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Entidades valorizam

associativismo
Representantes das associações federadas e filiadas e sociedades
de especialidades se reuniram em Belo Horizonte para evento da
Associação Médica Brasileira (AMB), de seis a oito de julho.
O encontro abordou temas diversos e trouxe à tona a importância
do associativismo como forma de união e desenvolvimento de
estratégias eficientes para as conquistas da classe médica.
Páginas 10 e 11
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Acadêmicos promovem curso de emergências
Mais de 380 acadêmicos compareceram à sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
dias oito e nove de junho, para o I
Curso de Emergências Clínicas e
Cirúrgicas no Pronto Atendimento.
O evento da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (Sammg) teve apoio da
AMMG, Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC), Sociedade Mineira
de Terapia Intensiva (Somiti), Associação Brasileira de Alergia e
Imunopatologia – Regional Minas
Gerais (Asbai-MG) e Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia
Torácica (SMPCT).
Segundo o presidente da
Sammg, Filipe Naback, o curso contemplou assuntos que não são dados na faculdade, de modo a suprir
as necessidades básicas dos médicos. “São temas de diferentes áreas
que envolvem a urgência e emergência, complementando a formação do profissional generalista.” A
diretora de Promoções Culturais
da AMMG, Maria Aparecida Braga,
que é coordenadora da Comissão

Estadual de Ensino da AMMG, elogiou a atividade e ministrou a palestra ‘Urgências e Emergências Hipertensivas’. Para Braga, não basta
formar novos médicos, é preciso
rever uma série de questões, dentre
elas o despreparo dos profissionais
que são colocados na linha de frente, nos atendimentos de urgência
e emergência. A intensivista afirma
que a iniciativa da Sammg em aproximar acadêmicos e entidades,
com acesso à capacitação e à prática, igualmente contribuirá para
uma assistência de melhor qualidade no futuro.

Leonardo Martins

I Curso de Emergências Clínicas e Cirúrgicas no Pronto Atendimento reúne
mais de 380 acadêmicos na AMMG

Encontro aborda novas perspectivas na medicina
Em outubro, de seis a oito,
acontecem o VI Congresso Sammg
e I Congresso Mineiro das Ligas
Acadêmicas de Medicina (Comlam), na sede da AMMG. O tema
central é ‘Inovações em medicina
– Novas perspectivas, demandas
e desafios’.
O presidente da Sammg, Filipe
Naback, destaca que esta edição

trará as incertezas e inseguranças
que os cenários da saúde, político
e social apresentam aos futuros
profissionais, reconhecendo a relevância das novas técnicas e tecnologias na prática médica.
O Congresso contará com diversas salas temáticas, mesas redondas, conferências, simpósios,
cursos práticos, apresentação pre-

miada de trabalhos científicos, sessões culturais, workshops e dinâmicas interativas. “Em 2016, um público de 550 estudantes e mais de
80 médicos compareceram ao
Congresso. Este ano, em comemoração aos 24 anos de fundação da
Sammg, pretendemos elevar este
número”, almeja Naback.

4 Informações: www.sammg.com.br.
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APARTAMENTO – Vendo apartamento de luxo, Rua dos
Inconfidentes, Funcionários, com 275m², seis vagas de
garagem, duas suítes e duas semi-suítes. Detalhes com
proprietário. Contato: Dr Leonardo Correa de Araújo, (31)
98578 3095 / 98744 1628 / 3467 2677.
EQUIPAMENTOS – Vendo maca baixa para ultrassom,
com local de apoio para pernas e cadeira giratória alta,
com regulagem e sem braço, ambos com dois anos de
uso e em ótimo estado. Contato: Dra. Roberta Lima Zagati, (31) 99807 1012.
LOCAÇÃO – Locação/compartilhamento de horários (por
hora, bloco de quatro horas ou o dia inteiro) em sala mobiliada, wi-fi, impressora, recepção/confirmação de consultas. Funcionamento de 7h às 19h, de 2ª feira a 6ª feira
e aos sábados, de 8h às 12h. Contato: Dra. Alba Valéria
de Melo. Tratar com Fernanda ou Marta: (31) 3681 4260
ou 98742 4260 (WhatsApp).
LOTES – Vendo dois lotes juntos, 840 m², situados à Rua
Péricles Vieira de Mendonça, Belvedere. Excelente localização. Aceito apartamento na zona sul de Belo Horizonte.
Contato: Dr. Eustáquio Lessa, (31) 3261 8600 / 99946
2838.
SALA – Alugo sala montada, decorada, com ar condicionado, secretária, wi-fi e sala de curativo anexa. Localizada
há um quarteirão do Pátio Savassi. Contato: Dr. Edmund
Ahouagi, (31) 3226 3306.

Cartas devem ser enviadas à Assessoria de Imprensa da AMMG,
podendo ser publicadas no todo ou em parte.
End.: Av. João Pinheiro, 161, Centro, BH - MG. CEP 30130-180
E-mail: imprensa@ammgmail.org.br. Fax: (31) 3247 1632.

BV AMMG
Utilize sempre os seus créditos junto à Biblioteca Virtual. O serviço, interligado à rede internacional de bibliotecas da Organização Mundial
de Saúde (OMS), leva ao médico associado mais
de sete mil títulos de revistas disponíveis em todas as especialidades, e milhares de artigos gratuitos indexados pelo Medline, Pubmed e Lilacs.
Mais informações: (31) 3247 1633.

GENTE NOVA

SALA II – Clínica com ampla recepção, secretárias, sala
de espera, banheiro, ar-condicionado. Mobiliada com mesa
de exame, computador, impressora e internet. Horário comercial. Aluguel para turnos ou mensal. Excelente localização, na Rua Pernambuco, Funcionários. Contato: Dr.
Sérgio Marcussi, tratar com Mariana, (31) 3221 1717 /
99208 7475.
SUBLOCAÇÃO – Disponibilizo horários em consultório
médico, próximo à Praça da Liberdade. Recepção ampla,
secretária, wi-fi, sala principal com área de exames, trocador e banheiro PNE, sala de pequenos procedimentos
com geladeira e autoclave, copa, um expurgo, uma vaga
de garagem, convênio com estacionamento próximo para
pacientes. Contato: Dra. Mariana Meirelles, (31) 3261
9498 / 98466 3440.
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.

A Associação Médica de Minas Gerais dá as boas-vindas
a seus 77 novos associados:

Arilson de Sousa Carvalho Júnior
Átila Magalhães Victoria
Bárbara Victória dos Santos Nascimento
Bárbara Athayde Casasanta
Bárbara Carolina Silva Almeida
Bárbara Carvalho de Miranda
Bárbara Cecília Borges Moreira
Bárbara de Queiroz e Bragaglia
Bárbara Mello Faria
Bárbara Saldanha de Aureliano
Bárbara Salomão de Almeida Cunha
Bárbara Vidigal dos Santos
Beatriz Versiani Sathler
Berenice Calegar Camarinha
Bernardo Figueiredo
Bernardo Madeira DCarlos Henrique Oliveira
Carlos Roberto Souza Junior
Carolina Correa Silva Diniz Ferreira
Carolina Cristina Rezende Ferreira
Carolina Gonçalves Pinho Piana
Carolina Lemos Souto
Carolina Mendonça de Goffredo Costa
Carolina Pimentel Figueiredo
Carolina Reis Carvalho
Caroline Gonçalves Cartaxo Melo

Cássia Rafaela Leão de Brito
Cássia Verçosa Jardim
Cássio de Almeida Dias
Cátia Rodrigues Domingos
Cecília Carneiro e Silva
Celina Cristina Fonseca Teixeira
César Augusto Nunes Costa
César Miranda dos Santos
Christiane Reis Rebello
Cínthia Ferraz Pontes
Cíntia Sant’ana Cardoso
Cintia Tatiana Araújo Gontijo
Cintya Carla Barbosa Mangia
Cláudia Aliprandi
Cleide Alves Valadares
Cristian Loiz de Oliveira Sousa
Cristiana de Barreto Aranha
Cristiana Ganem Pinheiro Araújo
Cristiane Valeria Batista Pereira
Cristina Oliveira Ribeiro
Cristina Silva Lobato
Daciano Miranda
Daniel Abolafio Gontijo
Daniel Antonio Rocha Oliveira
Daniel Dias de Mendes Ribeiro

Daniela Carolina El Vasconcelos
Daniela Passos Alves
Daniela Renó Cândido Noronha
Danielli da Silva Cotta
Danilo Felipe Dias da Silva
Davi de Oliveira Lamas
Dayana Monteiro Coutinho
Débora Cristina Guerra Amaral Foscolo
Deisiane Nunes dos Santos
Deivison Vilaca de Moura
Denise Lemos Dias
Diana Gameiro Curado
Diego Matos Coimbra
Diógenes Alves da Rocha
Diogo Pinheiro Gouvea
Diogo Souto Santana
Eduarda Lara Resende
Eduardo Almeida
Eduardo Axer Avelino
Eduardo Felipe Souza de Deus
Eduardo Lourenconi Baruqui
Eduardo Machado Rossi Monteiro
Eduardo Rezende Donato
Eduardo Ribeiro Lima
*Filiados entre 7 de setembro de 2016 e 17 de abril de 2017
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Campanha do Agasalho
Até o dia 31 de agosto são
esperadas doações de agasalhos, roupas, mantas e cobertores na sede AMMG. A Campanha, em parceria com a
Sammg e Cruz Vermelha, protegerá as pessoas carentes no
inverno deste ano.
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Editorial

