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‘Ato Médico’
é arquivado
Congresso Nacional retira da pauta o
Projeto de Lei que garantia alterações no
‘Ato Médico’ e preocupa especialistas. O
diretor de defesa profissional da
Sociedade Brasileira de Angiologia e
Cirurgia Vascular – Regional Minas Gerais
(SBACV MG), Gustavo Braga Murta, relata
que procedimentos realizados por não
graduados em medicina podem ter
complicações para os pacientes. 
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De 29 de setembro a 1º de outubro, a So-
ciedade de Acadêmicos de Medicina de Minas
Gerais (Sammg) realizará, em conjunto com a
Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil
(Aemed-Br) e a Associação Brasileira das Ligas
Acadêmicas de Medicina (Ablam), na sede da
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG),
o V Congresso Sammg, I Congresso Brasileiro
dos Acadêmicos de Medicina e IV Congresso
Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Medicina. A
temática central utilizada nas edições anteriores
foi mantida: ‘Medicina, o desafio de integrar’.
“Pensamos em uma programação que permi-
tisse aliar a teoria à prática. Unimos as mais di-
versas áreas da medicina de forma multi e in-
terdisciplinar. Tal desafio foi conquistado por
meio de atividades simultâneas e complemen-
tares que serão oferecidas ao longo do congres-
so”, diz o presidente da Sammg, André Marins.

Serão três dias de ampla programação cien-
tífica, política e cultural, com conferências, mesas
redondas, simpósios, casos clínicos, palestras in-
terativas, apresentação de tema livres e pôsteres.
“Dentre as novidades, está a inclusão de assuntos
importantes relacionados às políticas de saúde e
educação médica, com a participação direta das
entidades de classe cuja atuação é pautada na dig-
nidade e defesa profissional, além do apoio das
Sociedades de Especialidades”, acrescenta Marins.

Filipe Naback, presidente do congresso, afirma
que o encontro está sendo preparado com muita
dedicação, tendo confirmados grandes nomes da

medicina mineira e do Brasil. “O evento traz uma
estrutura inovadora. Buscamos aprimorar o pa-
drão de qualidade já existente, e colocar em prá-
tica nosso desafio em construir uma medicina
mais qualificada desde a formação acadêmica. Te-
remos um ambiente excepcional de incentivo à
produção científica, entretenimento, atualização
e networking, com impacto social direto frente às
ações beneficentes presentes no congresso.”

O evento conta com apoio da Associação
Médica Brasileira (AMB), AMMG, Sociedade
Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), Sociedade
Mineira de Cardiologia (SMC) e Sociedade Mi-

neira de Neurologia. As inscrições podem ser
feitas no site: www.sammg.com.br. Durante o
evento serão realizadas as inscrições para o co-
quetel beneficente, em comemoração aos 23
anos da Sammg, mediante a doação de um qui-
lo de alimento não perecível por congressista.

Dias 22 e 23 de agosto aconteceu na sede
da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), o I Curso de Interpretação Clínica de
Exames Laboratoriais promovido pela Sammg.
Cerca de 200 acadêmicos de medicina do es-
tado discutiram, nos dois dias de evento, sobre
os principais exames laboratoriais da prática
clínica. “Além de renomados professores das
faculdades de Belo Horizonte, contamos mais
uma vez com o apoio da Sociedade Mineira de

Terapia Intensiva (Somiti), que promoveu o cur-
so ‘Hands Only’, Sociedade Mineira de Cardio-
logia, Laboratório Hermes Pardini e Centro de
Convenções e Eventos da AMMG”, disse a se-
cretária geral da Sammg, Juliana Alves.

De acordo com Alves, a programação incluiu,
além das palestras, uma importante ação social.
“Mobilizamos os participantes para uma iniciativa
que beneficie a sociedade. Esta edição contou
com o Hemoservice, que promoveu um cadastro

de doadores de medula óssea, esclareceu dúvidas
e incentivou à doação de sangue.”

O presidente da Sammg, André Marins, va-
lorizou a participação dos acadêmicos que, se-
gundo ele, devem já nos primeiros períodos do
curso aproveitar as oportunidades de ampliar
o conhecimento além das salas de aula, intera-
gindo com as entidades representativas da clas-
se médica, colegas de outras instituições e as
diversas especialidades. 
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Integração da medicina é maior desafio

Exames laboratoriais em pauta

Em 2015, os cursos atraíram estudantes de diversos períodos e trouxeram à tona discussões
importantes sobre a profissão

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

A Oregon - responsável técnica pela Central de Seguros da Associação Médica
de Minas Gerais - sabe que a família tem valor inestimável! Por isto, oferece
um seguro de vida adequado, garantindo o amparo necessário. O plano con-
templa ‘resgate em vida’; ‘coberturas e custos definidos’ (sem reajuste por
faixa etária), baseado em seu estado de saúde, práticas de atividades espor-
tivas, vida profissional e hábitos de lazer; ‘rentabilidade mínima garantida’.

PROTEÇÃO PARA SUA FAMÍLIA
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Confira a
programação
completa.

Clóvis Campos
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Uma lei é uma norma criada para estabelecer
regras que devem ser seguidas dentro de uma
sociedade. Na ausência de leis ou quando não
são seguidas, impera a anarquia pela ausência
de limites, entre o que é certo e o que é errado.
Ao desobedecê-las, entra-se no terreno da ilega-
lidade, da falta grave, que deve ser punida, pois
pode configurar crime.

Com o caso do desrespeito à Lei do Ato Mé-
dico, ocorre o mesmo: é uma agressão ao valor
absoluto da vida! Profissionais de outras áreas
da saúde realizam procedimentos exclusivos da
medicina sem habilitação para tal. Por exemplo,
um engenheiro espacial, tem conhecimento de
aerodinâmica, mas isto não o habilita a pilotar
um avião de passageiros.

Infelizmente, testemunha-se um fenômeno
oposto no terreno da saúde. Isso exige a defesa
do cumprimento da Lei do Ato Médico, como
fazem os Conselhos de Medicina, como uma
ação em favor da saúde. Não é atitude corpo-
rativista, como alegam os detratores dessa regra.
Muito pelo contrário: é evitar que pessoas sem
a devida qualificação exigida pela Lei pratiquem
ações que podem colocar o outro em risco.

A Lei do Ato Médico estabelece que apenas
profissionais da medicina podem diagnosticar
doenças e prescrever seus tratamentos, realizar
perícias médicas, executar procedimentos inva-
sivos, inclusive os estéticos, e dirigir serviços mé-
dicos. Este elenco de atribuições exclusivas, ques-
tionado por outras categorias de forma inade-
quada, tem levado os Conselhos de Medicina e
a Associação Médica Brasileira (AMB) a se arti-
cularem em defesa dessa norma, aprovada após

12 anos de intensos e democráticos debates no
Congresso Nacional.

Até o momento, diversas vitórias já foram al-
cançadas na justiça, que, entendendo a força
coercitiva da Lei do Ato Médico, têm colocado
as coisas no devido lugar. Mas os Conselhos Fe-
deral e Regionais de Medicina, inclusive a Asso-
ciação Médica de Minas Gerais (AMMG) e o Sin-
dicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed
MG), vão além e se preparam para novas bata-
lhas contra os abusos irresponsáveis cometidos
por pessoas que desrespeitam a Lei.

Para os médicos brasileiros, que exercem sua
profissão em consultórios, postos de saúde, pron-
tos-socorros e hospitais, mesmo quando não há
condições dignas de trabalho e de atendimento,
no momento em que a sociedade, como um to-
do, busca um novo parâmetro ético, é tempo de
seguir o que dizem as leis.

É a hora de combater a impunidade nos abu-
sos praticados contra a Lei do Ato Médico, que
foi elaborada e aprovada em favor do bem, não
de uma categoria, mas de toda a sociedade.

*Diretor de Benefícios da AMMG

Fábio Augusto Guerra*

Dengue
No dia 25 de julho, a Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
autorizou a comercialização da Deng-
vaxia, primeira vacina contra a den-
gue disponível no Brasil. Ela estará
acessível somente na rede particular,
mas o Ministérios da Saúde já estuda
a viabilização. 

Verba
A União liberou, em agosto, recur-

sos para oito municípios mineiros in-
vestirem no programa Academia da
Saúde. Ao todo, foram disponibiliza-
dos R$ 340 mil que serão repassados
para Cristália, Coração de Jesus, Janaú-
ba, Jequitinhonha, Leopoldina, Leandro
Ferreira, Pará de Minas e São João
Evangelista.

Zika
A multinacional IBM anunciou,

em agosto, que colocará ferramentas
tecnológicas a serviço dos cientistas
e das organizações humanitárias que
lutam contra o zika vírus. A oferta inclui
softwares que permitem antecipar a
propagação da epidemia. 

Planos
Preço médio dos planos de saúde

equivale à metade do valor do salário
mínimo. É o que revelou, em julho, pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Depois de uma
alta de 14,6%, em 2015, a média da
mensalidade é de R$ 403,46 e o salário
mínimo é R$ 880. 

Poluição
Em setembro, o Banco Mundial di-

vulgou relatório que aponta a poluição
atmosférica como a quarta maior cau-
sa de mortes prematuras no mundo,
provocando perdas para a economia
do planeta na casa dos US$ 225 bi-
lhões por ano. 

Transplantes
Dados da Fhemig, divulgados em

julho, apontam que caiu em 20% o nú-
mero de transplantes realizados no es-
tado entre janeiro e junho deste ano,
em relação ao mesmo período de
2015. Até a primeira semana de julho
de 2016, 3.096 pessoas estavam na lista
de espera por algum órgão. 

Editorial

O ato médico 
é nosso e da
sociedade

GENTE NOVA A As so ci a ção Mé dica de Mi nas Ge rais dá as boas-vindas 
a seus 70 no vos as so ci a dos:

NEGATIVO

Adriana Peredo Rossetti 
Alana Cristina Barbosas Salgado 
Aldecy Alexander Moreira 
Alexandre de Figueiredo Ferreira 
Alice Duarte Filgueiras 
Aline Cristine Vieira 
Aline de Sousa Gomes 
Aline Lopes Campos 
Aline Martins Cardoso 
Amanda Jackcelly Borges Neves 
Amanda Marcos de Oliveira 
Ana Beatriz de Souza Fonseca 
Ana Carolina Brandão Zandonaide Vilela 
Ana Cecília Alves Cardoso 
Ana Cláudia de Souza Silva 
Ana Elisa Resende Tavares 
Ana Flávia Esteves Costa 
Ana Flávia Vieira Ferreira 
Ana Luisa Carneiro Pereira Gonçalves 
Ana Luiza Gatti Machado 
Ana Paula Brito Aragão 
Ana Paula Teixeira Rodrigues da Costa 
André Luis Mourão de Oliveira Melo 
André Luiz Lopes Miranda 

Andréa Assis Criscolo de Melo 
Andrômmeda Luciana Couti Moreira 
Anna Carolina Pereira Jácome 
Antônio Vitor Cardoso Maia 
Antuany Casarino Almohalha 
Armando Peloso Junior 
Atanave Fabricio de Lima 19/12/
Bárbara Bravo Luiz Leite 
Bárbara da Silva Oliveira Fonseca 
Bárbara de Freitas Pereira Yanez 
Bárbara Henriqueta Ferreira Duarte 
Bárbara Magalhães Munhoz 
Bárbara Oliveira Nitzsche 
Beatriz Moraes Bento 
Beatriz Santos Cordeiro 
Bianca Mendes de Castro Machado 
Bianca Silva Gonçalves 
Brenda Freitas da Costa 
Bruna Fernanda Gomes de Morais 
Bruna Lopes Naves 
Bruna Silva Torres Santos 
Brunno Barbalho Cardoso 
Bruno Figueira Guimarães 
Bruno Jannotti Pádua 

Bruno Saint Clair Fonseca 
Bruno Terra Junho 
Bruno Victor da Costa 
Caio Anderson Mendes Gomes 
Camila Campos de Freitas 
Camila de Oliveira Fernandes 
Camila Diniz Pimenta 
Camila Lopes Zica 
Camila Ribeiro de Oliveira 
Camilla Guimarães Majuri 
Carlos Eduardo de Castro Areal 
Carolina Castelo Branco Conroy 
Carolina de Freitas Pereira Yanez 
Carolina Diniz Carvalho 
Carolina Maria Fontes Ferreira Nader 28
Cássio de Lima Pereira 
Catarina Maria Nogueira de Oliveira 
Charles Rios Souza 
Cintia Cunha Cardoso 
Clarice Semião Coimbra 
Cláudia Saad Valadares Jaime 
Conrado Cristovam Lourenço Pires 

*Filiados entre 9 de maio e 6 de setembro de 2016

AMMG perde ex-presidente
A diretoria da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) lamenta profundamente a perda de seu
ex-presidente, Cid Veloso, no dia nove de
setembro. Veloso geriu a entidade de 1991 a 1993.
Mineiro de Piumhi, graduou-se, em 1961, na
Faculdade de Medicina da UFMG, da qual também
se tornou professor. Especializou-se em cardiologia
e tornou-se membro da Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Como assessor da Secretaria de
Estado da Saúde de Minas Gerais em 1995-1996,
implantou o Programa de Saúde da Família (PSF)
no estado. Em 2014 foi eleito membro titular da
Academia Mineira de Medicina (AMM). 

