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O investimento em vigilância epidemiológica,
tecnologias de ponta, pesquisas e promoção
da educação são alguns dos caminhos para

evitar a propagação de epidemias. Para o
especialista em medicina preventiva José
Geraldo Leite Ribeiro (foto), a fragilidade 

da atenção primária ainda é um entrave
na maioria dos países.
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No dia primeiro de abril, estu-
dantes de medicina de todo o país
foram surpreendidos pelo anúncio
da criação da Avaliação Nacional
Seriada dos Estudantes de Medicina
(Anasem), feito pelo Ministério da
Educação (MEC). De acordo com
a proposta, o aluno realizará uma
avaliação a cada dois anos, sugerin-
do que a aprovação no teste do sex-
to ano seja fator condicionante para
obtenção de diploma médico, bem
como do registro no Conselho Re-
gional de Medicina (CRM). A Asso-
ciação Médica de Minas Gerais
(AMMG), o Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais (CRM
MG) e a Sociedade dos Acadêmi-
cos de Medicina de Minas Gerais
(Sammg) fizeram ponderações e
questionamentos sobre a real ne-
cessidade de mais uma forma de
examinar os futuros médicos. 

O presidente do CRM MG e di-
retor de Benefícios da AMMG, Fá-
bio Augusto Guerra, entende que
é um instrumento importante que
pode ser usado desde que detecte
falhas na formação e evolução do
aluno ao longo dos anos. “Obvia-
mente, a estrutura formadora tam-
bém deve ser analisada, assim co-
mo as medidas tomadas no senti-
do de corrigir as inconsistências
detectadas. Não acredito numa
prova terminal que responsabilize
somente o estudante ou traga pe-
nalidades para ele, sem o envolvi-
mento e responsabilização do ór-
gão formador”, pondera. Em sua
opinião, qualquer instrumento de
análise deve ser amplo, de forma
que possa apreciar todos os envol-
vidos no processo de formação. 

Guerra considera como ideal
o Sistema de Acreditação dos Cur-
sos de Medicina no Brasil (Saeme)
criado, em 2015, pelo CFM e pela
Associação Brasileira de Educação
Médica (Abem), como principal
ferramenta para seriar os futuros
médicos. A Sammg também reco-
nhece como a melhor opção, no
momento, o teste seriado/teste de
progresso, realizado no segundo,
quarto e sexto anos por meio do
Saeme. “Defendemos que esse tes-
te não seja punitivo e longitudinal,
não responsabilizando somente o
discente por sua formação e con-
tando com ampla participação das
instituições de classe, que são as
mais adequadas a estarem à frente

da avaliação”, explica a secretária
geral da entidade, Juliana Alves. 

Em parceria com a Associação
dos Estudantes de Medicina do
Brasil (Aemed-BR), a Sammg en-
tende que a existência de uma
apreciação seriada é necessária,
pois os alunos precisam ser moni-
torados em nível nacional para que
os órgãos reguladores saibam qual
a verdadeira realidade qualitativa
do ensino médico no país. 

Contradições

Entre as outras ponderações
feitas pela Sociedade dos Acadê-
micos de Medicina de Minas Ge-
rais (Sammg), estão pontos que a
entidade considera contraditórios
na proposta do MEC: “Para a nossa
diretoria, o mais incoerente é que
o mesmo Governo que anseia pela
abertura de 11 mil novas vagas nos
cursos de medicina, sob a alegação
da falta de médicos no país, agora
quer uma avaliação de caráter pu-
nitivo e eliminatório que impeça a
formação do estudante de medi-
cina brasileiro. Outra contradição
é que o mesmo não se aplica aos
médicos estrangeiros contratados
pelo programa ‘Mais Médicos’, que
podem exercer a profissão sem a
devida revalidação do diploma e
sob a fiscalização somente do Mi-
nistério da Saúde, e não dos con-
selhos regionais de medicina”, res-
salta Juliana Alves. 

A secretária geral da entidade
afirma que, no formato sugerido,
as apreciações isentam a Instituição
de Ensino Superior (IES) e o Minis-
tério da Educação (MEC) da res-
ponsabilidade sobre a qualidade

da formação ofertada. “Vale frisar
que todo médico mal formado que
está no mercado de trabalho foi
aprovado por uma faculdade/uni-
versidade chancelada pelo MEC. É
injusto ao estudante que convive,
diariamente, com a falta de quali-
dade em sua formação ser apon-
tado como o grande responsável
por todas as mazelas que atingem
sua esfera universitária”, desabafa. 

A Aemed-BR, com acompa-
nhamento da Sammg, já está se
movimentando nas esferas política
e jurídica, a partir do apoio das en-
tidades médicas e de parlamenta-
res, com o objetivo de modificar
o projeto e a garantir a presença
dos estudantes de medicina em
todos os debates para execução
das propostas. Mais informações:
www.sammg.com.br. 

Proposta de avaliação gera questionamentos
Clóvis Campos

O presidente do CRM MG e diretor de Benefícios da AMMG, Fábio Augusto
Guerra, não acredita numa avaliação que responsabilize somente o estudante 

Estudantes que ingressa-
ram na universidade a partir
de 2015 deverão fazer as pro-
vas a partir deste ano. Com
base na lei do programa ‘Mais
Médicos’, a avaliação será um
componente curricular obri-
gatório e condição para a di-
plomação dos novos médi-
cos. Esse exame será respon-
sável pelo monitoramento
progressivo da qualidade do
ensino de medicina. A prova
será aplicada pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) aos estudantes do
segundo, quarto e sexto anos
dos cursos. A primeira avalia-
ção, em agosto deste ano, se-
rá para aqueles no segundo
ano do curso.

As análises do segundo e
quarto anos terão caráter for-
mativo, indicando pontos for-
tes e deficiências. No sexto
ano de curso, a prova seguirá
os moldes do Exame Nacional
de Revalidação de Diplomas
Médicos Expedidos por Insti-
tuição de Educação Superior
Estrangeira (Revalida), e os es-
tudantes deverão atingir uma
nota mínima para que pos-
sam se formar.

AGENDA CIENTÍFICA SAMMG
I CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TRAUMA E EMERGÊNCIAS 
CLÍNICAS DA SAMMG
Data: 26, 27 e 28 de maio de 2016 
Descrição do evento: Tem como objetivo geral instruir o acadêmico das si-
tuações mais comumente vivenciadas da pratica médica no cenário do trau-
ma e de emergências clínicas possivelmente enfrentadas em plantão. 

I CURSO DE INTERPRETAÇÃO CLÍNICA DE EXAMES LABORATORIAIS 
Data: 15, 16 e 17 de agosto de 2016 
Descrição do evento: promover um maior conhecimento a respeito das co-
morbidades e suas repercussões nos principais exames utilizados em âmbito
de saúde pública, permitindo ao acadêmico confiança e objetividade na
analise de exames em nível ambulatorial e de emergências. 

V CONGRESSO SAMMG 
Data: 30 de setembro, 1º e 2 de outubro de 2016 
Descrição do evento: principal evento científico realizado atualmente pela
Sammg e consagrado pelas edições anteriores, conta com ampla progra-
mação científica e atividades simultâneas. 

O Centro de Convenções e Eventos da Associação Médica de Minas Gerais
abrigará todas as atividades. Os horários e a programação completa podem
ser conferidos no site: www.sammg.com.br

Provas começam
este ano

Fonte: MEC
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POSITIVO

Eis que em meio a uma grande crise, as dis-
cussões sobre corrupção na política dividem a
atenção da população brasileira com a tríplice
epidemia de zika, dengue e chikungunya. Entre-
tanto, assim como as crises políticas, as epidemias
não são assunto recente em nosso país. 

No Brasil, a primeira a ser lembrada é a de
febre amarela. Transmitida pela picada do mes-
mo mosquito Aedes aegypti, chegou em nossas
terras no século XVII em navios que vinham da
África. Os primeiros casos datam de 1685, no
Recife e, de 1692, em Salvador, tendo retornado
apenas entre 1849 e 1850, na forma de uma
grande epidemia, que atingiu quase todo o país,
sendo que uma das situações mais críticas foi
vista no Rio de Janeiro.

Na atualidade, os diagnósticos de microce-
falia atribuídos à infecção pelo vírus zika trou-
xeram um novo tom aos debates sobre preven-
ção e controle dessas transmissões. O enfoque
no combate das diversas arboviroses se baseia
na redução dos vetores, na medida em que só
se dispõe de vacina para febre amarela.

O Brasil vem desenvolvendo ações de com-
bate, por exemplo, ao Aedes aegypti. Entretanto,
não vem obtendo nenhum sucesso na redução
da circulação do vírus da dengue, com epidemias
sucessivas da doença acontecendo a cada ano. 

O saneamento básico é parte fundamental
na maioria das publicações científicas a respeito
do controle das epidemias. O envolvimento da
população em todas as etapas do planejamento
é necessário para o sucesso da empreitada. No
entanto, existem ações que são de responsabili-
dade dos governos Federal, Estadual e Municipal. 

Como profissionais de saúde, cabe-nos de-
fender a incorporação de novas práticas que for-

taleçam a consciência sanitária e ecológica e fa-
voreçam mudanças de comportamento da po-
pulação. Atuando desta forma, é possível reduzir
a exposição aos vetores. No que diz respeito à
atenção básica, é fundamental organizar os ser-
viços públicos e privados para o atendimento
oportuno e de qualidade às pessoas vítimas de
infecção, orientando-as e às suas famílias da ne-
cessidade de um correto diagnóstico e de hie-
rarquização do atendimento. É preciso que fique
claro que cada paciente necessita de um tipo de
atenção, a depender da gravidade do seu aco-
metimento, trazendo um entendimento de que
a maior parte das pessoas pode ser atendida fora
do contexto hospitalar.

Assim como a crise política atual, a tríplice
epidemia arrefecerá, mas não devemos nos es-
quecer que a base da prevenção de novos even-
tos similares é a contínua vigilância e a faxina
frequente, buscando manter limpos os nossos
ambientes, tanto na política quanto nas nossas
comunidades. 

Vice Presidente da AMMG e Presidente 
da Comissão de Saúde Pública e Medicina 

assistencial da AMMG.

Expediente

Ao leitor Gabriel de Almeida Silva Júnior*
A Associação Médica de

Minas Gerais (AMMG) está
em mais uma rede social: o
Instagram. O endereço para
o aplicativo é @associacao-
medicamg. Siga, curta e co-
mente nosso conteúdo. O Fa-
cebook e o Twitter conti-
nuam ativos! 

Medicamento aprovado
A Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) liberou, em feve-
reiro deste ano, a comercialização
do Nintedanibe. Ele evita a progres-
são da fibrose pulmonar idiopática.
Falta incluí-lo na lista de remédicos
oferecidos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). 

Recuo de epidemia
A Organização Mundial da Saú-

de (OMS) afirmou, no dia 25 de
abril, que a epidemia de zika vírus
está em regressão no Brasil. Segundo
a subdiretora geral da OMS, Marie
Paule Kieny, a queda se deve ao fim
do verão no país – período com
maior incidência do mosquito Aedes
aegypti. 

Novo Caps
Belo Horizonte recebeu, no dia

18 de abril, mais um novo Centro de
Atenção Psicossocial (Caps) Adulto.
O ambiente dispõe de consultórios
e espaço para a realização de ofici-
nas. Com a sede própria, a prefeitura
pretende economizar mais de R$ 23
mil por ano em aluguel. 

Diabetes em expansão
Cerca de 28,5% da população

entre 18 e 24 anos ingere açúcar aci-
ma do recomendado. É o que diz a
pesquisa divulgada no dia 24 de abril
pelo Ministério da Saúde. O estudo
revelou que o índice de pessoas com
diabetes subiu de 5,5%, em 2006, pa-
ra 7,4% em 2015. 

Hipertensão em alta
Dados do Ministério da Saúde,

divulgados em abril, revelam alta nos
casos de hipertensão e a falta de con-
trole da doença, que atinge cerca de
35% da população brasileira. 

Perda auditiva
No Brasil, mais de 15 milhões de

pessoas sofrem com problema de
perda auditiva e destes, aproxima-
damente, 60% ignoram a doença.
Os dados são da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), divulgado no
início do ano. Mais de 250 milhões
de cidadãos são afetados em todo
o mundo. 