Lincoln Lopes Ferreira*

Associativismo
mantém avanços
Nos últimos meses acompanhamos fatos
marcantes nas áreas política, econômica e social,
que se entremeiam à luta e atuação das entidades
médicas e reforçam a importância do associativismo para as nossas conquistas. Nessa trajetória
por uma representação sem envolvimento com
partidos políticos, conseguimos feitos de grande
relevância. Exemplo maior foi a derrubada da
ameaça ao Título de Especialista, que aglutinou
as entidades mais representativas da categoria,
Associação Médica Brasileira (AMB) e Conselho
Federal de Medicina (CFM), revertendo uma ação
que desconsiderava todas as críticas e propostas.
Estamos denunciando e combatendo, junto às
sociedades de especialidades, irregularidades na
remuneração, assim como a atuação de outros profissionais na área médica. AMB e CFM já obtiveram
liminares contra os Conselhos Federais de Farmácia
e Enfermagem e a Justiça restringiu a atuação de
biomédicos, impedindo-os de assinar laudos de
exames citopatológicos. Educadores físicos e farmacêuticos não podem praticar acupuntura e optometristas prescreverem lentes e óculos. Já o diagnóstico nosológico é exclusivo do médico.
No período de seis a nove de julho, sediamos
a reunião de Diretoria Plena e do Conselho Deliberativo da AMB com mais de 100 participantes
de federadas e de sociedades de todo o Brasil, além
da presença dos colegas mineiros. Tratamos do
projeto de expansão da Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais (BV AMMG) e
abordamos as novas formas de remuneração. Tema latente e inadiável, que terá o debate ampliado
com o ‘VII - Fórum Nacional sobre a CBHPM’, dia
quatro de agosto, na AMMG. É fundamental ressaltar a relevância de se discutir os modelos de pa-

POSITIVO

Ampliação de ouvidorias
Minas Gerais terá novas ouvidorias
regionais do Sistema Único de Saúde
(SUS). O canal de comunicação com o
cidadão será implantado nas 28 superintendências da Secretaria do Estado da
Saúde (SES) e nas fundações Hemominas,
Ezequiel Dias e Hospitalar de Minas Gerais, até setembro.

Autoteste para HIV

Alexandre Guzanshe
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gamento, incluindo a reformulação dos sistemas
de saúde em diferentes países vinculados ao aumento da qualidade e à necessidade de redução
de custos elevados na prestação de serviços.
A reunião também abordou os processos eleitorais da AMB e suas Federadas. Em Minas Gerais,
marchamos de forma coesa e forte rumo às eleições, assegurando o êxito da próxima gestão e
avanços maiores dos que os até aqui alcançados.
Em âmbito nacional, reiteramos a importância
da representação política. Sem ela não realizaremos os projetos que garantem uma medicina de
qualidade para o cidadão e os meios adequados
para atuação profissional. No entanto, é imprescindível que a entidade possa se manter livre das
influências dos partidos e, neste aspecto, repudiamos com veemência a tentativa explícita de
aparelhamento político partidário da AMB, ora
em curso. Conclamamos os colegas a manteremse firmes e unidos, de maneira a impedir que essa
perniciosa situação possa vir a se concretizar.
*Presidente da AMMG

ue

Em destaq

Desde o início de julho, farmácias
em todo o país começaram a vender o
primeiro autoteste para a detecção do
HIV, o vírus causador da Aids, autorizado
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a fabricação e comercialização no Brasil.

Fumantes em queda
O Brasil ocupa o 8º lugar no ranking
de fumantes, sendo 7,1 milhões de mulheres e 11,1 homens. Apesar dos números, de 1990 a 2015 a porcentagem caiu
de 29% para 12% no sexo masculino e
19% para 8%, no feminino, uma queda
de 28%. Os dados são do Ministério da
Saúde divulgados em maio.

NEGATIVO

Movimento antivacina
Cresce no mundo o número de pais
contrários à imunização dos filhos por
considerarem a proteção mais prejudicial
que benéfica. O movimento, que ganhou
força este ano, pode aumentar os casos
de doenças como o sarampo ou adiar a
erradicação da pólio. No Brasil, ainda não
se tem o levantamento da tendência.

Avanço do Chikungunya
Dea Tomich

A febre chikungunya continua avançando rapidamente em Minas. Dados da
Secretaria Estadual da Saúde (SES), divulgados no início de maio, mostram que
mais de 16.1 mil casos prováveis da doença
registrados neste ano. O número é 32 vezes maior do que computado nos 12 meses de 2016.

Menos atendimentos

Durante o XIX Congresso Mineiro de Psiquiatria, realizado nos dias 15 a 17 de junho, na sede da
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), foi inaugurada a Sala Joaquim Affonso Moretzsohn. A
homenagem foi concedida a um dos grandes nomes da psiquiatria do país. Para o médico Claudio
Moretzsohn, filho do homenageado, a inauguração “representa a consagração de um profissional que
dedicou boa parte da sua vida à AMMG e sempre valorizou a entidade”. Estiveram presentes, a esposa
de Moretzsohn, Maria Amélia Lage Moretzsohn, o presidente da Associação Mineira de Psiquiatria,
Maurício Leão, o presidente da Academia Mineira de Medicina, José Raimundo Lippi e familiares.

Em 2015, o Sistema Único de Saúde
(SUS) relatou 3.819.947 atendimentos
especializados aos dependentes de drogas. No ano passado, o número caiu 5%.
Segundo a ONU, uma a cada 20 pessoas,
entre 15 e 64 anos, fez uso de pelo menos algum tipo de substância. O valor é
semelhante ao de 2010.
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Defesa Profissio

A Comissão Estadual de Defesa do Médico
(CEDM) traz as principais perguntas e respostas referentes ao comportamento adequado da profissão,
para prevenir possíveis acusações injustas de má prática da medicina.

Fórum Nacional sobre
a CBHPM é em agosto
Alexandre Guzanshe

O ‘plantão de sobreaviso’, mesmo sem nenhuma
remuneração, pode causar problemas legais?

Orientação por telefone
O médico pode dar alguma orientação profissional por telefone?
O ideal seria que isso não ocorresse. No entanto,
existem situações inevitáveis, como naqueles casos
em que o paciente está usando alguma medicação
e está lhe causando problemas ou não está surtindo
o efeito esperado, necessitando de uma reavaliação.
O mais importante é que o médico realize o atendimento pessoal o mais breve possível. Sobre este
tema mais esclarecimentos no Art. 37 e parágrafo
único do Código de Ética Médica.

Violência contra o médico

Fórum acontece desde 2003, na AMMG, e
presença da classe médica é representativa

Dia quatro de agosto, a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) sediará a
sétima edição do Fórum Nacional sobre a
Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos (CBHPM). O evento receberá especialistas de todo o país,
ampliando para os profissionais mineiros
as questões sobre as novas formas de remuneração.
Para o diretor adjunto de Defesa do
Exercício Profissional para Assuntos de Remuneração da AMMG, Juraci Gonçalves
de Oliveira, os participantes poderão debater as atualidades sobre a remuneração
do trabalho médico, com ênfase nas formas
existentes hoje. “É importante fomentar as
discussões sobre os modelos de pagamento, vinculados ao aumento da qualidade e
à necessidade de redução de custos elevados na prestação de serviços. Em meio a
este processo estamos debatendo em qual
direção queremos essa mudança e qual deve ser o foco do modelo a ser adotado”,
enfatizou.
O diretor de Defesa Profissional da AMB,
Emílio Cesar Zilli, que coordenou o ‘Simpósio Novas Formas de Remuneração’ realizado pela AMB e CFM, em São Paulo, dia 31
de maio, alerta que os profissionais precisam
ser atuantes. “Prestadores de serviços, ope-

radoras e pacientes têm responsabilidade
no encaminhamento do problema, principalmente os médicos que precisam assumir
o protagonismo da questão e discutir de forma eficiente as soluções.” Sobre o Fator de
Qualidade, Oliveira ponderou que os critérios estão sendo desenvolvidos pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Existe uma grande preocupação das entidades
médicas em relação ao que será utilizado
para mensurar a qualidade dos serviços prestados pelo médico. “Sabemos que essa avaliação é complexa e possui diversas variáveis.
A Associação Médica Brasileira (AMB) e suas
sociedades mantêm um diálogo permanente com a ANS no intuito de estabelecer critérios de avaliação compatíveis com a realidade do país.”
O encontro é uma promoção da Comissão Estadual de Honorários Médicos
de Minas Gerais (CEHM), composta pela
Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais (CRM MG), Federação Nacional das Cooperativas Médicas (Fencom)
e Sindicato dos Médicos de Minas Gerais
(Sinmed MG). A inscrição é gratuita e pode
ser feita pelo e-mail: comissaodehonorarios@ammgmail.org.br ou pelo telefone
(31) 3247 1619.

O que devo fazer se for ameaçado?
Toda vez que o médico for ameaçado durante
o exercício profissional deve solicitar o comparecimento de uma autoridade policial, lavrando o Boletim de Ocorrência com o relato dos fatos, incluindo
também os nomes de testemunhas. Outra opção é
se dirigir à Delegacia de Polícia mais próxima e relatar o ocorrido.
4 Médicos filiados à Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) e ao Sindicato dos Médicos de Minas
Gerais (Sinmed MG), que estejam em dia com as
anuidades, podem agendar horário para atendimento da Comissão pelo telefone: (31) 3241 2811.

