alves Costa 
Gabriel Winston de Carvalho Nascimento 
Gilson de Carvalho Silva 
Gisele Novais Matias 
Graziela de Miranda Coelho 
Guilherme de Magalhães Vieira 
Guilherme Ferraz Messina de Pádua 
Guilherme Gomes de Freitas 
Guilherme Henrique Silveira Teixeira 
Guilherme Hermont Loures Valle 
Guilherme Tabet 
Gustavo Carli de Rezende 
Gustavo de Araújo Porto Landsberg 
Hélcio Rubens Santos Resende 
Helder Fernandino Guimarães 

No ‘Dia Internacional da Mulher’, oito de março, a Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) e a Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (Sogimig) brindaram
as funcionárias com uma sessão de cinema. A comédia romântica ‘Simplesmente amor’
(Universal Pictures, 2003) trouxe à tona temas comuns às mulheres, entre eles
‘relacionamentos amorosos’. Nas redes sociais, a entidade homenageou o gênero feminino e,
em especial, as médicas. 

Clóvis Campos

Em destaque

Al
ex

an
dr

e 
Gu

za
ns

he

Cartas

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

Classimédico

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.

APARELHO - Vendo aparelho de radiofrequência V Eraser
para o tratamento de teleangectasias. Contato com Dr. Val-
dir Campos. Tratar com Adriana: (31) 99974 2198.

CONSULTÓRIOS - Aluguel de consultórios montados para
atendimento clínico, períodos manhã, tarde e noite. Área
hospitalar. Duas salas de espera, som ambiente, bebedou-
ro, copa e cozinha completas. Serviço de marcação e con-
firmação de consultas, linhas telefônicas, impressora e in-
ternet wireless. Contato: Dr. Thiago Maciel Duarte. Tratar
com Alexandra: (31) 3241 3465/3245 3465.

SALA - Aluguel de sala montada para pediatra, com balança
de pé, balança para bebê e outros artigos. Pode ser alugada
também para outras especialidades. Localizada à Praça da
Bandeira, 170, segundo andar, Mangabeiras, Belo Hori-
zonte. Contato: Dra. Denise Mourão: (31) 3282 1310 /
3291 3218 / 98871 8338

SALAS - Alugo conjunto de três salas com dois banheiros
e outro conjunto com duas salas e dois banheiros. Prédio
com acessibilidade, dois elevadores e porteiro 24 horas,
no bairro Funcionários. Contato com Dr. Eduardo de Souza
Lima: (31) 99981 5252/ (31) 3323 4333

**Filiados entre sete de janeiro a dez de março de 2016

ERRATA  Selmo Geber foi empossado como novo membro
da Academia Mineira de Medicina, em dezembro passado. E não
o acadêmico Luiz Otávio Torres, conforme publicado na edição
dez.2015/jan.2016 do Jornal da Associação Médica. 

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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A Oregon, responsável técnica pela Central de Seguros
AMMG, disponibiliza aos médicos consultoria especializada
sobre as possibilidades de aquisição de um imóvel novo ou
usado, residencial ou comercial, em qualquer lugar do país.
Além disto, é possível obter informações sobre como subs-
tituir o seu financiamento de imóvel atual pelo consórcio imo-
biliário e sem pagar juros! Solicite a visita de um de nossos
consultores para realizar os seus sonhos com economia.
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BENEFÍCIOS

Pesquisa revela satisfação dos associados
Nos meses de novembro e de-

zembro de 2015, o setor de Comu-
nicação e Marketing da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG)
realizou uma pesquisa de satisfação
junto aos associados. O formulário
online foi encaminhado para todos
os sócios e aplicado em eventos
realizados na sede da entidade. 

A coordenadora do setor, Joa-
na Leles, explica que o objetivo foi
checar se os médicos conhecem,
utilizam e aprovam os serviços de-
senvolvidos pela AMMG. “O pro-
cesso foi realizado em dois meses
para que pudéssemos ter subsídios
para atuar junto ao planejamento
estratégico da empresa. Entende-
mos que a enquete deve ser reali-
zada com frequência por meio dos
canais de comunicação disponibi-
lizados para recebimento de críti-
cas e sugestões. Estamos de portas
abertas para atender nossos asso-
ciados.” Leles afirma que a amos-
tragem foi satisfatória, atingindo
20% do total dos sócios. 

O perfil dos participantes cor-
respondeu a 54,9% homens, 51,4%

com mais de dez anos de forma-
do, 71,1% são usuários do Face-
book e 15,5%  do Twitter, redes so-
ciais usadas pela AMMG. Mais de
50% utilizam e abonam o plano
de saúde oferecido pela entidade,
extensivo também aos familiares.
A Biblioteca Virtual foi elogiada
por 53% dos entrevistados, mas
47% disseram desconhecer a ati-
vidade desenvolvida pelo setor.
Usufruem das instalações do Cen-
tro de Convenções e Eventos da
AMMG 60% e 83% aprovam o tra-
balho realizado pela Comissão Es-
tadual de Defesa do Médico, em
conjunto com o Sindicato dos Mé-
dicos de Minas Gerais (Sinmed
MG). Apenas 24% afirmaram ter
conhecimento da parceria com a
Oregon Seguros do Médico, situa-
da na sede da AMMG. Eventos co-
mo Terça Cultural, Reunião Mul-
tidisciplinar, Semana do Médico e
Saúde na Praça foram avaliados
como relevantes e 68,3% falaram
que estariam dispostos a participar
de atividades virtuais. A atuação
da AMMG junto ao Legislativo te-

ve 39,8% de aprovação e o jornal
da entidade foi considerado ótimo
por 41,98%. 

Dentre as sugestões: ampliação
na rede de descontos em conces-
sionárias e hotéis, realização de
eventos sociais e cursos fora da
área médica, como inglês. Para
aprimoramento dos benefícios foi

criado o setor de Gestão de Rela-
cionamento com o Associado e
um novo site está em desenvolvi-
mento, mais funcional, integrando
serviços e departamentos. 

O formulário da pesquisa pode
ser solicitado pelo e-mail: comuni-
cacao@ammg.org.br. Mais infor-
mações: (31) 3247 1608. 

Comissão luta por carreira de estado
Dia 22 de dezembro, a Associa-

ção Médica Brasileira (AMB) criou
a Comissão Especial de Carreira
Médica de Estado - AMB e nomeou
o presidente da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG) e vice da
entidade nacional, Lincoln Lopes
Ferreira, como seu presidente. 

A Comissão busca uma estru-
turação sobre o tema, com critérios
de funcionamento que serão apre-
sentados aos membros do legisla-
tivo comprometidos com a apro-
vação da Proposta de Emenda à
Constituição de nº 454-a (PEC
454/2009). A PEC estabelece a cria-
ção de uma carreira única mantida
pela União, mas com exercício nos
serviços públicos federal, estadual
e municipal.

A Comissão conta com a parti-
cipação de representantes de todas
as regiões do país e vem definindo
como será o processo, desde a ad-
missão do médico, progressão, adi-
cionais e garantias de qualidade de
trabalho nas regiões remotas e atua-
lização científica, até o final com o
retorno do profissional próximo ou
na cidade de origem. Segundo Fer-
reira, o trabalho representa uma res-
posta plausível e eficiente ao pro-
grama ‘Mais Médicos’ do Governo
Federal. “Será possível empregar re-
cursos de maneira efetiva para a fi-
xação do médico, com condições
técnicas para atuação nas regiões
mais carentes, beneficiando de fato
a população,” afirma. 

Para o secretário geral da Aca-
demia Brasileira de Medicina Militar
(ABMM), Almirante Carlos Edson
Martins da Silva, que integra a Co-
missão, é de grande relevância o
apoio da AMB à aprovação da PEC

no Congresso Nacional, para a
pronta implantação da Carreira de
Médico de Estado e a apresentação
de uma proposta às suas regulamen-
tações. Em novembro do ano pas-
sado, durante reunião da AMB, a
ABMM trouxe o tema ‘Carreira Mé-
dica Militar, Carreira do Judiciário e
Diplomática, como referências para
a Carreira Médica de Estado’. “A
contribuição oferecida é baseada na
experiência dos militares que parti-
cipam no apoio à assistência de saú-
de em regiões longínquas do Brasil.”

Silva contextualiza que a ver-
tente assistencial do Sistema Único
de Saúde (SUS) é percebida por
quase toda a população como pre-
cária, e em muitos rincões do país
o acesso à saúde é, simplesmente,
negado aos cidadãos, pela inade-
quada oferta de serviços. De acor-
do com o secretário, é preciso con-
siderar, ainda, que não é a mesma
coisa trabalhar em uma capital,
mesmo em suas áreas periféricas,
e em um município do interior do
nordeste ou da Amazônia, até por-
que implica em morar nestes locais. 

Para ele, é necessário analisar as-
pectos relativos à vida pessoal e pro-
fissional de quem está exercendo
suas atividades em cidades despro-
vidas de habitação adequada, abas-
tecimento de água e esgoto, luz elé-
trica, telefonia, acesso à internet, boa
escola para filhos, sem falar em abrir
mão de outros confortos que pesam
na decisão em migrar para o interior.
“Um plano de carreira efetivo deve
prever regras claras de lotação e re-
moção, assegurar o acesso ao estu-

do continuado e o apoio logístico
aos servidores e seus familiares. De-
ve também contar com mecanis-
mos de incentivo, além da compen-
sação financeira, considerando pre-
cedência em remoções, pontuação
para fim de promoção”, conclui.

A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) iniciou este ano, um importante traba-
lho para divulgação de informações das socie-
dades de especialidades para o público leigo. O
objetivo é orientar a população sobre a impor-
tância da prevenção e do diagnóstico precoce
frente às doenças. 

Seguindo o calendário da Organização
Mundial de Saúde (OMS), já foram produzidos
vídeos para o ‘Dia Mundial do Câncer’, com o
presidente da Sociedade Mineira de Cancero-
logia, Gustavo Costa Baumgratz Lopes, e ‘Dia
Mundial do Rim’, com o presidente da Socieda-
de Mineira de Nefrologia, José de Resende Bar-
ros Neto. Assista! 

