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Médicos debatem
política e ética
O Brasil enfrenta uma crise política jamais vista na história
do país. As entidades representativas da classe médica se
uniram, participaram de movimentos nas ruas e ampliaram
os debates sobre os problemas na saúde. Em novembro, a
Associação Médica de Minas Gerais recebeu, pela primeira
vez na trajetória da instituição, um senador da República.
Antônio Anastasia falou sobre política, políticos e ética. 
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Representantes das entidades
médicas, preceptores, professores,
acadêmicos e coordenadores de
cursos de medicina de Belo Hori-
zonte e interior do estado estive-
ram na Associação Médica de Mi-
nas Gerais (AMMG), dia 25 de no-
vembro, para o II Fórum de Dis-
cussão sobre a Formação de Futu-
ros Médicos.

Eles debateram sobre a qualida-
de do ensino ofertado e instituíram
a Comissão Estadual de Ensino Mé-
dico. Coordenado pela diretora de
Promoções Culturais da AMMG,
Maria Aparecida Braga. O evento
contou com três importantes pales-
tras, seguido de análise e troca de
experiências. “Este encontro é para
instituir a Comissão Estadual de En-
sino Médico, composta por repre-
sentantes das principais entidades e
por coordenadores de cursos ou
pessoas indicadas pelas escolas, a
fim de começar a pensar soluções
às questões que muito nos preocu-
pam. Uma delas versa sobre a aber-
tura de cursos sem controle que re-
sulta no despreparo dos profissio-
nais, muitas vezes, colocados na linha
de frente da assistência. Para atuar
na medicina é preciso vocação.”

O diretor acadêmico da Edu-
Qualis - Educação de Qualidade,
Aécio Freitas Lira, apresentou um
comparativo entre as escolas de
engenharia que tiveram um cres-
cimento explosivo a partir de
1996/1997,  com a permissão para
estabelecimento de faculdades
com fins lucrativos. “As escolas de
medicina foram as últimas a segui-
rem este movimento do mercado.
Há uma forte mudança nos con-
troles societários das instituições e
abertura de novas vagas, com bai-
xa qualidade dos serviços.” 

Lira explicou que em 2014, se-
gundo o último Exame Nacional

de Desempenho de Estudantes
(Enade), o Brasil possuía 956.800
mil alunos de engenharia e 81% de-
les obtiveram notas um, dois e três
numa escala de cinco. “Foram clas-
sificados como ruins ou péssimos
pelos critérios do Ministério de
Educação. A medicina segue o mes-
mo percurso. Dos 106 cursos ava-
liados pelo Enade, em 2013, 60%
receberam notas um, dois e três.”
Para o diretor é preciso manter o
foco no controle dos processos de
ensino e aprendizagem para que
os cursos não percam a qualidade.
“Parcerias também são importantes
para trazer experiências de sucesso
que possam ser multiplicadas.” 

O diretor de novas metodolo-
gias da Faculdade da Saúde e Eco-

logia Humana (Faseh), Cláudio de
Moura Castro, afirmou que há ca-
rência de uma análise mais profun-
da da pedagogia aplicada. “É ne-
cessário saber o que vai instruir e
dominar a arte de lecionar. O
aprendizado inclui o ensino expe-
rimentado. Aplicar não é lembrar,
mas usar o aprendido. A medicina
é uma carreira com boas articula-
ções entre teoria e prática, mas que
só ocorre a partir do terceiro ano,
na maioria das escolas. Temos que
trazer ideias estruturantes para a
sala de aula.”

Para a vice-coordenadora do
curso de medicina da Faseh, Már-
cia Beatriz de Souza, o professor
tem um papel fundamental nesse
processo de qualidade do ensino

e, por isto, precisa participar ativa-
mente das atividades de atualiza-
ção e capacitação, envolvendo o
discente, principalmente, os mais
dispersos. “Além das provas é pre-
ciso reconhecer as habilidades e
estimulá-las. O bom professor tem
que chamar o aluno também para
as questões éticas.” 

O coordenador do Grupo de
Estudo e Desenvolvimento do Aca-
dêmico de Medicina (Gedam) da
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais
(FM UFMG), Pedro Henrique Ro-
cha Caldeira, relatou o sucesso da
proposta que hoje congrega 130
alunos dos diversos períodos. “O
objetivo é entender os interesses e
as dificuldades dos participantes.
No primeiro encontro há até dez
estudantes que são guiados por
um tutor. O programa inclui técni-
cas de estudo, tempo e análise de
casos. As reuniões ocorrem uma
vez por semana e têm duração de
até duas horas.”

Quanto à fiscalização das facul-
dades, o conselheiro do Conselho
Regional de Medicina de Minas Ge-
rais (CRM MG), Itagiba de Castro
Filho, esclareceu que a entidade é
uma autarquia, com limitação para
atuar junto às escolas. “Só podemos
fazer o que a lei permite. Estamos
à disposição, mas precisamos ser
chamados pelas instituições para
participar.” A diretora da Sociedade
de Acadêmicos de Medicina de Mi-
nas Gerais (Sammg), Juliana Alves
da Silva, lembrou da criação do Có-
digo de Ética do Estudante de Me-
dicina (Ceem), proposto pelo Con-
selho Federal de Medicina (CFM),
e considerou que esta é uma boa
oportunidade para entidades e alu-
nos trabalharem juntos. 
4 O próximo encontro acontecerá dia

17 de fevereiro, na sede da AMMG. 
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Fórum aborda qualidade do ensino 

Para Aécio Lira é preocupante a semelhança na baixa qualidade dos serviços
avaliados entre as escolas de engenharia e medicina
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Evolução do número de novos médicos, segundo novos registros e projeção de
novas vagas de graduação – Brasil, 2015

Obs.: Entre 2000 e 2014 – Novos médicos registrados nos CRMs. Entre 2015 e 2020 – Previsão do número de vagas (MEC) em
novos cursos de medicina. Fonte: Sche�er M. et al., Demogra�a Médica no Brasil 2015.

Arnaldo Athayde

CONTABILIDADE MÉDICA

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

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

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

elaboração da folha de pagamento;
4Acompanhamento de processos de

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

Técnico e Cadastro nacional de Estabelecimento de
Saúde - CNES.

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

ATIVIDADES CENTRAL DE ATENDIMENTO
DESCONTO DE 20% PARAASSOCIADOSDA AMMG.

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

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

wilsonferreiraj@gmail.com

Tel.: (31) 3274-6685 | Cel.: (31) 99954-2134
Cel.: (31) 99912-5059 – Wilson Borges
Cel.: (31) 99182-6572 – Wilson Ferreira

www.jbwauge.com.br
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POSITIVO

Iniciamos mais um ano e apesar das turbulên-
cias que atravessam o país temos boas perspecti-
vas para 2017. As entidades representativas da
classe médica se uniram, ainda mais em 2016, e
alicerçadas pela Associação Médica Brasileira
(AMB), obtiveram significativas conquistas. 

Enquanto médicos e cidadãos não fechamos
os olhos para as questões políticas e econômicas
do Brasil. Ao contrário, colorimos os jalecos de
verde e amarelo, ganhamos as ruas e clamamos
por mais justiça e menos corrupção. Vencemos
em alguns momentos e acreditamos que outras
vitórias estão por vir. 

Em Minas Gerais, com o apoio das filiadas,
ampliamos debates importantes sobre a qualida-
de da assistência prestada à população, judicia-
lização da saúde, remuneração e formação dos
futuros médicos, além de todas as atividades cien-
tíficas desenvolvidas. Nossa atuação incluiu pre-
sença nas audiências públicas promovidas pela
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), com abordagens diversas.
Também estivemos junto à Comissão, presentes
em várias cidades do interior do estado, deba-
tendo temas específicos de cada região e aten-
dendo às solicitações dos colegas que ali exercem
suas atividades.      

A sede da AMMG, cuja ampliação e reforma
aguarda aprovação do projeto de operação ur-
bana simplificada, atualmente na Câmara dos Ve-
readores para apreciação, teve em seu Centro de
Convenções e Eventos acontecimentos importan-
tes para a vida profissional. Foram ricos momentos
científicos, culturais e políticos, o que deve ser in-
crementado em 2017 e para o qual contamos

com o apoio das sociedades de especialidades.
Dados da Belotur destacam que 65% dos eventos
realizados na capital mineira são da área médica,
mostrando o nosso interesse em procurar quali-
ficação e conhecimento. 

Enquanto instituição apartidária, levantamos
apenas a bandeira por uma saúde mais digna para
todos, mas não nos furtamos em receber, no se-
gundo turno das eleições, os candidatos à prefeitura
de Belo Horizonte para um sadio debate na sede
da entidade. Também desejamos aos 41 vereadores
e 38 prefeitos médicos eleitos um mandato que dê
voz aos anseios da classe médica, construindo uma
saúde cidadã de qualidade. 

Como presidente da AMMG, certifico que o
momento por nós vivenciado resultou em refle-
xões profundas sobre nossas atitudes e compor-
tamentos éticos, um chamado para participarmos
da vida política do país. Enquanto cidadãos de
bem não podemos nos omitir. As relações políticas
são o espelho da sociedade, com os seus pontos
bons e os seus pontos ruins. Faremos juntos um
2017 mais promissor!

*Presidente da AMMG

Prontuário eletrônico
Mais da metade dos municípios

brasileiros ainda não está usando o
prontuário eletrônico nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) do SUS, se-
gundo o Ministério da Saúde divul-
gou, em dezembro. As justificativas
são: falta de estrutura ou de profis-
sionais qualificados.

Vacina em 2017
A primeira vacina brasileira da

dengue pode chegar aos postos de
saúde do país até o fim de 2017, ca-
so a eficácia da dose contra os qua-
tro sorotipos virais seja comprovada.
Essa é expectativa do Instituto Bu-
tantan, que já anunciou a realização
da terceira etapa da pesquisa. 

Contágio cai 36%
Dados divulgados no início de

dezembro de 2016, pelo Ministério
da Saúde, mostram que o índice de
detecção da doença em pessoas
menores de cinco anos caiu 36%
nos últimos seis anos – de 3,9 casos
por 100 mil habitantes em 2010,
para 2,5 em 2015.

Atendimento reduzido
Foi anunciado, no início de de-

zembro de 2016, o fechamento do
pronto-socorro da unidade pediá-
trica oncológica do Hospital da Ba-
leia, em belo Horizonte. Problemas
financeiros culminaram na decisão,
o que agrava a falta de leitos nessa
área.  

Infestação em alta
A Secretaria de Estado da Saúde

de Minas Gerais divulgou, na segun-
da quinzena de dezembro de 2016
que, de 138 municípios, 80 deles
apresentam o índice de infestação
acima do tolerado pela Organiza-
ção Mundial de Saúde. 

Problemas na saúde
A saúde é o principal problema

na opinião de 37% dos brasileiros.
É o que aponta pesquisa do Insti-
tuto Datafolha, encomendada pelo
Conselho Federal de Medicina, di-
vulgada em novembro de 2016. O
levantamento ouviu quatro mil
pessoas. 

Editorial

Mais ética e
atuação

GENTE NOVA A As so ci a ção Mé dica de Mi nas Ge rais dá as boas-vindas 
a seus 125 no vos as so ci a dos:

NEGATIVO

Guilherme Soares Boscolo 
Gustavo de Francisco Campos 
Gustavo Henrique de Oliveria Teixeira 
Héctor Nery Pineda Correa 
Hellisse Nogueira Bastos 
Henrique Beletable Fonseca 
Henrique Kruger Calvão 
Hernan Camilo Jurado Gomes 
Heveline Ribeiro Casalecchi 
Hildo Chaves Ferreira de Paiva
Huberth André Vieira Zuba 
Humberto César Oliveira 
Humberto Rodrigues Parreira 
Iaciara de Oliveira Souza 
Igor Mendes Maia 
Ilka Santos Pinto 
Isa Teixeira Silva 
Isaac Hermes Sampaio 
Isabela Vasconcellos Pires Velloso 
Isabella Ferreira Costa 
Isabella Ribas Alzamora 
Ítalo Ponsá Pinto 
Itamar Aparecido Costa 
Ivana Miglio de Castro 
Izabela Guimarães Vieira Coelho 
Jackson Madeira Cunha 
Jaisel de Oliveira Portes 
Janaína Borges da Silva 
Janaína Drumond Rocha Fraga 
Jean Fernando de Aguiar Sary Eldim 
Jéssica Lorentz Rodrigues Dupin Leão 
João Newton Penido Oliveira 
João Ricardo Rebouças do Nascimento 
João Vitor de Jesus Alves 
Jorge Walker Vasquez Del Aguila 
José Carlos Vieira 
José Geraldo Quirino 
José Hélio Pimentel 
José Maria de Souza Cunha Júnior 
José Maria Fernandes Júnior 
José Roberto de Azara Jnior 
Joziene Aparecida de Carvalho 