PROGRAMAÇÃO
8h30 - 9h – Café de boas-vindas e credenciamento.
9h - 9h20 – Abertura:
Lincoln Lopes Ferreira – Presidente da AMMG.
Fábio Augusto de Castro Guerra – Presidente
do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais.
Fernando Luiz de Mendonça – Presidente do
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais.
Eudes Arantes Magalhães – Presidente da Federação Nacional das Cooperativas Médicas.
9h20 - 10h20 – Tema Central: Quais os modelos de remuneração do trabalho médico?
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Plantão de sobreaviso

Sim. Os problemas começam quando o médico
chamado protela o atendimento, demorando ou
mesmo não comparecendo. Quando qualquer dessas hipóteses acontece e resulta em dano para o paciente, o médico, que estava de sobreaviso, poderá
ser responsabilizado. O fato de haver ou não remuneração não minimiza a responsabilidade. O plantão
médico deve ser sempre físico, no entanto, a Resolução do CFM nº 1.834/2008 veio regulamentar o
‘sobreaviso’ e dispõe que os médicos nesta situação
devem obedecer normas de controle que garantam
a boa prática médica e o direito do corpo clínico sobre sua participação ou não nessa atividade. A disponibilidade médica neste caso deve ser remunerada. O lugar do plantonista é na unidade de atendimento. Os demais membros do corpo clínico, que
não estão de plantão, podem ser acionados, em suas
residências ou consultórios, para avaliar o paciente.
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10h20 - 12h – Tema Central – CBHPM e Remuneração Médica - Inclusão da CBHPM
nos diversos modelos de remuneração.
12h - 13h30 – Almoço.
13h30 - 14h50 – Tema Central – Questões
éticas e legais dos novos modelos de remuneração do trabalho médico.
14h50 - 15h20 – Tema Central – Sustentabilidade, qualidade e financiamento do sistema de saúde suplementar e os modelos
de remuneração médica.
Visão das operadoras:
16h10 – Encerramento.

Falta de recursos prejudica hospitais
Recursos federais insuficientes, tesouro estadual que não cumpre o mínimo constitucional no repasse para a saúde e políticas governamentais sem continuidade foram os principais gargalos das unidades de saúde no estado
apontados durante reunião, dia quatro de maio,
promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e encontro no dia 22 do mesmo mês, na sede do
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG). Os debates ocorreram em torno da precariedade dos 26 hospitais mineiros
que correm o risco de terem suas atividades paralisadas por intervenção ética do CRM MG.
Para o presidente do CRM MG, Fábio Guerra,
apesar de ser uma medida legal normatizada, essa será a última ação do Conselho e só será tomada se realmente chegarmos a um ponto em
que a atividade profissional e a assistência à população estejam em total risco. Segundo Guerra,
o número de denúncias tem aumentado e a instituição tem feito fiscalizações constantes.
O presidente da Associação Médica de Minas de Gerais (AMMG), Lincoln Lopes Ferreira,
que participou da reunião de desdobramento
do tema no CRM MG, reforçou que as dificuldades estão presentes em cada município mineiro e, em Belo Horizonte, isto não é diferente.
“Um exemplo foi o fechamento de 400 leitos
na Santa Casa e a inserção de 650 funcionários
em férias coletivas, no mês de maio. Mais uma
vez concluímos por levar ao conhecimento dos
gestores responsáveis a situação de risco real
de um colapso completo do nosso sistema de
saúde. Diante da inexistência de outras alternativas será preciso proceder com a judicialização da questão”, disse Ferreira.
A presidente da Federassantas, Kátia Rocha,
explicou que a instituição já possui a autorização dos filiados para tomar medidas judiciais
e está reunindo provas para embasar um eventual processo. Ela frisou que o executivo estadual se comprometeu a repassar os recursos
devidos até o dia 31 de março deste ano, o que
não foi cumprido.
Durante a reunião na Assembleia, o deputado Carlos Pimenta (PDT), autor do requerimento e presidente da Comissão de Saúde, falou que a aprovação das contas é responsabi-

Maisa Pinheiro/CRM MG

Encontro no CRM MG serviu como desdobramento dos debates iniciados junto à Comissão de Saúde da ALMG

lidade do Tribunal de Contas do Estado (TCE),
mas que a ALMG trabalhará ainda mais próxima do órgão neste ponto.
Representantes de vários hospitais do estado
relataram problemas financeiros das unidades.
Muitos deles disseram que reduziram os atendimentos no SUS e alguns tiveram que dispensar
funcionários para continuarem funcionando.
No dia 22 de maio, ao final da reunião, representantes das entidades decidiram solicitar,
em caráter emergencial, uma reunião com o
Procurador Geral do Estado, o coordenador
do Centro de Apoio Operacional da Saúde
(CAO Saúde) e outros promotores, para pedir
ao órgão um posicionamento de quais medidas

serão adotadas, inclusive na esfera judicial, diante dos atrasos de repasses do Governo do Estado de Minas Gerais.
Também ficou decidida a entrega de um
documento, assinado por todas as entidades,
aos deputados da Comissão de Saúde na
ALMG, relativo aos encaminhamentos da última audiência pública, que discutiu a possível
intervenção ética em 26 instituições notificadas
pelo CRM MG. Uma das deliberações acordadas na audiência seria uma reunião com o governador e os secretários de saúde, planejamento e fazenda do estado, para ter um posicionamento final para a resolução dos atrasos dos
repasses à Saúde.

Curso debate direito do trabalho médico
A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) sediou, nos dias cinco e seis de maio,
o Curso Direito do Trabalho Médico, promovido pela Comissão de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas
Gerais (OAB-MG), com a participação do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais
(CRM MG) e AMMG, apoio do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais (Sinmed MG) e patrocínio do Sicoob Credicom.
O encontro contou com a participação do
presidente da OAB-MG, Antônio Fabrício Gonçalves, a presidente da Comissão de Direito do
Médico da OAB-MG, Eneyde Gontijo Fernandes, e outras autoridades da advocacia e medi-

cina. Representando a AMMG, o vice-presidente
da entidade, Gabriel de Almeida Silva Júnior, e
o diretor de Assuntos do Interior, Paulo Roberto
Repsold.
Os debates trataram dos ‘Vínculos abrangidos pelo direito do trabalho – legislação específica da categoria’, ‘A importância da representação sindical na tutela da categoria médica e
das conquistas da categoria por meio da atuação
sindical’, ‘Regime geral da previdência incidente
na categoria médica e aspectos da previdência
complementar e seguros’, ‘Reflexo da reforma
da previdência para o médico’, ‘Aspectos da previdência complementar para o médico’ e ‘Aspectos securitários da atividade médica’.

CONTABILIDADE MÉDICA
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

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

DESCO
Gerenciais e balancetes mensais;
NTO
DE 20
4Recuperação de Impostos;
%
4Recursos Humanos - Administração e
ASSOC PARA
IAD
elaboração da folha de pagamento;
DA AM OS
MG.
4Acompanhamento de processos de
licitação e convênios;
4Retirada de Alvará Sanitário, PGRSS Projeto
Técnico e Cadastro nacional de Estabelecimento de
Saúde - CNES.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
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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ACADEMIA

Saúde na capital foi pauta na AMMG
A Academia Mineira de Medicina (AMM),
com o apoio da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) recebeu no dia 23 de maio, o
secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. Na abertura, o presidente da AMMG,
Lincoln Lopes Ferreira, falou da importância em
conhecer as metas, conquistas e do planejamento da saúde na capital.
Doutor em medicina e mestre em dermatologia, Machado mostrou o cenário social, epidemiológico e da rede que compõe o Sistema
Único de Saúde (SUS) em Belo Horizonte. Dados como a evolução da cobertura do Programa Saúde da Família, atendimentos na atenção
primária, redução nas taxas de mortalidade de
recém-nascidos, cirurgias eletivas, dentre outros
números do cenário municipal também foram
apresentados.
Machado abriu ainda as propostas do Plano
Municipal de Saúde contemplando cinco eixos:
atenção primária; vigilância; rede cuidados especializados complementares à saúde; melhoria
do atendimento hospitalar e especializado e
gestão do SUS.
Segundo Machado, dentre as metas do
planejamento estratégico de 2017 a 2020 estão a ampliação da cobertura vacinal para
30.440 crianças menores de um ano de idade; a redução em 50% do tempo médio entre

Clóvis Campos

O secretário Municipal de Saúde, Jackson
Machado Pinto, falou dos desafios e das
conquistas no setor em palestra

o requerimento e a expedição do alvará sanitário (hoje estimado em cinco meses) mediante a informatização/automatização do
procedimento de emissão do documento,

aumento para 80% (hoje 77,66%) da cobertura de imóveis visitados para o controle do
Aedes aegypti, elevar de 67 para 100 o número de Academias da Cidade, redução de
seis para três meses do prazo médio entre a
solicitação e a disponibilidade do medicamento na rede básica e o aumento de 48
equipes de Saúde da Família, atingindo 93%
de cobertura.
A diretora científica da AMMG, Luciana
Costa, falou sobre a importância da parceria
da entidade com a Secretaria Municipal da Saúde para fomentar não só as atividades científicas, como também ações culturais e sociais que
possam beneficiar a população.
Machado reinterou a via de mão dupla afirmando que “ninguém promove a saúde sozinho”, e ressaltou a força tarefa quem vem de
muitos lados, dentre elas as faculdades de medicina e de outras entidades que colaboram para que a engrenagem funcione da melhor maneira possível.
O secretário ainda falou da participação
dos acadêmicos de medicina nesse processo e
que, se inseridos precocemente no SUS, só resultará em benefícios para eles que terão acesso
a realidade do Sistema no país e também para
o melhor funcionamento de toda essa cadeia
produtiva.
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BENEFÍCIOS

Parceria propõe turismo de experiência
Que tal uma aula de culinária na Bahia, um
picnic na ‘Casa de Juscelino Kubitschek’ ou um
passeio cervejeiro no Vale do Paraopeba? Estas
são apenas três das várias opções apresentadas
pela nova parceira da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), a Experience Infinity.
“O segmento de turismo no mundo mudou
sua concepção para atender um novo perfil de
consumidor e a AMMG está pronta para esta
expectativa”, afirma a relações públicas, responsável pelo setor de Relacionamento com o
Associado, Daniele Dias.
De acordo com Fernanda Maia, diretora da
Experience Infinity, o viajante não quer mais ser
apenas um observador, ele busca uma integração com a cultura, a gastronomia e o modo de
vida do local escolhido. Bethânia Monteiro, também diretora da Experience, complementa que
a classe médica é um público que busca por
serviços cada vez mais diferenciados. “Eles conhecem muitos locais no Brasil e exterior e ter
a oportunidade de imergir em culturas e ambientes diversos faz toda a diferença.”
Maia avalia que o conceito é proporcionar
uma vivência única, inesquecível. “É conseguir
levar conhecimento através dos cinco sentidos,
fazer com que o turista passe a ser o protagonista ao invés de apenas contemplar e registrar
imagens. As experiências podem ser escolhidas