Editorial

A crise política e 
a tríplice epidemia

GENTE NOVA A As so ci a ção Mé dica de Mi nas Ge rais dá as boas-vindas 
a seus 92 no vos as so ci a dos:

NEGATIVO

Helena Soares de Souza Santos 
Hellise Christine Lana Alvarenga 
Henrique de Martins e Barros 
Heros Souza Couto Júnior 
Iara Fernandes Pinto Abreu 
Izabella Dias de Carvalho Oliveira 
Joaquim Caetano de Aguirre Neto 
Jordana Figueiredo Zamboni 
Jorge Luiz Firmo de Paiva 
Júlia Araújo Kallas 
Julianna de Amorim Serrano 
Júlio Cesar Correa Martins 
Júlio Rocha Pimenta 
Karina Camargos Martins 
Kássio Akio Tanaka 
Larissa Matos Mattioli 
Larissa Nunes Souki 
Larissa Pires Silveira 
Leandro Pereira Vieira 
Leandro Ricardo de Navarro Amado 
Leonardo Henrique Moreira Franco 
Lilian Dreyse Velasco de Oliveira 
Lilian Santos Cardoso Gontijo 
Lilian Teixeira Maselli 
Livia Caetano Vasques 
Luciana de Oliveira Ramiro 
Luiz Eduardo Parreiras Talamo 
Luiz Felipe Ferreira Rocha 
Luiz Jabour Júnior 
Manuella Quirino Gomes 
Marcel Millani Gurierrez 

Marcela Aparecida Corrêa Martins 
Marcela Moura Pinto 
Marcelo Fernandes Denaro 
Marcelo Sá Vieira de Brito 
Marcílio de Castro Pires Júnior 
Marcos Almeida Quintão 
Marcos Felipe Camarinha de Almeida 
Marcos Mateus de Barcelos Martins 
Marcos Matias Motta 
Maria Cláudia Caldas Rodrigues 
Maria Denize Portal da Silva 
Maria José Azevedo Resende Grodzki 
Maria Julia Abrao Issa 
Marília Matos Oliveira 
Marjorie dos Santos Melo Coelho 
Matheus Henrique Lopes dos Santos 
Matheus Rodrigues Cerqueira 
Michelle Sobreira Saramago 
Miguel Grossi Filho 
Mirian Caroline Silva Vasconcelos 
Nina Pimenta Henrique 
Noêmia da Costa 
Norton de Oliveira Drumond 
Octávio Figueiredo Neto Barbosa 
Patrícia Cruz Guimarães Pinto 
Patrícia da Silveira Lages 
Patrícia Jannuzzi Vieira e Oliveira 
Paula Haass Scheffer 
Paulo Henrique Costa Diniz 
Paulo Randal Pires Júnior 
Paulo Sérgio Gonçalves Pereira 

Pedro Martins Jardim 
Phelippe Costa de Cerqueira 
Pierina Kaneno Ishida Formentini 
Poliana Rezende Campos Canguçu 
Rafael Miranda de Oliveira 
Rafaelle Cristine Batista de Oliveira 
Raissa Chades Pinheiro Fonseca 
Ranieri Calaça Queiroz Santos 
Raphael de Faria e Silva 
Reinaldo de Oliveira Neves Filho 
Renata Leal Bregunci Meyer 
Renato Coelho Andrade 
Ricardo Pereira Mendes 
Roberto Alexandre Dezena 
Rômulo Ribeiro do Amaral 
Rosita Otoni Pimenta de Figueiredo 
Rúbia Rosa Ferreira 
Sabrina Veloso Pedrosa 
Samyra Pereira Vieira 
Sarah Cristina Zanghellini Ruckl 
Sebastião Nagis Salomão Filho 
Silvia Regina Vieira dos Santos 
Soraya Luiza Campos Silva 
Susy Vasconcelos Gomes 
Tarciane Aline Prata 
Tássia Nazareth Guimarães 
Thalita Amaral Amaro Adami 
Thiago Evangelista Vianna 
Thiago Pereira Fonseca 
Tiago Assis Silva Reis 

A Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) sediou, no dia seis de maio, o ‘7º Seminário
Intercooperativo: Qualidade Assistencial e Remuneração Médica’, promovido pela Federação
Nacional das Cooperativas Médicas (Fencom). O encontro contou com o apoio da AMMG e foi
representado pelo vice-presidente da entidade, Gabriel de Almeida Silva Júnior. Foram debatidos
temas de interesse da classe médica com o objetivo de fortalecer o sistema cooperativista. 

Clóvis Campos

Em destaque
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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.

APARTAMENTO - Vendo apto de luxo no bairro Funcio-
nários, próximo ao Corpo de Bombeiros, com 275 m², 6
vagas, 2 suítes, 2 semi-suítes, sala para 4 ambientes com
86m², lavabo, estar íntimo, copa-cozinha, DCE, ampla área
de serviços, salão de festas montado, sala de ginástica,
sauna, espaço gourmet, lazer completo. Aceito imóvel co-
mo troca, preferencialmente, na região hospitalar. Contato
com Dr. Leonardo Araújo: (31) 98578 3095/3467
2677/98744 1628. 

CONSULTÓRIO - Alugo turno em consultório na Avenida
do Contorno, 4747, Hospital Lifecenter, para especialidades
clínicas e cirúrgicas. Contato com Dra. Galzuinda M. Figuei-
redo Reis: (31) 99801 8169.

ALUGUEL I - Alugo sala equipada para atendimento clínico
em casa sem condomínio, no andar térreo, em clínica já
com atividades de médicos geriatra, gastroenterologista.
Localizada no Bairro Santa Efigênia, de fácil estaciona-
mento. Horários a combinar. Contato com Dra. Nereida
Faria: (31) 99288 1986.

ALUGUEL II - Alugo sala, primeira locação, 32m2, acaba-
mento de alto luxo com 2 banheiros, copa com armários
e equipada com frigobar e microondas, ar-condicionado
Split nas salas, móvel para secretária, 1 vaga + estaciona-
mento rotativo para clientes no prédio. Edifício Rossi An-
dradas Office, Avenida do Contorno, esquina com Andradas.
Contato com Dr. Marcelo Nogueira/Tratar com Lucas (31)
3224 8002 / 98482 6003.

ALUGUEL III - Alugo sala, Rua Rio Grande do Norte, 87,
andar térreo, prédio pequeno. Atrás do colégio Pedro II,
Santa Efigênia. Contato com Dr. Daniel Patrus: (31)
32731010/1313 ou dspatrus@gmail.com.

SUBLOCAÇÃO - Sublocação para médicos de sala na Avenida
Pasteur, 40, sala 801, Santa Efigênia, Belo Horizonte, em dois
turnos, de 8h às 12h ou 14h às 18h. São 27m2, mobiliada,
recentemente reformada, com ar-condicionado, wi-fi, banheiro
próprio. Inclusas taxas de condomínio e luz e serviço de se-
cretária. Contato com Dra. Hellise Lana: (31) 99194 1975.

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

ENTREGA DE CARTEIRAS
No dia dez de maio, o vice-presidente da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG), Gabriel de Al-
meida Silva Júnior, acompanhou, no Conselho Re-
gional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG), a
entrega de carteiras aos médicos recém-formados.
O  documento, que permite aos médicos o exercício
legal da profissão, veio acompanhado de explica-
ções sobre o Código de Ética Médica e da apresen-
tação das demais entidades de classe: AMMG e Sin-
dicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed MG).
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BENEFÍCIOS

Biblioteca virtual promove estudo contínuo
Ao escolher a carreira de mé-

dico, o futuro profissional sabe que
terá que se dedicar ao estudo con-
tínuo. O caminho é longo e, mes-
mo depois de formado, exige o de-
senvolvimento de saberes para
uma atuação segura em um mer-
cado cada vez mais competitivo.
A Biblioteca Virtual da Associação
Médica de Minas Gerais (BV
AMMG) foi criada para facilitar o
acesso de seus sócios ao conteúdo
científico disponível e, assim, auxi-
liar nessa busca constante pelo
aprendizado. 

A coordenadora do setor, espe-
cialista em gestão estratégica da in-
formação, Miriam Carvalho, diz que
a medicina passou a requerer ativi-
dade inovativa, localizada e especí-
fica, ordenando um nível de quali-
ficação mais amplo e complexo. Ela
ressalta a disponibilidade dos capí-
tulos de livros para estudantes da
graduação, mestrado e doutorado.
“São frequentes as dúvidas sobre
qual o melhor exame para fazer o
diagnóstico; o prognóstico; o trata-
mento mais indicado; e qual a for-

ma de prevenção adequada.” Ela
alerta que as fontes disponíveis na
internet, muitas vezes procuradas,
não são confiáveis. “É preciso ter
cuidado, pois há material incomple-
to, contraditório, incorreto ou até
fraudulento”, pondera. 

O diretor da Sociedade Brasilei-
ra de Angiologia e Cirurgia Vascular
– Regional Minas Gerais (SBACV
MG), Bruno de Lima Naves, conta
que utiliza  a Biblioteca Virtual des-
de o seu lançamento, em 1997. “Re-
cebo alertas sobre determinados as-
suntos que sou mais interessado. Já
fui convidado a escrever capítulos
de livros e sempre solicito uma pes-
quisa para me atualizar no assunto.”
Naves afirma que o serviço é muito
eficiente, rápido e facilmente aces-
sível para os associados. 

O diretor científico da Socie-
dade dos Acadêmicos de Medicina
de Minas Gerais (Sammg), Bruno
Mello, valoriza o trabalho da BV
AMMG e destaca a consultoria
realizada pela equipe, já que muitas
vezes o acadêmico tem dúvidas so-
bre onde procurar as informações.  

Na agenda da Biblioteca Vir-
tual já estão confirmadas as par-
ticipações nos eventos da Asso-
ciação dos Ginecologistas e Obs-
tetras de Minas Gerais (Sogimig)
e da Sociedade Mineira de Car-
diologia (SMC). A atividade inclui

fornecimento de material para
apresentação dos palestrantes e
distribuição de artigos ao público
inscrito. O site está em reconstru-
ção e trará novidades nos próxi-
mos meses. Mais informações:
(31) 3247 1633. 

Fator de qualidade é discutido em simpósio
No dia 29 de março, a Associa-

ção Médica Brasileira (AMB) e o
Conselho Federal de Medicina
(CFM) promoveram o I Simpósio
Nacional de Qualidade em Saúde,
em São Paulo (SP). Representantes
das entidades regionais e nacio-
nais, entre eles da Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG),
participaram do evento com o ob-
jetivo de estabelecer parâmetros
que meçam a qualidade em saúde.
Foi discutido, principalmente, o ‘Fa-
tor de qualidade’, previsto na Lei
da Contratualização (13.003/14),
que prevê a obrigatoriedade de
contratos por escrito e detalhados
entre as operadoras e os prestado-
res de serviço. O fator deverá servir
como parâmetro de reajuste para
contratos firmados entre operado-
ras e médicos, juntamente com o
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).

O diretor de defesa do exercí-
cio profissional da AMMG, Márcio
Fortini, que assistiu às apresenta-
ções, explicou que a nova lei surgiu
para resolver o problema da con-
tratualização entre operadoras de
planos de saúde e os prestadores
de serviços de saúde, visando re-
forçar a importância dos contratos
escritos e garantir ao consumidor
a assistência contratada. Especifi-
camente sobre o ‘Fator de qualida-
de’, que é um dos itens da Lei da
Contratualização, ele diz que o ob-
jetivo é agregar valor ao atendi-
mento final aos pacientes e valori-
zar quem o pratica. “Em virtude da
indefinição na época, por parte da
ANS, do ‘Fator de qualidade’, não
aceitamos que este instrumento
fosse praticado e operacionalizado
no texto da Lei 13.003, sem uma

ampla e democrática discussão
com as entidades médicas e asso-
ciações de defesa dos pacientes”,
esclareceu. De acordo com ele, o
‘Fator de qualidade’ será regula-
mentado pela ANS. “A decisão foi
discutida pela AMB, CFM, socieda-
des de especialidades, associações
médicas federadas e a ANS, duran-
te este ano. Após consenso haverá
normatização específica para sua
aplicação em 2017”, concluiu. 

Os contratos que não aten-
dam às diretrizes recomendadas
pelas entidades representativas
poderão ser comunicados direta-
mente à AMB por meio do e-mail
cbhpm@amb.org.br e as orienta-
ções também podem ser solicita-
das à Comissão Estadual de Hono-
rários Médicos (CEHM), por email:
comissaodehonorarios@ammg-
mail.org.br. Já os indícios de infra-
ção ética por parte da operadora
de plano de saúde ou do prestador
de serviços devem ser encaminha-
dos ao Conselho Regional de Me-
dicina de Minas Gerais (CRM MG). 