Júlia Alvarenga Petrocchi 
Juliana Ferreira de Souza 
Juliana Lopes Camargos Sousa 
Juliana Oliveira Bernardes Gil 
Juliana Samora dos Santos 
Juliana Siqueira Silva 
Juliana Souza da Silva 
Juliane Batista Longatti 
Julianne Brito Gonçalves Dantas 
Julio Cesar de Souza Silva 
Júlio César Leite Fortes 
Júnea Chagas 
Karla Eliza da Costa 
Karla Emília de Sá Rodrigues 
Karoline Costa Ferreira Peixoto 
Kedima Kelly Valiente de Oliveira 
Laís Nunes Dangla 
Laís Paula Ramalho Dutra 
Lara de Barros Macedo 
Larissa de Franca Remigio Guilherme 
Larissa de Oliveira Freitas 
Larissa Dias Silva 
Larissa Moreira Facine 
Laura Figueiredo Café 
Laura Furbino Elias 
Laura Pereira Pires Gonçalves 
Leandro Teixeira Morais 
Leandro Yoshiaki Kuwae 
Leonardo Lanni de Oliveira 
Leoni dos Santos Correa 
Letícia Oliveira Santos 
Lidiane Silva Mendes 
Lígia Reis Miguel Silva 
Liliane Alves Matos 
Liliane Carvalho Jamil 
Liliane do Nascimento Mendes 
Lincoln Alves dos Santos 
Lisandro Liboni Guimarães 
Livia Guimaraes Bandoni 
Livia Villela Costa 
Lorena Galev Pinheiro Rezende 
Lorena Vilhena Prímola 

Luana Matos Braga 
Luane Aparecida Dantas de Oliveira 
Lucas Daniel Adolfo Alcântara 
Lucas Gurgel Tiso 
Lucas Leonardo de Castro Borges 
Lucas Rodrigues de Castro 
Luciana Avila Furtado Cardillo 
Luciana Camponez de Ávila Menezes 
Luciana Costa Ferreira 
Luciana Moss Mitraud 
Luciano Rezende dos Santos 
Luddi Luiz de Oliveira 
Luis Carlos Ferreira Lopes 
Luis Otávio Giovanardi Vasconcelos 
Luísa Mendes Miranda de Azevedo 
Luísa Santos de Aguiar 
Luiz Felipe Almeida Caram Guimarães 
Luiz Flávio Leite Rodrigues da Cunha 
Luiza Melo Silva 
Luziclelia Janice de Andrade Reis 
Lyssa Maria Coelho Santos 
Maíra Amorim Silveira e Santos 
Maíra Ruas Carvalho de Souza 
Marcelo Augusto Antunes de Carvalho 
Marcelo Freitas Queiroz 
Marcelo Martins Casagrande 
Marcelo Pinto Maciel 
Marciano Robson de Miranda 
Marcílio Pereira Costa 
Márcio Novais Frederico de Alencar 
Marco Aurélio Moreira Trindade 
Marco Paulo Souza Franco 
Marcos Gonçalves Ferreira da Silva 
Marcos Vinicius Domingues Borba 
Marcus Vinicius Faria Silva 
Marcus Vinicius Medrado Amorim 
Maressa Lopes Coelho 
Maria Cláudia Magalhães 
Maria Lúcia de Salles Mourão Pinto 
Maria Luiza Lima Coelho Brito 
Mariana Carolina Vieira Pereira 
*Filiados entre 9 de maio e 6 de setembro de 2016

Dia 29 de novembro aconteceu, em São Paulo, o II Encontro Regional de Revisão do Código de Ética
Médica – Regiões Sul e Sudeste. O diretor de Defesa do Exercício Profissional da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), Márcio Fortini, acompanhou as discussões promovidas pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM). Também estavam presentes os conselheiros do Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais (CRM MG), Ricardo Hernani, João Batista Gomes Soares e Cláudia
Navarro. Os debates ajustam o Código aos avanços científicos e tecnológicos e às mudanças
sociais, econômicas e jurídicas. Os representantes destacaram o aspecto democrático do processo.
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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
ALUGUEL I – Alugo apartamento de três quartos, em Co-
pacabana (Rio de Janeiro), a uma quadra da praia, com ca-
pacidade para até 12 pessoas. Contato: Dr. Arlen Santiago.
Tratar com Laís Santiago (31) 98748 8783.

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

CONSULTÓRIO – Alugo consultórios no Spaço Viver, Rua
Maranhão, 520, Santa Efigênia, bem montados, com se-
cretária, recepcionista, computador, internet e impressora.
O pacote inicial é de R$ 1.250,00 mensais com direito ao
uso livre em horário comercial, de segunda à sexta-feira,
com a possibilidade do sábado, de acordo com a agenda
do locador. Tratar com Dr. Alexandre J. M. Santos (31) 3241
6307 / 99296 0486. 

LOCAÇÃO – Clinica situada no Barro Preto, na rua Uberaba,
próximo aos hospitais Felicio Rocho, Mater Dei e Vera Cruz,
disponibiliza a locação de turnos em consultórios bem mon-
tados, com boa estrutura, secretária, internet, recepção com
banheiro, computador, impressora e ar condicionado, pelo
valor de R$ 500,00 o turno. Tratar com Dra. Marina Santos
Rezende (31) 99979 6160 ou Rosilene (31) 97502 0547.

SALA – Alugo sala em casa localizada na região hospitalar
perto do colégio Arnaldo. Contato: Dr. Luiz Carlos Braga Pires.
Tratar com Valéria ou Ludimila: (31) 3222 8130 / 3222 6596. 
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Expediente

Ao leitor
A diretoria da Associação

da Médica de Minas Gerais
agradece aos seus sócios o
convívio durante o ano de
2016, renovando os votos de
saúde e sucesso em 2017 a
todos, incluindo familiares e
amigos. 

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.

Lincoln Lopes Ferreira*



Em novembro, a Associação
Médica Brasileira (AMB) criou o ‘Ca-
dastro de Denúncias de Irregulari-
dades na Remuneração Médica’, no
qual os profissionais de medicina de
todo o país poderão registrar pro-
blemas no pagamento por meio do
site da entidade. Situações veicula-
das na mídia, como greves e recla-
mações feitas diretamente às ope-
radoras de plano de saúde, desen-
cadearam os processos e a iniciativa
da campanha para dar voz à classe.

De acordo com a AMB, um ca-
so específico deu o pontapé nas
investigações: uma anestesista de
Palmital (SP) recebeu uma liminar
que a obrigava, junto a outros seis
médicos, a trabalhar na Santa Casa
local, mesmo com sete meses de
atraso nos salários.  No entanto, o
documento não garantia ao grupo
os pagamentos retroativos e se-
quer da futura remuneração. Em
protesto, a médica fez greve de fo-
me. A coordenadoria jurídica da
AMB, a par do caso, conseguiu re-
verter a situação, pois a liminar co-
locava sete médicos em regime
análogo de escravidão, com obri-
gatoriedade de trabalhar sem
quaisquer garantias e sem a liber-
dade de desligamento do serviço.

O presidente da AMB, Florentino
Cardoso, afirma que, infelizmente,
esse caso não é único, apenas é mais
conhecido, pois o vídeo gravado pela
anestesista contando sua história e
anunciando greve de fome viralizou
na internet e causou comoção: “Por
isto, lançamos campanha para esti-
mular médicos de todo país que es-
tejam com rendimentos atrasados a
denunciar. Só assim teremos condi-
ções de mapear o que realmente es-
tá acontecendo e ajudar a resolver
a questão”, explica o presidente.

O principal objeto tem sido a
denuncia em relação aos paga-
mentos. “Os primeiros resultados
do levantamento não surpreen-
dem e explicam o receio dos mé-
dicos em migrar para locais de di-
fícil provimento. Já temos contabi-
lizadas mais de uma centena de ci-
dades com salários em atraso
(76,4% denunciam demora de dois
até oito meses), em todos os esta-
dos. Além da carência de salários
e falta de vínculos empregatícios
seguros, péssimas condições de
trabalho e histórias de calotes que
outros médicos viveram fora dos

grandes centros, acabam os afu-
gentando das cidades que estejam
distantes das regiões metropolita-
nas”, avalia o presidente da AMB.

Cardoso considera que o ‘Pro-
grama Mais Médicos’ conseguiu
fazer proliferar falácias sobre ra-
zões para profissionais brasileiros
não quererem ir para o interior. “O
principal problema, que é a inse-
gurança trabalhista e jurídica, nun-
ca foi solucionado. Os médicos
continuam nas mãos de prefeituras
pobres ou mal geridas e conviven-
do com o fantasma dos pagamen-
tos atrasados”, esclarece. 

O presidente da Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG) e se-
gundo vice-presidente da AMB, Lin-

coln Lopes Ferreira, afirma que a di-
retoria mineira apoia a campanha
divulgando e incentivando seus as-
sociados a não se calarem diante
das inconformidades. “Em nossa en-
tidade há a preocupação com os
contratos precários, com o não pa-
gamento de salários e outras de-
mandas. Contamos com a Comis-
são Estadual de Honorários Médi-
cos que tem a função de interme-
diar a relação entre médicos e pla-
nos de saúde, e também a prerro-
gativa de acompanhar e cobrar so-
luções dos governos Municipal, Es-
tadual e Federal. Além da Associa-
ção Médica, o Conselho Regional
de Medicina, o Sindicato dos Médi-
cos e a Federação Nacional de Coo-

perativas Médicas atuam em con-
junto”, destaca.

O planejamento das ações da
AMB para apontar soluções é alta-
mente dependente do nível e da
quantidade de denúncias recebidas.
“Temos pedido aos denunciantes
que incentivem seus colegas, que se
encontram nessa situação, na insti-
tuição onde trabalham ou em ou-
tras, a preencherem o cadastro. Só
assim teremos um quadro mais cla-
ro do problema, condição funda-
mental para que possamos atuar em
diversas instâncias. Em muitos casos,
pelos relatos, sabemos que existem
mais de 100 médicos na mesma si-
tuação em um determinado hospi-
tal, mas somente um denunciou”,
revela Florentino Cardoso. 

O diretor de comunicação da
AMB, Diogo Sampaio Leite, reforça
a necessidade de denunciar: “O
Cadastro de Denúncias de Irregu-
laridades na Remuneração Médica’
vem trazendo à luz relatos de atra-
sos em remunerações, falta de con-
tratos e de condições de trabalho,
e profissionais demitidos sem pa-
gamento de salários atrasados,
dentre outros”. 

Como denunciar

O cadastro é bem simples de
preenchimento e são necessários
dados pessoais de contato, número
de CPF e CRM e informações sobre
o caso que deseja denunciar, incluin-
do nome da entidade e quantidade
e meses em atraso nos recebimentos
e tipo de contratação. Problemas no
ambiente de trabalho tem um espa-
ço específico para serem relatados.
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AMB cria cadastro de denúncias
Reprodução

No dia 30 de novembro, na se-
de da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), a Comissão Esta-
dual de Defesa do Médico (CEDM)
lançou o ‘Guia Prático de Defesa
Profissional’. A publicação que reú-
ne dicas e orientações preventivas
para os médicos foi produzida em
comemoração aos 25 anos da
CEDM, que é uma parceria entre a
AMMG e o Sindicato dos Médicos
de Minas Gerais (Sinmed MG). 

O presidente da AMMG, Lin-
coln Lopes Ferreira, deu as boas-
vindas e parabenizou aos que tive-
ram a visão de criar um grupo em
defesa dos profissionais de medi-
cina acusados injustamente de er-
ro. O presidente do Sinmed MG,
Fernando Luiz de Mendonça, elo-
giou a equipe que trabalha para
que as pessoas parem de lucrar
com possíveis falhas dos médicos.
“Precisamos ensinar ao jovem pro-
fissional sobre prevenção e o guia
é um bom exemplo disto”, opinou.
Todos os integrantes da CEDM es-
tiveram presentes e foram home-
nageados um de seus fundadores,
o ginecologista e obstetra José Al-
varenga Caldeira, e a assessora de
imprensa Fabíola Sanches.

Caldeira relatou o árduo come-
ço da Comissão dizendo que acre-
ditavam que as acusações injustas
não seriam muitas. No entanto, o
tempo mostrou que a existência
da CEDM se fez cada vez mais ne-
cessária, unindo advogados, médi-
cos e jornalista. A ginecologista e
obstetra, Cristiana Fonseca Beau-
mord, diretora de Defesa do Exer-
cício Profissional da AMMG e in-
tegrante da CEDM entre 2005 e
2014, apresentou a definição do
‘erro médico’ de livro homônimo:
“É o resultado da conduta profis-
sional inadequada, que supõe uma
inobservância técnica, capaz de
produzir dano à vida ou agravo à
saúde de outrem, mediante impe-
rícia, imprudência, ou negligência”. 

O Guia Prático traz informa-
ções claras sobre a responsabilida-
de do profissional de medicina,
causas de acusação de erro médi-
co, ações de prevenção à acusação,
e, ainda, perguntas e respostas so-
bre questionamentos jurídicos. Há
também um capítulo dedicado ao
tema ‘como lidar com a impren-
sa?’, pois um dos maiores medos
de quem sofre uma acusação in-

fundada ou improcedente é ter o
nome estampado nos jornais, ter
o rosto na TV ou ser citado na
Web, meio no qual as notícias cir-
culam muito rápido. 