Filipe Frazão

As belezas de Minas Gerais, sua cultura, religiosidade e gastronomia estão presentes em diversas experiências

por meio de diversos filtros como região geográfica, público ou interesses específicos e todo
o processo pode ser feito pelo site de maneira
dinâmica e segura”, acrescenta.
A Experience atua em Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Santa Catarina e Bahia. Dentre as opções de roteiro é possível segmentar o público:
casal, corporativo, família, grupos, melhor idade
e também as categorias: aventura, cultura, esporte, gastronomia, religioso, etc. Em Minas Gerais, destaque para ‘Mountain Bike Tabucame’
que consiste em uma viagem de bicicleta no alto da Serra do Espinhaço, com paisagens de

tirar o fôlego e banhos nas cachoeiras do Tabuleiro, com 273m de queda d’água, e do Bicame. Dentre as atrações culturais estão o grupo Giramundo e o Tambor Mineiro. “Esta vivência trabalha várias formas de expressão corporal, facial e vocal usando técnicas circenses,
teatro e música, levando ao maior conhecimento do corpo e suas capacidades”, conta Monteiro. A cachaça, o café, o mel e o queijo também estão presentes na opção ‘Universo Canastra’, um passeio pelas incríveis belezas naturais da Serra da Canastra.

4 Mais informações: www.experienceinfinity.com.br.
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ESPECIAL

Associativismo é primordial para as conquistas da classe

Em reunião na AMMG, associações discutiram defesa profissional, formas
de remuneração e estratégia para atrair novos sócios

dica, tanto no sistema de saúde,
quanto no trabalho e na formação
profissional. Por meio do empenho
das entidades conseguimos feitos
importantes como a modificação
do decreto 8.497/15 referente à

formação do Cadastro Nacional
de Especialistas.”
O Projeto nº 4.067/2015, que
transforma em lei o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos Expedidos por Universi-

dades Estrangeiras (Revalida), foi
aprovado por unanimidade na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados. A proposta segue agora para a análise da Comissão de Educação e, posteriormente, à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ). Representantes
do CFM, dos CRMs, da AMB e de
sociedades de especialidades formam a Comissão Jurídica de Defesa ao Ato Médico e, juntos, têm
definido estratégias para barrar na
justiça medidas tomadas contra o
‘Ato Médico’. Dentre as mais recentes está liminar sobre a ilegalidade da realização de procedimentos estéticos por enfermeiros
e suspensão ‘a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico’
e a ‘avaliação de resultados de exames clínico-laboratoriais do paciente’. Todas as decisões da justiça
podem ser consultadas no site do
CFM (portal.cfm.org.br).

Por que os médicos não se associam?
A AMB constituiu, em 2016,
um grupo de trabalho composto
por representantes de federadas e
de sociedades de especialidade, visando estudar e propor estratégias
para a adesão de novos sócios. O
coordenador do trabalho é o segundo tesoureiro da entidade nacional, Miguel Roberto Jorge.
De acordo com Jorge, uma das
ações consistiu no envio, por email, de uma enquete a todos os
médicos, sócios e não sócios da
AMB, que constam em banco de
dados da Associação. De um total
de cerca de 200 mil cadastrados,
1544 responderam a um questionário com 11 perguntas. “Ressaltamos que os resultados deste le-

vantamento não podem ser interpretados como representativos de
todos os médicos brasileiros, porém oferecem subsídios para o entendimento da nossa realidade”,
afirmou.
Dos entrevistados que responderam ao questionário 665 são homens e 27,7% possuem entre 30 e
39 anos. Mais de 80% possuem título de especialista. Os estados com
maior participação foram São Paulo
(46,1%), Minas Gerais (10,6%) e Rio
de Janeiro (8,3%). As especialidades
mais participativas foram ginecologia e obstetrícia (10,5%), pediatria
(10,2%) e ortopedia (6,4%). Segundo os entrevistados são razões para
não se associarem: custo; custo-be-

nefício desfavorável; não considera
efetivo; não vê benefício, vantagem,
necessidade, utilidade ou relevância;
por desconhecimento; não tem interesse; falta de estímulo/oportunidade/tempo; consideram que não
servem ao médico do interior.
O tesoureiro explica que mediante as considerações apresentadas, o grupo propõe às instituições manutenção e mais investimentos nos itens: defesa profissional, educação continuada,
atuação política, ações voltadas
para a formação e especialização
médica e melhor comunicação
com os profissionais e com a sociedade, melhorando a imagem
dos médicos.

Clóvis Campos

Presidentes se
reúnem na AMMG
De seis a oito de julho, representantes das
associações médicas de todo o país, filiadas da
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG)
e sociedades de especialidades se encontraram,
em Belo Horizonte, para a reunião de Diretoria
Plena e do Conselho Deliberativo da Associação
Médica Brasileira (AMB). Mais de 80 participantes expressaram suas opiniões sobre diversos
temas, incluindo defesa profissional, novas formas de remuneração e educação continuada.
O presidente da AMMG, Lincoln Lopes Ferreira, enalteceu a presença dos colegas na capital mineira e apresentou algumas das iniciativas desenvolvidas no estado. Ele disse que o
trabalho na AMMG é construído com base em
consenso e união. “Como administrador de saúde entendo que o planejamento deva ser de
médio e longo prazos. Abordamos diuturnamente a importância da comunicação, que se
mostra como o grande desafio do associativismo, que deve fazer prevalecer o interesse coletivo.” Ferreira passou a palavra à coordenadora
da Biblioteca Virtual da AMMG, Miriam Carvalho, que apresentou os benefícios do serviço
disponível às demais federadas, para atender
médicos de todo o país e exterior.
Um dos tópicos bastante discutido durante
a reunião foi a remuneração do trabalho médico. O diretor de Defesa Profissional da AMB,
Emílio Zilli, mostrou as principais formas e modelos utilizados pelos serviços médicos e de
saúde. Zilli contou que em reunião da Câmara
Técnica, realizada dia quatro de julho, diversos
itens não foram incorporados ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, devido à falta
de evidência científica. “Outro fator a ser considerado é a precificação definida pela sociedade de especialidade que não é coerente com
a realidade da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM).”
Zilli orientou que a revisão da CBHPM compete
às sociedades e afirmou que as que não conseguirem avançar no processo, pela dificuldade
operacional, podem procurar a AMB. “Estamos
abertos a qualquer pleito que seja encaminhado. Quem quiser rever seus procedimentos e
não puder fazê-lo sozinho, faremos uma reunião para analisar item por item e propor mudanças.” Durante o encontro também foram
apresentados os departamentos de convênios

Diretor de Defesa Profissional da AMB, Emílio Zilli, falou sobre remuneração durante encontro na AMMG

e de consórcio da Associação Médica da Bahia
(ABM) e a estratégia para adesão de novos sócios da AMB.
O presidente da AMB, Florentino Cardoso,
valorizou o trabalho em conjunto com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e enumerou
as manifestações das entidades, de forma exitosa frente aos programas ‘Mais Médicos’ e
‘Mais Especialistas’. Cardoso afirmou que as pessoas passam pelas entidades, que precisam ficar
mais robustas por meio da formação de lideranças. “Valorizamos os médicos jovens. Prestigiamos a Associação Nacional dos Médicos
Residentes (ANMR), a Associação dos Estudan-

tes de Medicina do Brasil (AEMED – BR) e a Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Medicina (Ablam), com toda a infraestrutura dentro da AMB. Queremos mostrar o que é o movimento associativo brasileiro e o quanto é importante que eles participem, percebendo que
têm que fazer amanhã melhor do que fizemos
hoje.” O presidente destacou o ‘Projeto Diretrizes da AMB’, com a produção de mais de 100
condutas, em parceria com as sociedades de
especialidades. Ao final, em reconhecimento a
atual gestão da AMB, Cardoso foi aplaudido de
pé por todos os presentes e almejou que as entidades sejam cada vez mais fortes.

Parcerias viabilizam atrações
Para receber os médicos dos diversos estados brasileiros, a AMMG firmou parcerias que
garantiram uma estadia mais confortável, segura
e repleta de atrações gastronômicas e turísticas.
O traslado aeroporto/hotel contou com o
apoio da Localiza e da BH Vip, que também cuidou do deslocamento dos participantes durante
o evento. A hospedagem ficou a cargo da rede
Atlântica Hotels, que recebeu o grupo no Hilton,
Clarion, Quality e Radisson. A Master Turismo
conduziu os acompanhantes ao Inhotim, que forneceu as entradas, Mercado Central e Pampulha.
O jantar foi na Churrascaria Porcão e o Othon
Palace Hotel ofereceu uma deliciosa feijoada, em

um espaço cheio de atrativos, com música e artesanato. A empresa Experiency Infinity foi a responsável por diversos momentos do encontro,
que possibilitaram uma imersão na cultura mineira. Os participantes também puderam conhecer a ‘Exposição Ti Ti Ti’ de José Eustáquio e Maria
Helena, artistas populares de Itabirito e Ouro Preto. Na AMMG, seu Centro de Convenções e Eventos foi totalmente preparado para a ocasião. A
decoração foi de Júnia Chaves e o coquetel de
boas-vindas e refeições de Milene Buffet.
A AMMG contou, ainda, com o patrocínio
da Sicoob Credicom, apoio da Belotur e Convention Bureau.