Dia Mundial do Câncer

Dia Mundial do Rim

Especialidades ganham as redes sociais

Lincoln Lopes Ferreira (AMMG/AMB), Carlos Edson Martins da Silva (ABMM)
e Emílio Cesar Zilli (AMB), em reunião sobre carreira médica de estado

 Integram a Comissão
Especial de Carreira
Médica de Estado - AMB: 

Antônio Jorge Salomão
Representando a Região Sudeste e Se-
cretário Geral da AMB
Carlos Edson Martins da Silva
Academia Brasileira de Medicina Militar
Carmelo S. Carneiro Leão Filho
Representando a Região Nordeste e Pre-
sidente da Associação Médica do Ceará
Eduardo Braga 
Representando a Região Norte e Delegado
Efetivo da Associação Médica de Tocantis
Maria Maldonado
Representando a Região Centro – Oeste
e Presidente da Associação Médica do
Mato Grosso do Sul
Lincoln Lopes Ferreira
Presidente da Comissão, Presidente da
AMMG e 2º Vice-presidente da AMB
Rafael Klee
Representando a Região Sul e Diretor de
Economia Médica da AMB

Arquivo pessoal
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Para discutir o que pode ser
feito emergencialmente para mi-
nimizar os problemas causados
pelos vírus da dengue, chikungu-
nya e zika, as melhores estraté-
gias de combate às doenças e co-
mo preparar melhor toda a rede
para atender a população em ca-
sos suspeitos e confirmados de
contaminação, cerca de 250 par-
ticipantes, dentre eles médicos
de várias especialidades, residen-
tes, estudantes de medicina e
profissionais da saúde, se reuniram dia 12
de março, na sede da AMMG.  

O Brasil registrou até a primeira semana
de março, de acordo com o Sistema de In-
formação de Agravos de Notificação (Si-
nan), 396.582 casos prováveis de dengue.
Um aumento de 52,6% em relação a 2015.
Dados da Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais (SES-MG) registraram
157.634 casos. Já o chikungunya teve no
país 2.897 casos notificados e 263 confir-
mados. Em Minas foram 513 e cinco, res-
pectivamente. Com relação ao zika, 22 uni-
dades federadas tiveram confirmação da
infecção. No estado, 1.523 notificados e
nenhum de fato efetivado.

De acordo com o presidente da Socieda-
de Mineira de Infectologia (SMI), Estevão Ur-
bano, existe uma grande preocupação junto
ao estado, de capacitar melhor médicos e pro-
fissionais da saúde para o atendimento a um
grande contingente que vem se formando. 

Para o biólogo e consultor em inovação
em biotecnologia, Rodrigo Monteiro da

Motta, ainda não se sabe o grau de ‘mal-
dade’ do mosquito e como fazer para con-
ter essas doenças. “Temos trabalhado, in-
cansavelmente para tentar conter o avanço
dessa epidemia”. Motta ainda deu impor-
tantes dicas de barreiras químicas e falou
da parceria junto ao estado para achar so-
luções para um grave problema de saúde
pública. 

Nessa edição, a Sociedade Mineira de
Infectologia (SMI) coordenou os trabalhos
e contou com a participação dos departa-
mentos de Clínica Médica, Ginecologia e
Obstetrícia, Medicina da Família e Comu-
nidade, Neurologia e Psiquiatria Infantil, Pa-
tologia Clínica, Pediatria, Reumatologia, da
Sociedade dos Acadêmicos de Medicina
de Minas Gerais (Sammg) e Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). 

A Reunião Multidisciplinar promovida
pela AMMG acontece uma vez por mês,
na sede da entidade. Informações e inscri-
ções pelo site: seaci@ammgmail.org.br ou
(31) 3247 1619. 

A Sociedade Mineira de Nefrologia
(SMN) participou ativamente da campanha
desenvolvida pela entidade nacional: ‘A Pre-
venção da Doença Renal começa na infân-
cia’. A principal ação foi o lançamento e a
divulgação de cartilha direcionada aos pro-
fissionais de saúde.

O objetivo, segundo o presidente da en-
tidade, José de Resende Barros Neto, foi ca-
pacitar multiplicadores de informação junto
à comunidade. “A ideia é somar esforços
para conscientizar sobre o valor de identi-
ficar e tratar as doenças renais na infância
e construir gerações futuras mais saudáveis.
O alerta busca alcançar crianças, pais, cui-
dadores, responsáveis, políticos e o público
em geral. O material estimula os profissio-
nais a compartilharem o conhecimento so-
bre a importância dos rins e a gravidade da
doença renal crônica (DRC)”, explica.

Neto esclarece que DRC é a perda pro-
gressiva da função dos dois rins. “Quando
eles falham e a capacidade de funcionar
cai abaixo de determinado nível, o que cha-
mamos de insuficiência renal, as impurezas
não são retiradas do sangue e afetam os
órgãos do nosso corpo, como o coração,
pulmões, músculos, estômago e cérebro.
Isto pode se tornar uma ameaça à vida da
pessoa e requer atenção urgente.”

O especialista avisa, ainda, que no co-
meço a DRC não tem sintomas. A pessoa
pode perder até 90% da função renal sem
perceber, o que torna a prevenção e a de-
tecção precoce essenciais para controlar o
avanço da doença. “Exames de urina e de
sangue podem detectar o início da DRC.
Atualmente não existe cura e os tratamentos
são as diálises ou o transplante (que depende
de um doador compatível), e devolvem par-
te da qualidade de vida do paciente.”

Ação ganha as redes sociais

Para alcançar um número maior de pes-
soas, a Sociedade Mineira de Nefrologia su-
geriu uma atuação nas redes sociais: ‘Ao to-
mar um copo de água ofereça. Reforce a ideia
de que beber água ajuda a proteger os rins.’

Médicos e profissionais de outras áreas
registraram esses momentos e comparti-
lharam nas redes sociais, convidando as
pessoas a fazerem o mesmo. O presidente
da SMN, José de Resende Barros Neto, tam-
bém gravou depoimento para o Facebook
da AMMG, orientando a população.

Página 8 • Fevereiro/Março 2016 Fevereiro/Março 2016 • Página 9

JORNAL DA
associação

médica 

JORNAL DA
associação

médica 

ESPECIALIDADEESPECIALIDADE

Acontece do dia 1º a 20 de
abril, de 8h às 18h, na sede da
AMMG, o Curso de Ciências Bá-
sicas em Oftalmologia de Minas
Gerais, promovido pelo Departa-
mento de Oftalmologia da enti-
dade. As aulas contam com a par-
ticipação dos melhores professo-
res das cadeiras básicas de anato-
mia, neuroanatomia, embriologia,
histologia, fisiologia, genética, re-
fratometria, dentre outras. 

São 50 vagas disponíveis para os resi-
dentes do primeiro ano dos cursos da Fun-
dação Hilton Rocha, Hospital São Geraldo
da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), Clínica de Olhos da Santa Casa
de Misericórdia de Belo Horizonte, Centro
Oftalmológico de Minas Gerais, Hospitais

Evangélico e São José e Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (Ipsemg), parceiros nesta iniciativa. 

As inscrições podem ser feitas pelo e-
mail probabilis.assessoria@gmail.com e o
pagamento será realizado via boleto ban-
cário. O investimento é de R$ 1.800,00. 

Dia 19 de maio é o Dia Internacional
das Doenças Inflamatórias Intestinais. A So-
ciedade Mineira de Coloproctologia pro-
moverá campanha de conscientização no
dia 21, na sede da AMMG, direcionada aos
gastroenterologistas e coloproctologistas. 

No dia 22, com o apoio da Associação

Mineira de Doenças Inflamatórias Intesti-
nais (AMDI) e em parceria com a Socieda-
de de Gastroenterologia e Nutrição de Mi-
nas Gerais acontecerá, no Parque Renne
Gianetti, em Belo Horizonte, evento para
esclarecimento da população. Inscrições e
informações: (31) 3247 1616. 

Em foco
Brasil míope

Em 2050, metade da população mundial terá
miopia. A estimativa é da Academia Americana de
Oftalmologia (AAO), a partir da análise de 145 es-
tudos cobrindo 2,1 milhões de participantes, divul-
gada no início do ano pela instituição. O documento
afirma, também, que 10% da população mundial de-
verá ter alta miopia, condição que abre porta para
graves doenças oculares. Os pesquisadores acredi-
tam que, em 2050, 50,7% dos brasileiros serão mío-
pes, e 58,4% dos norteamericanos, também.

Contra a obesidade
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-

visa) aprovou, dia 29 de fevereiro, um novo medi-
camento para tratar a obesidade em adultos. Ele tem
como princípio ativo a liraglutida, mesmo de subs-
tância já usada e não usado no país para tratamento
do diabetes tipo 2. O remédio será indicado para
adultos com Índice de Massa Corpórea (IMC) maior
que 30 ou maior do que 27 no caso dos que têm
menos um problema de saúde relacionado ao peso,
como pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão ar-
terial, dislipidemia ou apneia obstrutiva do sono. 

Novo protocolo
O Ministério da Saúde (MS) mudou na primeira

semana de março, o protocolo de notificação da mi-
crocefalia, seguindo novos critérios da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Serão notificadas como
casos suspeitos meninas que nascerem com o perí-
metro cefálico menor que 31,5 centímetros e meni-
nos com menos que 31,9 cm. Antes, o número uti-
lizado era de 33 cm. Boletim divulgado em 1º de
março pelo MS confirmou 641 casos de microcefalia
e outras alterações do sistema nervoso, sugestivos
de infecção congênita.

Sífilis aumenta
Dados divulgados no dia 1º de março pelo Minis-

tério da Saúde (MS) revelam o avanço da contamina-
ção de gestantes pela sífilis e da prevalência da doença
em recém-nascidos. Em 2008, o relatório do Depar-
tamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST), Aids e Hepatites Virais do MS registrou cerca
de dez mil grávidas infectadas. Em 2013, saltou para
21.382 e em 2015, a estimativa era de 28.226 diag-
nósticos. Em 2016, espera-se uma escalada da infecção. 

Teste para zika
Até o fim de 2016, um kit para diagnóstico rá-

pido de chikungunya, dengue e zika deve estar dis-
ponível no Brasil. O teste será produzido por meio
de uma parceria, lançada no início de março em Por-
to Alegre, entre laboratórios farmacêuticos do Rio
Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Com a tecno-
logia será possível detectar se o paciente já teve con-
tato com o vírus e se a doença está ativa no orga-
nismo. O objetivo também é facilitar o diagnóstico
de cada uma delas, principalmente, em caso de ges-
tantes. O custo estimado para o desenvolvimento
do produto é de cinco milhões de reais.  

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de ar-

tigos médicos avaliados pelo Conselho Científico
da entidade. Nesta edição, o médico do exercício
e do esporte Silvio Musman comenta artigo sobre
obesidade. 

Pontzer H, Durazo-Arvizu R, Dugas LR, Plange-
Rhule J, Bovet P, Forrester TE, Lambert EV, Coo-
per RS, Schoeller DA, Luke A. Constrained Total
Energy Expenditure and Metabolic Adaptation
to Physical Activity in Adult Humans. Current
Biology, v. 26, n. 3, p. 410-7. 2016.

Uma das grandes preocupações atuais em ter-
mos de saúde pública e individual é a pandemia
de obesidade com suas danosas consequências à
saúde.

Alterações no estilo de vida da sociedade mo-
derna, que trouxeram consigo o sedentarismo e a
ingestão hipercalórica, são identificadas como im-
portantes elementos na gênese do problema.

Diversos documentos nacionais e internacionais
recomendam que a prática regular de exercícios fí-
sicos é fundamental para a redução de peso. Entre-
tanto, os autores afirmam que você não conseguirá
perder peso apenas se exercitando mais.