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

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.

ALUGUEL – Alugo turnos em consultório na Pampulha,
Av. Antônio Abrahão Caran. Sala ampla, ar condicionado,
internet, recepcionista para agendamento e confirmação
de consultas. Ligações para telefone fixo local ilimitadas.
Contato: Dr. Nilo Edgar: (31) 34950145 / 983990556.

ALUGUEL II – Alugo turnos em consultório na Av. do
Contorno, 4747, Ed. Life Center, para as especialidades
dermatologia e/ou pediatria. Contato: Dra. Dora Inês
Orsini C. Val: (31) 99675 4060.

CONSULTÓRIO – Alugo horários em consultórios na Rua
Pium-í, bairro Anchieta, com computador, impressora
e internet, banheiros, recepcionista para agendamento
e confirmação de consultas, copa, central de esteriliza-
ção, sala de espera espaçosa. Contato: Dra. Renata Zac
(31) 98771 1010.

SALA – Alugo sala montada com 52 m², com garagem,
na Av. Brasil, quase esquina com Av. Francisco Sales.
Recepção, sala principal, sala de apoio, copa, dois ba-
nheiros, varanda. Armários embutidos, mesas e cadeiras,
ar condicionado, iluminação completa, alarme, PABX.
Prédio reformado, com portaria 24h, dois elevadores.
Excelente para médicos e dentistas. Contato: Dra Renata
Zac (31) 98771 1010 ou Dr Ricardo (31) 3227 8555. 

SALAS – Vendo conjunto de salas montadas para con-
sultórios com 100 m², recepção, três banheiros, acaba-
mentos em granito e madeira; toda a estrutura exigida
pela Vigilância Sanitária; área privativa de 200 m. Pos-
sibilidade de três atendimentos simultâneos. Localiza-
se na Av. Francisco Sales, Santa Efigênia. Contato: Dra.
Darli 32819706 / 999928900.

SUBLOCAÇÃO – Subloco consultórios montados, em
casa na Região Hospitalar, com ótima infraestrutura para
atendimento clínico para crianças, adolescentes e adul-
tos, nos períodos da manhã, tarde e noite. Amplas salas
de espera. Internet, wireless. Serviço de marcação e con-
firmação de consultas. Contato: Dr. Thiago Duarte, tratar
com Alexandra Marques (31) 3241 3465 / 3245 3465.
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Expediente

Ao leitor
Médicos inscritos nos

Conselhos Regionais de Me-
dicina já podem informar se
têm deficiência física. O Con-
selho Federal de Medicina
quer saber quantos são e on-
de estão esses profissionais.
Basta enviar os dados para:
cfm@portalmedico.org.br.

Visite os canais de comunicação da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG), Biblioteca Virtual
(BV AMMG) e do Centro de Convenções e Even-
tos (Cencon AMMG). No site www.ammg.org.br
é possível acessar o Facebook e Twitter da enti-
dade. Os espaços disponíveis para locação po-
dem ser vistos no link www.cenconammg.com.br
que também direciona para o perfil da rede so-
cial. O caminho para solicitar os serviços da Bi-
blioteca Virtual é na área do associado no site
da AMMG. Informe-se, interaja!

Na web



Entidades médicas de todo o Brasil estive-
ram, no dia nove de agosto, na Câmara dos
Deputados, em Brasília, para debater a criação
da Frente Parlamentar da Medicina (FPMed),
com o objetivo de atuar junto ao Congresso
Nacional em defesa da classe médica e da rede
pública de saúde de todo o país. O lançamento
da FPMed está previsto para acontecer no dia
18 de outubro, data em que se comemora o
Dia do Médico.  

A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) foi representada pelo presidente da
entidade, Lincoln Lopes Ferreira, e também 2º
vice-presidente da Associação Médica Brasileira
(AMB). A Associação faz parte do grupo res-
ponsável pela formatação da Frente. “A inicia-
tiva só foi possível após a mobilização dos co-
legas. Nossa união mostrou o quanto podemos
mudar a realidade da saúde e a precariedade
da medicina que vem sendo praticada hoje.” 

Para o presidente da AMB, Florentino Car-
doso, a criação da FPMed é “importante para
que tenhamos mais e melhores espaços na de-
finição das leis no Brasil. Queremos saúde com
qualidade para toda a população mas, infeliz-
mente, nos últimos anos no nosso país, temos
visto quantidade, mas sem qualidade”.

De acordo com o deputado Luiz Henrique
Mandetta (DEM/MS), que abriu a reunião, a
medicina vem enfrentando nos últimos anos a
necessidade de a categoria se organizar de for-
ma objetiva e consistente. “A falta de presença
política nesta área no Congresso fez com que
se aprovasse o programa ‘Mais Médicos’, o ca-
pítulo dois onde autorizaram a abertura de fa-
culdades sem limites, enquanto todos ficaram
debatendo a questão pontual dos médicos es-
trangeiros sem o Revalida”, exemplificou.

Também esteve presente nas discussões,
o presidente do Conselho Federal de Medici-
na (CFM), Carlos Vital. O dirigente do Con-
selho defende a criação da Frente Parlamentar,
pois acredita que ela será “um espaço impor-
tante de interlocução dos médicos com o par-
lamento brasileiro”. Vital reafirmou o interesse
do CFM no fortalecimento da FPMed e previu

uma atuação mais articulada dos médicos no
Congresso Nacional em defesa da profissão.
“A partir da criação da Frente teremos uma
atuação mais coordenada em defesa das cau -
sas da classe médica e uma proteção mais efi-
caz contra os ataques que temos sofrido”,
concluiu.

Para demonstrar a força política da FPMed,
Mandetta convidou representantes de uma das
entidades mais atuantes no Congresso: a Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA) para ex-
plicar como funciona uma instituição respei-
tada e atuante. Para o secretário executivo da
FPA, João Henrique Humel. “Nenhum político,
hoje, tem condições de entender desde nano-
tecnologia a reforma tributária. A sociedade
organizada precisa contextualizar esse tema,
criar os conceitos e levar essa informação ao
poder público para que ele possa analisar e se
posicionar sobre aquele tema”, afirmou.

Ao final do encontro, todas as entidades
aprovaram a criação FPMed e indicaram re-
presentantes da Conselho Nacional de Medi-
cina (CNM), Associação Médica Brasileira
(AMB), Federação Brasileira de Academias de
Medicina (Fbam), Associação Nacional dos
Médicos Residentes (Anmr), três sociedades
de classe e dois sindicatos. 
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Entidades comemoram aprovação de Frente

O Centro de Convenções e Eventos da
AMMG (Cencon AMMG) participou, no dia
24 de agosto, do Road Show Belo Horizonte.
A iniciativa da Belotur, em parceria com a Belo
Horizonte Visitors & Convention Bureau e a
Secretaria de Estado de Turismo, visa atrair tu-
ristas mineiros para visitarem e fazerem negó-
cios na capital. 

Para a coordenadora do Cencon AMMG,
Núbia Scanuffo, essa é uma ótima oportunidade
para colocar a Associação na rota do turismo
de negócios, não só voltado para a área médica,
como também para outros nichos. “Temos os
melhores espaços, know how em atendimento,
excelente localização e equipamentos de última
geração para a realização de eventos dos mais
diferentes portes”, reforçou Scanuffo.  

De acordo com diretor de Promoção Turís-
tica da Belotur, Gustavo Mendicino, um dos gran-
des desafios é fazer com que os mineiros venham
conhecer, fazer negócios e vivenciar sua capital.
Mendicino ainda ressaltou que posicionar bem
Belo Horizonte neste turismo intermunicipal em
Minas Gerais é um dos focos da Belotur.

Sidney Lins Júnior

Médicos e parlamentares lotaram a Câmara dos Deputados, em Brasília, durante a criação da Frente
Parlamentar de Saúde
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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) 99954-2134

Cel.: (31) 99912-5059 – Wilson Borges
Cel.: (31) 99182-6572 – Wilson Ferreira

www.jbwauge.com.br

Cencon na rota 
de negócios

A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), em parceria com o Conselho Regio-
nal de Medicina de Minas Gerais (CRM MG),
a Federação Nacional de Cooperativas Médi-
cas (Fencom) e o Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais (Sinmed MG), realiza dia 21 de
outubro, em sua sede, às 8h30, o VI Fórum
Nacional da Classificação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos (CBHPM).
Ao Jornal da Associação Médica de Minas
Gerais (Jammg), o coordenador da Comissão
Estadual de Honorários Médicos (CEHM), Ju-
raci Gonçalves de Oliveira, esclareceu alguns
itens que serão debatidos durante o evento.
As inscrições para o Fórum estão abertas. In-
formações: (31) 3247 1619. 

Jammg: Como deve ser estabelecida a
relação entre o médico e a operadora de pla-
nos de saúde?

Juraci: É obrigatório formalizar em contra-
tos escritos as obrigações e responsabilidades
entre as partes.

Jammg: Quando o médico não deve as-
sinar o contrato com uma operadora?

Juraci: A orientação é que os médicos não
assinem contratos que proponham fraciona-
mento de índice de reajuste. Caso não haja a

previsão de um índice adequado, o médico
não deve assinar os contratos que não contem-
plem a cláusula de livre negociação. O índice
regulamentado pela Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), quando não há acordo
entre as partes, é o Índice Nacional ao Consu-
midor Amplo (IPCA), que deve ser adotado
em sua integralidade. Propostas que não aten-

dam a estas diretrizes devem ser comunicadas:
cbhpm@amb.org.br.

Jammg: Como deve ocorrer o reajuste
contratual?

Juraci: Deve ser pactuado entre as partes e
expresso em contrato, respeitadas as disposições
da Lei nº 9.656 e demais regulamentações da
ANS. Não pode estar condicionado à sinistrali-
dade da operadora, nem manter ou reduzir o
valor nominal do serviço contratado. O reajuste
dever ser aplicado, anualmente, na data de ani-
versário dos contratos e permite a utilização de
indicadores ou critérios de qualidade e desem-
penho da assistência e dos serviços prestados.

Jammg: O que contempla o fator de
qualidade? 

Juraci: Os critérios para o fator de quali-
dade estão sendo desenvolvidos pela ANS. Exis-
te uma grande preocupação das entidades mé-
dicas em relação aos critérios que serão utili-
zados para mensurar a qualidade dos serviços
prestados pelo médico, sabemos que essa ava-
liação é complexa e possui diversas variáveis.
Associação Médica Brasileira (AMB) e suas so-
ciedades mantêm um diálogo permanente com
a ANS no intuito de estabelecer critérios de ava-
liação compatíveis com a realidade brasileira. 

Alexandre Guzanshe

Fórum orientará sobre contratualização

Juraci Gonçalves fala sobre cuidados e a
importância em formalizar os contratos



Especialistas reuniram-se, no dia 29 de
agosto, na sede da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), durante Assem-
bleia, e aprovaram a criação da Sociedade
Mineira de Oftalmologia (SMO). O presi-
dente da AMMG, Lincoln Lopes
Ferreira, parabenizou os colegas pela de-
terminação e empenho na constituição de
uma sociedade tão importante na defesa
do interesse da classe e pela melhoria do
atendimento a população no que diz res-
peito à saúde dos olhos.