Lourdes

APOIO

Clóvis Campos

PATROCÍNIO

As associações médicas em todo o país nasceram com o ideal de
defender a categoria nas áreas
científica, ética, social e econômica.
As entidades também contribuem
para a elaboração da política de
saúde e aperfeiçoamento da assistência. Por meio de eventos e veículos de comunicação ampliam a
orientação junto à comunidade
quanto à prevenção de doenças e
melhoria da qualidade de vida.
O presidente da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
Lincoln Lopes Ferreira, enfatiza que
o trabalho é contínuo e precisa de
uma integração entre as instituições: associações, conselhos, sindicatos e sociedades de especialidades, para um melhor resultado.
Para ele “é insubstituível a importância das entidades médicas na
defesa das causas, para lutar e garantir as conquistas. Em alguns momentos, podem parecer inoperantes e não atenderem aos anseios,
mas na realidade atuam em esferas
adversas e encontram poderes
muito maiores, tanto no campo
político quanto financeiro”.
Dados do Conselho Federal de
Medicina (CFM), de 2015, e do
Conselho Regional de Medicina de
Minas Gerais (CRM MG), 2017, demonstram que há no Brasil 426 mil
médicos, 40 mil vinculados à Associação Médica Brasileira (AMB),
229 mil (52,8%) com ao menos
um título de especialista e 150 mil
(36,4%) compondo as sociedades
de especialidades. Em Minas Gerais
são mais de 73 mil inscritos no
Conselho Regional e 14 mil sócios
ativos na AMMG. Ferreira ressalta
que há um esforço para mais união
e participação dos profissionais.
“O cenário político recente foi totalmente desfavorável à classe mé-

Afonso Pena
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ATUALIZAÇÃO

Encontro Mineiro de Homeopatia
Acontece em Belo Horizonte,
no dia 19 de agosto, o XVII Encontro Mineiro de Homeopatia com o
tema central ‘A Homeopatia na
Promoção da Saúde Plena’. O evento promovido pela Associação Médica Homeopata de Minas Gerais
contará com médicos homeopatas
com larga experiência, dentre outros profissionais de saúde que lidam com essa área. Será abordada
a homeopatia como uma especialidade médica que busca o tratamento da pessoa como um todo e
de forma individualizada, capaz de
tratar os desequilíbrios da homeostase antes que a doença apareça.

Os debates sob forma de palestras
e estudos de caso enfatizarão a homeopatia como possibilidade de
proporcionar a saúde em todos os
órgãos e sistemas, levando-se em

Reprodução

conta ainda do lado mental. Serão
apresentados temas inerentes à
prevenção, tratamento e reabilitação dos agravos à saúde. Mais informações: www.amhmg.org.

Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular
Dias nove a 13 de outubro, em
Natal (RN), especialistas reúnemse para o 42º Congresso Brasileiro
de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Serão abordadas as novidades e experiências na angiologia,
cirurgia vascular, endovascular,
com ênfase ao que há de novo no
mercado. Sessões dedicadas para

revisão de condutas no âmbito do
diagnóstico e tratamento, abordando assuntos controversos nas
diversas áreas como: revascularização dos membros inferiores, fleboestética, procedimentos endovasculares e híbridos na aorta abdominal e torácica, também fazem
parte da programação. Os cursos

pré-congressos foram incorporados na grade científica e os simpósios dedicados a assuntos da
maior relevância na prática diária.
Além de grandes nomes do cenário nacional, estão confirmadas a
presença de 24 especialistas do exterior. Mais informações: www.vascular2017.com.br.

Neurologistas
reúnem-se
em BH
A capital mineira reúne, nos
dias 14 a 16 de setembro, médicos
de diversas especialidades e profissionais da área da saúde para o
16º Congresso Mineiro de Neurologia. Serão debatidos os avanços
dos tratamentos das doenças neurológicas e das medidas preventivas e diagnósticas. Dentre os temas estão a neuroinfecção, distúrbios do movimento, epilepsias, demências, cefaleias, distúrbios do
sono, neurointensivismo, reabilitação neuromuscular e doenças
desmielinizantes. Os tópicos serão
discutidos em mesas redondas e
palestras. Também estão programadas sessões clínicas interativas.
Inscrições abertas a neurologistas,
neurocirurgiões, residentes e especializandos em neurologia, acadêmicos de medicina, fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, geriatras e psiquiatras.
Mais informações: www.congresso.smneurologia.com.br.
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Envelhecer no século XXI
Envelhecer no século XXI: Demandas, desafios e limites é tema
do IX Congresso de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais que será realizado, em Belo Horizonte,
nos dias 24 a 26 de agosto. No dia
24 serão oferecidos cursos précongresso. A conferência de abertura irá falar sobre ‘O estado da arte no manejo da Doença de Parkinson’. Dentre outros temas a serem apresentados estão: ‘Demências: Novas perspectivas nas síndromes demenciais?’, ‘Anti-aging e
successful-aging’: ‘Da ciência básica
às aplicações práticas’, ‘Violência
e maus tratos - como conduzir?’.

Serão realizadas mesas redondas
com a discussão de temas que envolvem a prática clínica e novas
descobertas em torno do cuidado
com os idosos. Sessões de casos

Reprodução

clínicos integrados de cardiogeriatira trarão importantes contribuições aos participantes. Mais informações: www.congressodegeriatria.com.br ou (31) 3223 2563.

Congresso de Neurocirurgia em Uberaba
A cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, recebe especialistas
de todo o estado durante o IX
Congresso Mineiro de Neurocirurgia, que acontece nos dias dois
a quatro de novembro. O programa abordará temas como a neurocirurgia vascular, neuro-oncologia, cirurgia da coluna, neuro-

traumatologia, neurocirurgia pediátrica, neuroendoscopia e neurocirurgia funcional por meio
conferências com os maiores nomes da área no Brasil. Será ministrado ainda um curso pré-congresso sobre neuroanatomia 3D.
Os trabalhos podem ser encaminhados até oito de setembro nas

temáticas coluna, funcional, nervos periférico, pediátrica, trauma,
tumor e vascular. Neurocirurgiões, profissionais de áreas de
saúde, neurologistas, enfermeiros,
fisioterapeutas, médicos residentes e acadêmicos de medicina são
o público alvo. Mais informações:
www.neuromg.com.br.

Informações: www.congreso.alsoweb.net.

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
47º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, 1º a 4 de
novembro, Florianópolis, SC. Informações:
www.aborlccf.org.br.

a 2 de setembro, Ipatinga, MG. Informações:
www.ampmg.org.br. I Simpósio LatinoAmericano de Prevenção em Psiquiatria: Foco em Esquizofrenia, 22 e 23 de setembro,
São Paulo. Informações: (11) 5573 3599.
XXXV Congresso Brasileiro de Psiquiatria,
25 a 28 de outubro, São Paulo. Informações:
www.cbpabp.org.br.

Nacional de
Alergia e
Imunologia
Belo Horizonte sedia, dias 21 a
24 de outubro, o 44º Congresso
Brasileiro de Alergia e Imunologia,
com o tema ‘Alergia no terceiro milênio: desafios e ações’. Especialistas
com grande experiência na prática
clínica trarão os avanços nas últimas décadas na compreensão dos
mecanismos etiopatogênicos envolvidos na inflamação alérgica,
bem como em novos métodos
diagnósticos e terapêuticos. Temas
como o papel do ambiente, biomarcadores endotipos/fenótipos,
imunobiológicos, medicina de precisão, educação, prevenção primária e secundária farão parte dos debates em mesas redondas, plenárias, workshops, simpósios satélites
e discussões de casos. A novidade
fica por conta do Word Allergy
Training School, simpósio direcionado aos jovens especialistas. Os
trabalhos podem ser enviados até
19 de setembro. Mais informações:
www.congressoalergia2017.com.br.

AGENDA CIENTÍFICA
Alergia e Imunopatologia – Reuniões científicas todas as segundas quartas-feiras de
cada mês, na sede da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. VII Jornada Itinerante de
Alergia e Imunologia de Minas Gerais, 4 e 5
de agosto, Juiz de Fora, MG. Informações:
ww.ammg.org.br. XLIV Congresso Brasileiro
de Alergia e Imunologia, 21 a 24 de outubro,
Belo Horizonte. Informações: www.congressoalergia2017.com.br.
Anestesiologia – Reuniões científicas do departamento de Anestesiologia da AMMG. Informações: www.samg.org.br.
Angiologia e Cirurgia Vascular – Reuniões
científicas do departamento de Angiologia e
Cirurgia Vascular da AMMG. Informações:
www.sbacvmg.com.br ou (31) 3213 0572.
42º Congresso Brasileiro de Angiologia e de
Cirurgia Vascular, 9 a 13 de outubro, Natal,
RN. Informações: www.vascular2017.com.br.
Cardiologia – XVI Congresso Brasileiro de
Aterosclerose, 18 a 19 de agosto, Campos
do Jordão, SP. Informações: www.cardiol.br.
XXXIV Congresso Brasileiro de Arritmias
Cardíacas, 29 de novembro a 2 de dezembro, Cabo de Santo de Agostinho, PE. Informações: www.cardiol.br. 72º Congresso Brasileiro de Cardiologia, 3 a 5 de novembro,
São Paulo. Informações: www.cardiol.br.
Cirurgia Cabeça e Pescoço – XVI Congresso
Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 25
a 27 de agosto, Rio de Janeiro. Informações:
www.congressobrasileiroccp2017.org.br.
Cirurgia Cardiovascular – AATS International
Cardiovascular Symposium, 8 a 9 de dezembro, São Paulo. Informações: www.aats.org.
Cirurgia Plástica – Jornada Mineira de Cirurgia Plástica, 5 a 7 de outubro, Belo Horizonte. Informações: www.sbcpmg.org.br. 54º
Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica,