Representantes das entidades regionais e nacionais participaram do evento com o objetivo de estabelecer parâmetros
que meçam a qualidade em saúde 

O angiologista e cirurgião vascular, Bruno Naves, utiliza os serviços da
Biblioteca Virtual desde seu lançamento, em 1997

Orientações das entidades médicas
referentes à contratualização
4 Os contratos devem contemplar cláusula de livre negociação entre as

partes; 
4 A forma de reajuste dos serviços contratados deve ser expressa de

modo claro e objetivo; 
4 Os contratos não devem propor fracionamento de qualquer índice; 
4 O índice regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar

(ANS) é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
cheio que deverá ser adotado em sua integralidade; 

4 Os prazos e os procedimentos para faturamento e pagamento dos
serviços prestados devem ser expressos claramente no contrato; 

4 Sempre que o equilíbrio econômico e financeiro do contrato estiver
ameaçado, a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes, poderá
ser formalizado termo aditivo de reajuste. 

César TeixeiraPedro Nicoli

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

A Associação Médica de Mi-
nas Gerais (AMMG), em parceria
com o Conselho Regional de Me-
dicina de Minas Gerais (CRM
MG), Federação Nacional de
Cooperativas Médicas (Fencom)
e Sindicato dos Médicos de Minas
Gerais (Sinmed MG), realiza, no
dia cinco de agosto, na sede da
entidade, o VI Fórum Nacional da

CBHPM. Além dos tópicos refe-
rentes à Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos, o evento terá como te-
mas ‘Fator de qualidade’, a Lei
13.003, e o Rol de procedimentos
da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). Em breve, será
divulgada a programação. Infor-
mações: (31) 3247 1619.

Fórum CBHPM chega à sua sexta edição



A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) reuniu represen-
tantes de suas filiadas para a sua
primeira Assembleia de Delegados
de 2016. O encontro aconteceu
no dia 19 de março, na sede da en-
tidade, onde foi apresentado o ba-
lanço financeiro no período de ja-
neiro a dezembro de 2015. Após
a composição da mesa, o repre-
sentante do conselho fiscal e dire-
tor financeiro adjunto da AMMG,
Luiz Carlos Molinari Gomes, fez a
leitura da ata. Os dados foram po-
sitivos e registraram que, no ano
de 2015, as receitas com as anui-
dades da capital superaram em
14,17%, com relação ao mesmo
período de 2014. A arrecadação
no interior do estado também
apresentou um crescimento de
20,64% e o percentual no número
de associados cresceu 8,41%.

Uma das novidades ficou por
conta da divisão das despesas
com as sociedades de especiali-
dades com sede na AMMG. En-
trarão na conta os valores pagos

com água, luz, IPTU, conservação
e limpeza, vigilância, telefonia e
contratos de manutenção do ge-
rador e elevador. O rateio será cal-
culado, proporcionalmente, con-
forme a área ocupada por cada
sociedade de especialidade. Ainda
continuarão a ser custeadas pela
AMMG: manutenção e atualiza-
ção do sistema de gerenciamento
de associados, assessoria de infor-
mática, infraestrutura, manuten-
ção elétrica e hidráulica, serviços

de copa, material de higiene para
funcionários, salas para reuniões
administrativas e recepcionistas. 

Após a leitura da ata, aprovada
por unanimidade, o presidente da
AMMG, Lincoln Lopes Ferreira,
deu os informes da diretoria. Den-
tre eles, foi apresentada a situação
do projeto para a continuidade da
construção da nova sede, com a
validação de uma contraproposta
a ser enviada a prefeitura de Belo
Horizonte para reverter o número

de sete para 13 pavimentos, de
acordo com projeto original. 

Também falaram aos partici-
pantes, o diretor de defesa do exer-
cício profissional, Márcio Silva For-
tini, sobre contratualização, e o
presidente do Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais
(CRM MG) e diretor de Benefícios
da AMMG, Fábio Guerra, sobre as
dificuldades do ponto de vista tra-
balhista para quem atua no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

No mês de maio, a Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG)
colocou no ar o seu novo portal.
Mais dinâmico que o site antigo, a
página apresenta canais de comu-
nicação que facilitam o acesso às
informações e aos benefícios des-
tinados aos associados. 

A diretora de Comunicação e
Marketing da AMMG, Ruth Borges
Dias, considera de extrema impor-
tância a ampliação da interativida-
de com os sócios, o que refletirá
numa maior facilidade em atender
as suas demandas e na efetividade
da comunicação. O histórico da
entidade, em forma de linha do
tempo, está na página, bem como
os dados da atual diretoria e das
anteriores.

Pensando nos avanços tecno-
lógicos e na necessidade de as pes-
soas resolverem suas demandas
em curto prazo ou, até mesmo, em
tempo real, a entidade tomou a de-
cisão de construir algo maior:
o --tratada a empresa Eteg, espe-
cialista em tecnologia, que desen-
volveu todo o sistema, bem como
o layout e o direcionamento para
os sites do Centro de Convenções
e Eventos da AMMG (Cencon) e
da Biblioteca Virtual (BV). 

A partir de agora, serviços co-
mo a impressão de boleto, atuali-
zação do cadastro, classificados e
anúncio de vagas serão realizados
online. A confirmação e as respos-
tas para cada tipo de solicitação
serão dadas no prazo mais curto
possível. Os setores de Atendi-
mento e de Relacionamento com
o Associado são os responsáveis
pelos pedidos referentes aos da-
dos do sócio e permissão para uti-

lizar os benefícios. Estes estão lis-
tados por categoria e há várias op-
ções de descontos em produtos e
serviços.

Também para beneficiar os
médicos e estudantes de medicina
ligados à AMMG, os artigos da BV
poderão ser solicitados direto no
portal. Cada usuário terá o seu
próprio perfil, no qual poderá
consultar seu histórico de pedi-
dos, alertas para publicações de
sua especialidade e, ainda, a quan-
tidade de créditos do sistema de
cotas de artigos científicos. Sócios
e população em geral podem
acessar o site do Cencon, visuali-
zar os espaços para locação, con-
sultar datas disponíveis e solicitar
orçamento. 

Links para as entidades de clas-
se como a Associação Médica Bra-
sileira (AMB), Conselho Federal de
Medicina (CFM) e Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais (Sinmed
MG) estão disponíveis no portal.
Há caminhos também para a So-
ciedade dos Acadêmicos de Medi-

cina de Minas Gerais (Sammg) e
demais parceiros, e para outras ins-
tituições como a Organização
Mundial de Saúde (OMS) e o Mi-
nistério da Saúde (MS). 

Exclusivo

As sociedades de especialida-
des e associações médicas filiadas
têm a sua área exclusiva e podem
ser consultadas em forma de lista
ou clicando na primeira letra, em
ordem alfabética. Dados das dire-
torias, gestões, sites e contatos se-
rão atualizados sempre que houver
mudanças. 

Os contatos das comissões Esta-
dual de Defesa do Médico (CEDM),
Estadual de Honorários Médicos
(CEHM) e de Controle do Alcoolis-
mo, Tabagismo e Uso de Outras
Drogas (Contad) também foram dis-
ponibilizados em área separada com
a explicação de como funciona cada
uma delas. Acesse www.ammg.org.br
e conheça o Portal AMMG e todas
as suas facilidades. 
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O Catálogo de Especialidades
Médicas por Idioma, idealizado pe-
la Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG), está em sua 3ª edi-
ção. A inscrição, gratuita, terminou
no dia 30 de abril e contou com a
participação exclusiva de sócios
quites com títulos de especialista
registrados no Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais (CRM
MG). Os nomes já inseridos na pri-
meira e segunda edições que qui-
seram permanecer serão mantidos.

O lançamento que será feito
no início de junho, antecede a rea-
lização dos Jogos Olímpicos 2016,
com sede este ano no Brasil, e com

alguns jogos acontecendo em Belo
Horizonte. “Os profissionais são
classificados por especialidade e
idioma e tem a oportunidade de
realizar atendimentos em condi-
ções especiais para um público di-
ferenciado”, afirma o presidente
da AMMG, Lincoln Lopes Ferreira,
que vê essa iniciativa como uma
forma de prestigiar os associados
da entidade. 

Na primeira edição do Catálo-
go, lançada em outubro de 2012,
participaram 172 médicos, distri-
buídos em 37 especialidades, das
cidades de Barbacena, Belo Hori-
zonte, Brumadinho, Caratinga, Con-

tagem, Curvelo, Divinópolis, Ipane-
ma, Itaúna, Juiz de Fora, Lavras, Ma-
riana, Matosinhos, Nova Lima, Po-
ços de Caldas, Santa Bárbara, São
João Del-Rei. Três Corações, Ubá,
Uberlândia e Varginha. Entre os
idiomas estão: alemão, chinês, es-
panhol, francês, inglês, irlandês, ita-
liano, japonês, persa e russo. A pu-
blicação será distribuída gratuita-
mente em estádios, pontos turísti-
cos, secretarias de turismo e de saú-
de, dentre outros locais com fre-
quente presença de estrangeiros.
Também será disponibilizada a ver-
são online no site: www.ammg.org.br.
Mais informações: (31) 3247 1608.

Campanha ‘Cerveja
também é álcool’
recebe apoio 

A Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG) apoia
a campanha ‘Cerveja também
é álcool’. O objetivo do proje-
to de lei, de autoria do depu-
tado estadual Antônio Jorge
(PPS), é modificar o parágrafo
único presente na Lei 9294,
de 1996, que permite que no
Brasil a cerveja seja veiculada
como se não fosse bebida al-
coólica. É preciso reunir 1 mil
e 500 assinaturas. Assine o do-
cumento que está disponível
na sede da AMMG ou pelo si-
te: www.cervejatambemeal-
cool.com.br.

Novo portal da AMMG está no ar
Clóvis Campos

Representantes da entidade aprovam contas

Catálogo ganha sua 3ª edição

A equipe da Assessoria de Im-
prensa e Comunicação da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais
realizou, no dia 28 de abril, o ‘En-
contro de Comunicação na Era Di-
gital’. A edição contou com a pa-
lestra do especialista em Branding
e Marketing Digital, Bruno de La-
cerda, e com a presença do presi-
dente do Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais (CRM

MG), Fábio Guerra, dando um pa-
norama sobre publicidade médica. 

No decorrer da reunião, presi-
dentes e diretores de departamen-
tos receberam instruções de como
se portar diante dos vários tipos
de mídias (jornais, rádios, televisões
e portais de notícias), da importân-
cia do relacionamento com a im-
prensa para melhor orientar a po-
pulação sobre as mais diversas

doenças, formas de prevenção e
dos canais de comunicação dos
médicos junto à AMMG. As infor-
mações são repassadas também
via cartilha e devem ser solicitadas
diretamente na Assessoria de Im-
prensa ou acessadas na área restri-
ta do site www.ammg.org.br, via lo-
gin e senha. Mais informações: (31)
3247 1615/1630/1639 ou pelo
email imprensa@ammgmail.org.br. 

Encontro fala da comunicação na era digital 

Assembleia de Delegados reuniu médicos do estado para aprovação de contas e debate de temas relevantes à classe

Reprodução

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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Apresentamos o Seguro de Vida Sênior, exclusivo da Oregon - responsável técnica pela Central
de Seguros da Associação Médica de Minas Gerais, especialmente para pessoas de 65 a 80
anos. O produto protege sua família, sem necessidade de preenchimento da Declaração Pessoal
de Saúde (DPS), com carência regressiva para Morte Natural e sem carência para Morte e In-
validez Acidental. Consulte-nos e receba nosso contato, para conhecer o Sênior, um patrimônio
para a família, que não fica alienado a inventário e é isento de Imposto de Renda.

No dia 29 de março, enti-
dades médicas nacionais e re-
gionais, entre elas a Associação
Médica Brasileira (AMB) e a As-
sociação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG), participaram, em
Brasília, da entrega simbólica de
mais de dois milhões de assina-
turas pela criação de um proje-
to de lei que criminaliza o enri-
quecimento ilícito, o Caixa 2, e
transforma em crime hediondo
o desvio de valores superiores
a 100 salários mínimos. O pro-
jeto faz parte da campanha ‘10
Medidas de Combate à Cor-
rupção’, idealizada pelo Minis-
tério Público Federal.

O conjunto de propostas
passou a tramitar na Câmara
dos Deputados por meio do
Projeto de Lei 4850/16, assina-
do pelo coordenador da Frente
Parlamentar Mista de Combate
à Corrupção, deputado Anto-
nio Carlos Mendes Thame (PV-
SP). O texto ainda será distribuí-
do às comissões responsáveis
pela análise de mérito.

Lançadas em julho de 2015,
no contexto da Operação Lava
Jato, as medidas buscam forta-
lecer a legislação de combate
ao crime e aumentar a eficiên-
cia do Judiciário. Mais informa-
ções no site: www.combateacor-
rupcao.mpf.mp.br/10-medidas.