De acordo com o diretor do Departa-
mento de Oftalmologia e diretor financeiro
adjunto da AMMG, Luiz Carlos Molinari
Gomes, Belo Horizonte é, hoje, um centro
na área que se destaca em nível nacional e
equipara-se aos melhores do mundo. “Te-
mos várias sub-especialidades, de acordo
com o avanço científico e tecnológico da

área, ou seja, setores de retina, córnea, glau-
coma, estrabismo, plástica ocular, lentes de
contato, neurooftalmologia, baixa visão,
uveites, dentre outras. Estamos gestando os
estatutos para criação da SMO, ainda este
ano, sonho de vários especialistas da área,
e, com certeza, fator de união e crescimento
de nossa classe no estado”, pontuou.  

A criação da SMO tem dentre seus ob-
jetivos: resguardar o exercício da profissão
e representar seus pares na defesa dos di-
reitos profissionais, sociais e econômicos;
lutar pela melhoria do ensino da especia-
lidade nas escolas médicas e nos cursos de
pós-graduação, especialização, atualização,
aperfeiçoamento e estágios e que sua prá-
tica seja feita por médicos portadores do
Título de Especialista expedido pelo
CBO/AMB, devidamente registrado nos
Conselhos Regionais de Medicina.

O Dia Mundial da Sepse, 13 de setembro,
foi criado para alertar sobre o cenário da sín-
drome que mata uma pessoa a cada segun-
do no mundo, cerca de 15 a 17 milhões de
casos registrados por ano, de acordo com o
Instituto Latino Americano de Sepse (Ilas). 

O Instituto distribuiu cartilhas ao público
leigo e enviou a mais de 1.700 instituições
de saúde material específico aos profissio-
nais de emergência, pronto-socorro e Uni-
dades de Tratamento Intensivo (UTI). Em
Minas Gerais, a ação contou com a coorde-
nação da Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti), que promoveu o evento ‘So-
miti/Abramede MG para a segurança assis-
tencial’, dia 13 de setembro, no Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais
(CRM MG), com palestras gratuitas e o fó-
rum ‘Sepse – Novos conceitos, implantação
de protocolos e educação para a comuni-
dade’. No dia oito de agosto, a entidade já
havia reunido médicos, acadêmicos e pro-
fissionais de saúde, no Centro de Inovação
Unimed BH, para acompanhar a vídeo con-
ferência promovida pela Associação de Me-
dicina Intensiva Brasileira (Amib), com a pre-
sença do professor britânico e autor do es-
tudo ‘Sepse3’, Mervyn Singer. De acordo com
ele, o tema ainda está em evolução, mas é
preciso conhecer a real incidência da doença. 

Para a gestora de qualidade da Somiti,
Maria Aparecida Braga, é necessário o en-
volvimento de todas as especialidades na
disseminação do assunto junto aos seus pa-
cientes. “Houve um aumento de 300 mil
para 700 mil casos no Brasil nos últimos
sete anos e o desconhecimento da popu-
lação sobre os primeiros sintomas e, con-
sequente atraso na procura de auxilio, é
um dos entraves a serem vencidos.”

Conforme divulgou o Ilas, a sepse não é
um problema apenas de pacientes já inter-
nados em hospitais. A maioria dos casos é
de pessoas atendidas nos serviços de urgên-

cia e emergência. A avaliação da mortalidade
por sepse em indivíduos provenientes dos
prontos-socorros mostrou que 53,17% dos
atendidos inicialmente em hospitais públicos
vão a óbito, enquanto em serviços particu-
lares esse número é de 25,8%. Possíveis ex-
plicações para essa diferença incluem difi-
culdade no reconhecimento precoce e um
número inadequado de profissionais nos
hospitais públicos.  “Todas as instituições de-
vem treinar suas equipes, principalmente de
enfermagem, para reconhecerem os primei-
ros sinais de gravidade e dar assistência pre-
ferencial a esses pacientes. O tratamento ade-
quado nas primeiras seis horas tem clara im-
plicação no prognóstico e na sobrevida”, ex-
plica o presidente do Ilas, Luciano Azevedo.
Ele orientou que medidas simples, como co-
leta de exames, culturas, antibióticos na pri-
meira hora e hidratação podem salvar vidas. 

O grupo de maior risco para o desen-
volvimento da sepse é formado por crian-
ças prematuras e abaixo de um ano e ido-
sos acima de 65 anos, portadores de câncer,
pacientes com Aids ou que fazem uso de
quimioterapia ou outros medicamentos
que afetam as defesas do organismo contra
infecções, pessoas com doenças crônicas
como insuficiências cardíaca e renal e dia-
betes, usuários de álcool e drogas, pacientes
hospitalizados que utilizam antibióticos, ca-
teteres e sondas. “Embora não existam sin-
tomas específicos, todos os que estão com
infecção e apresentam febre, aceleração
do coração, respiração mais rápida e fra-
queza intensa devem procurar imediata-
mente um serviço de emergência ou o seu
médico”, orienta Azevedo.
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De acordo com a Associação Brasileira
de Psiquiatria (ABP), todos os anos são re-
gistrados cerca de dez mil suicídios no Brasil
e mais de um milhão em todo o mundo.
Especialistas consideram o problema uma
epidemia silenciosa. No dia dez de setem-
bro, na Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), o tema foi debatido durante a
Reunião Multidisciplinar. Foi lançado tam-
bém a campanha ‘Setembro Amarelo’, que
fala sobre prevenção. 

Médicos alertaram que o comporta-
mento suicida está quase sempre relacio-
nado a fatores externos, como doenças
mentais e uso de drogas. Os diversos pú-
blicos e faixas etárias acometidos pelo
problema foram tema de discussão. O psi-
quiatra Frederico Garcia explicou durante
o encontro que, de maneira geral, o pa-

ciente com pensamento suicida quase
sempre procura um médico alguns dias
antes de fazer uma tentativa. E ele pode,
muitas vezes, perceber o risco e interceder
favoravelmente. 

Participaram a Associação dos Gine-
cologistas de Obstetras de Minas Gerais
(Sogimig), Associação Mineira de Medicina
do Trabalho (Amimt), Associação Mineira
de Psiquiatria (AMP), Sociedade Brasileira
de Clínica Médica – Regional Minas Gerais
(SBCM-MG), Sociedade Brasileira de Ge-
riatria e Gerontologia – Regional Minas
Gerais (SBGG-MG), Sociedade Mineira de
Pediatria (SMP), e Sociedade dos Acadêmi-
cos de Medicina de Minas Gerais (Sammg).
Mais informações sobre as reuniões multi-
disciplinares: seaci@ammgmail.org.br ou
(31) 3247 1619. 

Em foco
Bloqueio do zika

Cientistas americanos da Universidade da Cali-
fórnia em São Francisco e da Universidade de Cali-
fórnia em Berkeley mostram como o vírus zika passa
da mulher grávida para o feto. Em testes com tecidos
humanos identificaram que um antigo antibiótico ve-
terinário, chamado Duramycin, consegue bloquear a
replicação do vírus em células que o transmitem nas
duas vias de infecção pelas células da placenta e pelo
saco amniótico. A pesquisa foi publicada no dia 18
de julho, na revista científica Cell Host & Microbe.

Efeito dos adoçantes
Os adoçantes podem fazer com que os usuários

tenham mais fome e comam mais, de acordo com
um novo estudo feito por cientistas australianos, pu-
blicado no dia 12 de julho na revista científica Cell
Metabolism. A pesquisa foi feita com o produto ar-
tificial sucralose, amplamente utilizado em diversos
alimentos considerados diet ou sem açúcar. Confor-
me os autores, a substância desequilibra a integração
entre a sensação do sabor doce e o conteúdo de
energia da comida, fazendo com que o cérebro es-
timule um maior consumo de calorias.

Nanopartículas do bem
O Laboratório Nacional de Luz Síncroton, do

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais,
em Campinas (SP), está desenvolvendo uma tecno-
logia em que nanopartículas aplicam o medicamento
diretamente sobre as células do câncer, poupando
células saudáveis. A ideia é mostrar qual o tipo de
medicação essas células reagem melhor, e assim, o
indivíduo receberá um medicamento sob medida
para a sua doença. A pesquisa está na fase de testes
in vitro e falta ser feito em animais e em humanos.
Não há previsão de conclusão. 

Perigo em água suja
Estudo inédito da Fiocruz, na Bahia descobriu

que o mosquito Aedes aegypti, transmissor da den-
gue, chikungunya e zika, estão se reproduzindo tam-
bém em água suja. A descoberta se deu por um aca-
so, quando o pesquisador Igor Paploski notou a ati-
vidade dos insetos em bueiros e em condomínios
em bairros de Salvador. O estudo foi publicado na
edição de agosto da revista Parasites & Vectors, da
República Checa, especializada em doenças trans-
mitidas por insetos. A pesquisa aponta a necessidade
de novas formas de combate ao Aedes. 

Vacina para malária
Pesquisadores franceses elaboraram um protó-

tipo de vacina atenuada contra o parasita respon-
sável pela malária, o plasmodium, transmitido pela
picada de um mosquito. O estudo gerou os primei-
ros parasitas geneticamente modificados, nos quais
a mutação controla diretamente a resposta imuno-
lógica do infectado. Nos testes com ratos de labo-
ratório alcançou uma resposta imunológica eficaz
e duradoura, segundo um estudo publicado, no dia
18 de julho, pelo Journal of Experimental Medicine.

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de ar-

tigos médicos avaliados pelo Conselho Científico
da entidade. Nesta edição, médico intensivista, Sau-
lo Fernandes Saturnino, comenta o artigo sobre
sepse, principal causa de mortalidade em Unidades
de Tratamento Intensivo. 

SINGER M, DEUTSCHMAN CS, SEYMOUR CW,
et al. The Third International Consensus Defi-
nitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-
3). JAMA, Londres, v.315, n.8, p.801-810, Fev
23 2016.

A sepse, que é a principal causa de mortalidade
em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), gerou
gastos de U$ 20 bilhões nos Estados Unidos em
2011, e permeia a prática não somente de médicos
intensivistas, mas de todos que assistem ao paciente
com ou sob o risco de infecção. Definições mais
precisas são uma necessidade reconhecida desde
o primeiro consenso em 1992, revisado em 2001.

Em fevereiro de 2016 foi publicado o terceiro
consenso, focado em disfunções orgânicas indu-
zidas por resposta inadequada à infecção e anali-
sadas por meio de escores. Diferentemente dos
anteriores baseados somente em opiniões de ex-
perts, uma sequência de três trabalhos testou, re-
trospectivamente, em larga base de dados de pa-
cientes com infecção, os critérios de síndrome de
resposta inflamatória sistêmica (SIRS), Logistic Or-
gan Disfunction Sistem (LODS) e Sequential Organ
Failure Assessment (SOFA) buscando características
determinantes de maior mortalidade. Observou-
se a performance superior e semelhante de LODS
e SOFA; por este último ter aplicação mais simples,
foi eleito. Um instrumento de triagem, quickSOFA
(qSOFA), teve bom desempenho em pacientes fora
da UTI; embora não seja um critério diagnóstico,
independe de testes laboratoriais e sinaliza um
subgrupo de pacientes potencialmente sépticos.
Importante dizer que o qSOFA requer validação
prospectiva.

Abandonando o conceito de sepse como infec-
ção e a presença de dois ou mais achados de SIRS,
o novo consenso define sepse como suspeita de in-
fecção e o aumento de dois pontos no escore SOFA.
Terão o diagnóstico de choque séptico, e mortali-
dade prevista acima de 40%, os pacientes com sepse
que necessitam de suporte vasopressor para manter
pressão arterial média maior ou igual que 65 mmhg
e apresentam níveis de lactato superior a 2 mmol/L,
após reposição volêmica adequada. 

Consoante com definição de que a “sepse é um
conjunto de disfunções orgânicas potencialmente
letais causadas por uma resposta inadequada do
hospedeiro a uma infecção”, os novos critérios diag-
nósticos representam uma evolução que não ter-
mina neste consenso.

4O trabalho pode ser encontrado na Biblioteca Virtual CDC-
AMMG. Informações https://associado.ammg.org.br/lo-
gin/auth ou (31) 3247 1633. 