Existem toneladas de argumentos científicos
comprovando os benefícios da atividade física re-
gular para a saúde humana e esse artigo não propõe
um questionamento desses benefícios.

Modelos tradicionais chamados de aditivos es-
tabelecem uma relação linear e dose-dependente
entre exercício físico e gasto energético total com
consequente perda de peso.

Esse trabalho apresenta uma teoria diferente da
tradicional apresentando um modelo no qual o au-
mento progressivo do nível de exercício físico atinge
um platô no gasto energético total, consequência
de uma adaptação fisiológica em diversos sistemas
orgânicos com o intuito de reduzir o gasto total co-
mo uma função protetora homeostática.

Monitorando cinco diferentes grupos popula-
cionais de diferentes regiões do mundo através de
acelerômetros e considerando suas características
antropológicas, grau de sedentarismo e a presença
ou não de ocupação profissional com demanda fí-
sica os autores estabeleceram, através de tratamentos
estatísticos, a separação entre grupos com atividade
física leve a moderada daqueles com atividade in-
tensa em termos de quantidade executada por dia.

Os achados questionam o modelo linear aditivo
de gasto energético total baseado no aumento dos
níveis de exercício físico como referência para polí-
ticas públicas voltadas a redução de peso corpóreo
no combate à obesidade e reforçam o papel do con-
trole dietético com redução da ingestão calórica co-
mo componente fundamental ao lado do exercício
físico para alcançar o objetivo de perda de peso.

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

Cartilha orienta sobre
doença renal crônica

Clóvis Campos

Avanço de doenças
mobiliza especialistas

Oftalmologia promove curso de ciências básicas

Doenças inflamatórias em debate

Com espaço lotado, médicos e profissionais de saúde
debateram estratégias para conter o avanço de uma
epidemia

Presidente da SMN, José de Resende Barros
Neto, orienta população a beber água e
adotar hábitos saudáveis

Professores e coordenadores do Curso de Ciências Básicas
em Oftalmologia alinham conteúdo e diretrizes das aulas

Alberto WU

Dentre as iniciativas propostas 
pela cartilha estão:

4 Encorajar a adoção de hábitos saudá-
veis (reduzir o consumo de sal, man-
ter dieta saudável, beber água e pra-
ticar atividades físicas);

4 Educar as pessoas sobre diabetes e
hipertensão como fatores de risco
para o desenvolvimento da DRC e a
importância da manutenção de estilo
de vida saudável;

4 Incentivar a doação de órgãos, em es-
pecial os rins.

A cartilha e demais informações sobre
o tema estão disponíveis no site: 
www.diamundialdorim.com.br.

Daniela Colen

Reprodução
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Um grande percurso entre os estudos e a graduação faz parte da vida de todo futuro médico. Seis anos debruçado em
livros e em horas de aulas práticas escondem a ansiedade, as dúvidas e o medo do que irá encontrar quando se despedir
da universidade. Como os alunos se preparam para este momento? Que apoio recebem da escola? Os professores cola-
boram? Há matérias específicas? Estas e outras questões foram respondidas pelos diretores das duas mais antigas fa-
culdades de medicina do estado, por docentes e pelos maiores interessados: aqueles que ainda estão em sala de aula.

Conforme o site ‘Escolas Médicas do Brasil’,
por ano, são oferecidas 243,41 mil vagas nos
267 cursos de medicina presentes em todos os
estados. Dessas, 3.442 estão em Minas Gerais,
divididas em 39 instituições. Ou seja, anualmen-
te, mais de três mil novos médicos enfrentam
as incertezas do mercado de trabalho e da car-
reira que irão construir. O presidente da Socie-
dade de Acadêmicos de Medicina de Minas Ge-
rais (Sammg) e aluno do décimo período da
Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas
BH), André Marins, afirma que é difícil, nos dias
atuais, fazer uma análise dos recursos ofereci-
dos, frente à proliferação constante das escolas
médicas. Isto significa que o aluno não conse-
gue avaliar como a instituição pode ajudá-lo,
visto que as dúvidas que surgem ao longo do
curso vão muito além das matérias curriculares
e da escolha da especialidade a seguir. Os es-
tudantes, por vezes, precisam, inclusive, de
apoio emocional.

Independente dos setores voltados para a
atenção ao discente e do modelo curricular, o
presidente da Sammg acredita que é preciso mais
para nortear o aprendiz de medicina: “A institui-
ção de ensino superior deve ter uma estrutura
física adequada e corpo docente qualificado para
formação de um médico generalista e em sua
completa acepção: qualidade técnica, moral, ética
e humanística”. Na opinião de Marins, isto é pos-
sível aliando o ensino à rede básica de saúde, on-
de são vividas experiências que nenhum livro
pode oferecer. Ele diz ser fundamental privilegiar
a interação com o Sistema Único de Saúde (SUS)

desde o primeiro período e dar ao acadêmico a
oportunidade de sedimentar suas habilidades
clínicas de forma prática ao longo do curso. As-
sim, o recém-formado chegaria menos inexpe-
riente ao mercado de trabalho. 

A presidente da Associação Brasileira das
Ligas Acadêmicas Médicas (Ablam) e aluna do
quinto ano da Faculdade de Medicina de Itajubá
(FMIt), Fernanda Wolf, acredita que as escolas,

algumas vezes, pecam no quesito ‘direcionar o
estudante’. Ela reflete que a faculdade deixa o
aluno, por conta própria, moldar o seu currí-
culo, sem qualquer auxílio ou indicação do ca-
minho a percorrer. “Muitas instituições preocu-
pam-se apenas com a qualidade do ensino, es-
trutura física, pontuações em provas que o Go-
verno exige, deixando de lado pequenas orien-
tações que poderiam auxiliar o egresso”, avalia.
Wolf é firme ao dizer que “a escola é a base de
todo o desenvolvimento do futuro médico” e
que essa deve direcioná-lo e apoiá-lo em suas
escolhas. “Palestras, worshops, cursos a cerca
das especialidades, dicas para ingressar na re-
sidência, esclarecimento de dúvidas jurídicas
após formado são alguns tópicos que considero
dever da universidade ensinar ao aluno, lem-
brando que este levará consigo o nome do local
onde se graduou.” 

A Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Minas Gerais (FM UFMG) tem, de
acordo com o diretor Tarcizo Afonso Nunes, o
Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Estu-
dantes da Faculdade de Medicina (Napem),
criado em 2004, com o objetivo de prevenir
problemas emocionais e ajudar os alunos a su-
perar tanto questões já existentes quanto difi-
culdades encontradas durante o curso. Já na Fa-
culdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
(FCMMG), segundo o diretor Neylor Pace Las-
mar, o estudante tem o diferencial de poder
avaliar os professores e de conversar ‘ao pé do
ouvido’, como uma ausculta médica, diretamen-
te com ele.

O diretor da Faculdade de Medicina da
UFMG (FM UFMG), Tarcizo Afonso Nunes, é
pragmático ao dizer que os estudantes de me-
dicina podem e devem ver os seus professores
como exemplos a serem seguidos. Durante os
seis anos de curso, segundo ele, o aluno tem a
chance de se aproximar dos docentes e, na
maioria das vezes, se apega a um deles. “O cur-
so de medicina é muito pesado e o discente en-
frenta dúvidas quanto ao seu destino. Nessas
horas o professor influência muito.” Em seus
38 anos de docência, Nunes acumula histórias
de longas conversas com os seus pupilos e lem-
branças da trajetória profissional daqueles que
o tiveram como mentor. “A quantidade de in-
decisos é enorme e ajudamos contando os prós
e os contras de cada especialidade.” Entre os
que decidiram pela mesma especialidade que
a sua, a cirurgia geral, está o presidente da As-
sociação Médica de Minas Gerais (AMMG), Lin-
coln Lopes Ferreira. Este reafirma a sua escolha
e lembra com carinho do período na Federal. 

Na Faculdade de Ciências Médicas de Minas
Gerais (FCMMG), Neylor Pace Lasmar que,
além de diretor, é professor titular da ortopedia,
explica que o futuro médico convive inicial-
mente com o básico e, com a evolução do cur-
so, lá pelo quarto ano, há disciplinas optativas
que ajudam a definir o que se deseja como es-
pecialidade. No entanto, Lasmar tem observado
em sua atuação como docente que, embora o
estudante vá amadurecendo durante os perío-
dos, a empatia com os professores pode falar
mais alto. “O aluno chega à faculdade por um
sonho e dizendo que acha bonito, por exemplo,
ser neurocirurgião. Mas no convívio diário com
o professor, descobre afinidades com ouras
áreas.” 

Sempre procurado por seus alunos, o pneu-
mologista pediátrico Cássio da Cunha Ibiapina
diz que ser professor nos dias de hoje é um ato
altruísta. “Sinto um certo desestímulo com a
docência por parte de muitos professores e
acredito que, aqueles que trabalham felizes e

com amor, são os que despertam a curiosidade
dos alunos e se tornam exemplos para eles. Sou
docente há quinze anos, sendo que há uma dé-
cada me dedico à Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, onde procuro me envolver nas di-
versas etapas da formação do profissional de
medicina”, expressa Ibiapina. 

Enquanto estudava na FM UFMG, o ex-pre-
sidente da Sociedade dos Acadêmicos de Me-
dicina de Minas Gerais (Sammg), Erickson Fer-
reira Gontijo, percebeu que havia professores
que fomentavam a discussão de como os do-
centes podem apoiar os discentes. “Via de regra,
são as discussões ditas mais chatas, burocráticas
e que, a princípio, ninguém se interessa. Mas aí,
nos primeiros meses após a formatura, os pro-
fissionais, na condição de ex-alunos, se deparam
com necessidades urgentes e acabam retoman-
do discussões negligenciadas quando em sala
de aula”, admite. 

Os professores podem se transformar em
exemplos! A afirmação é unanimidade entre os
entrevistados. Contudo, a presidente da Asso-
ciação Brasileira das Ligas Acadêmicas Médicas
(Ablam), Fernanda Wolf, pondera que o estu-
dante precisa aproveitar tudo o que a escola
puder lhe oferecer, incluindo o trabalho desem-
penhado pelas ligas acadêmicas existentes em
todo o país. “Somos, primordialmente, entida-
des estudantis que têm à sua frente um grupo
de alunos dedicados a se aprofundar em deter-
minado tema, atendendo aos princípios da ins-
tituição de ensino, pesquisa e extensão. As ligas
são de suma importância para o desenvolvi-
mento do acadêmico, pois configuram espaços
em que ele, ainda dentro da escola, possa atuar
junto à comunidade como agente de promoção
à saúde.” Wolf entende que isto complementa
os conhecimentos e técnicas, permitindo não
apenas o desenvolvimento científico, mas esti-
mulando o aluno como um todo, por meio do
trabalho em equipe, liderança, tomada de de-
cisões, educação continuada, para que se torne
um bom médico. 