A coordenadora da Comissão
e diretora de Defesa do Exercício
Profissional da AMMG, Maria Inês
de Miranda Lima, organizou o de-
bate da noite que, além de citar de-
talhes do Guia, foi sobre como evi-
tar processos. Um dos advogados
da CEDM, Fernando Mitraud, que

acompanha os trabalhos da Comis-
são desde o primeiro processo, des-
tacou a importância de dar atenção
a todo histórico do paciente e ter
tudo bem registrado: “Muito me-
lhor um plantão lotado do que
meia hora em frente a um juiz ex-
plicando aquilo que você tem cer-
teza de que fez certo”, enfatizou. 

Também participaram do even-
to o vice-presidente da AMMG, Ga-
briel de Almeida Silva Júnior, e o
presidente do Conselho Regional

de Medicina de Minas Gerais (CRM
MG) e diretor de Benefícios da
AMMG, Fábio Augusto de Castro
Guerra. 

A partir da edição fevereiro/mar-
ço, o Jornal da Associação Mé-
dica trará perguntas e respostas so-
bre defesa profissional. As cartilhas
foram distribuídas durante o even-
to. Interessados podem solicitar o
‘Guia Prático de Defesa Profissional’
pelos telefones (31) 3247 1600 ou
(31) 3241 2811.

Clóvis Campos

Guia orienta sobre defesa do médico

José Alvarenga Caldeira relatou que acreditavam que as acusações injustas não seriam muitas, mas o tempo
mostrou que a existência da CEDM se fez cada vez mais necessário

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015
AMMG - ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MINAS GERAIS

ATIVO jun-16 dez-15

Ativo Circulante
Disponível
Caixas e Bancos 88.873,04 152.213,39
Aplicações e Liquidez Imediata 4.262.920,01 2.834.998,85
Clientes 1.327,43 11.040,04
Almoxarifado 28.749,86 26.268,04
Adiantamentos 12.468,86 41.339,41
Créditos Diversos 115.875,62 2.324,70
Cartões de Créditos a Receber 25.607,45 28.282,57
Despesa Antecipada 384.823,37 196.935,64
Total 4.920.645,64 3.293.402,64

Realizável a Longo Prazo
Depósito Judicial - COFINS 1.195.507,44 1.125.306,81
Depósito Judicial - CEMIG 48.560,52 48.560,52
Depósito Judicial - TRABALHISTA 5.591,07 5.591,07
Total do Realizável a Longo Prazo 1.249.699,03 1.179.473,60

Investimento
Credicon 3.790,00 3.790,00
Imobilizado
Edificações 1.291.754,27 1.291.754,27
Terreno 2.614.403,94 2.614.403,94
Móveis e Utensílios 910.417,00 908.707,90
Instalações 676.599,23 676.599,23
Máquinas e Equipamentos 1.042.202,63 1.034.331,67
Equipamentos de Informática 366.378,49 342.942,44
Benfeitorias 3.061.978,13 3.061.978,13
Projeto Obra - Sede 12.345.728,00 12.050.194,89
(-) Depreciação do Imobilizado (4.621.027,44) (4.387.844,10)
Total do Ativo Imobilizado 17.688.434,25 17.593.068,37

Intangível
Softwares 268.651,56 268.651,56
(-)Amortização acum dir uso software (238.473,42) (215.402,89)
Total do Intangível 30.178,14 37.710,93
Total do Ativo 23.892.747,06 22.107.445,54

PASSIVO jun-16 dez-15

Passivo Circulante
Fornecedor 74.871,54 74.999,90
Correntistas Credores 432.237,92 470.191,84
Impostos e contribuições a recolher 33.602,01 37.193,12
Obrigações Trabalhistas 419.674,23 312.342,04
Empréstimo - Unimed 1.456.010,71 1.648.201,41
Total Passivo Circulante 2.416.396,41 2.542.928,31

N/CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Impostos e Contrib. a Recolher 1.206.508,88 1.140.610,73
Receitas Antecipadas 2.000.000,00 2.000.000,00
Empréstimo - Unimed 2.500.000,00 3.333.333,33
Total Realizável a Longo Prazo 5.706.508,88 6.473.944,06

Patrimônio Social
Reservas de Superavit Acumulados 13.093.610,28 11.281.801,15
Superávit n/ Exercício 2.676.231,49 1.808.772,02
Total Patrimônio Social 15.769.841,77 13.090.573,17

Total do Passivo 23.892.747,06 22.107.445,54

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2016

Dr. Lincoln Lopes Ferreira Dr. Luiz Carlos Molinari Gomes 
Presidente da AMMG                                      Diretor Financeiro

RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S
CNPJ: 86.922.127/0001-83

CRCMG: 05.783

Denuncie aqui

O coordenador da Comissão
Estadual de Honorários Médicos
(CEHM) e diretor Adjunto de De-
fesa do Exercício Profissional para
Assuntos de Remuneração da
AMMG, Juraci Gonçalves de Oli-
veira, considera relevante a inicia-
tiva da Associação Médica Brasi-
leira (AMB) em criar o cadastro de
denúncias. Segundo ele, é neces-
sário observar as demandas regio-
nalizadas e encontrar pontos co-
muns em nível nacional e, a partir
disto, elaborar políticas de reivin-
dicação. “De nada adianta reunir

dados e não divulgar. A própria
AMB precisa incentivar as suas fi-
liadas a falar sobre o cadastro.”

Para Oliveira, em Minas Ge-
rais, o trabalho deve sempre en-
volver as entidades de classe,
com destaque para o Sindicato
dos Médicos que atua direta-
mente com as questões trabalhis-
tas. Ele frisa que a relação de tra-
balho do médico é frágil e, por
vezes, sem muita garantia e sem
a segurança de que vai receber
o salário no final do mês, e con-
clui que denunciar precisa se tor-

nar uma prática. “Os colegas ain-
da têm a ilusão de que a medici-
na é uma profissão liberal. No en-
tanto, esquecem de que não va-
loramos as nossas atividades. Os
planos de saúde é que colocam
o preço no trabalho. O mesmo
acontece quando o empregador
é o Governo, seja Municipal, Es-
tadual ou Federal.” Ele pondera
que a reivindicação coletiva pode
ser o ideal, porque sozinhos os
médicos são presas fáceis.

4Participe das reuniões da CEHM, agen-
dando pelo telefone (31) 3247 1619.

Palavra da Comissão 



No dia 12 de novembro, na Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG) realizou
a Reunião Multidisciplinar sobre ‘Câncer de
Próstata’, sob a coordenação da Sociedade
Brasileira de Urologia – Regional Minas Ge-
rais (SBU-MG). Especialistas falaram sobre
‘Rastreamento do câncer de próstata’, ‘Vi-
gilância ativa’, ‘Recidiva bioquímica após a
intervenção inicial’ e ‘Novidades no trata-
mento do câncer de próstata avançado’. O
encontro ganhou um novo formato com a
apresentação de palestras, seguidas de dis-
cussão de casos clínicos. Participantes vo-
taram instantaneamente, via dispositivo ele-
trônico, nas condutas a serem tomadas de
acordo com o estadiamento da doença e
diversos fatores, como idade e vida sexual. 

De acordo com o oncologista clínico,
Alexandre Chiari, as reuniões envolvendo
colegas de diferentes especialidades são
de suma importância para debater o pro-
gresso em relação a uma determinada
doença, sobretudo, com profissionais que
pensam em um fluxo de tratamento racio-
nal, sempre em prol do paciente. “O en-
contro foi fantástico e contou com a pre-
sença de urologistas, radioterapeutas, ima-
ginologistas, oncologistas, ou seja, especia-
listas com o interesse em discutir as me-
lhores condutas.” 

Para a radiologista, Stella Sala Soares
Lima, este é um momento no qual ganham
todos os colegas, que passam a ter uma
melhor avaliação das possibilidades de tra-
tamento e diagnóstico. “A discussão de ca-
sos clínicos nos faz sair da teoria. Desta
forma temos olhares diferentes sobre um
mesmo assunto”, disse.  

A acadêmica do 9º ano da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de

Minas Gerais (FM-UFMG), Joana Maria
Drumond Cajazeiro, acredita que a apre-
sentação de casos concretos facilita bas-
tante o aprendizado. “Já estive em outras
reuniões multidisciplinares, mas com essa
proposta tudo se torna mais contextuali-
zado e dinâmico, não ficando apenas no
plano teórico”, completou. Mayra Adelina
Santana, acadêmica do 9º ano da FM-
UFMG, aplaudiu a mudança. “O modelo
de apresentações sob a forma de palestras,
aliada a discussões de problemas reais, per-
mite uma maior interatividade da plateia.
Encontros como esses, com a participação
de especialidades diferentes fizeram tam-
bém com que o tema discutido se tornasse
mais leve e transmitido de uma forma efe-
tiva tanto para o acadêmico, quanto para
especialista.”

O presidente da SBU-MG, Lucas No-
gueira, chamou a atenção para o papel dos
urologistas, médicos e profissionais envol-
vidos com a doença, como sendo deter-
minante na conscientização da população
quanto à importância do diagnóstico pre-
coce, bem como na identificação daqueles
com menor ou maior risco de desenvolver
a doença e de portar a forma mais agres-
siva, para melhor estratificação do rastrea-
mento e tratamento.

Participam do encontro, Anatomia
Patológica, Associação Mineira de Medi-
cina da Família e Comunidade, Sociedade
Brasileira de Oncologia Clínica – Regio-
nal Minas Gerais, Sociedade Brasileira de
Urologia – Regional Minas Gerais, Socie-
dade Mineira de Cardiologia, Sociedade
de Radiologia e Diagnóstico de Imagem
de Minas Gerais. Mais informações: sea-
ci@ammgmail.org.br ou (31) 3247 1619.

O uso excessivo de tecnologia por crian-
ças e adolescentes tem gerado muitos pro-
blemas e tirado o sono dos pais. Preocupada
com esta situação, a Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) lançou, no dia oito de no-
vembro, um manual de orientação para mé-
dicos, pais, educadores e o público infantil.
O documento, inédito no país, foi inspirado
em estudos e recomendações internacionais
adaptadas à realidade nacional.  

Para a presidente do Departamento de
Neurodesenvolvimento e Comportamento
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e
professora adjunta da Faculdade de Medi-
cina da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (FM-UFMG), Liubiana Arantes de Araú-
jo, estamos vivenciando muitas mudanças
na forma de educar nessa transição da era
industrial para a era do conhecimento. “É
essencial aprender quais são os benefícios
e as consequências dos avanços tecnológi-
cos ao longo da infância e adolescência. A
cartilha chega como um grande avanço da
pediatria do Brasil, pois a partir de agora te-
mos um manual que fala sobre a utilização
saudável da tecnologia. É uma forma de di-
vulgar como podemos permitir às crianças
o acesso às telas de maneira adequada, com
recomendações baseadas em evidências
científicas”, pondera.

De acordo com especialistas, entre as
consequências do uso desenfreado em sem
controle das tecnologias estão: o aumento
da ansiedade, a dificuldade de estabelecer
relações em sociedade, o estímulo à sexua-
lização precoce, a adesão ao cyberbullying,
o comportamento violento ou agressivo,
os transtornos de sono e de alimentação, o
baixo rendimento escolar, as lesões por es-
forço repetitivo e a exposição precoce a
drogas, entre outros.  Todos com efeitos
danosos para a saúde individual e coletiva,

com graves reflexos para o ambiente fami-
liar e escolar.

A diretora adjunta de comunicação da
Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), Ga-
briela Araújo Costa, explica que a esmaga-
dora penetração dos diferentes meios de
comunicação na vida desse público exige
um posicionamento renovado para encarar
a tecnologia na infância, a fim de atenuar
riscos potenciais à saúde e estimular o uso
apropriado e as potencialidades dessa po-
derosa ferramenta. “Mais do que discutir
se eles devem usá-la no dia a dia, é neces-
sário aceitar a inserção das crianças e ado-
lescentes no mundo digital, focando na
qualidade dos conteúdos acessados e no
equilíbrio entre as atividades virtuais e as
do mundo real, tais como brincar ao ar li-
vre, alimentar-se, estudar e dormir” escla-
rece a pediatra.

A presidente do Departamento de
Neurodesenvolvimento e Comportamento
da SBP, Liubiana Arantes de Araújo, acredita
que o pediatra deve abordar o desenvolvi-
mento saudável em toda consulta e orien-
tar os pais sobre como agir para potencia-
lizar a formação de um adulto equilibrado
e feliz, o que envolve também as informa-
ções sobre os riscos e benefícios do contato
de tela. “É importante compreender as ex-
pectativas e dúvidas dos familiares e o con-
texto sócio-econômico-cultural de cada
criança, a fim de traçar, junto com os pais,
uma conduta individualizada que preserve
a saúde geral.”
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Em foco
Novos parâmetros

O Ministério da Saúde divulgou oficialmente, no
dia 18 de novembro, que levará em conta critérios
como perda de visão, audição, comprometimento
e deficiência de membros para avaliar se uma criança
tem danos de desenvolvimento provocados pelo ví-
rus da zika. Até então, era levado em consideração
apenas o perímetro da cabeça dos bebês. A nova
medida foi tomada com base em evidências cientí-
ficas de que mesmo crianças com tamanho de ca-
beça dentro dos parâmetros ‘normais’ podem apre-
sentar consequências do vírus. 