Desconhecimento da
sepse é maior entrave

Clóvis Campos

Criada a Sociedade
Mineira de Oftalmologia

Multidisciplinar fala sobre suicídio

Especialistas falaram da importância da instituição da Sociedade Mineira de Oftalmologia

Acadêmicos, médicos e outros profissionais de saúde discutiram consenso sobre sepse, em
evento promovido pela Somiti, no CRM MG

Arquivo Somiti

Conheça a cartilha
e propague as
informações
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Médicos de várias especialida-
des não viram com bons olhos o
ponto final que a senadora Lúcia
Vânia (PSB/GO), autora do PL
350/2014, colocou em seu próprio
discurso. Um ano após a criação
da Lei do ‘Ato Médico’, ela propôs
a alteração que garantia à socieda-
de que cada profissional da área
de saúde realizaria apenas o que
sua habilitação lhe compete. Em-
bora as discussões sejam recentes,
a preocupação da classe médica e
os problemas com a realização de
alguns procedimentos por pessoas
inabilitadas são de longa data. 

O diretor de defesa profissio-
nal da Sociedade Brasileira de An-
giologia e Cirurgia Vascular – Re-
gional Minas Gerais (SBACV-
MG), Gustavo Braga Murta, relata
que, em sua especialidade, tem se
observado que biomédicos, en-
fermeiros, entre outros não gra-
duados em medicina estão reali-
zando procedimentos como es-
cleroterapia com glicose hipertô-
nica. Segundo ele, esses profissio-
nais baseiam-se em uma norma-
tiva expedida pelo Conselho Fe-
deral de Biomedicina que diz que
biomédicos podem fazer esclero-
terapia com glicose hipertônica
a 50%. “Essa prática pode colocar
a população em risco ao se sub-
meter a um procedimento inva-
sivo, que pode ter complicações,
sem uma avaliação adequada fei-

ta por profissional capacitado”,
explica Murta. 

“A Lei do Ato Médico estabe-
lece no seu artigo IV que: ‘são ati-
vidades privativas do médico: in-
dicação da execução e execução
de procedimentos invasivos, sejam
diagnósticos, terapêuticos ou esté-
ticos, incluindo os acessos vascu-
lares profundos, as biópsias e as

endoscopias’, portanto, somente
um médico poderia realizar a es-
cleroterapia”, avalia o diretor de
defesa profissional da SBACV-MG. 

A cirurgia plástica está entre as
especialidades que mais chamam
atenção pela diversidade de pro-
cedimentos realizados por profis-
sionais não habilitados que, por ve-
zes, fazem cursos de finais de se-

mana se arriscando em técnicas in-
vasivas e sem segurança. O vice-
presidente da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica (SBCP), Dênis
Calazans, afirma que são contabi-
lizados casos de indivíduos que não
têm título de especialista na área
executando lipoaspiração, implan-
tes mamários, cirurgia plástica de
face, rinoplastia, blefaroplastia (pál-
pebras), e tratamentos minimante
invasivos, como preenchimentos,
toxina botulínica, entre outros. “In-
felizmente são as áreas de atuação
mais observadas e, consequente-
mente, as de maior estatística em
sequelas nos pacientes”, revela. 

Para a diretora da Sociedade
Brasileira de Dermatologia – Regio-
nal Minas Gerais (SBD-MG), Lucia-
na Cônsoli Fernandes Pimentel, os
procedimentos estéticos são o prin-
cipal chamariz para pessoas sem
qualificação. “É comum, por exem-
plo, a prática do peelings, tratamen-
tos com laser, aplicação de toxina
botulínica e preenchimentos feitos
por esteticistas”, conta. Em setem-
bro de 2015, a Sociedade Brasileira
de Dermatologia lançou a campa-
nha ‘Declaração dos Direitos da Pe-
le’ não apenas para mostrar às pes-
soas a necessidade de cuidar da
saúde da pele, mas para esclarecer
que o dermatologista é o profissio-
nal capacitado para diagnosticar e
tratar problemas do maior órgão
do corpo humano. 

Nas mãos de um profissional
não qualificado, o paciente se
transforma em vítima e, com se-
quelas, na maioria das vezes, faz o
que deveria ter feito desde o co-
meço: procurar um médico. A di-
retora da Sociedade Brasileira de
Dermatologia – Regional Minas
Gerais (SBD-MG), Luciana Cônsoli
Fernandes Pimentel, afirma que es-
te tipo de atendimento vem au-
mentando nos consultórios der-
matológicos na medida em que
cresce o número de não médicos
realizando, por exemplo, procedi-
mentos estéticos. 

Pimentel explica que para o pa-
ciente existe o risco de não se ob-
ter o resultado que poderia ser al-
cançado se o tratamento fosse rea-
lizado por um profissional habili-
tado, mas o maior risco é de ter al-
guma complicação devido à impe-
rícia no primeiro atendimento. Se-
gundo ela, para a classe médica há
o perigo de assumir a responsabi-
lidade, pois o problema pode não
ser resolvido e, dependendo da ex-
pectativa do cliente, pode resultar
até em processos. “É conveniente
fazer um termo de informação ao
paciente que, muitas vezes, procu-
ra o médico com a esperança de
que os maus resultados sejam
completamente corrigidos. Vale
documentar o caso, inclusive com
fotos, e, dependendo da gravidade,
comunicar e pedir orientações à
Sociedade Brasileira de Dermato-
logia e ao Conselho Regional de
Medicina”, reitera.

O presidente da Associação
Médica Brasileira (AMB), Florenti-
no Cardoso, acredita que a partir
do momento que um profissional
de outras áreas da saúde realiza
procedimentos exclusivos da me-
dicina, quem saí perdendo é o pa-
ciente. “Quem recebe o atendi-
mento por alguém inabilitado cor-
re o risco de sequelas graves, retar-
do no tratamento adequado e, até
mesmo, de morte.” Ele orienta que
os médicos que avaliam esses ca-
sos devem notificar imediatamente
aos setores competentes, docu-
mentando com detalhes todo o
ocorrido, e sempre atendendo
muito bem o cidadão. Mesmo
com as dicas aos colegas de pro-

fissão, Cardoso considera que a
classe médica não precisa se blin-
dar: “Os bons médicos estudam e
trabalham muito, além de atender
bem quem os procura. Isto é o que
importa”. 

Para o diretor de defesa profis-
sional da Sociedade Brasileira de An-
giologia e Cirurgia Vascular – Regio-
nal Minas Gerais (SBACV-MG), Gus-
tavo Braga Murta, as questões rela-
cionadas ao ‘Ato Médico’ merecem
ser debatidas com cuidado e, em
sua especialidade, os casos de escle-
roterapia precisam de atenção: “A
discussão sobre a legalidade da rea-
lização desses procedimentos por
profissionais não médicos e suas
possíveis implicações já foi levada
pela diretoria nacional da SBACV à
Associação Médica Brasileira. O te-
ma poderá chegar à Justiça Federal
para estabelecer quem é o profissio-
nal capacitado e responsável para
realização das escleroterapias”, frisa.
Murta convoca os colegas angiolo-
gistas a defenderem a boa prática
médica, coletando informações e
encaminhando documentos e pro-
vas de procedimentos invasivos rea-
lizados por profissionais não médi-
cos para contato@sbacv.com.br.
“Também é muito importante que
cada sócio da SBACV informe e re-
force com todos os seus pacientes
a importância da avaliação e diag-
nóstico corretos feitos por médicos
especialistas.”

Já o vice-presidente da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP), Dênis Calazans, alerta que,
além de profissionais de outras
áreas da saúde, há ocorrências de
médicos sem habilitação em cirur-
gia plástica que estão realizando
procedimentos desta especialidade.
“Talvez a mais relevante orientação

seja recordar o Artigo 50 do Códi-
go de Ética Médica, que veda o mé-
dico de acobertar erro ou conduta
antiética de outro médico. Assim,
deve o cirurgião plástico denunciar
às autoridades competentes aquilo
que entender como lesivo ao de-
coro profissional e à segurança da
população”, reflete Calazans.

ESPECIAL

Médicos se blindam

O diretor de defesa profissional da SBACV-MG, Gustavo Braga Murta,
relata que procedimentos realizados por não graduados em medicina
podem ter complicações 

Clóvis Campos

Clóvis Campos

A diretora da SBD-MG, Luciana Cônsoli Fernandes Pimentel, orienta que é
conveniente fazer um termo de informação ao paciente

Em julho de 2013, o Governo
Federal aprovou, com vetos, a Lei
12.842 chamada de ‘Ato Médico’.
A lei que regulamenta o exercício
da medicina causava incômodo en-
tre profissionais de várias catego-
rias de saúde, como enfermeiros,
fisioterapeutas, e psicólogos, por
estabelecer uma série de procedi-
mentos como exclusivos de médi-
cos diplomados. O Artigo 4º, con-
siderado o mais polêmico, teve no-
ve pontos vetados, inclusive o Inci-
so 1º, que atribuía exclusivamente
aos médicos a formulação de diag-
nóstico de doenças. Outros artigos
vetados versavam sobre indicação
de próteses e órteses e até a apli-
cação de injeções. 

Na época, a classe médica co-
memorou a decisão, mas esperava
adequações, entre elas as propostas
pela senadora Lúcia Vânia, em seu
Projeto de Lei 350/2014. Mas veio
o arquivamento que se deu, de
acordo com a senadora, porque
“após dois anos sem qualquer
avanço em sua tramitação, o pro-
jeto passou repentinamente a ser
o estopim de discussões destem-
peradas e improfícuas entre cate-
gorias profissionais da saúde”. 

Atualmente, o posicionamento
da Associação Médica Brasileira
(AMB) e do Conselho Federal de
Medicina (CFM) é de que o pro-
jeto deve ficar como está. “Quem
sabe no futuro, possamos retomar

a discussão e aprimorá-lo”, diz o
presidente da AMB, Florentino
Cardoso, que acompanhou, nos
últimos três anos, todas as sessões
no Congresso Nacional. Em nota
oficial de julho deste ano, o CFM
divulgou que: “No momento, não
é oportuno colocar em pauta le-
gislativa qualquer revisão ou mu-
dança na Lei do Ato Médico. As
pertinentes discussões podem ser
distorcidas por ambições políticas
distantes do mérito envolvido no
PLS, a partir de emendas parla-
mentares comumente apresenta-
das nessas situações. O CFM está
em permanentes diligências no Se-
nado Federal em defesa dos mé-
dicos e da sociedade”. 

O ‘Ato Médico’ e as entidades de classe

Todos os profissionais da área de
saúde têm como princípio a assistência
ao paciente. No entanto, ao realizar pro-
cedimentos que ultrapassam o seu cam-
po de atuação, correm o risco de algo
dar errado, de perder a confiança do pa-
ciente ou pior, que é perdê-lo com o óbi-
to. De acordo com a Associação Médica
Brasileira (AMB), o médico só pode ser
considerado especialista em uma área
quando conseguir o título da sociedade
de especialidade, e os graduados em
outros setores da saúde não têm como
requerer estes títulos e, consequente-
mente, não podem atuar com procedi-

mentos exclusivos da medicina. 
O vice-diretor de defesa profissional

da Sociedade Brasileira de Angiologia e
Cirurgia Vascular – Regional Minas Ge-
rais (SBACV-MG), Ricardo Soffiatti Mes-
quita de Oliveira, enfatiza que os danos
causados por profissionais não capaci-
tados podem ser graves e irreversíveis.
“Frequentemente encontramos pacien-
tes se queixando de complicações plás-
ticas estéticas e dermatológicas. Na an-
giologia, especificamente, se tornou co-
mum vermos lesões causadas por pa-
ramédicos tentando realizar tratamentos
escleroterápicos de varizes.”

Para Oliveira já é sinal de risco imi-
nente a grande oferta no mercado de
cursos de finais de semana de estética,
por exemplo: “È óbvio que, em dois
dias, não conseguem repassar para a
maioria dos seus integrantes conheci-
mento sobre o tema em questão. Com
a insuficiência de treinamento, muitos
desses profissionais e seus clientes vi-
ram presas fáceis das complicações
pós-procedimentos”. 

Os riscos de assistência não quali-
ficada são evidentes e notórios, na opi-
nião do vice-presidente da SBCP, Dênis
Calazans. “Sequelas, muitas vezes irre-

paráveis, e até óbito são manchetes fre-
quentes na imprensa noticiando vítimas
de profissionais não médicos ou para-
médicos que se apresentam como mé-
dicos estéticos ou cirurgiões plásticos
estéticos.” 

A diretora da SBD-MG, Luciana
Cônsoli Fernandes Pimentel considera
que o que há o de mais grave é que na
ocorrência de complicações ou reações
adversas, o profissional não médico não
tem a competência necessária para lidar
com elas e, nestes casos, muitas vezes
o médico é procurado para assumir o
tratamento dessas complicações.