ESPECIAL

Entre a sala de aula e o mercado de trabalho há um longo caminho
Professores exemplos

A presidente da Ablam, Fernanda Wolf, considera
que a escola é a base de todo o desenvolvimento
do futuro médico

Rizziani Santos Colucci

Clóvis Campos

Cursar medicina envolve responsabili-
dades, desafios, compromissos, ama-
durecimento, seriedade nos estudos e,
sobretudo, saber diferenciar momentos
de diversão da vida profissional. Diálogo
constante é primordial! Os centros e di-
retórios acadêmicos precisam buscar
voz ativa, envolvimento crítico e demo-
crático frente aos caminhos que culmi-
nam em seu curso, tanto nas mudanças
como nos processos propriamente di-
tos. O estudante precisa estar envolvido
e ser ouvido. A escola tem que corres-
ponder e levar em consideração as de-
mandas do corpo discente.” 

André Marins
Presidente da Sammg

Digo sempre que, daqui há seis anos,
quando as portas da universidade se abri-
rem, que procurem ser honestos e éticos.
Deixo claro que a relação médico-pacien-
te é o mais importante. Aproveitem tudo
o que a escola pode oferecer.” 

Tarcizo Afonso Nunes 
Diretor da FM UFMG

Para ser médico é necessário muito mais
do que conhecimento científico, empatia
pelos pacientes e força de vontade para
oferecer cuidado. Aquela velha história
do sacerdócio esta gerando ônus unica-
mente para os médicos  e diante disto,
devemos fortalecer a nossa atuação de-
bruçados na ética e no respeito. Deve-
mos acrescentar no arcabouço profis-
sional nossos direitos, deveres, limites
e possibilidades, honorários dignos, de-
fesa para os corretos e, com a mesma
energia, punição para os equivocados.” 

Erickson Ferreira Gontijo
Ex-presidente da Sammg

O profissional de medicina deve sempre
praticar: amar ao próximo e se dedicar
ao paciente; saber ouvir; e lembrar que
a medicina não acaba quando o aluno
forma e é isto o que diferencia um mé-
dico do outro.” 

Neylor Pace Lasmar
Diretor da FCMMG

Tente ser feliz naquilo que faz e defenda
que ganhar dinheiro na profissão é con-
sequência de um bom trabalho, inde-
pendente da área de escolha.”

Cássio da Cunha Ibiapina 
Professor da FM UFMG

Dicas
Para se somar aos 400 mil médicos exis-
tentes no Brasil, conforme dados de 2015
do Conselho Federal de Medicina (CFM),
estudantes e professores apontam suas
dicas aos futuros médicos. 

Faculdade x Aluno
Recém-formado pela FM UFMG e ex-presi-

dente da Sammg, Erickson Ferreira Gontijo, re-
vela que não tem notícias a cerca de matérias
específicas, na instituição na qual se formou e
nas demais, sobre qual a melhor estrada para o
egresso de medicina seguir. “As informações são
pulverizadas por alguns professores em suas
disciplinas ordinárias. A escola consegue uma
formação humana, holística, com grande em-
penho e dedicação científica e ao cuidado do
paciente. Porém, informa de maneira insuficiente
sobre o mercado de trabalho e as possibilidades
de atuação profissional”, pontua. [Leia matéria
na página 3].

O atual presidente, André Marins, comunga
dessa opinião e conta que a Sammg, em con-

junto com as entidades da categoria médica,
promove o aprimoramento da formação aca-
dêmica com eventos científicos, políticos, cul-
turais e sociais. Estudantes podem se filiar já no
primeiro período via Associação Médica de Mi-
nas Gerais (AMMG). Para ele, a escola não deve
ser eximida de seu papel fundamental, mas tam-
bém cabe ao aluno ser o protagonista de sua
formação: “Se ele tiver a real vocação para a
medicina, irá participar ativamente tanto das
atividades universitárias quanto das extracurri-
culares, sempre em busca do conhecimento e
atualização constante para ser um profissional
completo. Independentemente do que lhe é ofe-
recido na universidade, seja pública ou privada,
o estudo não deve se resumir a passar de ano”.

A presidente da Ablam. Fernanda Wolf, ad-
mite que os estudantes fazem várias descobertas
sozinhos, inclusive, a de que precisam buscar
um diferencial quanto aos demais colegas: “Pe-
quenos detalhes podem fazer a diferença em
um edital de residência, por exemplo”. 

Para o diretor da FM UFMG, Tarcizo Afonso
Nunes, recém-chegado à instituição de ensino,
o aluno precisa se sentir amparado já no primei-
ro dia. “Temos um acolhimento diferente com
uma palestra para apresentar a eles o que virá
pela frente. Procuramos levar em consideração
a origem do estudante que, ingressa pelo sistema
comum ou de prova única, ou ainda por meio
de cotas, pode vir de outras cidades e ficar longe
da família durante seis anos”, explica. 

O diretor da FM UFMG, Tarcizo
Afonso Nunes, explica que os
docentes contam aos alunos os
prós e os contras de cada
especialidade 

“

“

“

“

“
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ATUALIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO

Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. 16º Congresso Nacional Anamt, 14 a
19 de maio, Foz do Iguaçu, PR. Informações:
www.congressoanamt2016.com.br.

Medicina Física e Reabilitação – XXV Con-
gresso Brasileiro de Medicina Física e Rea-
bilitação, 25 a 27 de agosto, São José do
Rio Preto, São Paulo. Informações: www.ce-
nacom.com.br.  

Nefrologia – Pensar Mineiro: 28 de abril, 30
de junho, 25 de agosto e 27 de outubro, na
sede da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. Congresso Brasileiro de Nefrologia,
14 a 17 de setembro, Maceió, AL. Informa-
ções: www.ccmew.com. 

Neurocirurgia – Congresso Internacional de
Neurocirurgia, 11 a 14 de maio, Estoril, Por-
tugal. Informações: www.neuroiberia2016.pt.
Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, 6 a
10 de setembro, Brasília, DF. Informações:
www.neurocirurgia2016.com.br.

Neurologia – Simpósio ‘Complicações Neu-
rológicas na Infecção pelo Zika Vírus - His-
tória, Biologia, e Epidemia’, 7 de maio, na
sede da AMMG. Informações: (31) 3247
1628. XXVII Congresso Brasileiro de Neu-
rologia, 27 a 31 de agosto, Belo Horizonte.
Informações: www.neuro2016.com.br. 

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

Oftalmologia – Curso básico de Ciências Bá-
sicas em Oftalmologia de MG, 1º a 20 de
abril, na sede da AMMG. Informações: pro-
babilis.assessoria@gmail.com. XIV Con-
gresso Internacional de Catarata e Cirurgia
Refrativa, 1º a 4 de junho, São Paulo. Infor-
mações: www.brascrs2016.com.br. 60º
Congresso Brasileiro de Oftalmologia, 3 a
6 de setembro, Goiânia, GO. Informações:
www.cbo2016.com.br.

Ortopedia e Traumatologia – 16º Congresso
Brasileiro de Cirurgia do Joelho, 14 a 16
de abril, Salvador, BA. Informações:
www.sbcj.org.br. X Congresso Brasileiro de
Oncologia Ortopédica, 20 a 22 de abril, Foz
do Iguaçu, PR. Informações: www.oncolo-
giaortopedica.med.br. XXII Congresso Bra-
sileiro de Trauma Ortopédico, 5 a 7 de maio,
Maceió, AL. Informações: (16) 3967 1003.
XII Congresso Brasileiro de Ortopedia Pe-
diátrica, 26 a 28 de maio, Belo Horizonte.
Informações: www.cbop2016.com.br. 

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas do
departamento de Otorrinolaringologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647. 8TH
World Congress of  Facial Plastic Surgery, 11
a 14 de maio, Rio de Janeiro. Informações:
www.aborlccf.org.br/facialplastic2016. 

Patologia – Reuniões Científicas do departa-
mento de Patologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. XXIV Congresso Brasileiro de
Citopatologia, 20 a 22 de abril, Belém, PA. In-
formações: www.portalsbc.com.br/congresso. 

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

Pediatria – II Simpósio de Atualização em
Doenças Respiratórias na Infância e na Ado-
lescência, 29 e 30 de abril, Belo Horizonte.
Informações: www.smp.org.br. XI Congres-
so da Sociedade Latinoamericana de Neu-
mologia Pediátrica/XV Congresso Latinoa-
mericano de Fibrose Cística e XV Congresso
Brasileiro de Pneumologia Pediátrica, 13 a
16 de abril, Florianópolis, SC. Informações:
www.solanepppfcbrasil.com.br. 6º Simpósio
Internacional de Reanimação Neonatal, 14
a 16 de abril, Belo Horizonte. Informações:
www.simposioreanimacao2016.com.br. En-
contro Brasileiro de Endocrinologia Pediá-
trica, 26 a 28 maio, São Paulo. Informa-
ções: www.ebep.com.br. 14º Congresso
Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica,
22 a 25 de junho, Brasília, DF. Informações:
www.ctip2016.com.br. 16º Congresso Bra-
sileiro de Gastroenterologia Pediátrica, 29

de junho a 2 de julho, Vitória, ES. Informa-
ções: (41) 3022 1247. 

Pneumologia – Reuniões Científicas do de-
partamento de Pneumologia da AMMG. In-
formações: (31) 3213 3197. Curso de Atua-
lização, 30 de abril, na sede da AMMG. In-
formações: (31) 3213 3197.

Psiquiatria – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Psiquiatria da AMMG. Informa-
ções: (31) 3213 7457. XXXIV Congresso Bra-
sileiro de Psiquiatria, 16 a 19 de novembro,
São Paulo. Informações: www.cbpabp.org.br.

Radiologia – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Radiologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3227 8544. Jornada Mineira de
Neuroradiologia, 10 e 11 de junho, Belo Ho-
rizonte. X Congresso de Imanologia da Mu-
lher, 26 e 27 de agosto, Belo Horizonte. In-
formações: www.srmg.org.br. 45º Congresso
Brasileiro de Radiologia, 13 a 15 de outubro,
Curitiba, PR. Informações: www.cbr.org.br.

Reumatologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Reumatologia da AMMG. Infor-
mações: (31) 3247 1613. XXXIII XIX Congres-
so da Liga Panamericana de Associações de
Reumatologia,11 a 14 de abril, Cidade do Pa-
namá. Informações: www.panlar2016.org.br.
Congresso Brasileiro de Reumatologia, 24 a
27 de agosto, Brasília, DF. Informações;
www.reumatologia.com.br.

Tanatologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Tanatologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3247 1616. Curso Anual de Ta-
natologia e Cuidados Paliativos, início em
março, na sede da AMMG. Grupo de Aten-
dimento a Enlutados: março a abril, setem-
bro a outubro, na sede da AMMG. Informa-
ções: www.sotamig.com.br. 