Entidades
médicas apoiam
combate à
corrupção

Seguro de Vida Sênior



Em reunião no dia 19 de maio,
na sede da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), médicos,
estudantes de medicina e profissio-
nais de saúde discutiram ações para
minimizar os problemas decorren-
tes do vírus H1N1, as melhores es-
tratégias de manejo clínico, exames
e vacinas, com o objetivo de prepa-
rar as equipes para atendimento da
população. 

O vírus H1N1 já é responsável
por metade dos casos de gripe re-
gistrados no país, conforme divul-
gou o Ministério da Saúde (MS), em
abril. A doença respiratória infec-
ciosa de origem viral pode levar ao
agravamento e ao óbito, especial-
mente, nos indivíduos que apresen-
tam fatores ou condições de risco
para as complicações da infecção (crianças
menores de cinco anos de idade, gestantes,
adultos com 60 anos ou mais, portadores
de doenças crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas especiais). Segun-
do Boletim do MS, o número de mortes
dobrou, comparado a 2015, e os casos re-
lacionados á Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) correspondem ao triplo de
todo o ano anterior. 

Durante o encontro, a diretora da So-
ciedade Mineira de Infectologia (SMI) e in-
fectologista do Centro de Informações Es-
tratégias em Vigilância em Saúde (CIEVS
Minas) da Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES MG), Tânia Marcial, abor-
dou os aspectos gerais da gripe causada pe-
lo vírus influenza. “No mundo é estimado
que, anualmente, de 5% a 10% dos adultos
e de 20% a 30% das crianças tenham in-
fluenza no período sazonal. Destes, em tor-
no de três a cinco milhões de casos evolui-

rão para as formas graves, com 250 mil a
500 mil casos de morte por ano”, contou.

A infectologista lembrou a necessidade
da notificação dos casos no ‘Sinan Influenza
Online’: www.saude.gov.br/influenza. 

O professor de medicina preventiva e
médico da Superintendência de Epidemio-
logia da SES MG, José Geraldo Ribeiro, falou
sobre a importância das vacinas. Conforme
ele, a vacinação mostra-se como uma das
medidas mais efetivas para a prevenção da
influenza grave e de suas complicações,
sendo as crianças com idade entre um e
cinco anos as principais fontes de transmis-
são dos vírus na família e na comunidade.  

De acordo com Ribeiro, as vacinas uti-
lizadas nas campanhas nacionais de vaci-
nação contra a influenza do Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) são as triva-
lentes, que contêm os antígenos purificados
de duas cepas do tipo A e uma B (vacina
tipo Split). 

O Conselho Federal de Medicina
(CFM) publicou, no dia 13 de janeiro,
a Resolução de nº 2.131/15, que es-
pecifica as comorbidades que pode-
rão ter indicação para a realização da
cirurgia bariátrica em pacientes com
Índice de Massa Corporal (IMC)
maior que 35 kg/m². O novo texto,
que altera o anexo da Resolução CFM
nº 1.942, de 2010, aponta mais 21
doenças. O documento anterior tra-
zia como indicações para a cirurgia,
um IMC acima de 40 kg/m² ou de 35
kg/m², desde que portadores de co-
morbidades como diabetes tipo 2, ap-
neia do sono, hipertensão arterial, dis-
lipidemia, doença coronariana, osteo-
artrites e outras, sem especificações. 

Para o vice-presidente da Sociedade Mi-
neira de Cirurgia Geral e secretário do Ca-
pítulo de Minas do Colégio Brasileiro de
Cirurgia, Marcelo Gomes Girundi, a reso-
lução anterior deixava em aberto doenças
que não estavam especificadas. “Este era o
ponto, pois sabemos que vários outros pro-
blemas são desenvolvidos e/ou agravados
pela obesidade. Agora um número maior

de pacientes poderá ser beneficiado com
o tratamento cirúrgico”, explica. 

Girundi ainda ressalta que o novo texto
também identifica quais técnicas são apro-
vadas no Brasil e reintera que cirurgias ex-
perimentais somente deverão ser realizadas
em ambientes de pesquisa com protocolos
bem definidos. Confira na íntegra a Reso-
lução no site: www.portal.cfm.org.br. 
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A Sociedade de Gastroenterologia e
Nutrição de Minas Gerais (SGNMG) e a
Associação Brasileira de Alergia e Imuno-
patologia – Regional Minas Gerais (As-
bai-MG) posicionaram-se, por meio de
carta aberta, em relação aos testes labo-
ratoriais que teriam o objetivo de diag-
nosticar intolerância alimentar mediada
por imunoglobulina G (IgG). O texto, pu-
blicado nas redes sociais no dia cinco de
abril, serviu de alerta para a não indicação
desses exames por parte da classe médica
e sobre a não adesão da comunidade em
realizá-los.

De acordo com as duas sociedades de
especialidades, ainda não há dados cientí-
ficos suficientes que comprovem a existên-
cia desse tipo de intolerância e, assim sen-
do, não há também, segundo elas, nenhum
valor científico nestes testes que são ofere-
cidos por diversos laboratórios. Os presi-
dentes das referidas sociedades, Humberto
Galizzi e Roberto Souza Lima, respectiva-
mente, demonstram preocupação com as
consequências negativas da utilização des-
ses exames, na medida em que geram ônus
emocional e financeiro aos pacientes, de
maneira totalmente desnecessária. 

Como capacitar o profissional da saúde
para que seja estabelecida uma relação sau-
dável com seu paciente? Como aprimorar
a escuta, expressar ansiedades e frustrações
profissionais, evitar respostas emocionais
reativas ou defensivas? Estas e outras ques-
tões são algumas das propostas do Grupo
de Reflexão, criado pela Sociedade de Ta-
natologia e Cuidados Paliativos de Minas
Gerais (Sotamig), que se reunirá no segun-
do semestre, na sede da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG). 

Para uma das coordenadoras do grupo,
Maria Emídia de Melo Coelho, ao compar-
tilharem as experiências clínicas é possível
expressar as ansiedades e frustrações pro-
fissionais, reconhecer os limites, valorizar a
especificidade de cada um na relação com
o doente; evitando assim o esgotamento.

A proposta do grupo é estabelecer uma
vivência grupal que dê suporte e permita
a discussão de casos clínicos. Mais infor-
mações: cristina@ammgmail.org.br ou (31)
3247 1616. 

Em foco
Pílula do câncer

Os primeiros testes com a substância fosfoeta-
nolamina sintética, a pílula do câncer, realizados pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI),
mostram que ela não é pura, como afirmaram seus
criadores. Segundo o órgão, ela também não apre-
senta eficácia contra células cancerígenas em testes
in vitro. Os relatórios foram divulgados no dia 20 de
março para dar transparência aos estudos. Estudos
devem ser feitos com pequenos animais.  

Vírus se multiplicam
Após rápida disseminação do zika vírus, espe-

cialistas brasileiros alertam para os riscos de outras
doenças virais transmitidas por mosquitos, as arbo-
viroses. Registros do Instituto Evandro Chagas, órgão
referência em medicina tropical, revelam que já cir-
culam no território nacional 210 arbovírus, ante 95
na década de 1980. Pelo menos 37 são capazes de
provocar doenças em humanos e três deles – a febre
Mayaro, a encefalite de Saint Lois e a febre do Oro-
pouche – chamam a atenção por já terem causados
pequenos surtos em áreas urbanas.  

Nova droga
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-

visa) aprovou o medicamento Nivolumab, como pri-
meiro imunoterápico para o tratamento de dois tipos
diferentes de tumor: o melanoma e o câncer de pul-
mão. O remédio age ativando o próprio sistema imu-
nológico para que ele combata a doença. Estudos
mostraram um aumento expressivo da sobrevida e
poucos efeitos colaterais em relação às terapias tra-
dicionais. Falta definir o preço do medicamento, de-
terminado pela Anvisa em negociação com a em-
presa farmacêutica. 

Diabetes em alerta
Primeiro relatório global da Organização Mundial

da Saúde (OMS), divulgado no dia seis de abril revela
que, no mundo, um em cada 11 adultos têm diabetes.
De acordo com o estudo, o número de casos quadru-
plicou, se comparado a 1980. Até 2030, a enfermidade
deve ser a sétima causa de morte no planeta. No Brasil,
a ocorrência da doença atinge 8,1% dos adultos, nú-
mero ligeiramente abaixo da média mundial. As mu-
lheres são mais afetadas (8,8%) do que os homens
(7,4%). Entre as causas estão o excesso de peso, que
afeta 54,2% dos brasileiros e a obesidade, 20,1%.

Precisão no diagnóstico
Chamada de biópsia líquida, técnica desenvolvida

por cientistas americanos promete detectar, rapida-
mente e com alto índice de precisão, mutação em
dois genes que atuam no desenvolvimento do câncer
de pulmão de células não pequenas. Pesquisadores
do Instituto Dana-Barber/Brigham e do Centro de
Câncer da Mulher (EUA) afirmam que os resultados
são promissores. A análise busca o DNA do tumor
na corrente sanguínea do paciente e promete ser me-
nos invasivo que o diagnóstico tradicional. O estudo
foi publicado sete de abril, no Jornal Oncology.

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de ar-

tigos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição, a neuropediatra Valéria Lou-
reiro Rocha comenta artigo sobre transtorno do es-
pectro autista. 

Hartley-MacAnddrew M, Merts Jana, Hoffman M,
Crawford d.  Rates of Austism Spectrum Disorder
Diagnosis under the DSM-5 Criteria Compared to
DSM-IV-TR Criteria in a Hospital –Based Clinic.
Pediatric Neurology 2016;57:34-38.

O transtorno do espectro autista (TEA) é um dis-
túrbio do neurodesenvolvimento que compromete
a comunicação, a interação social e o comportamen-
to da criança. Está associado a múltiplos genes resul-
tando em fenótipos variados. É importante salientar
que existe uma grande variedade de apresentação
clínica, bem como a gravidade dos sintomas, de co-
morbidades associadas e evolução do transtorno.  

O aumento do número de diagnósticos de au-
tismo nos últimos 20 anos é causa de preocupação.
Nos Estados Unidos a prevalência estimada é de
1/68 crianças (masculino: 5/feminino: 1). As razões
para esse crescimento podem ser uma maior per-
cepção para o transtorno, mudanças nos critérios
diagnósticos e outros fatores desconhecidos.

A revisão dos critérios dos transtornos mentais
propostos pelo DSM V (2013) levanta alguns ques-
tionamentos em relação ao diagnóstico de TEA. A
primeira questão é que ainda não há um critério
diagnóstico objetivo para o TEA e que, por isso, cri-
térios clínicos subjetivos ainda são utilizados. A se-
gunda questão refere-se ao fato de que não há um
fenótipo único para o TEA, desafios em relação a
etiologia e ao diagnóstico ainda continuam.

Esse estudo retrospectivo, conduzido em um
centro de referência nos Estados Unidos avaliou
1.552 prontuários de crianças com o diagnóstico
baseado nos critérios do DSM IV. O mesmo foi re-
visado e comparado com os diagnósticos que eles
teriam se usassem os critérios do DSM V. O estudo
indicou uma diminuição estatisticamente significativa
no número de diagnósticos do TEA baseando-se nos
critérios do DSM V (39%) quando se comparou ao
DSM IV ( 50%).

Levantamentos anteriores já apontaram o maior
rigor dos critérios do DSMV em relação ao DSM
IV, revisado no diagnóstico do TEA. Esse fato levaria
a uma diminuição da sensibilidade e a um aumento
da especificidade nos diagnósticos dos transtornos
do espectro autista. Uma preocupação pertinente
dos autores é que isso poderia causar um impacto
direto no acesso ao tratamento e na elegibilidade
para a educação inclusiva naquelas crianças que
apresentem sintomas do espectro, mas que não
preencheriam mais os critérios diagnósticos do
transtorno. 

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

Diretrizes norteiam
cirurgia bariátrica

Clóvis Campos

Aumento de casos de
H1N1 aquece debate 

Especialistas emitem alerta
Tanatologia expande atividades

A Sociedade Mineira de Terapia Inten-
siva (Somiti) foi reconhecida internacional-
mente com o Selo Silver de Qualidade, em
dezembro do ano passado. A titulação,
concedida pela Americam Heart Associa-
tion (AHA), confere ao departamento cien-
tífico da Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG), como sendo um dos maiores
centros de treinamento do curso ACLS da
América Latina e, de acordo com a Somiti,
o único premiado em Minas Gerais.  

Segundo o diretor de ensino da Somiti,
Daniel de Castro Azevedo, a premiação é

decorrente dos 2700 alunos treinados em
2015. “Desde 2000, a Somiti possui chan-
cela reconhecida pela AHA, sendo respon-
sável pelo treinamento de mais de 8500
profissionais de saúde, nos últimos quatro
anos, distribuídos nos mais de 350 cursos
realizado em todo o Brasil”,explica Azevedo. 