Riscos iminentes

Não bastasse o programa ‘Mais Médicos’, a abertura indiscriminada de escolas de medicina, o mau funcionamento do Sistema
Único de Saúde e o déficit no financiamento do setor, o Governo Federal surpreende, mais uma vez, a categoria médica. No
último dia 29 de julho, foi retirado da pauta do Congresso Nacional o Projeto de Lei 350/2014 que altera a Lei 12.842/2013,
conhecida como ‘Ato Médico’, que reservava exclusividade ao médico quanto ao diagnóstico e ao tratamento das doenças.
Com o arquivamento, deu-se um fim às discussões sobre essa legislação. Mas, as entidades de classe ainda questionam como
preservar e orientar o paciente quantos aos riscos de ser atendido por profissionais não qualificados e não habilitados.

Governo Federal arquiva ‘Ato Médico’ dando fim à discussão da categoria
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30ª Jornada da Amimt, 27 a 29 de outubro,
Belo Horizonte. Informações: (31) 2510 1012. 

Nefrologia – Pensar Mineiro: 27 de outubro,
na sede da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. 20th World Congress meeting of the
International Society for the Study of Hy-
pertension in Pregnancy (ISSHP), 23 a 26
de outubro, São Paulo. Informações:
www.isshp2016.com. 

Neurocirurgia – XXXVII Congresso Latinoa-
mericano de Neurocirurgia, 1º a 5 de no-
vembro, Cancún, México. Informações:
www.clan2016.com.mx.  V Latin American
Congress of Neuroendoscopy, 15 a 17 de
dezembro, Recife, PE. Informações:
www.glen2016.com. 

Neurologia – 12º Congresso Brasileiro de Neu-
rorradiologia, 4 e 5 de novembro, São Paulo.
Informações: www.congressosbnr.com.br.

Neurologia e Psiquiatria Infantil – Reuniões
científicas do departamento de Neurologia
e Psiquiatria Infantil da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. Simpósio ‘Inclusão eficien-
te: como a neurociências podem ajudar?’,
21 de outubro, na sede da AMMG. Informa-
ções: (31) 3247 1649. 

Oftalmologia – II World Keratoconus Society
Meeting, 21 e 22 de outubro, São Paulo. In-
formações: www.ceratocone.net.br.

Ortopedia e Traumatologia – 48º Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, 17
a 19 de novembro, Belo Horizonte. Informa-
ções: (11) 3033 2864. 

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647. 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 – 2º Congresso Brasileiro de Nutro-
logia Pediátrica e 5º Simpósio Internacional
de Nutrologia Pediátrica, 28 de setembro a
1º de outubro, Belém, PA. Informações:
www.nutroped2016.com.br. XVIII Jornada
Nacional de Imunizações, 28 de setembro a
1º de outubro, Belo Horizonte. Informações:
(11) 5084 4246. 14º Congresso Brasileiro
de Adolescência e 1º Congresso de Especia-
lidades Pediátricas, 30 de outubro a 2 de no-
vembro, Campo Grande, MS. Informações:
www.adolescencia2016.com.br. 19º Con-
gresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica,
2 a 5 de novembro, Fortaleza, CE. Informa-
ções: www.infectoped2016.com.br.  

Pneumologia – Reuniões Científicas do de-
partamento de Pneumologia da AMMG. In-
formações: (31) 3213 3197. Workshop In-
ternacional de Asma, 28 de setembro, na se-
de da AMMG. Curso de Atualização, 5 de no-
vembro, na sede da AMMG. Informações:
www.smpct.org.br. XXXVIII Congresso Bra-
sileiro de Pneumologia e Tisiologia, 13 a 16
de outubro, Rio de Janeiro. Informações:
www.sbpt.org.br/sbpt2016.

Psiquiatria – Reuniões Científicas do depar-
tamento de Psiquiatria da AMMG. Informa-
ções: (31) 3213 7457. XXIX Congresso La-

tino-americano de Psiquiatria, 29 de outu-
bro a 1º de novembro, Antigua, Guatemala.
Informações: (11) 4961 6801. 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. 45º Congresso Bra-
sileiro de Radiologia, 13 a 15 de outubro,
Curitiba, PR. Informações: www.cbr.org.br.

Reumatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Reumatologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613. American Col-
lege of Rheumatology Annual Meeting, 11 a
16 de novembro, Washington, EUA. Infor-
mações: www.acrannualmeeting.org.

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. 

Terapia Intensiva – Curso para residentes e
especializandos em Terapia Intensiva, todas
as terças-feiras, na AMMG. Informações:
(31) 3222 3172 ou www.somiti.org.br. Cur-
sos: ACLS – 1º a 2 de outubro, BH e Montes
Claros, MG; 3 a 6 de outubro, BH; 8 a 9 de
outubro, BH e Patos de Minas, MG; 11 a 12
de outubro, BH; 15 e 16 de outubro, BH, Juiz
de Fora e Alfenas, MG; 17 a 20 de outubro,
BH; 20 a 21 e 22 e 23 de outubro, Passos,
MG; 22 e 23 de outubro, BH; 25 e 26 de ou-
tubro, BH, 27 a 28 de outubro, Conselheiro
Lafaiete, MG; 28 a 29 de outubro, Uberlân-
dia, MG; 29 a 30 de outubro, BH, Campo
Grande, MT, Conselheiro Lafaiete e Varginha,
MG; 3 e 4 de novembro, Paracatu, MG; 5 e
6 de novembro, BH e Paracatu, MG, Vitória
da Conquista e Paracatu; 8 e 9 e 12 e 13 e

14 a 17 de novembro, BH; 17 e 18 de no-
vembro, Sete Lagoas, MG; 19 e 20 de no-
vembro; BH; 22 a 23 de novembro, BH; 24
e 25 de novembro, João Monlevade, MG; 26
a 27 de novembro, 30 de novembro a 1º de
dezembro, 3 e 4, 5 a 8, 100 e 11, 13 e 14 e
17 e 18 de dezembro, BH. PVMA – 29 e 30
de setembro, Governador Valadares; MG; 15
e 16 de outubro, BH; 21 e 22 de outubro,
Manaus, AM; 28 e 29 de outubro, Uberlân-
dia, MG; 18 e 19 de outubro, BH. BLS – 29
e 30 de setembro, Governador Valadares,
MG; 7 de outubro, BH; 14 de outubro, Alfe-
nas, MG; 22 de outubro, BH; 28 de outubro,
Uberlândia, MG; 12 e 18 de novembro, BH;
10 e 16 de dezembro, BH. FCCS – 22 e 23
de outubro, Manaus, AM; 28 e 29 de outu-
bro, Uberlândia, MG. 29 a 30 de outubro e
10 e 11 de dezembro, BH. ECTE – 17 e 18
de dezembro, BH.  MAVIT – 29 e 30 de se-
tembro, Governador Valadares, MG; 30 de
setembro, Manaus, AM; 22 de outubro , BH;
28 e 29 de outubro, Uberlândia, MG. CITI –
17 de dezembro, BH. TINP – 8 e 9 de outu-
bro, BH e 12 e 13 e outubro, Manaus, AM.
USPI – 22 e 23 de outubro, BH. PALS – 26
e 27 de novembro, BH. CREMI – 29 de no-
vembro, BH. ACLS EP – 19 de novembro,
BH. 9ª Jornada Integração Somiti – Nordes-
te, 30 de setembro a 1º de outubro, Gover-
nador Valadares, MG. 10º Jornada Integra-
ção Somiti- Triângulo Mineiro, 28 e 29 de
outubro, Uberlândia, MG e 11º Jornada de
Integração Somiti – Norte de Minas, 25 e 26
de novembro, Montes Claros, MG. Informa-
ções: (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 Imunologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
XLIII Congresso Brasileiro de Alergia e
Imunologia, 28 de setembro a 1º de outu-
bro, Curitiba, PR. Informações: www.con-
gressoalergia2016.com.br. 

Anestesiologia – 63º Congresso Brasileiro de
Anestesiologia, 10 a 14 de novembro, Bra-
sília, DF. Informações: www.sba.org.br. Asa
Annual Meeting, 22 a 26 de outubro, Chica-
go, USA. Informações: www.asahq.org,

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 Panamerican Congresso on Vascular
Surgery, 5 a 8 de outubro, Rio de Janeiro.
Informações: www.pan2016.com.br. XIV
Congresso Brasileiro de Flebologia e Linfo-
logia, 13 e 15 de outubro, São Paulo. Infor-
mações: www.abfl.com.br/congresso. XIII
Encontro de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular Cone Sul, 4 e 5 de novembro, Floria-
nópolis, SC. Informações: (48) 3037 4637.

Cancerologia – XV Congresso Brasileiro de
Oncologia Pediátrica, 15 a 19 de novembro,
Rio de Janeiro. Informações: www.sobo-
pe2016.com.br.

Cardiologia – Curso nacional de incentivo à
pesquisa e produção cientifica da Sociedade
Mineira de Cardiologia, 22 de outubro, Belo
Horizonte. Informações: www.smc.org.br. IV
Jornada Mineira de Cardiologia, 7 e 8 de ou-
tubro, Belo Horizonte. IV Simpósio de Ima-
gem Cardiovascular e X Simpósio Ecocardio-
grafia da Sociedade Mineira de Cardiologia,
4 e 5 de novembro, Belo Horizonte. Informa-
ções: www.smc.org.br. XXIV Congresso Bra-
sileiro de Cardiologia Cardiovascular Pediá-

trica, 2 a 5 de novembro, Belo Horizonte. In-
formações: www.cardioped2016.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: www.sbcpmg.org.br.
53º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plásti-
ca, 11 a 15 de novembro, Fortaleza, CE. In-
formações: www2.cirurgiaplastica.org.br. 

Clínica Médica – Reuniões científicas do de-
partamento de Clínica Médica da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1613. IX Congresso
Mineiro de Clínica Médica, V Congresso Mi-
neiro de Medicina de Urgência e Emergência
e II Congresso da Liga Acadêmica de Clínica
Médica, 6 a 8 de outubro, na sede da AMMG.
Informações: (49) 3047 7617 . 

Coloproctologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Coloproctologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1647 ou www.smcproc-
to.com.br. 65º Congresso Brasileiro de Colo-
proctologia, 9 a 11 de outubro, São Paulo. In-
formações: www.coloproctologia2016.com.br.

Dermatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Dermatologia da AMMG: 1º
de outubro. Jornadas científicas: 18 e 19 de
novembro. Informações: (31) 3247 1627.
9º Simpósio de Cosmiatria e Laser e 3º Te-
raRio. 20 a 22 de outubro, Rio de Janeiro.
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. 7º Congresso
Brasileiro de Densitometria Óssea, Osteo-

porose e Osteometabolismo, 29 de outubro
a 1º de novembro, Joinville, SC. Informa-
ções: www.bradoo.com.br. Congresso La-
tinoamericano de Diabetes, 4 a 8 de novem-
bro, Bogotá, Colômbia. Informações:
www.congresoalad2016.com. III Simpósio
Câncer de Tireoide, Atualização e Contro-
vérsias, 4 e 5 de novembro, Belo Horizonte.
Informações: (31) 3247 1605.

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

Gastroenterologia – Reuniões científicas do
departamento de Gastroenterologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.gastromg.org.br. XV Semana Brasileira
do Aparelho Digestivo, 29 de outubro a 2 de
novembro, Belo Horizonte. Informações:
www.sbad2016.com.br. 

Ginecologia e Obstetrícia – V Congresso
Brasileiro de Endometriose e Cirurgia Mi-
nimamente Invasiva, 29 de setembro a 1º
de outubro, São Paulo. www.endometrio-
se2016.com.br. Congresso Brasileiro de
Reprodução Humana, 3 a 5 de novembro,
São Paulo. Informações: www.sbrh.org.br.

Hematologia – IX Simpósio Internacional de
Trombose e Anticoagulação 15 de outubro,
Salvador, BA. Informações: www.socieda-
des.cardiol.br/ba/ista2016. Hemo 2016, 10
a 13 de novembro, Florianópolis, SC. Infor-
mações: www.hemo.org.br. 

Infectologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Infectologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1616 ou www.mi-
nasinfecto.com.br. XV Congresso Brasilei-
ro de Controle de Infecção e Epidemiologia
Hospitalar, 9 a 12 de novembro, Belo Ho-

rizonte. Informações: www.controledein-
feccao2016.com.br. 