Terapia Intensiva – Curso para residentes e es-
pecializandos em Terapia Intensiva, todas as
terças-feiras, na AMMG. Informações: (31)
3222 3172 ou www.somiti.org.br. Cursos:
ACLS – 16 e 17 de abril; Belo Horizonte; 18 a
21 e 23 e 24de abril, Belo Horizonte; 30 de

abril a 1º de maio, Belo Horizonte; 7 e 8 de
maio, Belo Horizonte e Guaxupé, MG, 14 e 15,
16 a 19 de maio, Belo Horizonte, 21 e 22 de
maio, Belo Horizonte, Montes Claros, MG e
Vitória da Conquista, BA; 23 e 29 de maio, Be-
lo Horizonte e Cataguases, MG; 2 e 3, Manaus,
AM; 4 e 5, Belo Horizonte e Manaus, AM; 7 e
8, 11 e 12, 13 a 16, Belo Horizonte; 18 e 19,
Belo Horizonte e Ponte Nova, MG; 26 e 28,
Belo Horizonte. PVMA – 15 e 16 de abril, Mon-
tes Claros, MG; 30 de abril a 1º de maio, Belo
Horizonte; 4 e 5 de junho, Belo Horizonte.
ATLS – 12 a 14 de maio e 16 a 18, Belo Ho-
rizonte. BLS – 27 de abril, Belo Horizonte; 21
e 22 de maio, Belo Horizonte. MAVIT – 16 e
17 de abril, Belo Horizonte; 30 de abril e 1º de
maio, Manaus, AM; 6 de maio, Ipatinga, MG;
14 de maio, Belo Horizonte; 20 e 21 de maio,
Goiânia, GO; 18 de junho, Belo Horizonte; 24
e 25 de junho. FCCS – 16 e 17 de abril, Belo
Horizonte. USPI – 7 e 8 de maio, Belo Hori-
zonte. ECTE – 21 e 22 de maio, Belo Horizonte.
Curso para residentes: aulas de março a no-
vembro. 6º Simpósio Somiti da liga acadêmica
de medicina intensiva e e 1º Simpósio multi-
profissional e interdisciplinar das ligas acadê-
micas de urgência e emergência e medicina,
31 de março e 1º de abril, Belo Horizonte.  7ª
Jornada Integração Somiti – Zona da Mata,
13 e 14 de maio, Muriaé, MG. 8ª Jornada In-
tegração Somiti – Sul de Minas, 5 e 6 de agos-
to, Pouso Alegre, MG. 9ª Jornada Integração
Somiti – Triângulo Mineiro, Uberlândia, MG.
10ª Jornada Integração Somiti – Nordeste, 30
de setembro a 1º de outubro, Governador Va-
ladares, MG. 11ª Jornada Integração Somiti
– Norte de Minas, 25 e 26 de novembro, Mon-
tes Claros, MG. 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. In-
formações: (31) 3247 1628. 13º Congresso
Brasileiro de Videocirurgia, 11 a 14 de
maio, São Paulo. Informações: www.so-
bracil.org.br/congresso2016.

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

Anestesiologia – 10º Jornada Metropolitana
de Anestesiologia, 8 e 9 de abril, Belo Hori-
zonte. Informações: www.samg.org.br. Jor-
nada de Anestesiologia do Sudeste Brasilei-
ro, 15 a 17 de julho, Vitória, ES. 63º Con-
gresso Brasileiro de Anestesiologia, 10 a 14
de novembro, Brasília, DF. 

Angiologia e Cirurgia Vascular – Reuniões
científicas do departamento de Angiologia e
Cirurgia Vascular da AMMG. Informações:
www.sbacvmg.com.br ou (31) 3213 0572.
Congresso Internacional de Cirurgia Endo-
vascular, 13 a 16 de abril, São Paulo. Infor-
mações: (11) 3262 1158. Simpósio Interna-
cional de Cirurgia Endovenosa, 29 e 30 de
abril, São Paulo. Informações: (11) 3078
4421. XIV Encontro Mineiro de Angiologia e
Cirurgia Vascular, 9 a 11 de junho, Tiradentes,
MG. Informações: www.emacv2016.com.br.
VII Congresso Brasileiro de Ecografia Vascu-
lar, 7 a 10 de setembro, Belo Horizonte. In-
formações: www.sbacvmg.com.br. 

Cancerologia – 8° Simpósio Internacional de
Atualização em Câncer de Mama, 19 a 21 de
maio, Fortaleza, BA. Informações: (71) 2107
9684. Ganepão 2016, 15 a 18 de junho, São
Paulo. Informações: www.ganepao.com.br. 

Cardiologia – XIX Curso prático de eletrocar-
diografia, 11 a 14 de abril; Curso nacional de
reciclagem em cardiologia, 7 a 10 de setembro
e Curso de incentivo à pesquisa e produção
cientifica da Sociedade Mineira de Cardiologia,
18 de junho e 22 de outubro. V Fórum de De-
fesa Profissional e II Workshop sobre Gestão
de Carreira do Cardiologista, 12 de maio. XXVI
Congresso da Sociedade Mineira de Cardio-
logia, 7 a 9 de julho. Informações: www.con-
gressomineirodecardio.com.br. IV Jornada
Mineira de Cardiologia, 7 e 8 de outubro, IV
Simpósio de Imagem Cardiovascular e X Sim-
pósio Ecocardiografia da Sociedade Mineira
de Cardiologia, 4 e 5 de novembro, Belo Ho-
rizonte. Informações: www.smc.org.br. 71º

Congresso Brasileiro de Cardiologia, 23 a 25
de setembro, Fortaleza, CE. Informações:
www.congresso.cardiol.br.

Cirurgia de Mão – 36º Congresso Brasileiro
de Medicina de Mão, 26 a 28 de maio, São
Paulo. Informações: www.mao2016.com.br.

Cirurgia Pediátrica – XXXIV Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia Pediátrica, 13 a 17 de no-
vembro, Campo Grande, MS. Informações:
www.cipe.org.br. 

Cirurgia Plástica – 21º Jornada Mineira de Ci-
rurgia Plástica, 6 a 8 de outubro, Belo Ho-
rizonte. Informações: www2.cirurgiaplasti-
ca.org.br. 53º Congresso Brasileiro de Ci-
rurgia Plástica, 11 a 15 de novembro, For-
taleza, CE. Informações: www2.cirurgiaplas-
tica.org.br. 

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

Coloproctologia – Reuniões científicas do
departamento de Coloproctologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.smcprocto.com.br. 65º Congresso Bra-
sileiro de Coloproctologia, 9 a 11 de outubro,
São Paulo. Informações: www.sbcp.org.br.

Dermatologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Dermatologia da AMMG: 6 de
agosto e 1º de outubro. Jornadas científicas:
13 e 14 de maio, 18 e 19 de novembro. In-
formações: (31) 3247 1627. XXVIII Congres-
so Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, 20
a 23 de abril, Rio de Janeiro. Informações:
www.sbd.org.br. I Simpósio de Dermatosco-
pia/Imagem e Melanoma Day da Sociedade
Brasileira de Dermatologia, 13 a 14 de maio,
São Paulo. Informações: www.sbd.org.br. VIII
Simpósio Nacional de Psoríase, 30 de junho,
São Paulo. Informações: www.sbd.org.br. I
Simpósio Internacional de Cabelos e Unhas
da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 22
a 23 de julho, Belo Horizonte. Informações:
www.sbd.org.br. 8º Teraderm, 1 e 2 de julho,
São Paulo. 71º Congresso Brasileiro da So-

ciedade Brasileira de Dermatologia, 7 a 10 de
setembro, Porto Alegre, RS. Informações:
www.sbd.org.br. 

Endocrinologia e Metabologia – Educação
médica continuada do departamento de En-
docrinologia e Metabologia da AMMG. Infor-
mações: (31) 3247 1605. Endo 2016, 1º a 4
de abril, Boston, EUA. Informações: www.en-
docrine.org/endo-2016.

Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas do
Departamento de Endoscopia Digestiva da
AMMG. informações: (31) 3247 1647 ou
www.sobedmg.org.br. Jornada de Gastroen-
terologia e Endoscopia Digestiva do Leste Mi-
neiro, 1º e 2 de abril, Governador Valadares,
MG. Informações: (31) 3247 1647 ou www.so-
bedmg.org.br.  X Simpósio Internacional de
Endoscopia Digestiva, 5 a 7 de maio, Campo
Grande, MS. Informações: www.sied.org.br. 

Gastroenterologia – Reuniões científicas do
departamento de Gastroenterologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sgnmg.org.br. Jornada de Gastroen-
terologia e Endoscopia Digestiva do Leste
Mineiro, 1º e 2 de abril, Governador Valada-
res, MG. Jornada de Gastroenterologia e En-
doscopia Digestiva do Norte de Minas, 13 e
14 de maio, Montes Claros, MG. Jornada de
Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
da Zona da Mata, 10 e 11 de junho, Juiz de
Fora, MG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sgnmg.org.br. II Encontro Minas Rio
de Hepatologia, 15 a 16 de setembro, Juiz
de Fora, MG. Informações: www.sbhepato-
logia.org.br. XV Semana Brasileira do Apa-
relho Digestivo, 29 de outubro a 2 de no-
vembro, Belo Horizonte. Informações:
www.sbad.org.br. 

Geriatria e Gerontologia – Reuniões científi-
cas do departamento de Geriatria e Geron-
tologia da AMMG. Informações: (31) 3247
1640. XX Congresso Brasileiro de Geriatria
e Gerontologia, 8 a 11 de junho, Fortaleza,
CE. Informações: www.cbgg2016.com.br

Ginecologia e Obstetrícia – IV Colpominas, 8 e

9 de abril, Belo Horizonte. Informações: (31)
3291 9899 ou www.colpominas.com.br. IX
Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrí-
cia, 11 a 14 de maio, Belo Horizonte. Informa-
ções: (31) 3291 9899 ou www.cmgo.com.br.
IX Congresso Brasileiro de Climatério e Me-
nopausa, 19 a 21 de maio, São Paulo. Infor-
mações: www.menopausa.org.br.  XIV Con-
gresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecolo-
gia da Infância e Adolescência, 25 a 28 de
maio, Campo Grande, MS. Informações:
(67) 3042 2131. 

Hemoterapia – XX Congresso da Sociedade
Brasileira de Transplante de Medula Óssea,
24 a 27 de agosto, Fortaleza, CE. Informa-
ções: www.sbtmo2016.com.br. 

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

Infectologia – Reuniões científicas do departa-
mento de Infectologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br. 

Mastologia – Reuniões do Grupo Multidisci-
plinar de Estudos em Câncer de Mama, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3247 1613.
Jornada Brasileira de Oncoplástica, 29 de
abril a 1º de maio, São Paulo. Informações:
www.sbmastologia.com.br.

Medicina da Família e Comunidade – 21º
Conferência Mundial de Médicos da Família
da Wonca, 2 a 6 de novembro, Rio de Ja-
neiro. Informações: www.wonca2016.com.