Ainda de acordo com o médico, o re-
sultado faz frente aos investimentos cons-
tantes da entidade em equipamentos, ma-
terial didático, estrutura física e capacitação
do time que ministra o curso. Mais infor-
mações: www.somiti.org.br.

Somiti recebe selo internacional

Segundo a infectologista Tânia Marcial, de 5 a 10%
dos adultos e cerca de 30% das crianças, no mundo,
terão influenza no período sazonal

Pessoas que sofrem com obesidade se beneficiam
com o aumento na lista de comorbidades que
podem indicar a realização da cirurgia bariátrica

istock.com
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Conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 3,9 bilhões de pessoas vivem em centros urbanos,
o que deve aumentar, exponencialmente, nos próximos 30 anos. Este número pode chegar a 6,3 bilhões em 2050 e, com
ele, diversos problemas sociais que agem como incubadoras de novas epidemias que se disseminam com rapidez e são
uma ameaça à saúde. Planejamento, aperfeiçoamento da vigilância epidemiológica, tecnologia de ponta, investimento em
comunicação e, sobretudo, em saneamento e saúde são algumas armas disponíveis para lidar melhor com esse cenário.

O sonho do século XX de er-
radicar todas as doenças infeccio-
sas está longe de acontecer e a
realidade do século XXI é muito
mais dura. Um dos surtos que
trouxe grande preocupação mun-
dial foi à gripe H1N1 (mais conhe-
cida como gripe suína), em 2009.
O vírus, que surgiu no México, em
menos de dois meses, já havia sido
disseminado por todo o planeta.
A ação dos cientistas foi ágil e o
vírus sequenciado em semanas,
com a conclusão do desenvolvi-
mento de uma vacina em menos
de um ano. Situação semelhante
aconteceu com o surto de ebola
na África, em 2014. Em ambos os
casos apesar da resposta rápida,
estudiosos apontam o despreparo
dos países acometidos em lidar
com o problema. 

Para o diretor da Sociedade Mi-
neira de Infectologia (SMI), espe-
cialista em medicina preventiva e
social e coordenador da disciplina
de doenças infecciosas do curso
de medicina da Faculdade de Saú-
de e Ecologia Humana (Faseh),
Carlos Starling, a maioria dos re-
cursos para o desenvolvimento de
novas tecnologias de controle vem
dos países centrais, que vendem
seus produtos aos menos desen-
volvidos. “O conhecimento e a
educação são as armas fundamen-
tais de defesa de um país em todos
os sentidos. Infelizmente, neste as-
pecto, o Brasil ainda está há pelo
menos com meio século de atraso
em relação ao primeiro mundo. Os
investimentos são irrisórios em vi-
gilância epidemiológica, em pes-
quisa básica e medidas de controle
dos nossos principais problemas
de saúde publica”, afirma Starling.
Ele ainda conta que as diarreias
por falta de saneamento básico, a
tuberculose, a malária, a dengue e
agora a zika e a chikungunya são
pesadelos que irão atormentar por
muito tempo o sono de qualquer
brasileiro. 

O infectologista e professor do
curso de medicina da Universidade

José do Rosário Vellano (Unifenas
BH), Alexandre Sampaio Moura,
conta que existe um investimento
global no controle e prevenção,
mas muitas doenças tropicais são
negligenciadas, como por exemplo,
a leishmaniose. “A recente epide-
mia de ebola mostrou que o mun-
do tem que responder de maneira
articulada para prevenir rapida-
mente a disseminação dessas doen-
ças. Desenvolver vacinas e novos
medicamentos de maneira ágil exi-
ge um grande esforço”, explicou. 

Segundo Moura, a OMS tem se
preocupado com a rápida dissemi-
nação de doenças e tem ajudado
os países a responderem de manei-
ra coordenada para controlá-las.
“A dengue ainda deve continuar
sendo um entrave na saúde pública
até que uma vacina, realmente efi-
caz, esteja amplamente disponível.
Já os vírus da gripe, diante de suas
inúmeras mutações, sempre conti-
nuarão a ser uma ameaça.” 

Cenário sombrio 

Apesar de o mundo estar hoje
mais preparado do ponto de vista
tecnológico para identificar e con-
trolar as epidemias do que estava
no passado, da interação rápida
entre cientistas de diferentes paí-
ses e a evolução da biologia mo-
lecular, não se vê um futuro muito
promissor. 

De acordo com o infectologista
Carlos Starling, o cenário para as
grandes epidemias está posto: de-
sigualdade social crescente, sistema
de saúde desestruturado, popula-
ção de alto risco em elevação e de-
semprego em níveis máximos. Para
ele, no momento, as que mais preo-
cupam são a zika, por não saber o
seu poder deletério, a dengue pelo
seu potencial de disseminação e
gravidade, e a chikungunya, pelas
suas sequelas motoras. “Juntas de-
vem gerar gastos que superam os

50 bilhões de dólares, por ano, para
o país, agravando ainda mais a crise
econômica e social. Todas as outras
doenças infecciosas também nos
preocupam, pois estão longe de te-
rem as suas determinações epide-
miológicas resolvidas. As novas epi-
demias só agravam o que já era
muito ruim”, revelou o médico. 

O que se sabe é que as doen-
ças infecciosas são muito dinâmi-
cas e seu incremento pode ser cau-
sado por diferentes fatores sociais.
O infectologista Alexandre Sam-
paio Moura explica que as trans-
mitidas por vetores, como a den-
gue, sofrem impacto do aqueci-
mento global, já que se reprodu-
zem em ambientes de temperatu-
ras mais elevadas. O uso desenfrea-
do de antibióticos em animais para
aumentar a produtividade tem au-
mentado o risco de proliferação
de bactérias multi resistentes. Sem
falar, lembra o médico, que o mun-
do moderno tem encurtado as dis-
tâncias e com as viagens aéreas,
doenças contagiosas como o ebo-
la, que ocorriam em locais remo-
tos, podem se alastrar rapidamente
para diferentes continentes. 

O crescimento das cidades, o
mau planejamento das urbaniza-
ções e, consequentemente, dos
controles sanitários e de saúde são,
unanimemente, um trampolim pa-
ra o surgimento e propagação de
vírus. Aliado a esses fatores, soma-
se a falta de diálogo. 

Para o diretor de ensino e pes-
quisa da Associação Mineira de
Medicina da Família e Comuni-
dade (AMMFC) e coordenador
do núcleo de medicina da família
e comunidade do curso de medi-
cina da Faculdade de Minas (Fa-
minas), Lucas Knupp, a educação
contínua junto à comunidade é
imprescindível para as ações efe-
tivas das equipes de saúde. O que
vemos hoje é a falta de diálogo.
As informações não chegam até
a ponta do atendimento. O mé-
dico não conhece o universo do
paciente, onde ele mora, seu his-
tórico. Trata-se apenas das doen-
ças e não de suas causas. “No ca-
so da rede pública, toda unidade
de saúde da atenção primária
tem uma equipe de endemia, que
tem uma responsabilidade no
monitoramento ambiental, de vi-
sitar os domicílios e fazer as no-
tificações. No entanto, não há
reuniões contínuas ao longo do
ano com os grupos de assistência.
Então falta uma compreensão
maior de que a vigilância em saú-
de é tão importante quanto à as-
sistência”, ponderou. 

Segundo o diretor de provi-
mento da saúde da Unimed Belo
Horizonte, José Augusto Ferreira,
é preciso um planejamento bem
feito, na qual sejam previstas várias
situações, estabelecendo ações pa-
ra o enfrentamento da epidemia
e a garantia da assistência. “O Co-
mitê de Vigilância Epidemiológica
da Cooperativa é formado por es-
pecialistas em epidemiologia e
gestão de serviços em saúde, res-
ponsável por discutir regularmen-
te questões relacionadas a epide-
mias e propor medidas. A atuação
do grupo foi essencial no enfren-
tamento do grande número de ca-
sos de dengue.”

O superintendente de Vigilân-
cia Epidemiológica, Ambiental e

de Saúde do Trabalhador da Se-
cretaria de Estado de Saúde de Mi-
nas Gerais (SES MG), Rodrigo Said,
conta que o sistema público bra-
sileiro já tem as suas diretrizes e
elaboração de planos de contin-
gência. “Mesmo com todo o pla-
nejamento é difícil apontar um fa-
tor único que faça com que, em
algum momento, a situação fuja
do controle. Temos problemas li-
gados à mobilidade urbana, o sur-
gimento de vários sorotipos, cole-
tas de resíduos sólidos pouco efi-
cazes, saneamento domiciliar feito
de maneira incorreta, dentre ou-
tros problemas.”

Said acredita que, a partir de
instrumentos normativos, é possí-
vel investir na formação dos agen-
tes de controle de epidemias. E por
meio de concursos públicos, con-
tratar servidores com piso salarial
definido, garantindo, assim, um
planejamento contínuo. “Isso nos
permitirá desenvolver ações que
tenham um caráter permanente e
que aconteçam de maneira inte-
grada. Dessa forma passamos a ter
um diagnóstico correto e pode-
mos identificar os cenários de ris-
co”, explica Said.   

Essa também é a ideia do pro-
fessor de medicina preventiva da

Faculdade de Ciências Médicas de
Minas Gerais (FCMMG) e da Fa-
culdade da Saúde e Ecologia Hu-
mana (Faseh), José Geraldo Leite
Ribeiro. Para ele é necessário criar
um corpo de epidemiologia com
dedicação exclusiva em todos os
níveis. “Deveria ser uma carreira
de estado, muito bem remunera-
da, para que haja permanência de
profissionais médicos com boa
formação. A seguir, investimento
em infraestrutura e a expansão da
rede laboratorial de apoio à vigi-
lância epidemiológica. A situação
atual, principalmente, em municí-
pios e estado é, em geral, preocu-
pante”, diz. 

Mas quem pensa que o papel
do cidadão pode ser menor devi-
do aos inúmeros problemas e fa-
lhas no sistema de saúde, está en-
ganado. “Muitos acreditam que a
responsabilidade é toda dos ór-
gãos governamentais. Na dengue,
por exemplo, a maior parte dos
focos está dentro das residências.
Em relação à influenza, muitas pes-
soas que pertencem a grupo de
risco não se vacinam”, comenta o
infectologista, Alexandre Sampaio
Moura, que ainda aponta o médi-
co com tendo um papel funda-
mental na orientação as medidas
de prevenção.  

Para Carlos Starling, o médico
é acima de tudo um educador. “Na
intimidade do consultório temos
a oportunidade de discutir com
nossos pacientes as reais causas de
seus problemas de saúde e trans-
formar o macro a partir do micro.” 

ESPECIAL

Disseminação rápida de epidemias é uma ameaça à saúde
Faltam diálogo e ações permanentes

Formação como grande aliada

O especialista em medicina preventiva e social, Carlos Starling, fala da falta
de investimento em vigilância epidemiológica e pesquisa básica 

Fotos: Clóvis Campos

Clóvis Campos

A educação contínua junto às comunidades é imprescindível para ações
efetivas das equipes de saúde, afirma o médico da família Lucas Knupp  

Um dos entraves para a boa
promoção da saúde e, consequen-
temente, um melhor planejamento
para conter as epidemias, de acor-
do com especialistas, está na for-
mação. Para o infectologista José
Geraldo Leite, no Brasil ela ainda é
muito precária. “As faculdades bra-
sileiras continuam privilegiando a
medicina curativa. O próprio códi-
go de ética aborda pouco compro-
misso com a prevenção e as res-
ponsabilidades com a saúde de to-
do o grupo”, pondera. 

Para Knupp, o Brasil dá pe-
quenos passos que começaram
com a política pública do Progra-
ma Saúde da Família (PSF). “Aos
poucos, as faculdades estão inse-
rindo disciplinas de atenção pri-
mária em seus currículos. O que
víamos eram médicos saindo das
instituições de ensino sem ne-
nhuma ideia sobre isso. O Gover-
no, infelizmente, não fez a opção
como a Holanda, Inglaterra e Ca-
nadá, pela capacitação do médi-
co generalista. Criamos uma al-

cunha pejorativa. E aí o que ve-
mos são recém-graduados, sem
experiência na atenção básica,
preenchendo vagas sem nenhu-
ma qualificação.”

Ainda segundo o especialista,
há um início de esperança com a
reforma do ensino médico e é pre-
ciso, sobretudo, combater a não
exigência do cumprimento da re-
sidência do médico recém-gradua-
do para o exercício da profissão,
que ainda não é obrigatória no
Brasil. 