Mastologia – Reuniões do Grupo Multidisci-
plinar de Estudos em Câncer de Mama, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3247 1613. 3ª
Jornada Mineira de Câncer de Mama, 7º En-
contro Mineiro de Mastologia e Curso da Es-
cola Brasileira de Mastologia, 24 a 26 de no-
vembro, Belo Horizonte. Informações:
www.cancerdemama2016.com.br.

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

Medicina de Urgência e Emergência – IX Con-
gresso Mineiro de Clínica Médica, V Congres-
so Mineiro de Medicina de Urgência e Emer-
gência e II Congresso da Liga Acadêmica de
Clínica Médica, 6 a 8 de outubro, na sede da
AMMG. Informações: (31) 3247 1613. 

Medicina do Exercício e do Esporte – Reu-
niões científicas mensais do departamento
de Medicina do Exercício e do Esporte da
AMMG. Informações: (31) 3247 1605. 34º
Congresso Mundial de Medicina do Esporte,
29 de setembro a 2 de outubro, Istambul,
Turquia. Informações: www.fims2016.org.br.
28º Congresso Brasileiro de Medicina do
Exercício e do Esporte, 13 a 15 de outubro,
Florianópolis, SC. Informações: www.medi-
cinadoesporte2016.com.br. Congresso Mi-
neiro de Medicina do Esporte, 4 e 5 de no-
vembro, na sede da AMMG. Informações:
(31) 3247 1605.

Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do Tra-
balho da AMMG. Informações: (31) 3247 1616.
Fórum Presença Anamt 2016, 16 de novembro,
São Paulo. Informações: www.anamt.org.br.

AGENDA  C IENT ÍF ICA

A Federação Brasileira de Gas-
troenterologia (FBG), a Sociedade
Brasileira de Endoscopia Digestiva
(Sobed) e o Colégio Brasileiro de
Cirurgia Digestiva (CBCD) reali-
zam nos dias 29 de outubro a dois
de novembro, em Belo Horizonte,
a XV Semana Brasileira do Apare-
lho Digestivo (SBAD). Serão abor-
dados temas que envolvem as
áreas da gastroenterologia, endos-
copia e cirurgia digestiva com re-
nomados palestrantes nacionais e
internacionais. Treinamentos de
ACLS serão promovidos pela So-
ciedade Mineira de Terapia Inten-

siva (Somiti) e também cursos pré-
congresso sobre ‘Complicações da
hipertensão portal’, ‘Profilaxia do
sangramento digestivo na hiper-
tensão portal’ e ‘Sedação, antibio-
ticoprofilaxia e manuseio de dro-

gas antitrombóticas em endosco-
pia - RDC da endoscopia’. Confe-
rências, mesas-redondas, simpósios
e discussões de casos atuais fazem
parte da programação. Mais infor-
mações: www.sbad2016.com.br.

Semana Brasileira do Aparelho Digestivo
Reprodução

O 28º Congresso Brasileiro de
Medicina do Exercício e do Espor-
te reúne nos dias 13 a 15 de ou-
tubro, em Florianópolis (SC), no-
mes de ponta nacionais e interna-
cionais na especialidade. Serão
apresentados trabalhos, previa-
mente selecionados, em forma de
pôsteres e orais. Nesta última ca-
tegoria serão premiados os três

melhores. Dentre alguns temas a
serem apresentados estão: ‘O pa-
pel da medicina do esporte no
emagrecimento’, ‘Estratégias de
prevenção de lesões em esportes
específicos’, ‘A interação da me-
dicina do exercício e do esporte
com as demais especialidades mé-
dicas’, ‘A medicina do esporte e o
cuidado clínico e fisiológico aos

atletas durante viagens para com-
petições’, dentre outros. Confe-
rências, simpósios satélites e dis-
cussões de caso compõe a grade
científica. 

Ainda serão oferecidas oficinas
sobre ‘Síndrome do excesso de
treinamento’. Mais informações so-
bre o Congresso: www.medicina-
doesporte2016.com.br.

Congresso de Medicina do Exercício e do Esporte

Acontece na capital mineira,
nos dias dois a cinco de novembro,
o XXIV Congresso Brasileiro de Car-
diologia e Cirurgia Pediátrica, que
terá como tema central ‘Morfologia
e doenças valvares do feto ao adul-
to’. Palestrantes de vários estados
do Brasil e internacionais falarão so-
bre temas que envolvem a área da

prática clínica, cirúrgica, hemodinâ-
mica, terapia intensiva, morfologia
e imagem e cardiopatia congênita
em adultos. O enfoque será multi e
interdisciplinar. Na busca da quali-
dade científica e temática abrangen-
te da atuação assistencial, a progra-
mação contará com mesas redon-
das, grandes conferências e fóruns

com a participação de renomados
especialistas, dentre eles Robert
H.Anderson e Michael Rigby (Ingla-
terra), Anthony Rossi, Leo Lopez
(Miami/Estados Unidos) e Henri
Justino (Texas/Estados Unidos). O
encontro ainda terá a apresentação
de temas livres. Mais informações:
www.cardioped2016.com.br.

BH sedia encontro de cirurgia pediátrica 

Neste ano, São Paulo sedia, nos
dias nove a 11 de outubro, o 65º
Congresso Brasileiro de Coloproc-
tologia. Convidados nacionais e in-
ternacionais de renome estarão no
país para falar desde os temas mais
básicos relevantes à prática clínica
diária, até os avanços e controvérsias
mais importantes da especialidade.
O encontro começa com a realiza-
ção dos cursos pré-congresso (cirur-
gia minimamente invasiva, doenças
inflamatórias intestinais, doenças
anorretais, fisiologia, colonoscopia
e doenças sexualmente transmissí-
veis). Na programação estão previs-
tas grandes palestras, mesas-redon-
das, conferências, sessões de vídeos
e discussões de casos clínicos. Serão
realizados três simpósios especiais
com os temas: câncer colorretal he-
reditário, endometriose e estoma-
terapia. Serão premiados os melho-
res trabalhos nos temas e vídeos li-
vres e pôsteres. Mais informações:
www.coloproctologia2016.com.br.

Nos dias 24 a 26 de novembro,
Belo Horizonte recebe a 3ª Jornada
Mineira de Câncer de Mama, 7º En-
contro Mineiro de Mastologia e
Curso da Escola Brasileira de Mas-
tologia que dará o enfoque sobre o
‘Estudo e aplicação da oncogenética
voltados para o câncer de mama,
com perspectivas de uma aborda-
gem individual e prática na quanti-
ficação do risco para as pacientes’.
Serão realizadas mesas redondas so-
bre ‘Alto risco para câncer de mama:
como definir?’, ‘Testes moleculares
para avaliação de risco: métodos e
interpretação’ e ‘Lesões mamárias
proliferativas: impacto no risco de

câncer de mama’. As conferências
abordarão a ‘Importância das pla-
taformas genéticas no planejamen-
to terapêutico do câncer de ma-
ma’, ‘Análise crítica da avaliação in-

tra-operatória de margens cirúrgi-
cas e ductos terminais no tratamen-
to cirúrgico do câncer de mama’,
dentre outros. Mais informações:
www.cancerdemama2016.com.br.

Jornada Mineira de Câncer de Mama
Reprodução

Coloproctologia
reúne grandes
especialistas

Belo Horizonte recebe nos dias
17 a 19 de novembro, o 48º Con-
gresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia. Já estão confirmados
nomes dos maiores especialistas no
país e exterior. Os trabalhos foram
divididos nas áreas do trauma, joe-
lho, coluna, quadril, ortopedia pe-
diátrica, dentre outros. Conferências,
simpósio e mesas redondas trazem
as pesquisas mais recentes, tecnolo-
gias, intervenções cirúrgicas moder-
nas e novos medicamentos para o
tratamento de várias patologias li-
gadas à especialidade. As melhores
técnicas cirúrgicas através de apre-
sentações gravadas em DVD ficarão
à disposição de todos os inscritos
durante o congresso. Os interessa-
dos podem mandar o seu vídeo pa-
ra a comissão organizadora do
evento até o dia 30 de setembro. Te-
mas livres orais e em forma de pôs-
teres também serão apresentados
no decorrer da programação. Mais
informações: www.cbot2016.com.br.

Ortopedistas e
Traumatologistas
em Minas



A Comissão Estadual de Defe-
sa do Médico (CEDM), que ofere-
ce assessorias jurídica e de impren-
sa a médicos injustamente acusa-
dos de erro, completa 25 anos de
fundação no próximo dia 18 de
outubro. A data será celebrada na
‘Semana do Médico’ e abre as co-
memorações com um ‘Terça Cul-
tural’ especial. Convidados serão
brindados com a apresentação da
Happy Feet Jazz Band. A banda mi-
neira formada em 2008 pelos mú-
sicos Chon Tai Yeung (voz), Mar-
celo Costa (Trompete e voz), Fred
Natalino (piano), Yan Vasconcelos
(contrabaixo) e Bo Hilbert (bateria)
trará um repertório das décadas
de 40, 50 e 60, com grandes no-
mes desta época. 

Para marcar a data, a Associa-
ção Médica de Minas Gerais
(AMMG) e o Sindicato dos Médi-
cos de Minas Gerais (Sinmed MG)
lançarão o ‘Guia Prático de Defesa
Profissional’, publicação que reúne
dicas e orientações preventivas.
“Todos deveriam ler o guia, pela
praticidade com que aborda as-
pectos médicos, jurídicos e de re-
lacionamento com a imprensa”, re-
comenda a coordenadora da Co-
missão pela AMMG e diretora de
Defesa do Exercício Profissional da
entidade, Maria Inês de Miranda
Lima. Ela lembra que qualquer pro-
fissional está sujeito a ser questio-

nado, independentemente de sua
experiência e da correção de sua
conduta. 

“Os pacientes estão mais exi-
gentes, buscam informações pelo
‘Dr. Google’, questionam nossas re-
comendações. Além disto, as con-
dições de trabalho dos médicos
pioraram nos últimos anos e a for-
mação acadêmica deixa a desejar.
Todos estes fatores, somados à re-
lação médico-paciente superficial,
contribuem para a ocorrência do
processo judicial”, afirma.

Entre 2010 e 2015, a Comissão
atendeu 379 médicos processados
na Justiça. “A maioria dos casos re-
fere-se a complicações ou intercor-

rências. Os pacientes pleiteiam in-
denização”, explica Lima. Nesse pe-
ríodo, as especialidades com maior
número de processos foram: Gine-
cologia e Obstetrícia (33%), Orto-
pedia (11,9%) e Clínica Geral (9,6%).
De maneira geral, profissionais que
fazem atendimento de urgência e
emergência e/ou realizam procedi-
mentos cirúrgicos têm maior risco
de enfrentar o problema.

O membro fundador da Co-
missão e integrante do Conselho
Fiscal do Sinmed MG, José Alvaren-
ga Caldeira, lembra que o serviço
oferecido não se restringe à defesa
dos profissionais processados.
“Atuamos também na prevenção

dessas acusações e na orientação
aos colegas que temem enfrentar
o problema. Também estamos à
disposição de entidades e institui-
ções de saúde para partilhar nossa
experiência através de palestras”,
conclui. Interessados no ‘Guia Prá-
tico de Defesa Profissional’ podem
solicitá-lo pelos telefones (31)
3247 1600 ou (31) 3241 2811. 

Dia 20, às 20h, acontecem as
homenagens aos ‘Médicos Minei-
ros em Destaque’ e ‘Personalidade
Médica Mineira’, na sede da
AMMG. Serão agraciadas as per-
sonalidades médicas nas ativida-
des: Científica, Clínica, Docente,
Saúde Pública e Associativa/Defesa
Profissional, indicadas pelas prin-
cipais entidades de saúde do esta-
do. Nesta mesma data, serão ho-
menageados os médicos do inte-
rior de Minas Gerais que se desta-
caram pelo trabalho realizado jun-
to à comunidade científica e/ou na
assistência à população. 

Fechando as comemorações,
no dia 21 de outubro, acontece a
entrega da ‘Comenda Honra à Éti-
ca’, conferida pelo CRM MG. O tí-
tulo é destinado a médicos que,

agindo com dignidade e honra du-
rante toda a vida profissional,

transformaram-se em referências
a profissão médica.