Doença de Chagas
O resvetatrol é um antioxidante encontrado na

uva e utilizado como suplemento alimentar pela ca-
pacidade de produzir benefícios cardíacos semelhantes
aos causados pela prática de atividades físicas. Cien-
tistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e do Instituto Oswaldo Cruz acreditam que a substân-
cia pode ajudar o coração de pacientes com doenças
de Chagas. Os efeitos foram detectados em ratos e
detalhados em edição de outubro, da revista Plos Pat-
hogens. Testes em humanos ainda não estão previstos. 

Mutações genéticas
Fumar um maço de cigarros por dia provoca,

em média, 150 mutações por ano nas células pul-
monares, segundo pesquisadores do britânico Well-
come Trust Sanger Institute e do norte-americano
Los Alamos National Laboratory. O estudo foi pu-
blicado no início de novembro, na revista Science.
Além do pulmão, outras partes do corpo apresen-
taram alterações: faringe, boca, bexiga e fígado. Ao
menos cinco processos distintos danificam o DNA
pelo tabagismo. O mais comum se encontra na
maioria dos tipos de câncer.    

Inclusão em portaria
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-

visa) incluiu, em novembro, na lista A3 da Portaria
do Serviço de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde 344/98, medicamentos à base de derivados
da Cannabis Sativa. A aprovação foi unânime e res-
tringe as substâncias da planta, com concentração
de no máximo 30mg de tetra-hidrocanabidiol (THC)
e 30 mg de canabidiol por mililitro. Os medicamen-
tos, assim que forem aprovados para a comerciali-
zação poderão ser vendidos somente com prescri-
ção médica em formulário especial.

Resultados positivos
Quase um ano após começarem a usar as novas

drogas para tratamento da Hepatite C, pacientes bra-
sileiros apresentam resultados positivos. A sofosbuvir,
daclatasvir, simeprevir e viekira pak atacam diretamente
o vírus nas células infectadas, aumentando em média
90% a eficácia de cura. Em Belo Horizonte, no ambu-
latório de hepatites virais do Hospital das Clínicas, esse
índice está acima de 95%. Já foram atendidas cerca de
200 pessoas. As substâncias estão disponíveis na rede
pública de saúde aos indivíduos com casos graves.  

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de ar-

tigos médicos avaliados pelo Conselho Científico
da entidade. Nesta edição, o urologista Lucas No-
gueira fala sobre o tratamento do câncer de prós-
tata em estágio avançado.

Efficacy and safety of enzalutamide versus bi-
calutamide for patients with metastatic pros-
tate cancer (TERRAIN): a randomized, double-
blind, phase 2 study 1.

SHORE ND, CHOWDHURY S, VILLERS A, et
al. Efficacy and safety of enzalutamide versus
bicalutamide for patients with metastatic
prostate cancer (TERRAIN): a randomised,
double-blind, phase 2 study. Lancet Oncol,
2016;17:153-63

O tratamento do câncer de próstata avançado
é baseado na sua dependência androgênica, sendo
que a terapia de supressão androgênica (ADT)
constitui a modalidade de tratamento inicial. Após
fase com boa resposta, a doença assume resistên-
cia à castração, com consequente progressão.
Avanços importantes permitiram a detecção dos
mecanismos relacionados à resistência à ADT, ten-
do como decorrência o desenvolvimento dos pri-
meiros agentes terapêuticos associados a ganho
de sobrevida nesta fase.  

Nesse novo cenário, o papel das manipulações
hormonais secundárias vem sendo contestado em
situações onde haja acesso a medicações com
maior eficácia. Comparando a eficácia da Enzalu-
tamida (ENZ) com a Bicalutamida (BIC) em CRPC
assintomático ou minimamente sintomático com
doença metastática no início da terapia, o Terrain
é um estudo fase II, multi-institucional que tem co-
mo objetivo responder a esta questão. 

Com seguimento médio de 20 (ENZ) e 16,4
meses, a PFS foi de 15,7 e 5,8 nos grupos que re-
ceberam ENZ e BIC, respectivamente (HR 0.44,
p<0,0001). Benefício observado em todos os sub-
grupos analisados. Eventos adversos importantes
ocorreram e 31% e 23% dos pacientes, respectiva-
mente. Houve benefício da ENZ também na pro-
gressão radiológica, progressão do PSA e resposta
bioquímica.

Esses dados representam evidência de que o
emprego mais precoce de novas drogas que agem
no eixo hormonal está associado ao maior bene-
fício ao paciente, o que nos faz questionar ainda
mais a utilização de manipulações hormonais se-
cundárias. Em conjunto com dados do Strive, es-
tudo que compara as duas drogas em pacientes
com CRPC sem metástases, os resultados aqui
apresentados nos ajudam a definir o momento
ideal da utilização dessas novas drogas, o que ca-
minha para fases precoces da doença.-

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

Pediatria alerta para 
o uso de tecnologias

Túlio Costa

Encontro inova com
discussões de casos clínicos

A neuropediatra Liubiana Arantes de Araújo, diretora da SBP, fala da importância de pediatras
manterem o diálogo com pais e crianças em seus consultórios

Discussões de casos clínicos dinamizam encontro com pontos de vistas de tratamentos e
condutas terapêuticas de diferentes especialidades

Clóvis Campos

Acesse na íntegra
o manual 
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Dia 21 de novembro, o sena-
dor Antonio Augusto Junho Anas-
tasia (PSDB MG) participou de
evento, na sede da AMMG, onde
ministrou, para uma plateia de mé-
dicos, estudantes e advogados a
palestra ‘Ética nas relações políti-
cas’. Para Anastasia, o grande de-
safio ético do setor de saúde está
relacionado aos avanços tecnoló-
gicos que abrirão fronteiras indi-
cando os limites de inovação do
ser humano e seu livre arbítrio so-
bre o próprio corpo. “Quais deci-
sões serão legais e éticas?.”  Sobre
o papel político, ele enfatizou que
é diferente da questão partidária
e disse que, ser político hoje no
Brasil é quase uma ofensa. “A ima-
gem se tornou uma mácula, mas
não podemos estigmatizar toda a
categoria. Não falo das pessoas,
mas da atividade. Nós, em todos
os segmentos, somos sem exceção,
fundamentalmente pessoas políti-
cas porque convivemos em socie-
dade. O que fazem a AMMG, as
comissões, um síndico de condo-
mínio? Fazemos política, que é a
arte do entendimento, do diálogo,
da superação dos entraves para
identificação de soluções comuns
do interesse geral.” 

Anastasia agradeceu a AMMG
pelo seu desempenho ao longo dos
anos junto às iniciativas públicas de
saúde, na coparticipação em ações
como combate à dengue e Força
Estadual de Saúde, dentre tantos
projetos. “Contamos com os diver-
sos segmentos da sociedade, em-
presas, hospitais e entidades de
classe, e a Associação Médica nun-
ca faltou ao seu compromisso.” 

O senador reiterou que o pro-
fissional de medicina tem um pres-
tigio social singular graças ao seu
conhecimento, liderança e confian-
ça plena que o cidadão não médi-
co deposita nele, o que torna fun-
damental sua atuação nas ques-
tões políticas. 

Segundo o presidente da As-
sociação, Lincoln Lopes Ferreira,

o que permeia as relações huma-
nas enquanto sociedade é a polí-
tica. Ele afirma que um regime de-
mocrático maduro é feito por
pessoas organizadas em grupo,
que fazem valer o seu ponto de
vista. Os médicos, por terem este
perfil, devem se inteirar politica-
mente e se envolver nas discus-
sões com os poderes legislativo e
executivo. “Nossa busca enquanto
classe médica é de entender co-
mo é possível exercer a política,
ou seja, como fazer valer a nossa
voz e mostrar à comunidade que
estamos a favor e não contra ela.
A presença do senador em nossa
Casa é uma oportunidade para
conhecermos sua experiência e
os caminhos a seguir dentro do
cenário atual da profissão”, disse
Ferreira.

Anastasia citou a filosofia aris-
totélica que define a política como
a ciência que tem por objeto a fe-
licidade humana e divide-se em éti-
ca, que se preocupa com a felici-
dade individual do homem na pólis
e na política que busca a alegria

coletiva. “Hoje o que sobrou em
termos éticos? Quase nada. O qua-
dro brasileiro é de uma grave crise
de valores. Mas ela é atual ou ape-
nas se manifesta de maneira mais
clara? O rei não estaria nu há mais
tempo e só agora esta sendo de-
clarada sua nudez?”  

Para o senador, ao questionar-
mos qual a consciência coletiva do
povo brasileiro, em termos de qua-
lificação ética da nossa elite diri-
gente, devemos rever os fatos pas-
sados. São milhares de exemplos
de como a coisa pública não foi
tratada como prioridade na sua
história, desde a colonização. “To-
dos nós conhecemos casos, de ho-
je e de ontem. Isto foi se sedimen-
tando e, felizmente, agora a socie-
dade disse chega. Mas é nesse bas-
ta que temos de tomar cuidado”,
alertou. 

De acordo com o senador é
preciso cautela para que, em um
momento de rápida transição, as
instituições democráticas não cor-
ram risco e as mudanças necessá-
rias possam ser feitas com segu-

rança e transparência. “É preciso
achar soluções dentro desse qua-
dro. Hoje grande parte da popu-
lação fica em silêncio, omissa. E a
minoria radical, virulenta, que mui-
tas vezes não tem razão, mas tem
voz trovejante, vai assumindo pal-
cos determinados. A participação
é primordial. As relações políticas
são o reflexo da nossa sociedade.
Cada qual com a sua consciência
tranquila e com o trabalho que
realiza são os pontos fortes que o
Brasil tem a oferecer para o seu
desenvolvimento.” 

Ele concluiu, chamando aten-
ção para a ausência de uma ges-
tão eficiente, onde a alocação do
recurso é menos importante do
que a forma como ele é aplicado.
Segundo Anastasia, não adianta
ter uma fatia do orçamento desti-
nado à saúde, se ela não é utiliza-
da adequadamente. Também as
leis não alteram a realidade, nem
modificam o comportamento hu-
mano. Não sendo necessário criar
novas, mas aplicar as existentes
com eficiência.   

Após a apresentação do sena-
dor Antonio Anastasia foi aberto
espaço para o debate, que trouxe
questionamentos sobre a Proposta
de Emenda Constitucional 55, que
limita os gastos públicos. 

Para Anastasia, as pessoas es-
tão mal informadas sobre a natu-
reza da PEC 55. “O ideal é que ela
não precisasse existir, que tivésse-
mos recursos suficientes para dar-
mos lastro aos nossos investimen-
tos. Mas lamentavelmente, isto
não ocorre.” O senador contou
que, segundo o economista e pro-
fessor José Marcio Camargo, o
Brasil em dez anos gastará 100%
do que arrecada com salários e
previdência. “Se não modificarmos
a estrutura, não haverá um centa-
vo para comprar uma linha de su-
tura. A PEC coloca um freio, mas
se não vier acompanhada de mu-
danças previdenciárias também
não terá sucesso.” 

As discussões sobre o tema
também têm sido alvo das audiên-
cias na Comissão de Saúde da As-
sembleia Legislativa de Minas Ge-
rais. Com participação ativa da
AMMG e demais entidades repre-
sentativas da classe médica, discu-
tiu-se incansavelmente o apagão
da saúde. As reuniões ocorreram
em Belo Horizonte e cidades do
estado, incluído encontros nas se-
des das filiadas da AMMG. O pre-
sidente da Comissão, deputado Ar-
len Santiago (PTB), revela que vi-
vemos um momento bastante pe-
rigoso, com hospitais à beira da fa-
lência, dívidas impagáveis e carên-
cia total de especialistas e de leitos.
Para ele, o cenário financeiro de
Minas Gerais sofre adversidades
que podem comprometer o pró-
ximo ano. “O sistema de saúde
brasileiro experimentou diversos
mecanismos de financiamento, en-
tretanto, ainda persistem os pro-
blemas para atingir o volume ne-
cessário à melhoria dos serviços
ofertados à população. O modesto
financiamento é situação crônica
e de déficit insustentável ampliado
nos últimos anos.’’ 

Segundo o deputado, o Gover-
no de Minas terá um início de ano
amargo, com restos a pagar no va-
lor de quatro bilhões de reais. San-

tiago explica que, com a crise eco-
nômica e a queda na arrecadação
tributária, grande parte dos débi-
tos ainda não foi quitada e, com
isto, um bom montante da dívida
ficou para depois. “Não foi aplica-
do sequer o mínimo constitucio-
nal necessário nas áreas da saúde
e da educação, tendo atingido os
respectivos índices de 9,16% ,
quando o mínimo seria 15% e de

22,9%, que deveria chegar a pelo
menos 25%.” 