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 – Reu-
niões científicas mensais do departamento
de Medicina do Exercício e do Esporte da
AMMG. Informações: (31) 3247 1605. 34º
Congresso Mundial de Medicina do Esporte,
29 de setembro a 2 de outubro, Istambul,
Turquia. Informações: www.fims2016.org.br.

A G E N D A  C I E N T Í F I C A

O IX Congresso Mineiro de Gi-
necologia (CMGO 2016) acontece,
nos dias 11 a 14 de maio, em Belo
Horizonte (MG). Serão oferecidos
sete cursos de atualização, 13 con-
ferências e 24 mesas redondas,
abordando temas de grande rele-
vância para a especialidade. Estão
confirmadas a presença de convi-
dados internacionais, ao lado dos
professores brasileiros, comparti-
lhando suas experiências e conhe-
cimentos com ginecologistas, obs-
tetras e oncologistas, não só de Mi-
nas, mas também de outros Esta-

dos. Serão oferecidos cursos sobre
climatério, colposcopia, obstetrícia,
ginecologia e sexologia. Os traba-
lhos podem ser enviados até o dia
11 de abril. Os temas podem ser
escolhidos na área da ‘assistência

obstétrica de risco habitual e peri-
natologia’, ‘ginecologia infanto pu-
beral’, ‘planejamento familiar’, ‘re-
produção humana’, dentre outros.
Mais informações: (31) 3291 9899
ou www.cmgo.com.br.

IX CMGO 2016 acontece em Belo Horizonte
Reprodução

Belo Horizonte sedia nos dias
sete a nove de julho, em Belo Hori-
zonte, o 26º Congresso da Socieda-
de Mineira de Cardiologia. Com o
tema central: ‘Aprimorando as de-
cisões clínicas e o tratamento das
doenças cardiovasculares’; profes-
sores, pesquisadores e especialistas
do estado e de outras regiões do

país trarão o que há de mais moder-
no na área. Mesas redondas com
grandes discussões de casos, confe-
rências e workshops são algumas das
atividades programadas durante o
evento. O encontro é aberto a car-
diologistas, médicos de outras espe-
cialidades, residentes, acadêmicos e
profissionais da saúde que lidam di-

retamente com os cuidados cardio-
lógicos. Durante o congresso serão
premiados os melhores trabalhos
das categorias. Os resumos aprova-
dos serão ainda publicados na ver-
são eletrônica dos Arquivos Brasilei-
ro de Cardiologia. Mais informa-
ções: (31) 3247 6839 ou www.con-
gressomineirodecardio.com.br.

Cardiologistas reúnem-se em congresso
Nos dias cinco a sete de maio

será realizado, em Campo Grande
(MS), o X Simpósio Internacional de
Endoscopia Digestiva da Sociedade
Brasileira de Endoscopia Digestiva
(Sobed). Além da abordagem cien-
tífica está programado o curso ‘Tes-
te Seus Conhecimentos’ que tem
como objetivo promover a revisão

de condutas baseadas em evidên-
cia. Outra atração é o Save (Suporte
Avançado em Endoscopia Digesti-
va), com foco em preparar o endos-
copista para a abordagem das in-
tercorrências durante o ato endos-
cópico. Serão debatidos ainda a ‘co-
lonoscopia do dia a dia’, ‘terapêutica
endoscópica’, ‘o papel da endosco-

pia no intestino delgado’, dentre ou-
tros temas. Também acontece, em
paralelo, o Simpósio de Enferma-
gem em Endoscopia Digestiva, com
uma programação voltada para os
aspectos do manuseio dos equipa-
mentos e acessórios em atendimen-
to às normas técnicas legais. Mais
informações: www.sied.org.br.

Internacional de Endoscopia Digestiva

Reabilitação, tecnologia e cida-
dania: desafio do século XXI é o tema
central do XXV Congresso Brasileiro
de Medicina Física e Reabilitação. O
evento acontece de 25 a 27 de agos-
to, em São José do Rio Preto (SP). Es-
tarão presentes os maiores especia-
listas desta área do Brasil, além de
convidados internacionais. Serão
oferecidas jornadas, workshops e cur-
sos ‘hands-on’, além de grandes con-
ferências. Dentre os principais tópi-
cos estão a ‘dor crônica’, ‘envelheci-
mento e deficiência’, ‘esporte e defi-
ciência’, ‘espaticidade’, ‘lesão encefá-
lica adquirida’, ‘lesão medular’ e ‘ro-
bótica em reabilitação’. O evento é
mutidisciplinar e conta ainda com
encontros voltados para educadores
físicos, fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais. Os temas livres, pôs-
teres e casos clínicos podem ser en-
viados até o dia 1º de julho. Mais in-
formações: www.cenacon.com.br/
eventos/2016/medicina-fisica.

Acontece em Tira-
dentes (MG), de nove a
11 de junho, o XIV En-
contro Mineiro de An-
giologia e Cirurgia Vas-
cular. Especialistas reú-
nem-se para debater as
novidades em trata-
mentos, medicamentos
e pesquisas recentes. Os
temas, apresentados
por médicos de projeção no cená-
rio mineiro e nacional, acontecem
em torno das ‘varizes em membros
inferiores’, ‘trombose venosa’, ‘doen-

ça da aorta e ilíaca’, ‘imagem vascu-
lar’, ‘fleboestética’, dentre outros. Os
participantes poderão discutir ainda
um pouco mais sobre as perspecti-

vas futuras em torno da
especialidade. Haverá
um espaço reservado
para colóquios sobre
‘defesa profissional’ e os
principais desafios da
carreira. Além de gran-
des nomes do estado, já
estão confirmadas tam-
bém a presença dos
mestres Bruno Freitas

(Alemanha); Francisco Humberto
Maffei e Marcelo Matiello, ambos
de São Paulo. Mais informações:
www.emacv2016.com.br.

Mineiro de Angiologia e Cirurgia Vascular
Reprodução

Brasileiro de
Medicina Física e
Reabilitação

Neurocirurgiões de diversas re-
giões do Brasil discutem, nos dias
seis a dez de setembro, as atualida-
des da área durante o XXXI Con-
gresso Brasileiro de Neurocirurgia.
O encontro acontece em Brasília e
tem como debate principal ‘A qua-
lidade de vida’. Além de simpósios,
conferências, mesas redondas, tam-
bém serão oferecidos cursos pré-
congresso sobre ‘anatomia e abor-
dagens em neurocirurgia’, ‘base de
crânio’, ‘coluna’, ‘funcional’, ‘nervo
periférico’, ‘oncologia’, ‘pediatria’,
‘trauma’ e ‘vascular’. Dentre os con-
vidados internacionais já estão con-
firmados especialistas da Alema-
nha, Argentina, Espanha, Estados
Unidos da América e França. A sub-
missão dos trabalhos será feita até
o dia 30 de abril. O evento é vol-
tado a neurocirurgiões, acadêmi-
cos, residentes e profissionais em
áreas correlatas. Mais informações:
www.neurocirurgia2016.com.br.

Neurocirurgia
em debate no
Planalto Central
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POSSESPOSSES

Sociedades apresentam novas diretorias
O Jornal da AMMG apresenta os médicos dos departamentos científicos da Associação Médica de Minas Gerais, que
tomaram posse recentemente. A seção é publicada anualmente, na edição fevereiro/março, pelo nono ano consecutivo.

ANGIOLOGIA

Tomou posse, no dia três de dezembro de
2015, a nova diretoria da Sociedade Brasileira
de Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional
Minas Gerais (SBACV-MG). Na primeira fileira
da esquerda para a direita: Josualdo da Silva
(vice-presidente), Daniel Mendes Pinto (presi-
dente), Júlio Yepes (vice-secretário). Na fileira
de cima, da esquerda para a direita: Bruno Lima
de Castro (vice-tesoureiro), Mateus Cristino
(secretário), Paulo Bastianetto (tesoureiro) e
Bruno Naves (diretor de patrimônio). Fazem
parte da diretoria ainda: Rodrigo Moreialvar
(diretor científico), Luiz Ronaldo Pereira (vice-
diretor científico), Túlio Pinho Navarro (diretor
de comunicação), Ana Cristina Albricker (vice-
diretora de comunicação), Gustavo Murta (di-
retor de defesa profissional) e Ricardo Soffiatti
Oliveira (vice-diretor de defesa profissional). 

ANESTESIOLOGIA

Integram, desde o dia 30 de janeiro, os novos diretores da Sociedade de Anestesiologia de Minas
Gerais (Samg) para o biênio 2016/2017. Da esquerda para a direita: Fábio Maciel Rosa Pereira (2º
secretário), Juarez Lopes da Silva Júnior (diretor social), Rômulo Augusto Pinheiro (1º tesoureiro),
Michelle Nacur Lorentz (presidente), Renato Hebert Guimarães Silva (1º secretário), Cláudia Helena
Ribeiro da Silva (vice-presidente) e Antônio Carlos Aguiar Brandão (diretor científico). Também faz
parte da diretoria, Flávia Quintão Silva Belém (2º tesoureira).   

CIRURGIA VÍDEO-ENDOSCÓPICA 

No dia nove de dezembro de 2015, a diretoria da Sociedade Brasileira de Vídeocirurgia - Capítulo de
Minas Gerais (Sobracil-MG) reuniu-se para a cerimônia de posse. Na nova gestão 2016/2017, da es-
querda para a direita: Ricardo Hissashi Nishimoto (integrante do conselho fiscal), Leonardo Gomes
Lopes (integrante do conselho fiscal), Pedro Romanelli de Castro (integrante do conselho fiscal), Fer-
nando Augusto de Vasconcelos  Santos (presidente), Lycia Tobias Lacerda (secretária), Juliano Alves
de Figueiredo (vice-presidente), Délzio Salgado Bicalho (tesoureiro), Maria Alice Lopes Pereira (suplente)
e Sergio Simões  de Souza (suplente). Ainda faz parte da diretoria, Luiz Gonzaga Torres Júnior (suplente). 

MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE

Assumiram no dia 28 de novembro de 2015, os novos diretores da Sociedade Mineira do Exercício e
do Esporte (Smexe), para o triênio 2015/2018. Da esquerda para a direita: João Antônio da Silva Júnior
(diretor científico), Ronaldo Lopes Cançado (comissão do interior), Carlos Eduardo Reis da Silva (diretor
de defesa profissional), Marconi Gomes da Silva (secretário geral), Silvio Musman (presidente), Saulo
Peconick (diretor de comunicação), Ricardo Pereira Borges (diretor financeiro) e Gustavo Lucas (comissão
científica). Também integram a gestão: Haroldo Christo Aleixo (vice-presidente), Fabrício Bertolini (diretor
comercial), Behnam Talebipour (comissão de mídias) e Gustavo Lucas (comissão científica).