15 a 18 de novembro, Florianópolis, SC. Informações: www2.cirurgiaplastica.org.br.
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.clinicamedica2017.com.br
ou (48) 3047 7614.
Coloproctologia – Reuniões científicas do
departamento de Coloproctologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.smcprocto.com.br. 66° Congresso
Brasileiro de Coloproctologia, 20 a 23 de
setembro, Foz do Iguaçu, PR. Informações:
www.coloprocto2017.com.br.
Dermatologia – Reuniões científicas do departamento de Dermatologia da AMMG: 19
de agosto e 7 de outubro. 2ª Dermagerais,
17 de 18 de novembro, Belo Horizonte. Informações: (31) 3247 1627. 2º Simpósio de
Cabelos e Unhas da SBD, 4 e 5 de agosto,
Rio de Janeiro. 72º Congresso da Sociedade
Brasileira de Dermatologia, 7 a 10 de setembro, Costa do Sauípe, BA. Informações:
www.sbd.org.br. 10º Simpósio Nacional de
Cosmiatria e Laser 22ª Radesp, 2 a 4 de novembro, Campos do Jordão, SP. Informações: www.sbd.org.br.
Endocrinologia e Metabologia – Educação
médica continuada do departamento de Endocrinologia e Metabologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1605. 3rd World Congress on Thyroid Cancer, 27 a 30 de julho,
Boston, EUA. Informações: www.thyroidworldcongress.com. CBAEM 2017, 16 a 19
de agosto, Fortaleza, CE. Informações:
www.cbaem2017.com.br. 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. Gastrominas
2017, 13º Workshop Internacional de Endoscopia Digestiva e 1º Simpósio Mineiro
de Oncologia Gastrointestinal, 17 a 19 de
agosto, na sede da AMMG. Informações:
www.gastrominas2017.com.br. XVI Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, 11 a
15 de novembro, Brasília, DF. Informações:
www.sbad2017.com.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. Gastrominas 2017, 13º Workshop Internacional
de Endoscopia Digestiva e 1º Simpósio Mineiro de Oncologia Gastrointestinal, 17 a 19
de agosto, na sede da AMMG. Informações:
www.gastrominas2017.com.br.
Geriatria e Gerontologia – Reuniões Científicas do departamento de Geriatria e Gerontologia da AMMG. Informações: (31) 3247
1613. IX Congresso de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais, 24 a 26 de agosto,
Belo Horizonte. Informações: www.congressodegeriatria.com.br ou (31) 2510 1012.
Ginecologia e Obstetrícia – 57º Congresso
Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, 15 a
18 de novembro, Belém, PA. Informações:
www.febrasgo.org.br/57cbgo.
Hematologia – XXI Congresso da Sociedade
Brasileira de Transplante de Medula Óssea,
17 a 19 de agosto, São Paulo. Informações:
www.sbtmo2017.com.br. Hemo 2017, 9 a
12 de novembro, Curitiba, PR. Informações:
www.abhh.org.br.
Infectologia – Reuniões científicas do departa-

mento de Infectologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br.
53º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 27 a 30 de agosto, Cuiabá, MT.
Informações: www.medtrop2017.com.br. XX
Congresso Brasileiro de Infectologia, 12 a 15
de setembro, Rio de Janeiro. Informações:
www.infecto2017.com.br. 11º Congresso de
HIV/Aids e 4º Congresso de Hepatites Virais,
26 a 29 de setembro, Curitiba, PR. Informações: www.hepaids2017.aids.gov.br.
Mastologia – Reuniões do Grupo Multidisciplinar de Estudos em Câncer de Mama: 5 de
setembro e 7 de novembro, 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 Iberoamericano de MFC, 16 a 19
de agosto, Lima, Peru. Informações: www.lima2017woncacimf.com. 14º Congresso
Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, 2 a 5 de novembro, Curitiba, PR. Informações: www.cbmfc2017.com.br.
Medicina do Exercício e do Esporte – Reuniões científicas mensais do departamento
de Medicina do Exercício e do Esporte da
AMMG. Informações: (31) 3247 1605. 26º
Congresso Pan-Americano e 29º Congresso
Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte, 14 a 16 de setembro, Rio de Janeiro.
Informações: www.congressomedicinadoesporte.com.br/2017.
Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. Seminário Sudeste Anamt, 7 a 9 de
setembro, Belo Horizonte. Informações:
www.anamt.org.br. XV Congresso LatinoAmericano de Saúde Ocupacional, 9 a 13 de
outubro, Cidade da Guatemala, Guatemala.

Nefrologia – Pensar Mineiro: 26 de setembro
e 24 de outubro, Belo Horizonte. Informações: (31) 3247 1616.
Neurocirurgia – XVI Congresso Mundial de
Neurocirurgia, 20 a 25 de agosto, Istambul,
Turquia. Informações: www.wfns2017.com.
18º Congresso Brasileiro de Atualização em
Neurocirurgia, 11 a 14 de outubro, São Paulo.
Informações: www.wdcom.com.br/cban2017.
IX Congresso Mineiro de Neurocirurgia, 2 a 4
de novembro, Uberaba, MG. Informações:
www.neuromg.com.br.
Neurologia – 16º Congresso Mineiro de Neurologia, 14 a 16 de setembro, Belo Horizonte.
Informações: 931) 3342 3888 ou congressomgneuro@lyrium.com.br.
Neurologia e Psiquiatria Infantil – Reuniões
científicas do departamento de Neurologia
e Psiquiatria Infantil da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. IV Congresso Internacional
e XXIV Brasileiro da Abenepi, 9 a 12 de agosto, Rio de Janeiro. Informações: www.congressoabenepi2017.com.br.
Oftalmologia – 61º Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, 6 a 9 de setembro, Fortaleza,
CE. Informações: www.cbo.com.br. XXXIII
Congresso Panamericano de Oftalmologia,
9 a 12 de agosto, Lima, Peru. Informações:
www.paaolima.2017.com. 61º Congresso
Brasileiro de Oftalmologia, 6 a 9 de setembro, Fortaleza, CE. Informações:
www.cbo2017.com.br.
Ortopedia e Traumatologia – XIII Congresso
Brasileiro Ortopédico de Osteometabolismo,
24 a 26 de agosto, Salvador, BA. Informações: www.cboom.br. 49º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, 16 a 18
de novembro, Goiânia, GO. Informações:
www.cbot2017.com.br.

Patologia – Reuniões científicas do departamento de Patologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. 31º Congresso Brasileiro
de Patologia, 2 a 5 de novembro, Belo Horizonte. Informações: www.congressodepatologia.org.br.
Patologia Clínica – Reuniões científicas mensais do Departamento 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 28 de setembro,
São Paulo. Informações: (21) 3077 1400.
Pediatria – Reuniões Científicas do departamento de Pediatria da AMMG. Informações:
(31) 3224 0857. XIII Jornada de Atualização
em Amamentação, 4 e 5 de agosto, Belo Horizonte. Informações: (31) 3222 9861. 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. 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 Psiquiatria da AMMG. Informações:
www.ampmg.org.br. IV Jornada de Psiquiatria
do Oeste de Minas, 4 e 5 de agosto, Divinópolis, MG. Informações: www.ampmg.org.br.
III Jornada de psiquiatria do Vale do Aço, 1º

Radiologia – Reuniões Científicas do departamento de Radiologia da AMMG. Informações: (31) 3273 1559. Jornada Mineira de
Neuroradiologia, 18 a 19 de agosto, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3213 8572.
46º Congresso Brasileiro de Radiologia, 12
a 14 de outubro, Curitiba, PR. Informações:
www.cbr.org.br.
Reumatologia – Reuniões científicas do departamento de Reumatologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. IX Jornada Mineira
e XXI Jornada Centro Oeste de Reumatologia,
3 a 5 de agosto, Tiradentes, MG. Informações:
www.jornadadereumatologia.com.br. Congresso Brasileiro de Reumatologia, 13 a 16
de setembro, Florianópolis, SC. Informações:
www.sbr2017.com.br.
Tanatologia e Cuidados Paliativos – Reuniões
científicas do departamento de Tanatologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1616.
XIV Curso de Tanatologia e Cuidados Paliativos, março a novembro. Grupo de Atendimento a Enlutados, setembro e outubro. Informações: (31) 3247 1616.
Terapia Intensiva – Curso para residentes e especializandos em Terapia Intensiva, todas as
terças-feiras, na AMMG. 11ª Jornada Integração Somiti, 29 a 30 de setembro, Ipatinga,
MG. Informações: (31) 3222 3172 ou
www.somiti.org.br. Cursos: ATLS – 27 a 28
de julho, 24 a 26 de agosto e 28 a 30 de setembro, BH. ACLS – 15 a 16 e 19 a 20 de julho, BH; 21 a 22 de julho, Brasília, DF a Teresina, PI; 22 a 23 de julho, BH e Teresina, PI;

27 a 28 de julho, Brasília, DF; 27 a 29 de julho, BH; 28 a 29 e 29 a 30 de julho, Juiz de
Fora, MG; 28 a 29 de julho, Brasília, DF; 29 a
30 de julho, BH; 3 a 4 de agosto, RJ; 4 a 5 de
agosto, SP, RJ, BH e Montes Claros, MG; 9 a
10 de agosto, BH; 11 a 12 e 18 a 19 de agosto, SP, RJ e BH; 23 a 24 de agosto, Belo Horizonte; 25 a 26 de agosto, SP e RJ; 26 a 27
de agosto, BH, Ipatinga e Uberaba, MG; 1 a
2 de setembro, SP; 2 a 3 de setembro. BH,
Barbacena e Montes Claros, MG; 8 a 9 de setembro, SP e 9 a 10 de setembro, BH e Pouso
Alegre, MG; 13 a 14 de setembro, BH; 16 a
17 de setembro, Patos de Minas e Ipatinga,
MG; 22 a 23 de setembro, BH, SP e Brasília,
DF; 23 a 24 e 27 a 28 de setembro, BH e 30
de setembro a 1º de outubro, Itabira, MG. BLS
– 27 de julho, Juiz de Fora, MG; 18 de agosto,
BH. PVMA – 4 a 5 de agosto, Blumenau, SC;
19 a 20 de agosto, Montes Claros, MG; 26 a
27 de agosto, Juiz de Fora, MG; 1º a 2 de setembro, BH; 15 a 16 de setembro, Vitória, ES.
ECTE – 29 a 30 de julho, BH; 5 a 6 de agosto,
Juiz de Fora, MG; 26 a 27 de agosto e 9 a 10
de setembro, BH; 16 a 17 de setembro, Barbacena, MG. USPI – 7 a 8 de agosto, Belo
Horizonte. FCCS – 2 a 3 de setembro, Pouso
Alegre, MG. CITIN – 16 a 17 de setembro,
Ipatinga, MG. CITI – 22 de julho, BH. PALS –
22 a 23 de julho, 12 a 13 de agosto, BH; 26
e 27 de agosto, BH e Passos, MG; 16 a 17 e
23 a 24 de setembro, BH. MAVIT – 29 de julho, Itaguara e Ipatinga, MG; 25 de agosto,
BH; 17 de setembro, Rio Verde; MG. SAVI –
5 a 6 de agosto, BH. PHTLS – 25 a 26 de
agosto, BH. PVMC – 2 a 3 de setembro, BH.
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. Informações: www.sbu.org.br.
Videocirurgia – Reuniões científicas do departamento de videocirurgia da AMMG. Informações: (31) 3247 1628.
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ESPECIALIDADE