4 Mais informações no site:
www.ammg.org.br.
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Personalidades da medicina são homenageadas
Fotos: Clóvis Campos

Comissão de Defesa do Médico celebra 25 anos

Integrantes da Comissão Estadual de Defesa do Médico reúnem-se
semanalmente para analisar processos e orientar os profissionais

Nos dias 19 e 20 de outubro,
no Teatro Oromar Moreira, sede
da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), profissionais de
medicina do estado serão home-
nageados durante a ‘Semana do
Médico 2016’. No dia 19, às 20h,
recebem as honras os ‘Jubilados de
Ouro’, médicos que completam 50
anos de formados em 2016, pela
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais
(FM-UFMG) e Faculdade de Ciên-
cias Médicas de Minas Gerais
(FCMMG). (Confira a lista comple-
ta no site: www.ammg.org.br). 

Uma valorização pelas cinco
décadas em prol do bem-estar de
seus pacientes, na área da docên-
cia e de inúmeras atividades cien-
tíficas. O encontro dos jubilados
é marcado pela emoção e pelo
reconhecimento da importante

trajetória profissional e legado.
Durante a celebração, médicos
falecidos também são homena-
geados. 

Para o presidente da Associa-
ção, Lincoln Lopes Ferreira, são
lembrados nomes de ilustres co-
legas que se dedicam com grande
dignidade à causa médica e que
servem de bons exemplos de
competência e conduta ética para
os jovens médicos mineiros, em
um momento de complexas difi-
culdades para a prática da medi-
cina e para a saúde pública. Fer-
reira ainda ressaltou a importância
do trabalho da classe médica mi-
neira na produção do conheci-
mento e no cuidado com o bem-
estar da população. 

A Semana do Médico 2016 é
uma realização da Associação Mé-
dica de Minas Gerais, Conselho Re-

gional de Medicina de Minas Ge-
rais (CRM MG) e do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais (Sinmed

MG). Mais informações sobre a
programação podem ser obtidas
no site: www.ammg.org.br. 

A sede da AMMG recebe homenageados, familiares e autoridades em uma noite de reconhecimento pelo trabalho de
profissionais da medicina

Clóvis Campos

Jubilados marcam 50 anos de formação profissional

POLYANA LÚCIA SANTOS ROCHA
Almenara

Graduada em 1999, pela Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Minas Gerais (FM-
UFMG). Especialista em anestesiologia.

HONÓRIO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO
Barbacena

Formou-se em 1971, pela Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF). Especialista em pediatria
e professor da Faculdade de Medicina de Bar-
bacena, desde 1976. 

EXPEDITO MARTINS CHUMBINHO
Betim

Médico angiologista, formado em 1966 pela
FM-UFMG. Foi secretário municipal de Saúde
de 1985 a 1988. 

MARCO AURÉLIO ROSSINI
Conselheiro Lafaiete

Especialista em ortopedia e traumatologia. Gra-
duou-se em 1983, pela UFJF. Presidente da As-
sociação Médica de Conselheiro Lafaiete
(AMCL) de 2005 a 2008 e 2008 a 2011. 

JAIME PEREIRA DOS SANTOS 
Formiga

Formado pela FM-UFMG, no ano de 1972. Es-
pecialista em Ortopedia e Traumatologia. 

AUGUSTO BARBOSA DA SILVA PEREIRA
Governador Valadares

Graduou-se em 1977, pela Escola Superior de
Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vi-
tória. Especialista em Pediatria.

MÁRIO LÚCIO DE ALVARENGA
Itabira

Graduado em 1968, pela Universidade Federal
do Triângulo Mineiro (UFTM). Concluiu residên-
cia em ginecologia e obstetrícia. 

VINÍCIUS GUIMARÃES GOMES
Itaúna

Formou-se em 1988 pela FM-UFMG. Especialista
em nefrologia. Fundador do serviço de hemo-
diálise no município. Membro do Hospital Ma-
noel Gonçalves de Souza Moreira, desde 1992. 

JOSÉ MAURO DE CARVALHO ROCHA
João Monlevade

Graduou-se pela UFJF, em 1979. Especialista em
clínica médica e medicina do trabalho. Médico do
Hospital Nossa Senhora de Lourdes, desde 1980. 

PAULO ADOLFO MACHADO LAGES
Lavras

Formado em 1969, pela FM-UFMG. Foi o pri-
meiro ginecologista e obstetra a atuar na cidade.
Trabalha desde 1972, no Hospital Vaz Monteiro. 

DELANO CARLOS CARNEIRO 
Leopoldina

Graduo-se em 1978 pela UFJF. Especializou-se
em clínica geral e anestesiologia. Ocupou o car-
go de diretor adjunto de assuntos do interior
na AMMG, gestão de 2011 a 2014. 

JOSÉ TOMÁS DE OLIVEIRA
Monte Carmelo 

Formado em 1969, pela Faculdade de Medicina
do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Especiali-

zou-se em medicina do trabalho.

SERAFIM FRANCISCO ALVES
Pará de Minas

Formou-se pela FM-UFMG, em 1971 e concluiu
residência em pediatria. É sócio fundador da
Unimed Pará de Minas.

GILBERTO FERREIRA RIBEIRO
Patrocínio

Graduado pela FMTM, em 1973. Especializado
em otorrinolaringologia. Trabalha atualmente
na Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio. 

CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI
Poços de Caldas

Em 1971, graduou-se pela Universidade Federal
de Brasília (UFB). Especializou-se em nefrologia
e urologia. Deputado federal e estadual por dois
mandatos. 

MARIA ALVES COSTA SPINOLA
Sete Lagoas

Graduada em medicina, em 1982, pela FM-
UFMG. Preceptora de cirurgia geral do Hospital
Municipal de Sete Lagoas. 

DIONIR MARCOS SILVA DE SIQUEIRA
Teófilo Otoni

Graduou-se em 1974, pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro. Especializou-se em anestesio-
logia. Presidente da Sociedade Mineira de Cirurgia
de Teófilo Otoni (SMCTO), de 1979 a 1981. 

TOMÉ MOACIR MACIEL  
Três Corações

Formado em 1979 pela Faculdade de Medicina

de Barbacena. Membro da diretoria da Associa-
ção Médica de Três Corações (AMTC), por dois
mandatos.

EDAHIR GONÇALVES
Uberlândia

Graduado pela FM-UFMG, em 1964. Especialista
em oftalmologia. Atuou como professor da Uni-
versidade Federal de Uberlândia. 

ITAQUÊ BUCHERIDG VASCONCELOS
Unaí

Graduado pela UFTM, em 1970. Especialista em
cirurgia geral e gastroenterologista. 

ALOÍSIO BEMVINDO DE PAULA
Vale do Aço

Formou-se em 1970 pela UFJF. Residência em
infectologia e terapia intensiva. Coordenador de
residência de clínica médica no Hospital Márcio
Cunha, em Ipatinga. 

SINÉZIO ALVES DA SILVA FILHO
Varginha 

Graduou-se em 1981 pela FM-UFMG. Especia-
lista em cirurgia geral e mastologia. Coordena-
dor do Serviço de Registro Hospitalar de Câncer
da Fundação Hospitalar do Município de Vargi-
nha, desde 2004. 

CARLOS RAIMUNDO TORRES JÚNIOR
Viçosa

Formou-se em 1989, pela Escola Superior de
Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vi-
tória (EMESCAM). Especialista em clínica geral. 

Plateia observou atenta, em 2015, a solenidade de entrega das homenagens
aos Jubilados de Ouro

CEDEM
A Comissão Estadual de Defesa do
Médico (CEDEM) reúne-se, sema-
nalmente, na sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG) e
no Sindicato dos Médicos de Minas
Gerais (Sinmed-MG). Médicos, só-
cios-quites em ambas entidades,
podem agendar horário pelo telefo-
ne: (31) 3241 2811 ou comissao-
dedefesa@sinmedmg.org.br. Veja
quem compõe a Comissão: 

Representantes AMMG
Dra. Maria Inês Miranda Lima
Dr. Márcio Fortini

Representantes do SINMED-MG
Dr. José Alvarenga Caldeira
Dra. Ilma Patrícia Machado

Assessoria Jurídica
Dr. Auro Caldeira Valadares
Dr. Fernando Mitraud Ruas
Dr. Francisco Miranda Gaudereto

Assessoria de imprensa
Jornalista Fabíola Sanches

Secretária 
Rosemeire Castelo Branco 
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Mais de 2.500 pessoas estiveram presentes na Praça
da Liberdade durante o ‘Saúde na Praça’. A iniciativa
da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), em
parceria com as sociedades de especialidades, Comis-
são de Controle do Tabagismo, Alcoolismo e Uso de
Outras Drogas da AMMG (Contad AMMG) e Socie-
dade dos Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais
(Sammg), promoveu orientações sobre a saúde e
testes rápidos para a detecção de doenças. 

Neste ano, 22 sociedades de especialidades par-
ticiparam: alergia, anestesiologia, angiologia, cardiolo-
gia, cirurgia plástica, coloproctologia, dermatologia, en-
doscopia digestiva, gastroenterologia e nutrição, gineco-
logia, homeopatia, infectologia, mastologia, medicina do
exercício e do esporte, medicina do trabalho, nefrologia,
oftalmologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, tana-
tologia e terapia intensiva. Médicos e estudantes de me-
dicina orientaram a população sobre como evitar as
principais doenças que acome-
tem crianças, homens e mu-
lheres, além de estimular a
prática de hábitos saudá-
veis de vida.
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70 ANOSCOMUNIDADE

A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) tem como um de seus princípios nor-
teadores a promoção da saúde, seja sob a forma
de atividades científicas que insiram o público
leigo em suas discussões ou de ações promo-
vidas diretamente para a comunidade. Ao longo
dos seus 70 anos, realizou e apoiou inúmeras
iniciativas na capital mineira e interior do esta-
do, aproximando médico e população. 

Para o presidente da AMMG, Lincoln Lopes
Ferreira, ações de cunho social como o ‘Saúde
na Praça’ e o ‘Fórum Associativo’ são funda-
mentais para estimular a prevenção e o diagnós-
tico precoce, disseminando hábitos de vida
saudável. “Muitas são as informações propa-
gadas na imprensa e na internet. A AMMG,
junto às sociedades de especialidades e filiadas,
tem o dever de orientar, sendo o médico a fon-
te segura para elucidar dúvidas, indicar e acom-
panhar seus pacientes”. Até 2016 foram pro-
movidas sete edições do ‘Saúde na Praça’, em
Belo Horizonte, e quatro Fóruns Associativos:
Diamantina, Monte Carmelo, Pouso Alegre e
Teófilo Otoni.

O ‘Terça Cultural’ traz temas além da me-
dicina com o intuito de abrir as portas da enti-
dade para o público em geral. Desde 2012,
quando foi criado, foram 26 encontros entre
palestras, música, dança e teatro, reunindo pes-

soas de diversas profissões e faixas etárias. Ou-
tra iniciativa é a ‘Reunião Multidisciplinar’ que
insere, sempre que possível, discussões que en-
volvam leigos. O Espaço Cultural Otto Cirne
também é aberto ao público para visitação, com
novas exposições a cada mês. 

Assuntos de interesse direto da população
também são amplamente debatidos na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a par-
tir da Comissão Estadual de Saúde, a qual a
AMMG tem cadeira permanente. O site e o Fa-
cebook propõem assuntos bem diversificados.

Este ano, os setores de Imprensa e Comunica-
ção lançaram o ‘Dica do Especialista’ com ví-
deos sobre sintomas, prevenção e tratamento
de doenças. “Trabalhamos junto aos departa-
mentos científicos para viabilizar atividades e
produzir conteúdo. Por meio do setor de Im-
prensa enviamos sugestões de pautas para pro-
dução de notícias pelos veículos de comunica-
ção, além de indicar nossos médicos para en-
trevistas. Da mesma forma, nossa atuação junto
ao Legislativo vem contribuindo para a melhoria
da assistência”, conclui Ferreira. 

Alexandre Guzanshe

Ações aproximam da comunidade

AMMG e Sociedade Mineira de Cardiologia alertaram sobre o controle do colesterol

“Grande oportunidade
para esclarecer sobre

assuntos relacionados à saúde
e contribuir para a conscientização

e prevenção de doenças! Que venha o
próximo e possamos estreitar laços com a

sociedade, razão maior da nossa
profissão!”