CIRURGIA CARDIOVASCULAR

Assumiram a diretoria
da Sociedade Mineira
de Cirurgia Cardiovas-
cular (SMCCV), no dia
22 de janeiro, para o
biênio 2016/2017. Da
esquerda para a direi-
ta: Luciano Matar Mi-
randa (tesoureiro) e
Luiz Cláudio Moreira Lima (presidente). Integram tam-
bém: Herbert Coelho Hortmann (secretário), Maurício
de Castro Gomes (vice-presidente), Carla de Oliveira
(conselho deliberativo), Charles Simões (conselho de-
liberativo), Antônio Roquete Reis Filho (conselho deli-
berativo), Leonardo de Oliveira Souza (representante
no departamento pesquisas experimentais – Depex) e
Giancarlo Grossi Mota (representante no departamento
de estimulação cardíaca artificial – Deca).

CARDIOLOGIA

Representam desde o dia 22 de janeiro, para o biênio 2016/2017, os novos diretores da Sociedade
Mineira de Cardiologia (SMC). Da esquerda para a direita: Evandro Guimarães de Souza (diretor de
prevenção de saúde cardiovascular/Funcor), Thiago da Rocha Rodrigues (diretor financeiro), Odilon
Gariglio Alvarenga de Freitas (diretor científico), José Carlos da Costa Zanon (presidente), Carlos
Eduardo de Souza Miranda (vice-presidente), Epotamenides Maria Good God (diretor administrativo)
e Henrique Patrus Mundim Pena (diretor de qualidade assistencial). Também compõe a diretoria,
Carlos Henrique Garcez de Carvalho (diretor de comunicação).

CIRURGIA PLÁSTICA 
Tomaram posse, no dia quatro de
dezembro de 2015, os novos inte-
grantes da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica – Regional Minas
Gerais (SBCP-MG) para a gestão
2016/2017. Da esquerda para a di-
reita: Roberto Polizzi (tesoureiro),
Marcelo Versiani (presidente) e Al-
fonso Sempertegui (secretário).

ACADÊMICOS

No dia 11 de dezembro de 2015, tomaram
posse para a gestão 2015/2016, os novos di-
retores da Sociedade dos Acadêmicos de Me-
dicina de Minas Gerais (Sammg). Sentados
na primeira fileira, da esquerda para a direita:
Júlia Santos de Alencar (diretora de relações
externas), Flávia Jácome (tesoureira). Na se-
gunda fileira: Juliana Alves da Silva (secretária
geral) e Luiza Sarsur Ribeiro(diretora cultural).
Em pé, da esquerda para à direita: Bruno An-
drade Mello Teixeira de Oliveira (diretor cien-
tífico), André Luiz Monteiro dos Santos Marins
(presidente) e José Yago Dias de Souza (di-
retor de educação médica). Também compõe
a diretoria, a estudante Laura Drummond No-
gueira (diretora de comunicação).

MEDICINA DA FAMÍLIA 
E COMUNIDADE

Diretores estão à frente, desde 29 de maio de
2015, da Associação Mineira de Medicina da
Família e Comunidade (AMMFC)  para o biênio
2015/2017. Na foto da esquerda para a direita:
Ricardo Alexandre da Silva (secretário geral),
Guilherme Bruno de Lima Júnior (presidente)
e Júlio César Rocha Nunes (vice-presidente).
Integram também a gestão: Ruth Borges Dias
(tesoureira), Igor de Oliveira Claber Siqueira
(diretor científico) e Waldomiro Reis Júnior (di-
retor cultural).

NEUROLOGIA E 
PSIQUIATRIA INFANTIL

Integram, desde o dia três de setembro de
2015, a gestão 2015/2017 da Associação Bra-
sileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil – Re-
gional Minas Gerais (Abenepi-MG), da esquer-
da para a direita: Christovão de Castro Xavier
(1º tesoureiro), Valéria Loureiro Rocha (secre-
tária geral), Karina Soares (2ª tesoureira), Si-
mone Cláudia Facuri Lopes (vice-presidente)
e Rodrigo Carneiro Campos (presidente). Com-
põe também a diretoria: Leandro Fernandes
Malooy Diniz (2º secretário), Marli Marra An-
drade (tesoureiro geral) e Walter Camargos Jú-
nior (1º secretário).  

Clóvis Campos

Clóvis Campos
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JB Costa

Douglas Barbosa

Dúnia Catelli

NEUROCIRURGIA

Integram a diretoria da Sociedade Mineira de
Neurociruriga, desde o dia três de fevereiro,
gestão 2016/2018, os médicos: José Aloysio
da Costa Val (presidente), Roberto Alexandre
Dezena (vice-presidente), Marcello Penholate
Faria (1º tesoureiro), Audrey Beatriz Santos
Araújo (2º tesoureiro), Rodrigo Moreira Faleiro
(1º secretário) e Ricardo Sacramento de An-
drade (2º secretário). 

NEUROLOGIA
Tomou posse no dia 25 de setembro de 2015,
a nova gestão da Sociedade Mineira de Neu-
rologia (SMN). Integram, durante o período de
2015/2019, os diretores, da esquerda para a di-
reita, em pé: Rogério Zenóbio Darwich (presi-
dente) e Leonardo Cruz de Souza (vice-presiden-
te). Sentados: Mauro Eduardo Jurno (secretário
executivo) e Maria do Carmo de Vasconcellos
Santos (tesoureira). Fazem parte também: Ro-
samaria Peixoto Guimarães (conselho delibera-
tivo fiscal), Elizabeth Regina Comini Frota (con-
selho deliberativo fiscal), Eduardo Leite Ribeiro
do Valle (conselho deliberativo fiscal), Leopoldo
Antônio Pires (conselho deliberativo fiscal) e José
Luiz Welffort (conselho deliberativo fiscal). 

PEDIATRIA
Tomou posse, no dia 26 de novembro, a nova
diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria
(SMP), para a gestão 2015/2018. Da esquerda
para a direita, sentados: Maria do Carmo Bar-
ros de Melo (presidente) e Salvador Henrique
Ceolin (1º tesoureiro). Em pé, da esquerda pa-
ra a direita: Marisa Lages Ribeiro (vice-presi-
dente), Andréa Chaimowicz (secretária geral)
e Vânia Nunes Viotti Parreira (1ª secretária).
Integram ainda a diretoria: Oswaldo Trindade
Filho (2º secretário), Giane Marques Barbosa
Chaves (2ª tesoureira).

Clóvis Campos
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Arquivo Sobracil-MG

Arquivo Smexe
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O associativismo da classe mé-
dica mineira teve início em 1899,
com a criação da ‘Sociedade de
Medicina, Cirurgia e Farmácia’. Já
em 1939, estavam em funciona-
mento, na capital mineira, algumas
associações especializadas como
a Sociedade Mineira de Dermato-
logia e Sifilografia, Sociedade de
Oftalmologia, Sociedade Mineira
de Tuberculose e Sociedade de Bio-
logia de Minas Gerais. 

A partir do envolvimento de
suas lideranças e reuniões frequen-
tes, desenvolveram atividades cien-
tíficas, políticas e sociais, ações pro-
pulsoras para a criação da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais
(AMMG), em janeiro de 1946.
Desde então, os departamentos
científicos constituem pilares im-
portantes na vida da entidade. A
Sociedade Mineira de Pesquisas Clí-
nicas, hoje departamento de Pato-
logia Clínica, foi a responsável por
reunir os especialistas da capital e
estudar o plano de organização da
AMMG, agregando todos os mé-
dicos em um único local.

O atual presidente, Leonardo
de Souza Vasconcellos, ressalta
que a união de esforços, que re-
sultou na revitalização da AMMG
em 1948, traduz bem o que é a Pa-
tologia Clínica. “Embora sejamos
pequenos em números de associa-
dos, situados na posição 39 (0,5%)
do ranking das especialidades mé-
dicas, somos capazes de interagir
com as demais.” Vasconcellos
acrescenta que o departamento
acompanha o contínuo desenvol-
vimento científico e tecnológico
da medicina, contribuindo com o
ensino da solicitação racional e in-
terpretação adequada dos testes

laboratoriais. Segundo ele, estima-
se que mais de 60% das decisões
médicas são baseadas em exames
complementares de diagnóstico,
o que traduz o relevante papel da
patologia clínica na prática assis-
tencial. “Nesses 70 anos de histó-
ria da Associação Médica e nos
próximos, cabe a nós continuar-
mos incentivando e promovendo

a interação entre as demais socie-
dades”, conclui. 

O diretor e coordenador cien-
tífico da Sociedade Brasileira de
Dermatologia – Regional MG
(SBD-MG), Marcelo Grossi Araújo,
relembra que a Sociedade foi uma
das pioneiras junto à criação da
AMMG e, desde então, parceira
em prol da educação continuada

e de melhores condições de traba-
lho para a classe médica. “Ainda
hoje, temos presença marcante na
entidade. Somos mais de 600 es-
pecialistas associados distribuídos
em todo o estado. Muitos dos nos-
sos dermatologistas participaram
de várias diretorias da Associação
Médica ao longo dos anos. Além
de intensa atividade científica em
reuniões específicas da especiali-
dade, interdisciplinares, congressos
e simpósios, tanto na capital quan-
to no interior, ambas mantêm fir-
mes seus compromissos com o
exercício e a defesa profissional.”

Atualmente são 46 departa-
mentos ativos e nove inativos, sen-
do 41 abrigados na sede da Asso-
ciação. As sociedades de especia-
lidades respondem por grande
parte dos eventos promovidos
anualmente no Centro de Conven-
ções e Eventos da AMMG, partici-
pam de congressos em todo o país
e exterior, além de vasta produção
científica de excelência. 
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70 ANOSPOSSES

Especialidades enriqueceram história
Fotos: Clóvis Campos

Arquivo Sbot-MG

Douglas Barbosa

Luiz Fernando Carvalho

Clóvis Campos

Para Leonardo Vasconcellos, o departamento de Patologia Clínica sempre
promoveu a interação entre as especialidades nos 70 anos de história 

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

Dia 19 de janeiro, a AMMG completou 70
anos. A atual diretoria se reuniu com os ex-pre-
sidentes, presidentes de filiadas, sociedades de
especialidades, instituições representativas da
classe médica e de ensino. O objetivo foi regis-
trar a data, homenageando os médicos que
participaram de toda a trajetória de lutas da
entidade e se mantêm empenhados para a
construção desta história. 

Durante o encontro, foi lançada a campa-
nha ‘Este é o nosso tempo’, que visa mostrar
que além de sólida e experiente, é bastante
atual, atenta às necessidades da classe médica.
Conheça o vídeo!