Hepatocarcinoma tem
avanços no diagnóstico

Multidisciplinar fala
sobre infecção por HPV

Túlio Costa

Estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) mostra que a introdução da vacina contra a dengue no Brasil pode reduzir em até 80% os casos da
doença. A pesquisa publicada no Jornal Brasileiro de
Economia da Saúde em maio avaliou duas estratégias.
Uma para imunizar a faixa etária de dez a 16 anos, seguida por vacinação anual de crianças de nove anos,
com a queda estimada de 49%. A outra para o público
de dez a 25 anos, com a mesma imunização anual, com
a redução chegando a 80%. A vacina está disponível
na rede particular e deve chegar à pública até 2020.

Risco de infarto
Pesquisa da Universidade de Sydney, na Austrália,
revelou que o risco de uma pessoa ter um ataque
cardíaco é 17 vezes maior após uma infecção respiratória. De acordo com o estudo, publicado na segunda quinzena de maio no Internal Medicine Journal,
doenças como gripe, pneumonia ou bronquite podem desencadear o problema. Os dados mostram
que o risco não acontece apenas no início dos sintomas, mas atinge maiores taxas nos primeiros sete
dias e reduz gradualmente.

Doença de Chagas
A doença de chagas é considerada a 17ª mais
importante enfermidade negligenciada, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS). São estimados oito milhões de casos no mundo. Estudo da Universidade de São Paulo (USP), publicado ma revista
de maio da Plos Neglected Tropical Diseases, revelou
que a mortalidade pode ser subnotificada. Nos indivíduos assintomáticos não é tão alta quanto nos
pacientes com cardiomiopatia chagásica, mas é 2,3
vezes superior aos controles negativos.

Clóvis Campos

Especialistas debateram
sobre os avanços na
vigilância e no diagnóstico,
com o objetivo de
compreender o perfil dos
pacientes de maior risco

O Hepatocarcinoma é um tumor maligno que acomete pessoas portadoras de
cirrose, sendo raro em pacientes sem o problema. Os fatores de risco são o abuso de
álcool, a esteatose hepática, as hepatites virais B e C, dentre outros mais raros. O assunto foi debatido no dia dez de junho, na
sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) e coordenado pela Sociedade
de Gastroenterologia e Nutrição de Minas
Gerais (SGNMG).
Para o hepatologista membro da diretoria da SGNMG, Antônio Márcio de Faria
Andrade, o tumor é silencioso e, por isto,
é necessário que os portadores de cirrose
e outros fatores de risco façam exames periódicos que incluem o de sangue e ultrassom, para a constante vigilância. “Qualquer
nódulo hepático em paciente de risco deve
ser investigado”, explica.
Ainda segundo Andrade, a cura está
relacionada ao estágio em que o tumor é
descoberto. Dependendo do seu tamanho
e se não tiver acometido outros órgãos.
“Há tratamentos curativos como cirurgia
e transplante ou locais sobre o tumor como radioablação e quimioembolização.
Em casos mais avançados pode-se lançar

mão de outros tratamentos, inclusive quimioterapia. A evolução sem nenhuma intervenção implica em alta mortalidade em
um ano.”
Foram debatidos os avanços na vigilância e no diagnóstico, com o objetivo de
compreender com clareza o perfil dos pacientes de maior risco, além de métodos
para avaliar e definir melhor o comportamento tumoral. Métodos recentes que
agem localmente sobre o tumor e novas
drogas quimioterápicas prestes a serem lançadas no mercado também foram apresentados. Minas Gerais segue à frente na abordagem do hepatocarcinoma, dispondo de
muitos métodos diagnósticos e terapêuticos. O grande problema, segundo Andrade,
é que ainda há uma enorme dificuldade
para que todas as opções estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).
A reunião multidisciplinar contou com
a participação de especialistas da Associação dos Patologistas do Estado de Minas
Gerais, Sociedade Mineira de Cancerologia,
Sociedade Mineira de Cirurgia Geral e Sociedade de Radiologia de Minas Gerais.
Mais informações sobre as Reuniões Multidisciplinares: (31) 3247 1619.

Desafio da coloproctologia atual
Câncer de Reto - Fundamentos do Tratamento Multidisciplinar (Editora Atheneu)
procura responder ao maior desafio da coloproctologia atual, ao se considerar as peculiaridades com que se apresenta, não só
para os especialistas, como também para os
pacientes. Para debater esse tema e oferecer
sugestões, foi criada uma força-tarefa de especialistas no Brasil, Estados Unidos e Europa. A obra tem como autores, os médicos
Rodrigo Gomes Silva, Fábio Guilherme C. M.

de Campos e Beatriz Deoti Silva Rodrigues.
A publicação pretende levantar discussões sobre as variadas possibilidades terapêuticas e o risco de o paciente passar a ter um
estoma definitivo, impactando sua qualidade
de vida. Dirigido aos profissionais de saúde
envolvidos com a prevenção e o tratamento
dessa doença, com ênfase aos coloproctologistas, residentes em cirurgia do aparelho digestivo e oncologia clínica e cirúrgica. Mais
informações: www.atheneu.com.br.

ica

Atualização científ

O Jornal da AMMG publica sugestões de artigos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição o coloproctologista Hélio
Antônio Silva fala sobre câncer colorretal em pacientes com mais de 90 anos.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATISTICA. Censo Demográfico 2010: População residente, por sexo e grupos de idade, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação. IBGE, 2010.
LOUIS, D.J.; HSU A.; Brand M.I.; SACLARIDES,
T.J. Morbidity and mortality in octogenarians and
older undergoing major intestinal surgery. Diseases of the Colon & Rectum, v.52, n. 1, 2009.

O diretor do Centro de Pesquisa
Clínica do ‘Projeto HPV’, Edson
Fedrizzi, fala da importância da
cobertura vacinal

Tratamento de queimadura

Eficácia de vacina
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A ciência corre contra o tempo para defender o
organismo das superbactérias. Um dos principais
avanços foi anunciado no final de maio pelo Scripps
Research Institute, em La Jolla, na Califórnia. A equipe
do bioquímico Dale Boger conseguiu realizar alterações estruturais na vancomicina, uma das principais drogas para o tratamento de infecções bacterianas graves, que também vinha enfrentando resistência desses microorganismos. O próximo passo
será criar uma técnica simplificada para sintetizar o
medicamento e colocá-lo em uso.

A pele da tilápia já está sendo usada por cientistas
da Universidade Federal do Ceará (UFC) para tratar
queimaduras graves, aliviando a dor e reduzindo
custos médicos. A pele do peixe tem umidade, colágeno e resistência a doenças em níveis comparáveis
à pele humana e auxilia na cicatrização. De acordo
com o pesquisador Odorico de Morais, ela passa
por um processo de esterilização e pode durar até
dois anos. O tratamento custa 75% menos que o
creme de sulfadiazina normalmente utilizado. O próximo passo é tornar o tratamento viável.
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A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) realizou em Belo Horizonte, dia
oito de julho, mais uma edição de sua Reunião Multidisciplinar com o tema: HPV Uma Abordagem Multidisciplinar. Promovida pela diretoria científica da AMMG e
coordenada pela Associação Brasileira de
Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia – Capítulo Minas Gerais, o encontro trouxe um dos maiores especialistas
na área, Edson Fedrizzi, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
e diretor do Centro de Pesquisa Clínica do
‘Projeto HPV’, onde são desenvolvidas várias pesquisas na área sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/HPV.
O HPV causa lesões condilomatosas em
homens e mulheres e está relacionado ao câncer de colo do útero, anal, de pênis, de vulva
e de orofaringe. De acordo com a ginecologista e obstetra e diretora da AMMG, Maria
Inês de Miranda Lima, a baixa cobertura vacinal é um os grandes problemas para vencer
a doença. “A vacinação para meninas, indi-

cada de nove a 13 anos alcançou cobertura
de 90% na primeira dose, em 2015. Na segunda aplicação, os índices estão em torno
de 50%. O que é muito ruim, pois para alcançar a proteção são necessárias duas doses.”
Durante a reunião foi comemorada a
ampliação, no dia 20 de junho, pelo Ministério da Saúde (MS), da oferta de vacina contra HPV para meninos de 11 a 15 anos incompletos. A medida tem como objetivo aumentar a cobertura da vacina em adolescentes do sexo masculino. Atualmente, ela já é
disponibilizada em meninos de 12 e 13 anos.
A reunião multidisciplinar contou com
a participação de especialistas da Associação
Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia – Capítulo Minas Gerais
(ABGTGIC), Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Minas Gerais (SBD-MG),
Sociedade Brasileira de Urologia – Regional
Minas Gerais (SBU-MG), Sociedade de Otorrinolaringologia de Minas Gerais e Sociedade
Mineira de Pediatra (SMP). Mais informações:
seaci@ammgmail.org.br ou (31) 3247 1619.