Para o infectologista
Alexandre Sampaio
Moura, apesar do
avanço no controle e
prevenção, muitas
doenças tropicais ainda
são negligenciadas
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ATUALIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO

1616. 18º Congresso Brasileiro de Ergono-
mia, 23 a 27 de maio, Belo Horizonte. Infor-
mações: www.protecaoeventos.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: 30 de junho, 25
de agosto e 27 de outubro, na sede da
AMMG. Informações: (31) 3247 1616. Con-
gresso Brasileiro de Nefrologia, 14 a 17 de
setembro, Maceió, AL. Informações:
www.ccmew.com. 

Neurocirurgia – Congresso Brasileiro de Neu-
rocirurgia, 6 a 10 de setembro, Brasília, DF.
Informações: www.neurocirurgia2016.com.br.

Neurologia – XVII Congresso Brasileiro de Es-
clerose Múltipla e Neuromielite Óptica, 22 a
25 de junho, São Paulo. Informações:
www.bctrims2016.com/ingles. XXVII Con-
gresso Brasileiro de Neurologia, 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 – XIV Congresso Internacional
de Catarata e Cirurgia Refrativa, 1º a 4 de ju-
nho, São Paulo. Informações: www.brascrs
2016.com.br. 60º Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, 3 a 6 de setembro, Goiânia,
GO. Informações: www.cbo2016.com.br.

Ortopedia e Traumatologia – XII Congresso
Brasileiro de Ortopedia Pediátrica, 26 a 28 de
maio, Belo Horizonte. Informações:
www.cbop2016.com.br. 20º Congresso Mi-
neiro de Ortopedia, 29 de junho a 2 de julho,
Belo Horizonte. Informações: www.congres-
somineiro2016.com.br. Congresso Brasileiro
de Cirurgia Minimamente Invasiva de Coluna,
28 a 30 de julho, São Paulo. Informações:

www.cominco.com.br. XIV Congresso Brasi-
leiro de Reconstrução e Alongamento Ósseo,
8 a 10 de setembro, Belém, PA. Informações:
www.reconstrucaoosseabelem.com.br. 48º
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Trauma-
tologia, 17 a 19 de novembro, Belo Horizonte.
Informações: (11) 3033 2864. 

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647. XXXV
Congresso Panamericano de Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 13
a 16 de junho, Havana, Cuba. Informações:
www.oripanamericanocuba.com. XIV Con-
gresso Brasileiro de Cirurgia Crânio Maxilo
Facial, 24 a 25 de junho, São Paulo. Infor-
mações: www.abccmf.org.br. 46º Congresso
Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico Facial, 2 a 5 de novembro. Goiânia,
GO. Informações: (11) 5053 7502.

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. 50º Congresso
Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina La-
boratorial, 27 a 30 de setembro, Rio de Ja-
neiro. Informações: (21) 3077 1400.

Pediatria – Encontro Brasileiro de Endocrino-
logia Pediátrica, 26 a 28 de maio, São Paulo.
Informações: www.ebep.com.br. I Simpósio
de Medicina do Esporte e do Exercício na In-
fância e na Adolescência, 18 de junho, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3224 0857. 14º
Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pe-
diátrica, 22 a 25 de junho, Brasília, DF. Infor-
mações: www.ctip2016.com.br. 16º Congres-
so Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica,
29 de junho a 2 de julho, Vitória, ES. Informa-
ções: (41) 3022 1247. XII Jornada de Atuali-
zação em Amamentação, 13 de agosto, na se-
de da AMMG. Informações: www.smp.org.br.
23º Congresso Brasileiro de Perinatologia, 14
a 17 de setembro, Gramado, RS. Informações:
www.perinato2016.com.br. 2º Congresso Bra-

sileiro de Nutrologia Pediátrica e 5º Simpósio
Internacional de Nutrologia Pediátrica, 28 de
setembro a 1º de outubro, Belém, PA. Infor-
mações: www.nutroped2016.com.br. 19º Con-
gresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica, 2
a 5 de novembro, Fortaleza, CE. Informações:
www.infectoped2016.com.br.  

Pneumologia – Reuniões Científicas do de-
partamento de Pneumologia da AMMG. In-
formações: (31) 3213 3197. Simpósio de
Pneumologia, 3 a 5 de junho, Ouro Preto,
MG. Informações: (31) 3213 3197.

Psiquiatria – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Psiquiatria da AMMG. Informa-
ções: (31) 3213 7457. XVIII Congresso Mi-
neiro de Psiquiatria, 16 a 18 de junho, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3291 9899 ou
www.psiquiatria2016.com.br. XXXIV Con-
gresso Brasileiro 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. Curso de Leitura Radiológica das Pe-
numoconioses – OIT, 10 a 13 de agosto, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3227 8544. X
Congresso de Imanologia da Mulher, 26 e 27
de agosto, Belo Horizonte. Informações:
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. Congresso Brasileiro
de Reumatologia, 24 a 27 de agosto, Brasília,
DF. Informações: www.sbr2016.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: setembro a outubro,
na sede da AMMG. Grupo de reflexão, se-

gundo semestre, na sede da AMMG. Infor-
mações: 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 – 23 e 29 de maio, Belo Horizonte e Ca-
taguases, MG; 4 e 5 de junho, Belo Horizonte;
7 e 8, 11 e 12 de junho, Belo Horizonte e Cam-
po Grande, MS; 13 a 16 de junho, 18 e 19 de
junho, Belo Horizonte; 23 e 24 de junho, Ma-
naus, AM; 25 e 26 de junho, Belo Horizonte
e Manaus, AM; 2 e 3 de julho, Belo Horizonte
e Montes Claros, MG; 9 e 10 de julho, Belo
Horizonte e Piumí, MG; 12 e 13, 16 e 17 e 18
e 21, 23 e 24 de julho, Belo Horizonte; 28 a
31 de julho, Juiz de Fora; MG e 30 e 31 de ju-
lho, Belo Horizonte. PVMA – 4 e 5 de junho,
Belo Horizonte e 17 e 18 de junho, Manaus,
AM e 1º e 2 de julho, Fortaleza, CE. ATLS –
29 a 30 de julho, Belo Horizonte. BLS – 10
de junho, Piumí, MG e 29 de julho, Juiz de
Fora, MG. FCCS – 11 e 12 de junho, Campo
Grande, MS; 1º e 2 de julho, Manaus, AM.
ECTE – 18 e 19 de junho, Ipatinga, MG. ATLS:
16 e 18 de junho e 28 e 30 de julho, Belo Ho-
rizonte. USPI: 25 e 26 de junho, Belo Hori-
zonte. MAVIT – 10 e 11 de junho, Manaus,
AM; 18 de junho, Belo Horizonte; 1º e 2 de
julho, Santa Maria, RS; 8 de julho, Uberlândia,
MG e 23 de julho, Belo Horizonte. Curso para
residentes: aulas de março a novembro. 8ª
Jornada Integração Somiti – Sul de Minas, 5
e 6 de agosto, Pouso Alegre, MG. 9ª Jornada
Integração Somiti – Triângulo Mineiro, Uber-
lândia, MG. 10ª Jornada Integração Somiti –
Nordeste, 30 de setembro a 1º de outubro,
Governador Valadares, MG. 11ª Jornada In-
tegração Somiti – Norte de Minas, 25 e 26 de
novembro, Montes 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. 

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

Anestesiologia – Jornada de Anestesiologia
do Sudeste Brasileiro, 15 a 17 de julho, Vi-
tória, ES. Informações: www.samg.org.br.
63º Congresso Brasileiro de Anestesiologia,
10 a 14 de novembro, Brasília, DF. Informa-
ções: www.sba.org.br.

Angiologia e Cirurgia Vascular – Reuniões
científicas do departamento de Angiologia e
Cirurgia Vascular da AMMG. Informações:
www.sbacvmg.com.br ou (31) 3213 0572.
XIV Encontro Mineiro de Angiologia e Cirur-
gia Vascular, 9 a 11 de junho, Tiradentes,
MG. Informações: www.emacv2016.com.br.
VII Congresso Brasileiro de Ecografia Vas-
cular, 7 a 10 de setembro, Belo Horizonte.
Informações: www.ecografia2016.com.br.
XIV Panamerican Congresso on Vascular
Surgery, 5 a 8 de outubro, Rio de Janeiro.
Informações: www.pan2016.com.br. 

Cancerologia – Ganepão 2016, 15 a 18 de ju-
nho, São Paulo. Informações: www.gane-
pao.com.br. XV Congresso Brasileiro de On-
cologia Pediátrica, 15 a 19 de novembro,
Rio de Janeiro. Informações: www.sobo-
pe2016.com.br

Cardiologia – Curso nacional de reciclagem em
cardiologia, 7 a 10 de setembro e de incentivo
à pesquisa e produção cientifica da Sociedade
Mineira de Cardiologia, 18 de junho e 22 de
outubro, Belo Horizonte. Informações:
www.smc.org.br. XXVI Congresso da Socie-
dade Mineira de Cardiologia, 7 a 9 de julho,
Belo Horizonte. Informações: www.congres-
somineirodecardio.com.br. IV Jornada Minei-
ra de Cardiologia, 7 e 8 de outubro, IV Sim-
pósio de Imagem Cardiovascular e X Simpó-
sio Ecocardiografia da Sociedade Mineira de
Cardiologia, 4 e 5 de novembro, Belo Hori-
zonte. Informações: www.smc.org.br. 71º
Congresso Brasileiro de Cardiologia, 23 a 25
de setembro, Fortaleza, CE. Informações:
www.congresso.cardiol.br. XXIV Congresso
Brasileiro de Cardiologia Cardiovascular Pe-

diátrica 2 a 5 de novembro, Belo Horizonte.
Informações: www.cardioped2016.com.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. IX Congresso Mi-
neiro de Clínica Médica, 6 a 8 de outubro, na
sede da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. 

Coloproctologia – Reuniões científicas do
departamento de Coloproctologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.smcprocto.com.br. 65º Congresso
Brasileiro de Coloproctologia, 9 a 11 de ou-
tubro, São Paulo. Informações: www.colo-
proctologia2016.com.br.

Dermatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Dermatologia da AMMG: 6 de
agosto e 1º de outubro. Jornadas científicas:
18 e 19 de novembro. Informações: (31)
3247 1627. VIII Simpósio Nacional de Pso-
ríase, 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 Hori-
zonte. Informações: www.sbd.org.br. 8º Te-
raderm, 1º e 2 de julho, São Paulo. 71º Con-
gresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, 7 a 10 de setembro, Porto Ale-
gre, RS. Informações: www.sbd.org.br. 

Endocrinologia e Metabologia – Educação

médica continuada do departamento de En-
docrinologia e Metabologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1605. Simpósio In-
ternacional de Neuroendocrinologia, 16 a
18 de junho, Porto Alegre, RS. Informações:
www.sine2016.com.br. Congresso Brasilei-
ro de Endocrinologia e Metabologia, 20 a
24 de setembro, Costa do Sauípe, BA. In-
formações: www.cbem2016.com.br. 7º
Congresso Brasileiro de Densitometria Ós-
sea, Osteoporose e Osteometabolismo, 29
de outubro a 1º de novembro, Joinville, SC.
Informações: www.bradoo.com.br. Con-
gresso Latinoamericano de Diabetes, 4 a 8
de novembro, Bogotá, Colômbia. Informa-
ções: www.congresoalad2016.com.

Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas
do Departamento de Endoscopia Digestiva
da AMMG. informações: (31) 3247 1647 ou
www.sobedmg.org.br. 

Gastroenterologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Gastroenterologia da AMMG.
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.sbhepatologia.org.br.
Gastrão 2016, 29 de junho a 2 de julho, São
Paulo. Informações: www.fbg.org.br. XV Se-
mana Brasileira do Aparelho Digestivo, 29 de
outubro a 2 de novembro, Belo Horizonte. In-
formações: 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 – XIV Congresso
Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da In-
fância e Adolescência, 25 a 28 de maio,
Campo Grande, MS. Informações: (67) 3042
2131. Congresso Brasileiro de Reprodução
Humana, 3 a 5 de novembro, São Paulo. In-
formações: www.sbrh.org.br.

Hemoterapia – XX Congresso da Sociedade

Brasileira de Transplante de Medula Óssea,
24 a 27 de agosto, Fortaleza, CE. Informa-
ções: www.sbtmo2016.com.br. Hemo 2016,
10 a 13 de novembro, Florianópolis, SC. In-
formações: www.hemo.org.br. 

Homeopatia – XVI Encontro Mineiro de Ho-
meopatia, 11 de junho, Belo Horizonte. Mais
informações: (31) 3446 0087 ou
www.amhmg.org. XXXIII Congresso Brasi-
leiro de Homeopatia, 3 a 6 de setembro, Ma-
to Grosso do Sul, MS. Informações:
www.congressodehomeopatia.com.br.

Infectologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Infectologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3247 1616 ou www.minasinfec-
to.com.br. 21º Conferência Internacional so-
bre Aids, 17 a 22 de julho, Durban, África
do Sul. Informações: www.aids2016.org. XV
Congresso Brasileiro de Controle de Infecção
e Epidemiologia Hospitalar, 9 a 12 de no-
vembro, Belo Horizonte. Informações:
www.controledeinfeccao2016.com.br. 

Mastologia – Reuniões do Grupo Multidisci-
plinar de Estudos em Câncer de Mama, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3247 1613. 

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.

Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31) 3247

A G E N D A  C I E N T Í F I C A

‘Homeopatia diante dos
desafios contemporâneos’
é o tema central do XVI En-
contro Mineiro de Homeo-
patia, que será realizado no
dia 11 de junho, em Belo
Horizonte. O evento é pro-
movido pela Associação
Médica Homeopática de
Minas Gerais (AMHMG) e
tem como objetivo trazer os
mais recentes estudos e no-
vidades na área. Especialistas de
várias cidades mineiras falarão so-
bre os desafios da homeopatia na

medicina, veterinária, farmácia,
odontologia e ensino. Também se-
rão apresentados, em palestras, tó-

picos que envolvem ‘A ho-
meopatia e o envelheci-
mento’, com a abordagem
sobre doenças crônicas e
câncer, ‘A homeopatia nas
epidemias’, ‘A homeopatia
frente ao autismo e trans-
torno de déficit de atenção
e hiperatividade’, além da
discussão de casos clínicos.
As inscrições estão abertas
a médicos, profissionais da

saúde, estudantes e residentes.
Mais informações: (31) 3446 0087
ou www.amhmg.org.

Homeopatia e os desafios contemporâneos
Reprodução

Múltiplas oficinas, cursos e
workshops com enfoque nas pro-
duções científicas nacionais, dis-
cussões de casos clínicos e confe-
rências fazem parte da programa-
ção científica do XXXIII Congresso
Brasileiro de Reumatologia. O en-
contro acontece nos dias 24 a 27
de agosto, em Brasília. Serão apre-

sentadas pesquisas atuais que
abrangem ‘A importância da ultras-
sonografia na reumatologia e pers-
pectivas’, ‘Ambiente, micro-orga-
nismos e o sistema imunitário’, ‘Chi-
kungunya e outras arboviroses’,
dentre diversos tópicos. A novida-
de fica por conta do I Encontro Na-
cional dos Pacientes com Doenças

Reumáticas, que acontece antes da
abertura do congresso e tem como
objetivo apresentar painéis sobre
‘Da atenção básica a alta comple-
xidade’, ‘Relacionamento dos pa-
cientes com a indústria farmacêu-
tica’, além de uma série de assuntos
relevantes na área. Mais informa-
ções: www.sbr2016.com.br.

Reumatologistas reúnem-se em conferência
No dia 18 de junho, a capital

mineira recebe especialistas duran-
te o I Simpósio de Medicina e do
Exercício na Infância e na Adoles-
cência, promovido pelo Departa-
mento de Medicina do Exercício e
do Esporte da Sociedade Mineira
de Pediatria. Serão debatidos temas
sobre a ‘Medicina do esporte e a

interface com a pediatria’, ‘Avalia-
ção pré-participação: como proce-
der? Escolha do esporte ideal para
faixa etária’, ‘Aspectos da fisiologia
do exercício na criança’, ‘Stress cli-
mático durante a prática esportiva’,
‘Stress físico e psicológico no ado-
lescente atleta (excessos e cobran-
ças), dentre outros temas. O en-

contro reúne nomes com grande
experiência na área do estado que
debaterão tópicos que interferem,
diretamente, no desenvolvimento
das crianças. As inscrições estão
abertas para médicos, residentes e
estudantes de medicina. Mais in-
formações: www.smp.org.br ou
(31) 3224 0857. 

Esporte na infância e adolescência

Serão realizados, nos dias 16 a
18 de junho, em Belo Horizonte, a
18ª edição do Congresso Mineiro
de Psiquiatria e a XII Jornada Sudeste
de Psiquiatria. O tema escolhido pa-
ra este ano é ‘Psiquiatria e Bem-Estar’.
Especialistas de várias regiões do es-
tado falam sobre tratamentos e
abordagens farmacológicas, a rela-
ção humanística do especialista com
seu paciente, buscando contribuir
para uma qualidade de vida melhor
diante das diversas doenças psiquiá-
tricas. Convidados com larga expe-
riência debaterão em palestras, con-
ferências e discussões de casos a
saúde mental em aspectos como a
‘Capacidade civil e a responsabilida-
de penal’, ‘Dependência química’ e
‘Depressão’, dentre outras. Estão
programados temas que permitirão
ainda atualização técnico-científica.
Mais informações: (31) 3291 9899
ou www.psiquiatria2016.com.br.

Belo Horizonte sedia nos dias
29 de junho a dois de julho, o 20º
Congresso Mineiro de Ortopedia e
Traumatologia e o 1º Metcalf Mee-
ting Brazil. A grade científica englo-
ba todas as áreas de atuação da es-
pecialidade, priorizando os temas
mais relevantes e atuais. Especialis-
tas renomados do Brasil e do exte-
rior trazem novidades na medicina
do esporte, joelho, quadril, ombro,
reconstrução articular e trauma. Se-
rão oferecidos, além de conferên-
cias, simpósios e discussões de ca-
sos, cursos de reconstrução articular

do quadril e joelho e de técnicas de
fixação externas mais modernas. A
data limite para o envio dos traba-
lhos é até 30 de maio e podem ser
encaminhados sob a forma de te-
mas livres orais e pôsteres. Os me-

lhores estudos serão premiados ao
final do congresso. O evento é
aberto a residentes, estudantes de
medicina e fisioterapeutas. Mais in-
formações: www.congressominei -
ro2016.com.br. 

Mineiro de Ortopedia e Traumatologia
Reprodução

Congresso e
Jornada de
Psiquiatria

Oftalmologistas de todo o Bra-
sil estarão reunidos entre os dias
três a seis de setembro, em Goiânia
(GO), durante o 60º Congresso
Brasileiro de Oftalmologia. Técni-
cas consagradas e novidades fa-
zem parte da programação, que
divulgará ao público resultados de
pesquisas, fomentará a troca de ex-
periências e proporcionará atuali-
zação científica. Serão ministrados
em grandes conferências, simpó-
sios e discussões de casos, temas
que envolvem a catarata, glauco-
ma, banco de olhos, estrabismo,
dentre outros. O encontro é des-
tinado a médicos oftalmologistas
de diversas subespecialidades, pro-
fissionais que atuam em clínicas of-
talmológicas, estudantes, residen-
tes, fellows, professores universitá-
rios ligados à especialidade e de
áreas afins. Mais informações:
www.cbo2016.com.br.

Goiânia sedia
Brasileiro de
Oftalmologia 



A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), ao longo dos seus
70 anos, age de forma decisiva jun-
to às lideranças políticas e sociais. 

Em sua trajetória estão inicia-
tivas como negociações com o Ins-
tituto Nacional de Previdência So-
cial (INPS), posicionamento sobre
os cartões de desconto, Lei do Ato
Médico (Nº25/2002), protestos
contra as más condições de assis-
tência e a baixa remuneração, o
desenvolvimento e a implantação
da Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médi-
cos (CBHPM), a oposição ao pro-
grama ‘Mais Médicos’ com atua-
ção de profissionais estrangeiros
sem revalidação do diploma e a
criação da carreira de estado. 

Segundo o presidente da enti-
dade, Lincoln Lopes Ferreira, “a
AMMG nunca se furtou em parti-
cipar todas as vezes que foi convo-
cada pelo estado para as ações de
saúde pública, além de atuar  junto
ao sistema suplementar e manter
a sinergia com as demais entidades
representativas da classe médica”.

O ex-presidente Mauro Chrysósto-
mo Ferreira (1987/1989) lembra
da criação da Constituição Brasi-
leira, em 1988. “A parte da saúde
contou com apoio das federadas
e nós influenciamos, comparecen-
do às reuniões em Brasília. A cria-
ção do Sistema Único de Saúde
(SUS) garantiu direito à saúde uni-
versal e gratuita. Embora tenha
suas dificuldades, foi um grande
avanço.”

Durante sua segunda gestão,
Francisco Neves (1965/1966 e
1969/1970) manifestou-se sobre
a abertura de escolas de medicina,
38 novas instituições de ensino em
apenas nove anos. “Sem dar con-
dições para a interiorização do mé-
dico, o que vai acontecer com a
formação de novos profissionais é
a aglomeração cada vez maior nos
grandes centros, o que não traz be-
nefícios para ninguém”, afirmou

em entrevista coletiva realizada na
época. O tema se mantém no cen-
tro das discussões atuais.

O primeiro sistema de coope-
rativa de saúde do país, denomi-
nado Mediminas, embrião da
Unimed em MG, foi estabelecido
em 1971, na sede da AMMG.
Trinta anos depois, em parceria
com o Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais (Sinmed MG), foi
criada a Comissão Estadual de
Honorários Médicos. O ex-presi-
dente Cid Veloso (1991/1993)
ressaltou o espírito crítico e o tra-
balho das comissões da AMMG.
“Sempre pautadas na orientação
para a prática da boa medicina.”
O ex-presidente Castinaldo Bas-
tos Santos (2002/2005) destacou
que em 2004, período de lutas pe-
la CBHPM, Minas foi expoente nas
manifestações, suspensões tempo-
rárias de atendimentos e assem-
bleia. “Os médicos se uniram, re-
ceberam o apoio da população e
mostraram sua força”. Para Santos,
fato que deve ser sempre lembra-
do e repetido, se necessário. 
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70 ANOS

Movimentos marcam trajetória
Alexandre Guzanshe

Em 2013, médicos foram às ruas manifestar contra importação de
profissionais estrangeiros sem a revalidação do diploma



Dia 18 de março, representantes das filia-
das da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) se reuniram na sede da entidade, em
Belo Horizonte. Os presentes foram recebidos
pelo presidente Lincoln Lopes Ferreira, que des-
tacou os aniversários de 70 anos da AMMG e
50 anos da União das Regionais da Zona da
Mata (Urezoma). “São exemplos para as enti-
dades, como mantenedoras do associativismo,
na promoção de reuniões que visam à educa-
ção continuada, troca de experiências e cresci-
mento profissional.” Ferreira também parabe-
nizou o presidente da Associação Médica de
Varginha (AMV), Alberto Severo, pelo reconhe-
cimento de ‘Entidade de Utilidade Pública Mu-
nicipal’, recebido no início deste ano. 

A novidade ficou por conta da reativação
das filiadas de Itajubá, Montes Claros e Passos,
com o objetivo de implementar atividades de
interesse da classe e levar os benefícios ofereci-
dos pela Associação. “Elas são importantes para
a vida do profissional em sua localidade, repre-
sentando um fórum para discussão, além de ser
uma oportunidade de congraçamento e amplia-
ção do saber, por meio de reuniões e jornadas
científicas”, afirmou o presidente da AMMG.

No aspecto político, Ferreira destacou a par-
ceria com as demais entidades representativas
e a atuação junto a Associação Médica Brasileira

(AMB). O presidente da Associação Médica de
Barbacena (AMBa), Arinos Brasil Duarte Filho,
valorizou a participação nos movimentos po-
líticos e sugeriu uma reunião com deputados
e senadores mineiros para defesa da classe. O
presidente de Muriaé, José Carlos Alves Cer-
queira, relatou a manifestação que mobilizou
a população da cidade, em março. “Reunimos
pessoas de todas as idades em um movimento
apartidário em prol de um país melhor.”

Ainda durante o encontro, o presidente da
AMMG contou sobre a publicação de mais uma
edição do Catálogo de Especialidades Médicas

por Idioma e apresentou as alterações realiza-
das no estatuto. A construção e reforma da se-
de, abertura de escolas de medicina, infrações
éticas praticadas por médicos que se dizem es-
pecialistas, mas não possuem o título, também
estiveram na pauta. O debate contou com es-
clarecimentos do diretor de Benefícios da
AMMG e presidente do Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais (CRM MG) Fábio
Guerra. Já o diretor de Defesa do Exercício Pro-
fissional da AMMG, Márcio Fortini, fez uma
apresentação sobre a Saúde Suplementar,  Lei
nº13.003/14 e o Fator de Qualidade. 

A Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC),
com apoio da Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG) e da Sociedade de Acadêmicos
de Medicina de Minas Gerais (Sammg), promo-
veu dia 24 de abril, na Praça da Boa Viagem,
em Belo Horizonte, uma ação gratuita junto à
comunidade sobre o Dia Nacional de Combate
e Prevenção à Hipertensão Arterial. 