Arlen diz que, no dia seis de de-
zembro, duas portarias (Resolução
SES/MG Nº 5514 e Resolução
SES/MG Nº 5508) que instituem
‘parcelas excepcionais’ de incenti-
vos financeiros para os hospitais
contemplados pelo Programa de
Fortalecimento e Melhoria da Qua-
lidade dos Hospitais SUS/MG –

Pro-Hosp, e pelos programas Rede
de Resposta, Prourge e UPA, fica-
rão para 2017 e serão contabiliza-
dos em 2016. “A Resolução 5514
prevê um investimento total esti-
mado de mais de R$ 76 milhões, e
a de número 5508, incentivos que
ultrapassam R$ 61 milhões. Seria
uma notícia excelente, se soubés-
semos que este dinheiro seria apli-
cado, porém, há somente uma ex-
pectativa. Como médico e presi-
dente da Comissão de Saúde, não
é de hoje que tenho pedido inves-
timentos maciços para o setor. Ve-
jo a situação dramática pela qual
vem passando médicos, pacientes
e gestores dos hospitais. O que te-
mos a fazer agora é torcer para
que os recursos prometidos sejam
pagos e cobrar que cheguem aos
estabelecimentos que tanto neces-
sitam para que possamos ter dias
melhores.” 

O presidente da Comissão
conta que solicitou à Secretaria
de Estado de Saúde a publicação
e empenho de convênios para
instituições em situação mais crí-
tica, mas a legislação eleitoral não
permitiu. 

ESPECIAL

Situação econômica preocupa 

O senador Antonio Anastasia afirmou que somos, sem exceção, fundamentalmente pessoas políticas porque
convivemos em sociedade

Raila Melo

AMMG teve participação ativa nas audiências públicas da Comissão de
Saúde da ALMG, presidida pelo deputado Arlen Santiago

Diante da crise política e econômica que assola o país, tendo como mote o fim da corrupção e manifestações contrárias às
medidas adotadas pelo Governo Federal em várias esferas, a classe médica se posicionou e teve o suporte de suas entidades
nacional e estadual. Unidas, elas garantiram a representatividade em reuniões e propostas junto aos poderes executivo, le-
gislativo e judiciário, com amplas intervenções do departamento jurídico da Associação Médica Brasileira (AMB), e participação
frequente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) em audiências públicas e debates. Em novembro passado, a
AMMG recebeu, pela primeira vez na história da instituição, um senador da República.

AMMG recebe senador e debate política, ética e economia

Clóvis Campos

Ao final da palestra ‘Ética nas
relações políticas’, o advogado
Ronaldo Behrens recebeu a ho-
menagem prestada pela AMMG
e o Conselho Regional de Medi-
cina de Minas Gerais (CRM MG)
a seu pai, Paulo Eduardo Behrens,
diretor e conselheiro das institui-
ções. O advogado relançou o li-
vro ‘Código de processo ético-
profissional médico comentado’
e emocionou os presentes ao ler
a carta que escreveu, logo após o
falecimento do pai, em 2012.

A publicação apresenta os
artigos comentados com exem-
plos que permitem melhor en-
tendimento daqueles que traba-
lham diretamente nos julgamen-
tos contra médicos. Há também
críticas com sugestões, objeti-
vando sua adequação à moder-
na processualística brasileira.
“Meu pai reunia condições úni-

cas, conselheiro, médico e advo-
gado, para um estudo como es-
te. A atualização e a revisão fei-
tas por mim acrescentaram al-
gumas várias nuances à obra,
fruto de minhas discussões com
ele ao longo dos anos.” 

Behrens disse que foi com

muita honra que recebeu a notí-
cia da homenagem. “Considerei
um ato de grande generosidade,
fruto do reconhecimento da de-
dicação e do comprometimento
com os quais ele se dedicou às
causas profissionais da medicina
por quase 20 anos.”

Paulo Behrens é homenageado

Ronaldo Behrens recebeu a homenagem do presidente da AMMG, Lincoln
Lopes Ferreira, da diretora do Sinmed MG, Amélia Maria Fernandes
Pessôa e da conselheira do CRM MG, Cibele Alves de Carvalho

Clóvis Campos



Página 12 • Dezembro 2016/Janeiro 2017 Dezembro 2016/Janeiro 2017 • Página 13

JORNAL DA
associação

médica 

JORNAL DA
associação

médica 

ATUALIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO

16 a 17 de março, São Paulo. Informações: www.cirurgiaes-
pinhal.com.br/2017. XVI Congresso Mundial de Neurocirur-
gia, 20 a 25 de agosto, Istambul, Turquia. Informações:
www.wfns2017.com.

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

Oftalmologia – VIII Congresso Brasileiro de Lentes de Con-
tato, Córnea e Refratometria, 24 a 26 de março, São Paulo.
Informações: (11) 5575 0254. 42º Congresso da Sociedade
Brasileira de Retina e Vítreo, 6 a 8 de abril, Rio de Janeiro.
Informações: www.sbrv.org.br. XVII Simpósio Internacional
da Sociedade Brasileira de Glaucoma, 25 a 27 de maio, Rio
de Janeiro. Informações: www.sbg2017.com.br. IX Con-
gresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, 31 de
maio a 3 de junho, Foz do Iguaçu, PR. Informações:
www.brascrs2017.com.br. IX Congresso Nacional da So-
ciedade Brasileira de Oftalmologia, 6 a 8 de julho de 2017,
Recife, PE. Informações: www.sbo2017.com.br. XXXIII Con-
gresso Pan-Americano de Oftalmologia, 9 a 12 de agosto,
Lima, Peru. Informações: www.paaolima2017.com. 61º Con-
gresso Brasileiro de Oftalmologia, 6 a 9 de setembro, For-
taleza, CE. Informações: www.cbo.com.br.

Ortopedia e Traumatologia – XXIII Congresso Brasileiro de
Trauma Ortopédico, 11 a 13 de maio, Brasília, DF. Informações:
www.traumaortopedico.med.br. 18º Congresso Brasileiro de
Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, 18 a 21 de maio, Gra-
mado, RS. Informações: www.congressoabtpe.com.br. 

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas do departamento
de Otorrinolaringologia da AMMG. Informações: (31) 3247
1647. 17º Congresso Latinoamericano de Rinologia e Cirurgia
Facial, 20 a 22 de julho, Rio de Janeiro. Informações: www.ri-
no2017.com. 47º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringo-
logia e Cirurgia Cérvico-Facial, 1º a 4 de novembro, Floria-
nópolis, SC. Informações: www.aborlccf.org.br.

Patologia – Reuniões científicas do departamento de Patologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647. XIX Congresso da

Sociedade Latinoamericana de Citopatologia, 23 a 25 de
abril, Buenos Aires, Argentina. Informações: www.sociedad-
decitopatologia.org.ar/sac. 31º Congresso Brasileiro de Pa-
tologia, 2 a 5 de novembro, Belo Horizonte. Informações:
www.sbp.org.br.

Patologia Clínica – Reuniões científicas mensais do Depar-
tamento de Patologia Clínica da AMMG, nas últimas terças-
feiras do mês. Informações: (31) 3247 1605. 51º Congresso
Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e 3º
Congresso Brasileiro de Informática Laboratorial, 26 a 26
de setembro, São Paulo. Informações: (21) 3077 1400.

Pediatria – Reuniões Científicas do departamento de Pediatria
da AMMG. Informações: (31) 3224 0857. Simpósio de In-
fectologia Pediátrica, 28 e 29 de abril, na sede da AMMG.
Informações: (31) 3224 0857. 38º Congresso Brasileiro de
Pediatria, 10 a 14 de outubro, Fortaleza, CE. Informações:
www.sbp.com.br. 

Pneumologia – Reuniões Científicas do departamento de
Pneumologia da AMMG. Informações: (31) 3213 3197.
XX Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica,
3 a 6 de maio, Rio de Janeiro. Informações:
www.torax2017.com.br. XIV Congresso Mineiro de Pneu-
mologia e Cirurgia Torácica e IV Congresso Mineiro de
Pneumologia Pediátrica, 29 de junho a 1º de julho, na sede
da AMMG. Informações: www.smpct.org.br. XI Congresso
Brasileiro de Asma e VII Congresso Brasileiro de DPOC e
Tabagismo, 2 a 5 de agosto, Fortaleza, CE. Informações:
0800 616218.

Psiquiatria – Reuniões Científicas do departamento de Psi-
quiatria da AMMG. Informações: (31) 3213 7457 ou
www.ampmg.org.br. XXXV Congresso Brasileiro de Psi-
quiatria. 25 a 28 de outubro, São Paulo. Informações:
www.cbpabp.org.br.

Radiologia – Reuniões Científicas do departamento de Ra-
diologia da AMMG. Informações: (31) 3227 8544. Congresso
Europeu de Radiologia, 1º a 5 de março, Viena, Áustria. In-
formações: www.myesr.org/cms. II Congresso Internacional

de Diagnóstico por Imagem, 27 a 30 de abril, Cusco, Peru.
Informações: www.congresodpicusco.com. 

Reumatologia – Reuniões científicas do departamento de Reu-
matologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. 12º Con-
gresso Internacional de Lúpus Eritematoso Sistêmico e 7º
Congresso Asiático sobre Autoimunidade, 26 a 29 de março,
Melbourne, Austrália. Informações: www.kenes-group.com.

Tanatologia – Reuniões científicas do departamento de Tana-
tologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1616. 

Terapia Intensiva – Curso para residentes e especializandos
em Terapia Intensiva, todas as terças-feiras, na AMMG. In-
formações: (31) 3222 3172 ou www.somiti.org.br. Cursos:
ACLS – 28 a 29 de janeiro, 4 a 5 e 11 e 12 de fevereiro, Belo
Horizonte; 18 e 19 de fevereiro, Belo Horizonte e Ipatinga,
MG; 16 a 19 de março, Montes Claros, MG. FCCS – 3 e 4 e
18 a 19 de fevereiro, Belo Horizonte. ATLS – 26 a 28 de ja-
neiro e 16 a 18 de fevereiro, Belo Horizonte; 23 a 25 de mar-
ço e 27 a 29 de abril, Belo Horizonte. PVMA – 11 a 12 de
fevereiro, Belo Horizonte. PALS – 18 a 19 de fevereiro, 25
a 26 de março, 29 e 30 de abril, Belo Horizonte. TINP – 18
a 19 de março, Belo Horizonte. 11ª Jornada Integração So-
miti e 7ª Jornada Integração Abramede, 17 e 18 de março,
Montes Claros, MG. 7º Simpósio Somiti da Liga Acadêmica
de Medicina Intensiva e 2º Simpósio Multiprofissional e In-
terdisciplinar das Ligas Acadêmicas de Urgência e Emer-
gência e Medicina Intensiva de Minas Gerais, 30 e 31 de
março, Belo Horizonte. Informações: (31) 3222 3172 ou
www.somiti.org.br. 

Urologia – Reuniões científicas do departamento de Urologia
da AMMG. Informações: (31) 3213 7002. XXXVI Congresso
Brasileiro de Urologia, 26 a 29 de agosto, Fortaleza, CE. In-
formações: www.sbu.org.br.

Videocirurgia – Reuniões científicas do departamento de vi-
deocirurgia da AMMG. Informações: (31) 3247 1628. Con-
gresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva e
Robótica, 18 a 20 de maio, Búzios, Rio de Janeiro. Informa-
ções: www.cirurgiamini2017.com.br. 

Alergia e Imunopatologia – Aulas do departamento de Alergia
e Imunologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1647. 

Anestesiologia – Reuniões científicas do departamento de
Angiologia e Cirurgia Vascular da AMMG. Informações:
www.samg.org.br. Euroanaesthesia 2017, 3 a 5 de junho,
Genebra, Suíça. Informações: www.esahq.org. 

Angiologia e Cirurgia Vascular – Reuniões científicas do de-
partamento de Angiologia e Cirurgia Vascular da AMMG.
Informações: www.sbacvmg.com.br ou (31) 3213 0572.
VII Simpósio Internacional de Flebologia, 14 a 17 de junho,
Belo Horizonte. Informações: www.sif.sbacvmg.com.br. 42º
Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular,
9 a 13 de outubro, Natal, RN. Informações: (84) 3221 3200. 

Cirurgia Cabeça e Pescoço – 6º World Oral Cancer Congress
of the International Academy of Oral Oncology, 17 a 20 de
maio, Bangalore, Índia. Informações: www.iaoo2017.com.
3º World Congress on Thyroid Cancer, 27 a 30 de julho, Bos-
ton, EUA. Informações: www.thyroidworldcongress.com. 

Cirurgia Cardiovascular – 44º Congresso Brasileiro de Cirurgia
Cardiovascular, 20 a 22 de abril, Rio de Janeiro. Informações:
www.sbccv.org.br/44congresso. 

Cirurgia de Mão – 37º Congresso Brasileiro de Cirurgia de
Mão, 30 de março a 1º de abril, Belo Horizonte. Informações:
www.mao2017.com.br.