Encontro celebra 70 anos

PNEUMOLOGIA

Desde 18 de agosto de 2015, estão à frente da gestão 2015/2017, os
novos integrantes da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia To-
rácica (SMPTC). Da esquerda para a direita, na primeira fileira: Ana Cristina
de Carvalho Fernandez Fonseca (secretária geral), David Vogel Koza (pre-
sidente), Júnia Gontijo Figueiredo (secretária adjunta), Ednei Pereira Gui-
marães (tesoureiro). Na fileira de cima, da esquerda para a direita: Rodrigo
Luís Barbosa Lima (vice-presidente), Maurício Meireles Góes (diretor de
divulgação e defesa profissional) e Virginia Pacheco Guimarães (diretora
de assuntos científicos). 

TERAPIA INTENSIVA 

Em 1º de janeiro, assumiu a nova diretoria da Sociedade Mineira de Terapia
Intensiva (Somiti), para a gestão 2016/2017. Da esquerda para a direita:
Leandro Braz de Carvalho (secretário Geral), Frederico Rodrigues Anselmo
(2º tesoureiro), Jorge Luiz da Rocha Paranhos (diretor científico), Amarílis
Batista Teixeira (vice-presidente), Hugo Corrêa de Andrade Urbano (pre-
sidente) e Rogério de Castro Pereira (1º tesoureiro). 

UROLOGIA 

Tomou posse, no dia 27 de novembro de 2015, a nova diretoria da So-
ciedade Brasileira de Urologia – Regional Minas Gerais (SBU-MG), para
a biênio 2016/2017. Da esquerda para direita: Luciano Pousa Cartafina
(delegado), Bruno Mello Rodrigues (1º secretário gestão 2014/2015),
José David Kartabil (1º tesoureiro), Walter Luiz Ribeiro Cabral (1º secre-
tário), Lucas Mendes Nogueira (presidente), André Lopes Salazar (Editor
Revista Urominas), Arilson de Sousa Carvalho Júnior (2º tesoureiro), Ro-
gério Saint Clair Pimentel Mafra (Co-editor Revista Urominas), Pedro Ro-
manelli de Castro (vice-presidente). Ainda fazem parte desta gestão: José
Murillo Bastos Netto (segundo secretário), José David Kartabil (primeiro
tesoureiro), Marcelo Miranda Salim (delegado), Danielo Garcia de Freitas
e Rafael da Silveira de Castilho Jacob (suplentes de delegado). 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Integrantes da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Re-
gional Minas Gerais (Sbot-MG), gestão 2016, tomaram posse no dia 29
de dezembro de 2015. Da esquerda para a direita: Marcos Cenni (tesou-
reiro), Cristiano Menezes (secretário adjunto), Carlos César Vassalo (vi-
ce-presidente), Marco Túlio Caldas (presidente), Robinson Esteves (se-
cretário geral) e Otaviano Oliveira (tesoureiro adjunto).  

PATOLOGIA

Assumiram, no dia 21 de
novembro de 2015, os no-
vos diretores da Associa-
ção dos Patologistas do
Estado de Minas Gerais,
para a gestão 2015/2017.
Da esquerda para a direita:
Maurício Buzelin Nunes
(1º secretário). Gil Patrus
Mundim Pena (presidente) e Agostinho Pinto Gouvêa (tesoureiro). Tam-
bém fazem parte da diretoria: Rodrigo Assis de Paula (vice-presidente)
e Paulo Guilherme de Oliveira Sales (2º secretário).
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Em noite de comemoração dos 70 anos, médicos se
reuniram na sede da AMMG 



A Associação Médica de Viço-
sa iniciou o calendário referente às
reuniões da União das Regionais
da Zona da Mata (Urezoma). O
encontro aconteceu na sede da en-
tidade dia 19 de março. 

A programação contou com as
palestras: ‘Zika, dengue e chikungu-
nya’, com o infectologista e intensi-

vista, Cristiano Ribeiro, seguida do
‘Panorama atual da profissão médi-
ca’, com o presidente da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
Lincoln Lopes Ferreira, e o conse-
lheiro do Conselho Regional de Me-
dicina de Minas Gerais (CRM MG),
João Batista Gomes Soares. 

O presidente da Urezoma, Ma-

noel Torres Neves Neto, disse que
este ano é especial, pois serão co-
memorados os 50 anos de nasci-
mento do grupo, em setembro, em
Carangola. “Nossa União se man-
tém ativa, vibrante e produtiva. Sua
grandeza se faz com a atuação de
todos e apoio das entidades repre-
sentativas da classe médica.”
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AMV

Filiada atua de formas expressiva junto à comunidade com orientações,
palestras e simpósios

AMV recebe título de Utilidade Pública

Viçosa inicia Urezoma 2016

  

O que estou lendo

“Como não admi-
rar um senhor que aos 49
anos escolhe mudar a sua
vida começando a cor-
rer? Ele é Drauzio Varella,
agora com mais de 70
anos, e continua corren-
do maratonas. O livro
une de modo incrível
duas coisas pelas quais

sou apaixonada: esporte e medicina.”

Fotos: Clóvis Campos

“O livro narra a histó-
ria de grandes persona-
gens brasileiros mostran-
do o legado que deixa-
ram na cidade de Paris. O
autor refaz a relação entre
a Cidade Luz e figuras co-
mo D. Pedro I, Santos Du-
mont, D. Pedro II, Villa-Lo-
bos, Lúcio Costa e Oscar

Niemeyer, assim como a influência do Positivis-
mo no nosso país.”

“Aborda as questões ambien-
tais sob uma ótica científica, des-
mistificando conceitos incorretos,
por vezes arraigados nas pessoas.
Traz à luz a interação entre o ser
humano e o meio ambiente,
com as possíveis repercus-
sões à nossa saúde.
Uma leitura instigante
e agradável.” 

Como toda grande metrópole, Belo Ho-
rizonte cresce a cada dia e se depara com
questões ligadas à mobilidade urbana, saúde,
educação, entre outras. Para apontar soluções
que acompanhem esse crescimento, o vice-
prefeito da capital mineira e secretário muni-
cipal do meio ambiente, Délio Malheiros, abriu
a primeira edição do ano do projeto ‘Terça
Cultural’, no dia 22 de março, na sede da As-
sociação Médica de Minas Gerais (AMMG).

De acordo com Malheiros, a administra-
ção municipal participou de um extenso
workshop para levantar os problemas de Be-
lo Horizonte, culminando no planejamento
estratégico, iniciado em 2015 e com o prazo
de conclusão em 2030. “Estamos melhoran-
do uma cidade que foi feita para as pessoas.
Queremos que a população se sinta acolhida
e com o sentimento de que pertence a este
município.” O vice-prefeito relatou que o
‘pertencimento’ ficará claro quando, por

exemplo, perceberem que há menos carros
rodando e mais opções de transporte públi-
co de qualidade: “BH foi feita pra gente e
não para carros”. 

Ele salientou que o período de 15 anos
é totalmente possível para a realização do
planejamento estratégico, além de ser um
marco para Belo Horizonte. “É importante
ressaltar que tudo integra a Lei Orgânica do
Município e, portanto, os próximos governos
terão o compromisso de manter as propos-
tas”, reiterou. “Em 2030 teremos 100% dos
espaços urbanos ocupados. Com a mudança
de paradigmas e da cultura por parte da po-
pulação, teremos apoio para alcançarmos as
metas. É preciso ter consciência cívica, sem
partidarismo”, concluiu Malheiros.

O projeto ‘Terça Cultural’ é uma iniciativa
da diretoria científica da AMMG. Informa-
ções: tercacultural@ammg.org.br ou pelo te-
lefone (31) 3247 1619. 

BH 2030 foi tema de evento
Jéssica Arantes
Estudante de medicina

Correr

Drauzio Varella (Companhia das

Letras)

José Côdo Albino
Dias
Endocrinologista

A história do Brasil nas 

ruas de Paris

Maurício Torres Assumpção

(Casa da Palavra)
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O Espaço Cultural Otto Cirne abriga, du-
rante o mês de março, a exposição ‘Profusão
de cores’. Cinco mulheres, da escola ‘O ponto
do artista’, apresentam em suas obras a exu-
berância de cada cor e como ficam em con-
junto. As técnicas utilizadas são óleo sobre
tela e espátulas. 

Participam da mostra Neusa Perez, Maria
Euzita Pires, Stela Maria Ferreira Carvalho,
Fátima Condê Discacciati e Lúcia Pinheiro
Alves da Silva. As obras serão comercializa-
das. O Espaço Cultural Otto Cirne está lo-
calizado no hall de entrada da AMMG e é
destinado à exposição de obras de arte de
autoria de associados e seus dependentes.
Médicos não associados e artistas não mé-
dicos podem utilizar o espaço, dependendo

da disponibilidade na agenda. Interessados
devem entrar em contato com a Assessoria
de Comunicação da AMMG, através do te-
lefone (31) 3247 1608 ou e-mail comunica-
cao@ammg.org.br.

‘Olhos de peixe’

As impressões sobre a natureza e reflexões
sobre como preservá-la estão estampadas nas
obras de Maria Tereza Penna, expostas em fe-
vereiro. De acordo com a artista, o tema foi
a realização de um sonho que vem rondando
sua mente há tempos. Ela sonhou com o de-
sastre na região de Mariana e questionou nas
redes sociais o que seria feito para recuperar
os peixes e tudo o mais que foi destruído. 

‘Profusão de cores’

Agenda Urezoma
456ª São João Nepomuceno 09/04
457ª Além Paraíba 07/05
458ª Ubá 18/06
459ª Leopoldina 16/07
460ª Muriaé 20/08
461ª Carangola 03/09
462ª Cataguases 01/10
463ª Ponte Nova 05/11
464ª Manhuaçu 19/11
465ª Juiz de Fora 10/12

Vinício Moreira 
Cavalcante
Médico do trabalho

Nosso frágil planeta e seus

insensatos habitantes

Melvin A. Bernarde (Editora Ergo)

A Associação Médica de Var-
ginha (AMV) foi considerada co-
mo entidade de Utilidade Pública
Municipal. A Lei de nº 6.097, que
reconhece seus serviços, foi apro-
vada pelo Legislativo e sancionada
pelo prefeito Antônio Silva. 

Para o presidente, Alberto Severo
de Paiva Filho, “a AMV atua sempre
em prol da classe médica, defenden-
do e representando os interesses da
categoria, contribuindo para o fo-
mento de conhecimentos. Além dis-
so, colaboramos com a população
como instituição presente em pro-
gramas e campanhas relacionadas à
saúde, palestras e simpósios”.

A filiada também vem atuando
na conscientização da comunidade
no combate e prevenção à dengue,
chikungunya e zika vírus. O diretor
da AMV e vereador, Armando For-
tunato Filho, teve o projeto de lei de
nº 88/2015 sancionado pelo Execu-
tivo, no mês de janeiro, dando pode-
res ao município de fiscalizar e punir
os responsáveis por qualquer tipo de
imóvel com focos do mosquito. “A
Associação alerta que o cidadão pre-
cisa se autopoliciar, eliminando os
criadouros em sua casa, nas ruas, evi-
tando deixar água parada, fazendo
sua parte juntamente com o poder
público municipal”, afirmou Filho. 



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