Sinara Mônica de Oliveira Leite
Presidente da Sociedade Mineira

de Coloprocologia

‘Saúde na Praça’ 2016 é
sucesso de público

“Com a participação
intensa dos médicos,

orientamos a população sobre a
prevenção e tratamento das doenças
venosas e arteriais mais prevalentes.

Realizamos exames clínicos e duplex-scan,
além de fornecermos meia elástica

compressiva e medicamento flebotônico.”

Paulo Bastianetto
Diretor da Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular –

Regional MG

“Um belíssimo evento,
do qual tivemos enorme
satisfação em participar.
Estamos certos de termos

prestado um serviço relevante à
população. Que venham os próximos!”

Humberto Oliva Galizzi
Presidente da Sociedade de

Gastroenterologia e Nutrição de
Minas Gerais

“Ver todos os
profissionais unidos por

um objetivo comum foi muito
gratificante, assim como conhecer
de perto o trabalho social das

especialidades participantes. Parabenizo a
todos que se empenharam para o

sucesso do evento.” 

Maria Aparecida Braga
Diretora da Sociedade Mineira

de Terapia Intensiva

O evento contou com o
apoio da Água Mineral Viva,

Armazém de Stands. Globo Minas,
Hermes Pardini, Periodical, Rádio
Itatiaia, Unimed BH e Valem. 

Patrocínio: Construtora Baggio.

“Ficamos felizes com o
intenso movimento no

estande da pneumologia e
cirurgia torácica. Tivemos que

encerrar o atendimento devido ao
grande sucesso. Pudemos contribuir

muito! Ano que vem será melhor ainda.” 

David Koza
Presidente da Sociedade Mineira de
Pneumologia e Cirurgia Torácica

“Foram prestados
serviços de qualidade e

relevância para a população
em diferentes áreas da medicina.

As atividades fortaleceram o vínculo
dos médicos com a comunidade e

demonstraram a preocupação genuína da
classe médica com a melhoria do bem-
estar e segurança dos pacientes.” 

Michele Nacur
Presidente da Sociedade de
Anestesiologia de Minas Gerais

“Importante trabalho de
aproximação do médico

com a população. Brilhante
iniciativa para resgatar a imagem
do médico, que vinha sendo tão

denegrida ultimamente.”

Silvio Musman
Presidente da Sociedade Mineira de
Medicina do Exercício e do Esporte

Confira o número 
de atendimentos
452 testes de glicemia
606 aferições de pressão
280 testes para detecção de

hepatites B e C
150 exames para detecção do vírus

HIV
130 duplex scan venoso
280 espirometrias
200 pessoas treinadas em RCP

Fontes: Sociedades de especialida-
des AMMG

Fotos: Clóvis Campos



A Sociedade de Gastroente-
rologia e Nutrição de Minas Ge-
rais (SGNMG) criou sua Seccional
Norte de Minas. Esta é a sexta re-
presentatividade no estado e a
posse aconteceu no início do se-
gundo semestre deste ano, duran-
te a Jornada de Gastroenterologia
e Endoscopia Digestiva do Norte
de Minas, na cidade de Montes
Claros.

Segundo o presidente da en-
tidade, Humberto Oliva Galizzi,
uma iniciativa importante para

que os especialistas de todas as
regiões tenham acesso ao que é
desenvolvido pela Sociedade,
com possibilidade de debater te-
mas locais tanto na educação
continuada, quanto na defesa
profissional.

Compõem a diretoria da sec-
cional os médicos Alexandre Via-
na (2º secretário), Carlos Valias
(1º secretário), Luciano Cézar Ma-
galhães (presidente) e Lucianno
Ribeiro (vice-presidente). 
4 Mais informações: (31) 3247 1647.

  

O que estou lendo

“O livro tenta nos mos-
trar o quão é importante
estarmos prontos para mu-
danças inerentes às nossas
vontades. Bem como, os
frutos que colhemos dian-
te de nossas decisões, seja
por ficarmos estáticos e
acomodados com quais-

quer situações ou, então, buscarmos novas ma-
neiras de achar um ‘novo queijo’.”

Fotos: Alberto Wu

Fotos: Clóvis Campos

“O autor explora os
textos antigos védicos, de
uma sociedade que viveu
há 3.000 anos no norte da
Índia. Ele fala sobre o mito
enigmático que define os
vedas, desvendado alguns
dos enigmas ocultos deste
povo, do ponto de vista da
existência.” 

O artista plástico e psicólogo Felipe Arthur
traz ao Espaço Cultural Otto Cirne as mostras
‘Mobgraphia de Hospício’ e ‘Ode a William
Harvey’. Durante todo o mês de setembro,
fotografias em preto e branco e peças em
massa acrílica revelam as experiências vividas
por ele no cuidado às pessoas com limita-
ções mentais.

Em ‘Mobgraphia de Hospício’ foram pro-
duzidas fotografias a partir de dispositivos
móveis que, por incrível que pareça, ainda
não eram de conhecimento dos pacientes:
os aparelhos de telefonia celular. “Eles enxer-
gavam o smartphone no meu bolso como se
fosse um maço de cigarro, afinal era o mais
próximo de que conheciam da realidade”,
explica Felipe Arthur. 

O artista disse que havia pessoas interna-
das há mais de 30 anos e que fotografou si-
tuações relacionadas a elas e, inclusive, alguns
pedidos peculiares. Como havia o perigo de
automutilação, espelhos nunca foram per-
mitidos nos hospitais. Então não se viam há
décadas e pediam para que eu fotografasse
partes dos seus corpos como orelhas, cica-
trizes dos maus tratos, pintas, entre outras. 

A segunda exposição, ‘Ode a William
Harvey’, faz uma clara referência ao médico
britânico que descreveu corretamente, pela
primeira vez, detalhes do sistema circulatório
do sangue ao ser bombeado por todo o cor-
po pelo coração. Em suas obras, o artista es-
boçou o coração em diferentes formas. “Re-
laciono as esculturas com as experiências do
sofrimento mental. E como o coração é sím-
bolo do sofrimento da vida, escolhi este tema

para desenvolver cada detalhe”, relata. As pe-
ças, em massa acrílica, têm tamanhos e pesos
diferentes, assim como são as pessoas com
suas individualidades. 

Interessados em adquirir cópias das fotos
ou alguma escultura podem entrar em con-
tato com Felipe Arthur. As duas mostras fi-
cam até o final do mês de setembro. O Es-
paço Cultural Otto Cirne está localizado no
hall de entrada da AMMG e é destinado à
exposição de obras de arte de autoria de as-
sociados e seus dependentes. Médicos não
associados e artistas não médicos podem uti-
lizar o espaço, dependendo da disponibili-
dade na agenda. Interessados devem entrar
em contato com a Assessoria de Comunica-
ção da AMMG, pelo telefone (31) 3247 1608
ou e-mail comunicacao@ammg.org.br.

Otto Cirne recebe duas
mostras em setembro Antônio de Pádua

Peppe Neto
Estudante de medicina

Quem mexeu no meu queijo? 

Spencer Johnson, M.D. (Record)

Jomar de Abreu
Cunha 
Fisiatra

O ardor

Roberto Calasso (Companhia

das Letras)
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CULTURA

Reprodução

Maria Aparecida Camargos 

Bicalho 

Geriatra

Mortais – nós, a medicina e o

que realmente importa no final

Atul Gawande (Companhia 

das Letras)
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Três Corações se une em ação social
Os médicos de Três Corações

se uniram na campanha ‘Consulta
Solidária’, que teve início dia 1º de
julho. O projeto foi idealizado pe-
lo psiquiatra Maurício Gadbem,
com apoio da Associação Médica
de Três Corações. Cada médico
participante doa até cinco consul-
tas por mês, no valor de cem reais
cada, à Associação de Pais e Alu-
nos dos Excepcionais (Apae). A
iniciativa vai até dezembro e já é
um sucesso de adesão, com mais
de 80 profissionais inscritos.

Até o final do mês de agosto,
foram arrecadados 50 mil reais
em 30 especialidades, incluindo
exames de ultrassom (abdome e
pélvico) e RX (tórax e seios da fa-
ce). Gadbem mobilizou os cole-
gas e garante que, além de bene-
ficiar a Apae, a ação proporciona
acessibilidade à população junto
aos especialistas. “Médicos de
outras cidades estão nos procu-
rando para participar do proje-
to.” O psiquiatra acrescentou que
o ideal é que a iniciativa seja uma
referência nacional, “um exem-

plo de como a classe médica po-
de se unir em torno de uma cau-
sa nobre”.
4 Mais informações: (35) 3231 1106.

Reprodução imagem vídeo

A Associação Médica de Vargi-
nha (AMV) distribuiu material infor-
mativo e aplicou teste de dependên-
cia do tabaco, no dia 29 de agosto -
‘Dia Nacional de Combate ao Fumo’.

De acordo com a pneumologis-

ta Kélbia Micaela Fortunato, que
também é diretora de esportes da
AMV, a campanha esclareceu à po-
pulação sobre os malefícios que o
tabagismo causa à saúde, além de
incentivar hábitos saudáveis de vida. 

Varginha contra o tabagismo

Dias dois e três de setembro
aconteceu, em Carangola, a 460º
Reunião da União das Regionais da
Zona da Mata (Urezoma). O en-
contro celebrou os 50 anos da Ure-
zoma e 70º aniversário da Socieda-
de Médica de Carangola (SMC).

Compareceram ao evento o
presidente da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), Lincoln
Lopes Ferreira, o diretor de Assun-
tos do Interior da AMMG, Paulo
Roberto Repsold, a diretora de Co-
municação e Marketingda AMMG,
Ruth Borges Dias, o coordenador
das Delegacias Regionais do Con-
selho Regional de Medicina de Mi-

nas Gerais (CRM MG), João Batista
Gomes Soares, e o presidente da
Urezoma e diretor de Assuntos do
Interior Adjunto da AMMG, Ma-
noel Torres Neves Neto. Para o
presidente da SMC, Giovanny Leo-
nardo de Lana, a reunião foi uma
oportunidade para ouvir especia-
listas sobre temas relevantes para
a classe médica.

Urezoma celebra aniversários

Frederico Valim uniu arte e medicina em
‘Anomia humana’, exposição do mês de agos-
to. Homônima ao conceito do filósofo, psi-
cólogo e sociólogo francês Émile Durkheim,
a mostra contou com ilustrações de partes
do corpo humano que, em traços finos e des-
continuados, formam imagens nas técnicas
bordado, grafite e nanquim. O gosto pelas

artes permeia os pensamentos do artista des-
de a infância, quando em Anápolis (GO), sua
cidade natal, já esboçava os primeiros traços.
Autodidata na arte, deu um tempo neste ofí-
cio para se dedicar à escola médica. Agora,
graduado, organiza suas horas entre cuidar
das pessoas e passar para o papel as suas im-
pressões sobre elas. 

‘Anomia humana’

O ‘Terça Cultural’, do dia 13 de setembro,
abordou suicídio com o documentário brasi-
leiro ‘Elena’ (2012). Trata-se da história real de
Petra Costa, diretora da trama. Ela refez os pas-
sos da irmã caçula, que tirou a própria vida em
1990, nos Estados Unidos. Especialistas em psi-
quiatria conversaram com o público sobre o
tema, os seus porquês, e como a abordagem
dos médicos pode prevenir o que é conside-

rado morte evitável. O psiquiatra Humberto
Correa explicou que o objetivo foi desestigma-
tizar a temática e permitir às famílias, que po-
dem ser sentir envergonhadas ‘por não terem
visto o que ia acontecer’, de falar e conversar
sobre suicídio. O projeto ‘Terça Cultural’ é uma
iniciativa da diretoria científica da AMMG. Mais
informações: tercacultural@ammgmail.org.br
ou pelo telefone (31) 3247 1619. 

Documentário abordou suicídio “O autor reflete sobre a fre-
quente associação entre o au-
mento da longevidade e a
piora da qualidade de vida, e
discute sobre o caminho a
percorrer para lidar sabia-
mente com a nossa pró-
pria finitude. Leitura muito
interessante, especialmen-
te para quem testemu-
nha a velhice.”

Acompanhe as datas das 
próximas edições 
462ª Cataguases 01/10
463ª Ponte Nova 05/11
464ª Manhuaçu 19/11
465ª Juiz de Fora 10/12

Assista ao vídeo da campanha

Gastroenterologia está presente no Norte de Minas

Arquivo AMV

População teve
acesso ao teste
de espirometria
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