Cirurgia Geral – XXXII Congresso Brasileiro de Cirurgia, 28
de abril a 1º de maio, São Paulo. Informações: www.cirur-
gia2017.com.br. XV Congresso Brasileiro de Transplantes,
18 a 21 de outubro, Foz do Iguaçu, PR. Informações:
www.congressoabto.org.br/2017.

Clínica Médica – Reuniões científicas do departamento de
Clínica Médica da AMMG. Informações: (31) 3247 1613.
14º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e 4º Congresso
Internacional de Medicina de Urgência e Emergência, 4 a 6
de outubro, Belo Horizonte. Informações: www.clinicame-
dica2017.com.br. 

Coloproctologia – Reuniões científicas do departamento de
Coloproctologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1647
ou www.smcprocto.com.br. 

Dermatologia – Reuniões científicas do departamento de Der-
matologia da AMMG: 4 de fevereiro, 1º de abril, 19 de agosto
e 7 de outubro. Jornada: 19 e 20 de maio, Belo Horizonte. 2ª
Dermagerais, 17 de 18 de novembro, Belo Horizonte. Infor-
mações: (31) 3247 1627. 1º Simpósio de Imunobiológicos e
9º Simpósio Nacional de Psoríase, 4 de maio, São Paulo. 9º
Teraderm, 5 a 6 de maio, São Paulo. 2º Simpósio de Cabelos
e Unhas da SBD, 4 e 5 de agosto, Rio de Janeiro. Informações:
www.sbd.org.br. 72º Congresso da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, 7 a 10 de setembro, Costa do Sauípe, BA. 10º
Simpósio de Cosmiatria e Laser, 2 a 4 de novembro, Campos
do Jordão, São Paulo. Informações: www.sbd.org.br. 

Endocrinologia e Metabologia – Educação médica conti-
nuada do departamento de Endocrinologia e Metabologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1605. Endo 2017, 1º
a 4 de abril, Orlando, Flórida. Informações: www.endocri-
ne.org/endo-2017. XVII Congresso Brasileiro de Obesidade
e Síndrome Metabólica, 20 a 22 de abril, Olinda, Recife.
Informações: www.abeso.org.br. XVI Congresso Mineiro
de Endocrinologia e Metabologia, 28 a 30 de abril, Belo
Horizonte. Informações: www.congremem.com.br. XVI La-
tin American Thyroid Congress, 15 a 18 de junho, Rio de
Janeiro. Informações: www.lts.org. 3rd World Congress
on Thyroid Cancer, 27 a 30 de julho, Boston, EUA. Infor-
mações: www.thyroidworldcongress.com. XXI Congresso
da Sociedade Brasileira de Diabetes, 16 a 18 de novembro,
São Paulo. Informações: www.diabetes.org.br.

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. XXIV Congresso Brasileiro
de Hepatologia, 4 a 7 de outubro, Recife, PE. Informações:
www.hepato2017.com.br.

Ginecologia e Obstetrícia – 57º Congresso Brasileiro de Gi-
necologia e Obstetrícia, 15 a 18 de novembro, Belém, PA.
Informações: www.febrasgo.org.br/57cbgo.

Hematologia – Hemo 2017, 9 a 12 de novembro, Curitiba, PR.
Informações: www.abhh.org.br.

Homeopatia – 72° Congresso da Liga Médica Internacional
de Homeopatia, 14 a 17 de junho, Leipzig, Alemanha. Infor-
mações: www.lmhi-congress-2017.de.

Infectologia – Reuniões científicas do departamento de Infec-
tologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1616 ou www.mi-
nasinfecto.com.br. XIV Fórum Internacional de Sepse, 4 a 5 de
maio, São Paulo. Informações: www.forumsepse.com.br/2017.
6º Congresso Mundial de Leishmaniose, 16 a 20 de maio, To-
ledo, Espanha. Informações: www.worldleish2017.org. 53º
Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 4 a
7 de junho, Cuiabá, MT. Informações: www.sbmt.org.br. 

Mastologia – Reuniões do Grupo Multidisciplinar de Estudos
em Câncer de Mama, Belo Horizonte. Informações: (31)
3247 1613. 20º Congresso Brasileiro de Mastologia, 18 a
21 de outubro, Porto de Galinhas, PE. Informações:
www.mastologia2017.com.br.

Medicina da Família e Comunidade – 5° Congresso Iberoa-
mericano de MFC, 23 a 26 de agosto, Lima, Peru. Informa-
ções: www.sbmfc.org.br.

Medicina do Exercício e do Esporte – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do Exercício e do Es-
porte da AMMG. Informações: (31) 3247 1605. 

Medicina do Trabalho – Reuniões científicas mensais do de-
partamento de Medicina do Trabalho da AMMG. Informações:
(31) 3247 1616. 

Nefrologia – Congresso Mundial de Nefrologia, 21 a 25 de abril,
Cidade do México, México. Informações: www.wcn2017.org. 

Neurocirurgia – 17º Congresso Brasileiro de Cirurgia Espinhal,

AGENDA  C IENT ÍF ICA

Médicos e profissionais da saú-
de reúnem-se em São Paulo para
discutir o tema nos dias quatro e
cinco de maio. De acordo com es-
tudiosos, o Brasil tem uma das
mais altas taxas de mortalidades
por sepse do mundo. Alguns estu-
dos epidemiológicos mostram que
os índices brasileiros são maiores
do que os de países economica-
mente semelhantes, como a Ar-
gentina. O encontro reunirá os
mais importantes nomes nacionais
e internacionais para apresentar
as novas estratégias para a mudan-
ça desse cenário. Serão realizadas
sessões temáticas, conferências e
grandes discussões de casos. Acre-

dita�se que o pouco conhecimen-
to da população sobre a doença
e a dificuldade dos profissionais
de saúde em diagnosticar rapida-
mente a síndrome sejam razões
importantes que devem ser traba-
lhadas. Dados do Instituto Latino

Americano de Sepse (Ilas), apon-
tam que cerca de 17% dos leitos
de Unidades de Tratamento Inten-
sivo (UTI�s) no país é ocupado
por pacientes com sepse grave.
Mais informações: www.forumsep-
se.com.br/2017.

XIV Fórum de Sepse em São Paulo
Reprodução

O XXXIV Congresso Brasileiro
de Psiquiatria acontece, do dia 25
a 28 de outubro, em São Paulo. O
encontro contará com ampla
abrangência internacional. Entre
os palestrantes, 50 deles são no-
mes proeminentes no cenário bra-
sileiro e do exterior da psiquiatria.
O Congresso apresentará� mais de
160 sessões cientificas com cerca

de 450 pesquisadores do Brasil. Se-
rão ministradas conferências, aulas
e debates sobre trabalhos e estu-
dos inéditos com tradução simul-
tânea português-inglês-português
nas sessões científicas, proporcio-
nando aos brasileiros e estrangei-
ros congressistas, pleno aproveita-
mento do conteúdo programado.
Além disso, o Congresso Brasileiro

de Psiquiatria (CBP), por ser certi-
ficado pela WPA – Associação
Mundial de Psiquiatria, proporcio-
nará aos seus membros inscritos,
24 pontos – ‘24 WPA Educational
Credits’, além dos 24 pontos con-
cedidos pela certificação do CBP
pela própria Associação Brasileira
de Psiquiatria. Mais informações:
www.cbpabp.org.br.

Psiquiatras discutem importantes temas
Os Capítulos Rio de Janeiro, Mi-

nas Gerais e Espírito Santo da So-
ciedade Brasileira de Videocirurgia
(Sobracil) e os Capítulos RJ do Co-
légio Brasileiro de Cirurgia Digestiva
(CBCD) e da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
(SBCBM) organizam o Congresso
Internacional de Cirurgia Minima-
mente Invasiva e Robótica, no pe-

ríodo de 18 a 20 de maio, em Bú-
zios (RJ). O programa contempla a
abordagem multidisciplinar dos pa-
cientes, com foco no diagnóstico e
nos avanços do tratamento cirúrgi-
co minimamente invasivo. Está con-
firmada a participação de nomes
de destaque da cirurgia internacio-
nal em atividades conjuntas com as
maiores autoridades nesta área. Me-

sas redondas com discussões de ca-
sos clínicos, miniconferências e
grandes palestras fazem parte da
grade científica. Paineis com experts
também levarão aos participantes
as novidades na área da cirurgia ro-
bótica e os avanços das tecnologias
nas cirurgias miminamente invasi-
vas. Mais informações: www.cirur-
giamini2017.com.br. 

Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva 

Acontece nos dias 18 a 21 de
outubro, em Porto de Galinhas (PE),
o 20º Congresso Brasileiro de Mas-
tologia. Na programação científica
estão previstos os debates sobre ci-
rurgia e tratamento atual em diver-
sas doenças ligadas à mama, biolo-
gia molecular, genética, imaginolo-
gia, radioterapia e oncologia clínica
e terapia sistêmica: novas drogas na
quimioterapia/hormonioterapia. Se-
rão oferecidos cursos pré–congres-
so com pesquisas recentes na área.
Durante o congresso, as conferên-
cias serão ministradas em sala única
e com a participação multidiscipli-
nar. Já estão confirmadas as presen-
ças de palestrantes com larga expe-
riência em centros de referência em
mastologia, dentre eles: Anees
Chagpar, Diretora do The Breast
Center at Smilow Cancer Hospital
at Yale-New Haven; Henry M. Kue-
rer, Diretor do Breast Programs do
The University of Texas e MD An-
derson Cancer Center. A data limite
para a entrega dos resumos dos
pôsteres e apresentações orais é em
20 de agosto. Mais informações:
www.mastologia2017.com.br.

Belo Horizonte sedia do dia 25
a 27 de maio, o XV Congresso Mi-
neiro de Medicina Intensiva e o I
Congresso da Associação Brasileira
de Medicina de Emergência – Regio-
nal Minas Gerais (Abramed-MG). O
tema central trará as discussões em
torno da ‘Linha do cuidado do pa-
ciente crítico da urgência/emergên-
cia até a Unidade de Terapia Inten-
siva’. O encontro também contem-
plará o III Congresso Mineiro de Nu-
trição em Terapia Intensiva e o I Con-
gresso Mineiro de Psicologia Hospi-
talar com Ênfase em Urgência, Emer-
gência e UTI. A cada dois anos, a So-
ciedade Mineira de Terapia Intensiva
(Somiti) se prepara para oferecer a

mais de mil profissionais intensivistas,
de várias especialidades (enfermei-
ros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
nutricionistas, médicos intensivistas
e emergencistas, odontólogos e psi-
cólogos) um espaço de discussão

científica sobre os principais tópicos
da especialidade, que envolvem o
cuidado cada vez mais humanizado
e de qualidade ao paciente crítico.
Mais informações: www.congresso-
somiti.com.br

Congresso Mineiro de Terapia Intensiva
Reprodução

Brasileiro de
Mastologia

Com 18 participantes estran-
geiros, incluindo os presidentes das
sociedades do pé dos países da
América Latina e os grandes ex-
poentes da Europa e da América
do Norte, será realizado o 18º
Congresso da Associação Brasileira
de Medicina e Cirurgia do Torno-
zelo e Pé. Dos dias 18 a 20 de
maio, em Gramado (RS), estarão
reunidos palestrantes que possibi-
litarão uma visão global do trata-
mento das inúmeras desordens na
área. Além dos tradicionais estudos
e discussões de casos clínicos, se-
rão oferecidos dois cursos pré-con-
gresso simultâneos: cirurgia percu-
tânea e lesões esportivas do pé e
tornozelo. Ainda serão realizados
dois novos módulos de dicas de
técnica cirúrgica e vídeos de pro-
cedimentos; sessão pergunte ao es-
pecialista e simpósios satélites. Se-
rão apresentados trabalhos nas
áreas da cirurgia tradicional, cirur-
gia minimamente invasiva, cuidado
das feridas, consolidação óssea,
manejo da dor, órteses, diabetes,
medicina esportiva. Mais informa-
ções: www.congressoabtpe.com.br.

Cirurgia de
tornozelo e pé



Os benefícios oferecidos aos sócios da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais (AMMG) têm se
consolidado a cada ano e alguns médicos, em for-
ma de depoimento, demonstram aqui a sua satis-
fação. Além dos vários tipos de prestação de ser-
viço, a entidade garante desconto de 5% no pa-
gamento integral da anuidade nas quitações efe-
tuadas até 31 de janeiro de 2017. A conveniência
é para pagamentos em dinheiro, cheque à vista,
cartão de débito ou boleto bancário. O associado
também pode optar por parcelar o valor em duas
a quatros vezes, sem juros e sem os descontos. 

Em 2017, a anuidade da AMMG, sem des-
conto, é R$ 650,00 para médicos da capital for-
mados há mais de três anos e R$ 210,00 para

médicos de outras cidades de Minas, que tam-
bém contribuem para as afiliadas da AMMG
em sua região. Para médicos da capital com até
três anos de formados o valor é de R$ 325,00.
Residentes e profissionais não médicos pagam
R$ 210,00. Recém-formados de todo o estado
têm isenção da primeira anuidade, mediante
associação no primeiro ano de sua formatura.