Durante toda a manhã, 321 pessoas rece-
beram orientação, aferiram a pressão e realizam
o teste de glicemia. “O objetivo foi nortear a
população sobre como prevenir a doença. A
hipertensão arterial é um dos mais importantes
fatores de risco para o desenvolvimento de en-
fermidades cardiovasculares, cerebrovasculares
e renais, sendo responsável por pelo menos
40% das mortes por Acidente Vascular Cerebral
(AVC), e por 25% das mortes por Doença Ar-
terial Coronária”, afirmou o coordenador da
atividade e diretor da SMC, Evandro Guimarães. 

Foram distribuídos folhetos educativos com
orientações sobre dieta com pouco sal, impor-
tância da atividade física, uso moderado do ál-
cool, tratamento da obesidade, abolição do ta-
bagismo e estresse psicossocial. “Alertamos tam-
bém sobre fatores genéticos e idade, que são
relevantes na prevenção e combate à hiperten-
são arterial.” Segundo dados da Organização

Mundial de Saúde (OMS), um hipertenso que
não se trata corretamente tem a expectativa de
vida reduzida em até 16,5 anos.

Segundo Guimarães, médicos de todas as es-
pecialidades devem orientar seus pacientes nos
consultórios para a redução da quantidade de só-
dio consumida diariamente. Ele esclarece que é a
meta do Plano Nacional de Redução de Sódio em
Alimentos Processados que conseguiu, em sua se-

gunda fase, diminuir em até 10% o teor de sódio
presente em 839 produtos. Foram retirados, de
2011 a 2014, 7.652 toneladas de sódio dos pro-
dutos alimentícios. O objetivo é que até 2020 as
indústrias do setor promovam a retirada voluntária
de 28.562 toneladas de sal do mercado nacional.
“O brasileiro consome em média 12 gramas de sal
por dia quando na verdade deveríamos consumir
no máximo cinco gramas”, enfatiza o cardiologista. 

A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) participou, dia 29 de março, na Praça
da Liberdade, em Belo Horizonte, do ato que
marcou a Semana Nacional de Mobilização pa-
ra a Busca e Defesa da Criança Desaparecida. 

A iniciativa é do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) e do Conselho Regional de Me-
dicina de Minas Gerais (CRM MG) frente ao
número alarmante de doze crianças desapare-
cidas por dia no estado. Em Minas Gerais, se-
gundo dados da Polícia Civil, as cidades com
maior número de menores desaparecidos são
Belo Horizonte (1.653), Uberlândia (534), Con-
tagem (529), Betim (428), Ribeirão das Neves
(416) e Juiz de Fora (309). O evento foi apoiado
pelo presidente da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), Lincoln Lopes Ferreira, presi-
dente do CRM MG, Fábio Guerra, e presidente
da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), Maria
do Carmo Barros de Melo. 

Guerra destacou a relevância e a urgência
da redução desses números. “Apoiamos essa
causa importantíssima e convocamos todas as
entidades, médicos e população a participarem
da inciativa. Pequenas atitudes e colaborações
podem ajudar a reduzir a incidência de desa-
parecimentos de crianças e adolescentes no
país”, ressaltou. O presidente da AMMG tam-
bém reafirmou a importância da ação e o en-
volvimento de todos na tentativa de alterar o
quadro atual. “Um drama que afeta milhares
de famílias brasileiras”, disse Ferreira. 

A meta é reunir o maior número de cida-
dãos e instituições para dar apoio e estímulo à
cruzada de quem perdeu o filho. O ato desta-
cou o trabalho com a busca dos desaparecidos
e cobrou respostas efetivas das autoridades. Fo-
ram apresentadas as iniciativas da Comissão de

Ações Sociais do CFM, que pretende envolver
médicos e outros profissionais da saúde na pre-
venção e no combate ao desaparecimento de
crianças e adolescentes. Desde 2011, o CFM
desenvolve uma campanha nos estados para
garantir o engajamento dos médicos. 
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SMC no combate à hipertensão

Mobilização busca defesa da criança desaparecida

Clóvis Campos

Filiadas trocam experiências na capital

Presidentes de filiadas de diversas regiões do estado se reuniram na sede da AMMG

População teve acesso a testes como glicemia capilar e aferição da pressão arterial 

Maria do Carmo Barros de Melo (SMP), Fábio Guerra (CRM MG) e Lincoln Lopes Ferreira (AMMG)
acompanharam a mobilização

Alberto Wu

Zoom Comunicação

Durante o mês de maio, a Sociedade
Mineira de Coloproctologia (SMC) e a So-
ciedade de Gastroenterologia e Nutrição
de Minas Gerais (SGN MG) alertaram mé-
dicos e população sobre as doenças infla-
matórias intestinais.

No dia 21, ocorreu a parte científica, na

sede da Associação Médica de Minas Gerais.
Já no dia 22, a população teve acesso aos es-
clarecimentos, no Parque Municipal Renné
Gianetti, em Belo Horizonte. Foram distribuí-
dos panfletos e prestadas orientações. O
evento teve o apoio da Associação Mineira
de Doenças Inflamatórias Intestinais (AMDII).

Doenças intestinais preocupam





  

O que estou lendo

“Impossível não se maravi-
lhar com a história dos cirur-
giões do século XIX. O livro
remete o leitor ao período
no qual surgiram os nomes
que lançaram as bases da ci-
rurgia moderna, em uma
narrativa envolvente e ex-
traordinária, impondo um
olhar de respeito e admira-

ção às conquistas médicas do passado.”

Fotos: Clóvis Campos

“Durante a técnica da
‘Meditação com atenção
plena’ (Mindfluness), apren-
de-se a observar os pensa-
mentos negativos no mo-
mento em que surgem e vê-
los evaporar diante de nos-
sos olhos, nos deixando
com uma qualidade de vida
melhor.” 

“Narração de quando o po-
deroso Getúlio Vargas não tinha
dinheiro para comprar um pro-
saico presente de casamento
para a filha da embaixa-
triz Maria Martins,
amante de Marcel Dun-
champ. Excelente bio-
grafia desse persona-
gem que é de difícil
entendimento.”

O Espaço Cultural Otto Cirne recebe,
até o final do mês de maio, a exposição ‘Meus
últimos trabalhos’. Em óleo sobre tela e em
tinta acrílica, a artista plástica Amarilis Chaves
apresenta um conjunto de obras composto
por paisagens, florais e o figurativo. 

O gosto pela arte nasceu com a artista.
Ela brinca: “quando abri os olhos já comecei
a pintar”. “Minha mãe me ensinou e incenti-
vou com a pintura”, conta. Chaves revelou
que, na realidade, sempre preferiu as tintas
aos cadernos. No entanto, mesmo assim con-
tou com uma ótima formação acadêmica:
graduou-se pela Universidade Mineira de Ar-
te, em Belo Horizonte, e pelo Instituto de Be-
las Artes, no Rio de Janeiro.

A arte foi e é a profissão de Amarilis Cha-
ves que teve a oportunidade de estender sua
formação estudando, durante quatro anos,
no Instituto de Consevación y Restauración
de Bienes Culturales, na Espanha. Da gradua-
ção para a docência o caminho foi natural e
chegou a ministrar desenho e pintura de mo-
delo vivo na Escola de Artes Visuais do Rio
de Janeiro. Atuou em Madri (Espanha) no
Museu Prado como copista: “Olhava uma
obra dentro do museu e reproduzia as pin-
celadas de forma idêntica”, conta. 

Sobre inspiração, ela afirmou que pro-
cura transmitir um sentimento de dentro pra
fora: “Vejo a vida olhando de cima! Capto
as coisas mais sutis, delicadas, nobres e bo-
nitas, para passar uma mensagem agradável
ao público”. Estilo? Chaves diz não ter um
definido. “Vim de uma educação clássica e

acadêmica, mas com o passar do tempo fui
me soltando, sendo mais criativa. Tenho to-
ques de tudo na minha pintura, uma impres-
são muito individual, após um aprendizado
de 40 anos”, avalia. 

O seu trabalho é reconhecido nacional e
internacionalmente e suas obras já foram ad-
quiridas por admiradores em todo o Brasil e
também nos Estados Unidos, Canadá, Espa-
nha, França, Itália, México, Portugal, entre ou-
tros países. Em Minas Gerais, ela destacou
Ouro Preto como a cidade onde já produziu
e comercializou muitas telas. 

No mundo das artes, Amarilis Chaves res-
salta que todos os pintores a influenciaram
com sua força e expressividade. “Primeiro os
renacentistas, depois me impressionaram os
surrealistas. Pra falar a verdade, gosto de to-
dos os pintores, porém não sigo o estilo de
nenhum, Tenho um carinho especial pelos
mineiros Carlos Bracher e Iara Tupinambá.” 

A mostra ‘Meus últimos trabalhos’ fica
aberta à visitação até o final do mês de
maio. As obras serão comercializadas aos
interessados. O Espaço Cultural Otto Cirne
está localizado no hall de entrada da
AMMG e é destinado à exposição de obras
de arte de autoria de associados e seus de-
pendentes. Médicos não associados e artis-
tas não médicos podem utilizar o espaço,
dependendo da disponibilidade na agenda.
Interessados devem entrar em contato com
a Assessoria de Comunicação da AMMG,
pelo telefone (31) 3247 1608 ou e-mail co-
municacao@ammg.org.br.

Amarilis Chaves expõe telas
Bárbara Campos
Mattos
Estudante de medicina

O século dos cirurgiões

Jurgen Thorwald (Record)

Eduardo de
Magalhães de
Souza Lima
Alergista

Atenção plena - Mindfluness

Marck Williams e Danny

Perman (Sextante)
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Reprodução

Kléber Teixeira
Cirurgião plástico

Getúlio

Lira Neto (Companhia

das Letras)

NOTA ACADEMIA

Acontece no dia 14 de junho, às 19h30, na sede do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM MG), a mesa redonda sobre Complexo de Édipo. Na ocasião, palestrantes falam
sobre um tema criado pelo médico e psicanalista Sigmund Freud. Inspirado na tragédia grega
Édipo Rei, o debate será sobre um conjunto de desejos amorosos e hostis de um menino enquanto
ainda criança em relação à mãe. O encontro é aberto a médicos, profissionais da saúde e o público
leigo. Inscrições e informações (31) 3273 3287.



Remetente: Associação Médica de Minas Gerais - Av. João Pinheiro, 161 - Centro - CEP 30130-180 -  Belo Horizonte - MG
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‘Terça Cultural’ traz repertório clássico
À noite do dia 17 de maio foi abrilhantada

com o trabalho da Companhia Lírica Nino Cri-
mi. Na sede da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), cantores profissionais inter-
pretaram clássicos de Frank Sinatra como: ‘Blue
moon’, ‘New York, New York’ e ‘Strangers in
the night’, ‘Tenderly’, de Nat King Cole, ‘Con
Te Partirò’, de Andrea Bocelli, ‘Memory’, de
Barbra Streisand, ‘Lua Branca’, de Chiquinha
Gonzaga, uma das versões para ‘Ave Maria’,
entre outras canções. 

Quatro músicos da Companhia fizeram par-
te do espetáculo. São eles: o barítono Luiz Eduar-
do Pacheco; as sopranos Luana Dourado e Lour-
des Nassif. E a contralto Fátima Masieiro. Os
músicos foram acompanhados pela pianista Pa-
trícia Valadão. O espetáculo teve as participa-
ções especiais das musicistas Ana P. Dell Isola,
Fabiana, Brescia Marlene Franca e direção artís-
tica e musical de Grabriella Crimi, diretora da
Companhia que também se apresentou no pro-
jeto ‘Terça Cultural’, pela primeira vez, em 2013. 

Em 2006, Gabriella Crimi incorporou o
projeto musical de sua família, iniciado pelo
avô Giulio Crimi na época da Segunda Guerra
Mundial, e construiu, em Belo Horizonte (MG),
sua própria escola de música que leva o nome
de seu pai: a Companhia Lírica Nino Crimi. A
paixão pela arte de cantar surgiu quanto tinha

somente quatro anos de idade e se apresentou
em um evento junto ao seu pai, em sua terra
natal, Recife (PE). Desde então, a busca por
aperfeiçoamento é contínua e deu à soprano
a graduação em canto lírico pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, e também a
possibilidade de dar aulas.

As apresentações do ‘Terça Cultural’ são
gratuitas e direcionadas a médicos e a popu-
lação em geral. O projeto abre mais um espaço
para discussões que vão além da medicina e
oferece temas que transitam por diversas for-
mas da arte. Informações: (31) 3247 1619 ou
tercacultural@ammgmail.org.br.

Charles Silva Duarte

Em 2013, a Companhia Lírica Nino Crimi se apresentou no Terça Cultural