O médico quite com a AMMG e seus depen-
dentes têm direito a uma série de benefícios dife-
renciados em qualidade e custo. São eles: plano
de saúde, Biblioteca Virtual, áreas privilegiadas no
Centro de Convenções e Eventos da AMMG, Es-
paço Cultural Otto Cirne, Comissões de Defesa
do Médico e de Honorários, seguros e previdência.

Há também descontos em escolas de nível supe-
rior como Centro Universitário de Belo Horizonte
(Uni BH), Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Fun-
dação Mineira de Educação e Cultura (Fumec). 

O benefício mais recente é o chamado ‘Fo-
lha de Pagamento e Livro-Caixa’, que oferece
praticidade nas rotinas administrativas. Mais In-
formações: (31) 3247 1631 e relacionamen-
to@ammgmail.org.br. 

Quem ainda não recebeu o boleto ou pre-
ferir fazer o pagamento com cartão de crédito,
acesse: www.ammg.org.br ou entre em contato
com a Central de Atendimento da AMMG pe-
los telefones (31) 3247 1622 e 3247 1623 ou
e-mail: atendimento@ammgmail.org.br. 
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Sócios têm uma série de benefícios
“Há pouco mais de dez anos, eu e um grupo de colegas médicos passamos injustamente por um
processo. Os dias difíceis foram amenizados com o acompanhamento da Comissão Estadual de Defesa
do Médico, que conta com uma equipe competente formada por profissionais de medicina, advogados
e jornalista. Minha defesa ficou a cargo do advogado Francisco Gaudereto, a quem rendo o mais pro-
fundo agradecimento. Na época, tudo foi muito bem documentado com a papeleta do paciente preen-
chida detalhadamente. Quero ressaltar a importância, não apenas da Comissão, mas de o colega
anotar o que acontece. Médico detesta escrever, o que considero um pecado. Se não houvesse esta re-
sistência, muitos problemas seriam evitados.”

Augusto de Lima Filho | Cardiologista

DEFESA PROFISSIONAL | COMISSÃO ESTADUAL DE DEFESA DO MÉDICO
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“Há muitos anos utilizo regularmente a Biblioteca Virtual, ferramenta que considero muito útil na
pesquisa bibliográfica e no acesso ao conteúdo dos periódicos mais importantes na minha especialidade.
O acolhimento sempre foi rápido e preciso, atendendo às necessidades de quem, por vezes, não dispõe
do tempo necessário para uma procura nos meios eletrônicos atualmente disponíveis. Os serviços ofe-
recidos por sua equipe de trabalho só melhoraram e, hoje, utilizar esse dispositivo já se tornou uma
rotina indispensável para me manter atualizado. Agradeço à AMMG e à equipe da Biblioteca Virtual
pelo empenho e eficiência em atender às minhas solicitações ao longo de todos esses anos.”

Gediel Cordeiro Junior | Pneumologista 

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA | BIBLIOTECA VIRTUAL 
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“Gostaria de parabenizar a Consultoria Fiscal Jurídica da AMMG pelo rápido atendimento quando eu
necessitei. Utilizei para obter informações sobre documentação e contabilidade para meu consultório
pediátrico e a assistência foi de grande valia, esclarecendo minhas dúvidas, indicando o que deveria
ser feito e me dando segurança durante o processo. Um canal de fácil acesso, por meio do site e do te-
lefone, que ajuda os médicos nas questões de ordem jurídica e fiscal, com muita seriedade. Recomendo
a todos os associados a utilizarem esse serviço, o qual é disponível de forma prática e muito eficaz. Só
tenho a agradecer com a certeza de que os procurarei novamente quando necessitar.”

Carolina Castelo Branco Conroy | Pediatra 

CONSULTORIAS | CONSULTORIA JURÍDICA E FISCAL

“Estou cursando o MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde na FGV/IBS, duração de 24
meses, conclusão em junho/2017. A especialidade médica por mim exercida, medicina do trabalho,
foi minha motivação para o curso e o desconto oferecido pela Associação Médica também. Para atuar
na gestão de saúde, além dos requisitos para interfaces com os mesmos, torna-se necessária a ampliação
de conhecimentos em outras áreas. Aliar a prática do atendimento médico ocupacional do dia a dia
aos conhecimentos teóricos adquiridos no MBA cria condições para uma melhor compreensão sobre
a atividade empresarial como um todo, com reflexos positivos na atuação como gestor de saúde, no
aprimoramento pessoal e no crescimento profissional.”

Cláudia Márcia Silva Nahas | Especialista em medicina do trabalho

EDUCAÇÃO | CONVÊNIO COM ESCOLAS

“Em janeiro de 2014, eu e a minha colega Fernanda Sofia realizamos uma exposição de quadros
no Espaço Cultural Otto Cirne. Como médica associada, foi uma oportunidade única para mostrar
meu trabalho. Foi a primeira vez que expus fora do contexto de aulas de pintura. Foram cerca de
dez obras de cada uma de nós, com o tema ‘Paisagens e Retratos’. Optamos por oferecer também
uma ‘vernissage’ para nossos convidados logo no início do período de exposição, num evento muito
agradável ao som do Trio Cappuccino’s. Dentre outras vantagens, recomendo o local por ser isento
de custo para os médicos associados, por ser bem localizado e visado, com boa infraestrutura.
Espero poder expor novamente!”

Lívia Muzzi | Ginecologista e obstetra

GALERIA DE ARTE | ESPAÇO CULTURAL OTTO CIRNE

“A chancela de instituições como a AMMG e a SMPCT oferece credibilidade ao evento, o que agrada
aos congressistas e aos patrocinadores. A localização no Centro de BH, com fácil acesso e proximidade
de vários locais turísticos, é mais um ponto positivo. Além de salas com capacidades variadas, o
Salão Multimeios é utilizado para montagem dos estandes, coffee breaks e atividades sociais. Embora
tenha recebido propostas de outros espaços para a realização do XIV Congresso Mineiro de Pneu-
mologia, Cirurgia Torácica e Pneumologia Pediátrica de 2017, já está agendado para o Centro de
Convenções da AMMG. Tenho a certeza de que, não só será mais um sucesso, como vai superar
todas as nossas expectativas.”

David Vogel Koza | Presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica

LOCAÇÕES | CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS
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“Desde o ano de 2005, conto com a cobertura do plano Unimax da Unimed BH, em parceria com As-
sociação Médica de Minas Gerais. Nas ocasiões em que precisamos de atendimento médico, internação
hospitalar, realização de exames complementares, inclusive fora de Belo Horizonte, eu e minha família
fomos atendidos com qualidade e rapidez. A adesão à AMMG me deu acesso a alguns benefícios,
dentre estes a contratação de um bom plano de saúde com um desconto atrativo. Assim foi possível
a inclusão de minha esposa e meu filho como dependentes garantindo a cobertura e segurança de um
plano de saúde abrangente a um custo acessível.”

Luis Henrique Carvalho e Carvalho | Clínico geral

PLANO DE SAÚDE | UNIMED
“A Comissão Estadual de Honorários Médicos (CEHM) tem sido um valioso instrumento de inter-
mediação das negociações dos radiologistas por meio da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais.
Uma Comissão que possui representantes da AMMG, CRM MG, Sinmed MG e Fencom, traduz na
prática, em legitimidade e respeitabilidade, perante as operadoras de planos de saúde, fortalecendo
as estratégias de negociação. A união dessas diversas entidades aumenta a chance de êxito nas di-
ferentes demandas das sociedades de especialidades, valorizando o Ato Médico. Soma-se a isto, o
papel mais relevante da CEHM que é a defesa de nossa maior bandeira: a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos.”

Cibele Alves de Carvalho | Radiologista

REMUNERAÇÃO | COMISSÃO ESTADUAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS

“Conheço a Oregon há 18 anos, por meio do meu amigo Zilmar. Com o tempo, conheci toda a equipe,
eficiente, carinhosa e atualizada com o mercado. Realizo aportes e planos abertos de caráter previdenciário
(PGBLs e VGBLs). A razão principal é o benefício da Previdência Social não ser suficiente para uma renda
complementar, quando eu parar de trabalhar. O portfólio da seguradora é extenso e procura sempre ser
inovador, atuando em seguro de vida, acidentes pessoais, automóvel, educacional, dentre outros. O plane-
jamento garantiu maior conforto e segurança a colegas e familiares que, durante esse período, foram assistidos
pela Oregon e tive a oportunidade de vivenciar o desempenho qualificado da equipe para este resultado.”

Júlio Dias Valadares | Ginecologista

SEGUROS | OREGON - CENTRAL DE SEGUROS MÉDICO



No dia 26 de novembro, a So-
ciedade Brasileira de Dermatologia
(SBD) promoveu, em todo o Brasil,
o ‘Dia C – Dia Nacional de Comba-
te ao Câncer da Pele’. Um mutirão
de consultas gratuitas foi realizado
em 105 postos de atendimento, em
21 estados brasileiros. Em Minas Ge-
rais, a ação foi promovida pela Re-
gional da SBD e aconteceu em sete
cidades do estado. Participaram:
Hospital das Clínicas da Universida-
de Federal de Minas Gerais (FM-
UFMG) e Santa Casa de Misericór-
dia de Belo Horizonte; Hospital Uni-
versitário da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF) e Hospital Uni-
versitário e Maternidade Therezinha
de Jesus, da Faculdade Suprema, em
Juiz de Fora; Núcleo de Atenção à
Saúde e de Práticas Profissionalizan-
tes, em Montes Claros; Ambulatório
Dr. Plínio do Prado Coutinho, em
Alfenas; Hospital Imaculada Con-
ceição, em Curvelo; Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, em
Uberaba, e Serviço de Dermatologia
da Universidade Federal de Uber-
lândia, em Uberlândia.

No estado foram atendidas
2.630 pessoas que, além de exa-
mes gratuitos e consultas preven-
tivas para análise e diagnóstico da
doença, participaram de atividades
educativas, com aulas expositivas
sobre fotoproteção e de como sus-
peitar do câncer da pele. 

O ‘Dia C’ representou o início
da Campanha Dezembro Laranja,
que também tem o objetivo de
alertar a população para a preven-
ção do Câncer da Pele. Desde a

sua implementação, em 1999, a
campanha da SBD atingiu 538.687
pessoas. Em cinco de dezembro de
2009, a sociedade recebeu a certi-
ficação do Guinness World of Re-
cords por ter promovido a maior
campanha médica preventiva do
mundo realizada em um único dia,
com mais de 34 mil atendimentos
em diferentes regiões do Brasil.

A SBD orienta que as pessoas se
examinem com periodicidade, con-
sultando um dermatologista em ca-
so de suspeita. Também é importan-
te que sejam vistos os familiares, pois
muitas vezes os cânceres podem
aparecer em regiões que não con-
seguimos ver sozinhos. Ao se expor,
é fundamental que se use o protetor
solar nas áreas expostas, mesmo em
dias frios e nublados, reaplicando o
produto a cada quatro horas no dia
a dia e a cada duas horas nos perío-
dos de maior exposição solar.

O estudante Alisson Giovani
Garcia, preocupado com uma
mancha no rosto resolveu procu-
rar o mutirão. “Como já frequento
um dermatologista, resolvi fazer o
resto do tratamento com ele, mes-
mo sabendo que poderia ser rea-
lizado no próprio serviço no ‘Dia
C’. Nunca me preocupei em passar
protetor solar, pois tenho a pele
morena. Mas com o resultado do
exame percebi que o câncer da pe-
le não acomete somente as pes-
soas de pele clara. A gente pensa
que nunca vai acontecer conosco.”

Para Luciana Cônsoli Fernandes
Pimentel, coordenadora do ‘Dia C’
em Minas Gerais, a campanha é de
extrema importância para o diag-
nóstico precoce do câncer de pele.
“Há 17 anos a SBD a promove e
muitos brasileiros têm acesso ime-
diato e gratuito a um exame der-

matológico e todos os anos são
diagnosticados milhares de pacien-
tes com lesões malignas ou pré-ma-
lignas. Todos são encaminhamos
para o tratamento. Quando encon-
tramos uma lesão de pele maligna,
mas recente, temos uma grande
chance de cura.” 

O Instituto Nacional do Câncer
(INCA) registra, a cada ano, 135 mil
novos casos e o câncer da pele res-
ponde por 25% de todos os diag-
nósticos de câncer no Brasil. A
doença é provocado pelo cresci-
mento anormal e descontrolado
das células que compõem o órgão.
Elas se dispõem formando camadas
e, de acordo com a parte afetada,
são definidos os diferentes tipos de
câncer. Os mais comuns são os car-
cinomas basocelulares e os espino-
celulares. Mais raro e letal que os
carcinomas, o melanoma é o tipo
mais agressivo de câncer da pele. A
radiação ultravioleta é a principal
responsável pelo desenvolvimento
de tumores cutâneos, e a maioria
dos casos está associada à exposi-
ção excessiva ao sol ou ao uso de
câmaras de bronzeamento. 

De acordo com a dermatologis-
ta, Gláucia Vianna, médica da Clíni-
ca Dermatológica da Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte, os
cânceres de pele são as neoplasias
malignas mais comuns no homem
e as taxas de incidência e mortalida-
de estão constantemente aumen-
tando em todo o mundo. “Apesar
da ocorrência elevada, o câncer da
pele não-melanoma tem baixa leta-
lidade e pode ser curado com faci-
lidade se detectado precocemente.
Por isto, todos devem examinar a
pele regularmente e procurar,  ime-
diatamente, um dermatologista caso
perceba pintas ou sinais suspeitos.”
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A Associação Médica de Para-
catu (AMP) promoveu, em três de
dezembro, a palestra ‘O Momento
Atual da Medicina Desafios e Pers-
pectivas’. Ministrada pelo presiden-
te da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), Lincoln Lopes Fer-
reira, teve como temas as ativida-
des da AMMG, incluindo ações
políticas e sociais como a partici-
pação na campanha ‘Cerveja tam-
bém é álcool’, ‘Força Estadual de
Saúde’, ‘10 Medidas contra a Cor-
rupção’ e participações em audiên-
cias públicas junto à Comissão Es-
tadual de Saúde da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG). 

Como segundo vice-presiden-
te da Associação Médica Brasileira
(AMB), Ferreira apresentou dados
nacionais importantes e mostrou
o panorama atual da medicina no
país, com a formação do ‘Cadas-
tro Nacional de Especialistas’,
abertura e concentração das esco-
las médicas e dificuldades de in-
serir e fixar profissionais em re-
giões periféricas, além de todas as
questões que envolvem os médi-
cos junto aos sistemas de saúde
público e suplementar. 

A presidente da AMP, Cristiane
Corradi, agradeceu a participação
e elogiou o conteúdo apresentado.
“Foi com grande alegria que rece-
bemos o presidente da AMMG.
Sua presença nos trouxe a oportu-
nidade de ficarmos conectados di-
retamente com as entidades, o que
nos motiva a buscar meios para
sermos melhores como profissio-
nais e como pessoas também.” 

No dia 29 de novembro, o pre-
sidente da Associação esteve em
Unaí, onde apresentou à classe mé-

dica local as perspectivas para a me-
dicina no Brasil. Já no dia três de no-
vembro, foi realizada a 460ª Reu-
nião das Regionais da Zona da Ma-
ta (Urezoma), em Carangola, com

o tema ‘Qual a medicina que dese-
jamos?’, que contou com a presença
do presidente da AMMG. Dia 10
de dezembro, Ferreira participou
ainda da ‘Mesa de Debate A apro-

vação da PEC 241 e a Saúde Pública
– Onde iremos?’, na Sociedade de
Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora
(SMCJF) –, coordenada pelo presi-
dente Elídio Fábio Goulart de Lana.

Arquivo AMPAna Fazito

Filiadas falam dos desafios da medicina

A Câmara Municipal de Três
Corações realizou, dia nove de de-
zembro, sessão solene em home-
nagem ao presidente da AMMG,
Lincoln Lopes Ferreira. Ferreira foi
agraciado com o Título de Honra
ao Mérito, proposto pela mesa di-
retora da Casa Legislativa.

Também foram homenagea-

dos os médicos que participaram
do projeto Consulta Solidária, be-
neficiando a população e a Asso-
ciação de Pais e Alunos dos Excep-
cionais (Apae), do município. A
iniciativa foi do psiquiatra Maurí-
cio Gadbem, com apoio da Asso-
ciação Médica de Três Corações
(AMTC).

Três Corações presta homenagem

O vice-presidente da AMMG,
Gabriel de Almeida Silva Júnior,
participou da Urezoma em Cata-
guases, dia 19 de novembro. O en-
contro promoveu entre os partici-

pantes uma análise sobre a ‘Situa-
ção Médica nos Hospitais Contra-
tados pelo SUS - Visão da AMMG
e do CRM MG’ e ‘O Médico no
Brasil de Hoje e do Amanhã’. 

Vice-presidente em Cataguases 

Receberam a ‘Comenda do
Mérito de Medicina e de Saúde Dr.
Fernando Eugenio Pires do Prado’,
dia 28 de novembro, na Câmara
Municipal de Varginha, os médicos
Alberto Severo de Paiva Filho, que
também é presidente da Associa-
ção Médica de Varginha (AMV),
Luiz Carlos Coelho e Paulo Rober-
to Magalhães Swerts. 

A Comenda é destinada a ho-
menagear profissionais da saúde
do município que tenham se des-
tacado por notória atuação na área
da medicina e da saúde municipal.

Médicos recebem
Comenda

O presidente da AMMG, Lincoln Lopes Ferreira falou, em Paracatu, das ações da entidade dentro da medicina, 
política e comunidade 

O atendimento possibilitou o diagnóstico de lesões, o encaminhamento para a biópsia e tratamento

Minas Gerais combate câncer da pele



  

O que estou lendo

“O livro faz um mer-
gulho na vida do maior
nome da cirurgia plásti-
ca brasileira. Ao virar ca-
da página, o leitor vai en-
tendendo porque a his-
tória da especialidade se
funde com sua trajetória
de vida, tangida pela

grandiosidade e fervor da arte.” 

Fotos: Clóvis Campos

“Suspense onde a fic-
ção se mistura com a rea-
lidade. Relata a história de
uma emocionante busca
pela autenticidade de um
objeto encontrado pela
Nasa nas profundezas do
Ártico, em meio à disputa
pela presidência dos Esta-
dos Unidos.”

O Espaço Cultural Otto Cirne recebe ‘Ex-
pressionismo abstrato’ como a primeira expo-
sição do ano de 2017. Durante o mês de janei-
ro, o neurocirurgião e artista plástico Wallace
Alves apresenta telas em óleo sobre tela, óleo
sobre papel e giz pastel sobre papel. Algumas
peças receberam molduras e têm dimensões
variadas entre 10 x 10 cm e 80 por 80 cm. 

Ainda criança, começou a desenhar na
escola. Momento que, segundo ele, também
veio o interesse pelas artes. “Iniciei com pin-
turas clássicas e figurativas de maneira auto-
didata e usava tinta guache e lápis de cor”,
conta. Com traçado próprio, foi criando seus
desenhos e dando vida às suas obras.

Sem formação artística acadêmica, Alves
revela que, ao entrar na faculdade de medi-
cina, passou por um ‘apagão’ e deixou de
produzir: “Fiquei desinteressado e a falta de
tempo com a graduação contribuiu para is-
to”, explica. Foram mais de 20 anos sem pin-
tar e a vontade voltou na medida em que ele
visitava mostras de arte. 

Já médico e artista, ele passou a comprar
lona e a preparar a própria tela, pintando no
chão para ter uma superfície mais firme. Wal-
lace Alves afirma que há seis meses está se
aprimorando no Ateliê Professor Carlos Ro-
berto Buére. “Estou estudando e posso dizer
que meu estilo é abstrato”, destaca. 

Sobre as suas pinturas, diz que algumas,
mesmo que abstratas, são fortes nas cores e
nos traços e podem ser referência ao seu tra-
balho como médico que atua no João XXIII,
onde há a chamada ‘onda vermelha’, a rea-
nimação e a sala de emergência. “É um tipo
de obra que as pessoas não vão procurar en-
tender, mas sentir, usar a imaginação”, avalia. 

Para Alves, a pintura é uma fuga da cor-
reria, do estresse do dia a dia. Ele procura tra-
balhar o mais livre possível e em suas telas
representa o seu inconsciente. “Não sigo re-
gras. Quando começo não sei o que vai sair.

Produzo em meu tempo livre, mas também
quando baixa a inspiração. Em um só dia já
cheguei a pintar cinco telas.”

No mundo das artes, admira o alemão Ger-
hard Richter, e os holadenses Vicent Van Gogh
e Willem de Kooning. Escolheu a Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG) para sua es-
treia como expositor e confirmou que vai co-
mercializar as obras. Wallace Alves frisa que
pretende conciliar a arte com a medicina: “Ca-
da vez mais arte e menos medicina. Quem sabe
um dia a arte vire o meu ganha-pão?”, reflete. 

‘Expressionismo abstrato’ fica em exposição
até o final do mês de janeiro. O Espaço Cultural
Otto Cirne está localizado no hall de entrada
da AMMG e é destinado à exposição de obras
de arte de autoria de associados e seus depen-
dentes. Médicos não associados e artistas não
médicos podem utilizar o espaço, dependendo
da disponibilidade na agenda. Interessados de-
vem entrar em contato com a Assessoria de
Comunicação, pelo telefone (31) 3247 1608
ou e-mail comunicacao@ammg.org.br.

‘Alegria’

O Espaço Cultural Otto Cirne abrigou,
no mês de dezembro, a exposição ‘Alegria’.
O artista plástico Adriano Alves convidou o
público para um momento de abstração e
de menos correria. Em sua mostra, apresen-
tou telas com cores vivas e, segundo ele, ale-
gres, na técnica acrílica sobre tela, nas dimen-
sões 80 x 60 cm e 70 x 50 com. 

Alves explicou que as pinturas refletem
um contentamento pouco convencional.
“Trata-se de momentos em que a criatura en-
tra em contato com sua essência e se permite
ser o que é de verdade: um dos seres da na-
tureza. Todos nós somos”, sintetizou. Com
esta frase, o artista ainda esclareceu que as
obras são figurativas, assim como considera
ser uma aproximação de seu estilo artístico. 

‘Expressionismo
abstrato’ abre 2017 André Luiz

Monteiro dos
Santos Marins 
Estudante de medicina

Viver vale a pena

Ivo Pitanguy (Casa da Palavra)

Flávio Mendonça
Andrade da Silva
Pneumologista

Ponto de impacto

Dan Brown (Editora Sextante)
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CULTURA

Reprodução

Tânia Paszternack
Matta M. Paixão 
Ginecologista e mastologista

A cama na varanda 

Regina Navarro Lins (Best Seller)

“O livro aborda três
grandes temas: amor, ca-
samento e sexo. O que
chama a atenção é a bus-
ca de uma vida mais livre
e desvinculada de regras
autoritárias. O conceito
de família fica mais fle-
xível e o sexo perde,
aos poucos, a visão
moralista.”



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

Academia celebra 46º aniversário
A Academia Mineira de Medicina (AMM)

celebrou seu 46º aniversário, dia 18 de novem-
bro. A cerimônia ocorreu no Teatro Oromar
Moreira, na sede da Associação Médica de Mi-
nas Gerais (AMMG). 

A mesa foi composta pelo presidente da en-
tidade, Cláudio Azevedo Salles, secretário geral
da AMM, Walter Antônio Pereira, diretora do
Exercício Profissional Adjunta da AMMG, Maria
Inês Miranda Lima, presidente do Conselho Re-
gional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG)
e diretor de Benefícios da AMMG, Fábio Au-
gusto de Castro Guerra, diretor do Sindicato
dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed MG), Jo-
sé Alvarenga Caldeira, representante da Facul-
dade de Ciências Médicas, José de Andrade Fi-
lho, e o diretor da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais (FM
UFMG), Tarciso Afonso Nunes. 

Em seu pronunciamento, o presidente da
Academia ressaltou a história da entidade que,
nasceu em 1970 atendendo à convocação do
então presidente da AMMG, Francisco José Ne-
ves, e do Presidente do Conselho Superior, Ita-
mar de Faria. Inicialmente o quadro titular era
composto por 100 acadêmicos e cada ‘Cadeira’
recebeu um patrono, em caráter permanente
e definitivo. A idade mínima para admissão na
Academia é de 50 anos. 

Segundo Salles, a AMM é definida como Ca-
sa de Cícero Ferreira, patrono da instituição, um
dos fundadores e primeiro diretor da FM UFMG.
“Critérios rígidos para admissão de membros
titulares são adotados, visando selecionar can-
didatos com o perfil que agregue uma elite mé-
dica participativa e envolvida com o espírito aca-
dêmico, definido filosófico, conceitualmente,
por seus idealizadores e pioneiros.” 

Durante a celebração de aniversário foram
realizadas diversas homenagens. O orador da
cerimônia foi o acadêmico Ernesto Lentz de
Carvalho Monteiro. O acadêmico Edward To-

nelli recebeu o título de Membro Emérito da
AMM. A ‘Palma Acadêmica’ foi entregue aos
membros da Academia Euler Pace Lasmar, Fer-
nando Cançado Trindade e Walter Antônio Pe-
reira. Já a ‘Láurea Mérito Médico’ foi destinada
aos médicos Claudia Navarro Duarte Lemos,
Eliane Dias Macedo Gontijo, Francisco das Cha-
gas Lima e Silva, Alair Rodrigues de Araujo, Odo
Adão e Virmondes Rodrigues Júnior. A ‘Láurea
Mérito in Memoriam’ foi entregue aos repre-
sentantes dos homenageados André Luiz Bar-
bosa Roquete, César Arrunategui, Er Torres,
Ademir Rocha e Aurelino Pimenta. 

Douglas Henrique Lopes 

Médicos prestigiaram a cerimônia de aniversário da Academia Mineira de Medicina