Abenepi MG expande trabalhos no interior
A Associação Brasileira de Neurologia e
Psiquiatria Infantil – Regional Minas Gerais
(Abenepi-MG), departamento científico da
Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), está em franca fase de expansão
do capítulo mineiro. Composta por pediatras,
neurologistas, psiquiatras, a Abenepi-MG também congrega profissionais da saúde, como
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos,
educadores e, atua no constante desenvolvimento e busca pela melhoria do atendimento
da saúde mental da infância e adolescência.
De acordo com o presidente da regional
Minas, Rodrigo Carneiro, já são quatro nú-

cleos ativos fora da capital: Triângulo Mineiro,
em Uberlândia; Zona da Mata, em Juiz de Fora; Norte de Minas, em Montes Claros e Vale
do Aço, em Ipatinga. Em agosto, a previsão
é inaugurar o núcleo Sul, em Poços de Caldas.
Para Carneiro, na gestão atual, percebeu-se a grande necessidade dos profissionais que cuidam da saúde mental e neurodesenvolvimento de criarem fóruns locais
de integração e discussão, que estejam dentro da realidade social, política e econômica
de cada região do estado que é muito grande do ponto de vista geográfico e com uma
diversidade de fatores muito ampla. Mais
informações: (31) 3247 1647.

YAP, R.; OLIVA, K.; WILKINS, S.; MCMURRIK, PJ.
Colorectal cancer surgery in the very elderly: nonagenarians. Dis Colon Rectum 2016; 59: 501-507.
Diseases of the Colon & Rectum, v.59, n. 6, 2016.
Segundo o censo do IBGE, havia mais de 24 mil
pessoas acima de 100 anos e quase 450 mil acima de
90 anos no Brasil em 2010. Projeções indicam que
essa população deve dobrar de tamanho até 2050.
A idade aumenta o risco de muitos tipos de câncer,
incluindo o colorretal. Os médicos cada vez mais se
depararão com pacientes superidosos necessitando
de tratamento de câncer.
Muitos estudos mostraram que a idade é um fator
de risco para morbidade e mortalidade perioperatórias.
Tradicionalmente, muitos médicos indicam tratamentos menos agressivos para pacientes muito idosos. No
entanto, alguns estudos têm mostrado que cirurgias
em pacientes acima de 90 anos são factíveis, embora,
com taxas de mortalidade muito alta. Dois artigos publicados na revista Diseases of the Colon & Rectum, em
2009 e 2016, se lidos na sequência, mostram que a
conduta expectante não é a mais adequada nos pacientes oncológicos acima de 80 ou mesmo de 90
anos. O primeiro estudo avaliou 138 pacientes acima
de 80 anos submetidos a cirurgias abdominais e demonstrou que as cirurgias de urgência têm significativamente maiores taxas de morbidade e mortalidade
e recomenda-se que não se deve adotar a conduta
‘wait and see’ em pacientes que necessitam tratamento
cirúrgico oncológico na idade avançada. O segundo
estudo avaliou 48 pacientes com câncer e idade acima
de 90 anos operados entre 2010 e 2015, em um único
centro na Austrália. Oitenta por cento foram cirurgias
eletivas e 42% por videolaparoscopia. A taxa de mortalidade pós-operatória foi de 2,1% em 30 dias e 10,4%
em 180 dias e foi menor nos pacientes submetidos a
cirurgia minimamente invasiva. A taxa de morbidade
chegou a 29,2% e foi menor nas cirurgias eletivas. Esse
estudo mostra que a cirurgia oncológica colorretal é
segura em pacientes acima de 90 anos
4 O trabalho pode ser encontrado na Biblioteca Virtual (BV
AMMG). Informações https://associado.ammg.org.br/login/auth ou (31) 3247 1633.
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Arquivo AML

Leopoldina sediou encontro em maio com amplas discussões

mo os benefícios oferecidos são
extensivos para todas as filiadas.”
O presidente da Associação Médica de Além Paraíba, Jailton José Resende, valorizou a iniciativa e disse
que a participação dos médicos é
muito relevante para a propagação
da educação continuada e defesa
profissional.
No dia três de junho, a reunião
da Urezoma aconteceu em Ponte
Nova, com a palestra ‘Nova resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre funções dos
diretores técnico e clínico’, com o
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Filiadas recebem reuniões da Urezoma
A União das Regionais da Zona
da Mata (Urezoma) teve seu encontro do mês de junho, dia 24,
realizado em Além Paraíba. Na pauta foram contemplados os temas
científicos: ‘Atualizações diagnósticas e terapêuticas do câncer de
próstata’ e ‘Arboviroses’. As aulas
foram ministradas pelos especialistas, Victor Silvestre Soares Fanni,
urologista, e José Antônio de Floriani Pozza Júnior, infectologista. A
palestra ‘Medicina atual do Brasil,
desafios e perspectivas’ foi apresentada pelo conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG), João Batista
Gomes Soares.
Para o diretor de Assuntos do
Interior da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), Paulo Roberto Repsold, o calendário mensal
de reuniões e a presença nas diversas cidades garantem a confraternização, troca de experiências e de
informações para todos os colegas.
“A AMMG é uma entidade que se
preocupa e trabalha para estar presente em todo o estado, assim co-
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primeiro vice-presidente do CRM
MG, José Luiz Fonseca Brandão. O
diretor da AMMG, psiquiatra Paulo Roberto Repsold, falou sobre
sociopatias.
No dia 20 de maio, o encontro
foi em Leopoldina, com ampla grade científica. Na programação e
seus respectivos palestrantes: ‘Alterações metabólicas no obeso’,
Carolina Machado, ‘Obeso infantil’,
Paulo Rubens M. Lupatini, ‘Dispnéia no obeso’, Marizia Ritt, ‘Al-

terações metabólicas e diabetes’,
Bruno Farnetano, ‘Alterações cardiovasculares’, Arize Galil, ‘Nutrição e dietas’, Rafaela Moura, ‘Distúrbio psiquiátrico no obeso’, Paulo
Repsold, ‘Tratamento clínico e medicamentos’, Bruno Farnetano, ‘Cirurgia bariátrica’, Leonardo Vicente. Na mesa redonda sobre assuntos de classe foram abordados os
temas: Atestado médico, valor jurídico e contratos médicos, coordenaram os assuntos Jairo Silvério
e Delano Carlos Carneiro.
A próxima Urezoma será em
Manhuaçu, dia 22 de julho. Confira a agenda com os próximos
encontros.

AGENDA
467º - Manhuaçu
468º - Muriaé
469º - Juiz de Fora
470º - Carangola
471º - São João
Nepomuceno
472º - Ubá

22 de julho
5 de agosto
19 de agosto
2 de setembro
21 de outubro
2 de dezembro

Lavras investe em solidariedade
A Associação Médica de Lavras
(AML) realiza, de dez a 21 de julho,
a ‘Campanha do Agasalho’. A instituição irá beneficiar o ‘Grupo Espírita da Prece’. O presidente da entidade, Hélio Haddad Filho, afirma
que ações como esta são importantes e ajudam inúmeras pessoas.
No dia 14 de junho, a AML promoveu a campanha ‘Doe sangue.
Salve vidas’. O objetivo foi esclarecer
as dúvidas da população e estimular

o aumento do número de doações.
Em maio, aconteceu a palestra ‘Autismo: Aspectos Clínicos’, proferida
pelo neurologista infantil Natanael
Lourenço Mota. “Tentamos contribuir sobre tema de tão difícil abordagem e que exige ainda uma capacitação intensa por parte das escolas, para que possam receber
bem as crianças”, disse Haddad. As
ações podem ser acompanhadas
na página da AML no Facebook.

AMV faz aniversário
No dia 20 de maio, de 1951,
nascia a Associação Médica de
Varginha (AMV). Desde sua fundação, a entidade atua na defesa
dos interesses da classe médica, fomentando a qualificação continuada, ofertando lazer, cultura e benefícios a seus associados.
Para o presidente da Associação, Alberto Severo de Paiva Filho,
a AMV sempre trabalhou defendendo e representando os interesses da categoria. Além disso, contribui com a comunidade como instituição presente em programas e
campanhas relacionadas à saúde
da comunidade. “Reconhecemos e
agradecemos a cada um dos asso-

ciados e ex-presidentes que aqui
deixaram suas marcas e realizações”. Filho conta que a primeira diretoria oficial da AMV teve como
presidente Oswaldo Valadão de Rezende que, com a ajuda de seus colegas, organizou a entidade conquistando a confiança da classe médica
sul mineira e iniciando a presença
oficial de Varginha no cenário estadual. “Cada qual a seu tempo contribuiu para que a entidade se consolidasse e para a união dos médicos varginhenses. Serviu também
para a divulgação e atualização
científica de seus associados, tendo
como princípio a prestação de serviços médicos da comunidade.”

IBD Day orienta médicos e população
Instituições de diversos países
uniram esforços em torno da conscientização sobre a IBD (Inflammatory Bowel Disease). Em todo o
mundo, cinco milhões de pessoas
vivem com Doença Inflamatória
Intestinal (DII). Em Belo Horizonte,
a Sociedade Mineira de Coloproctologia (SMCP) e a Sociedade de
Gastroenterologia e Nutrição de
Minas Gerais (SMGN MG) promoveram, com o apoio da Associação
Mineira de Doenças Inflamatórias
Intestinais (AMDII), a ‘Campanha
IBD Day’. Dia 20, na Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
aconteceu um simpósio para médicos. No dia 21, foram realizadas
ações voltadas à comunidade sobre o problema, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti.
Pesquisa realizada pela Organização Europeia de Doença de
Chron e de Retocolite Ulcerativa e
pela Associação das Federações de

Clóvis Campos

Simpósio científico e ações voltadas para a comunidade alertaram para
doenças inflamatórias intestinais

Chron e Retocolite Ulcerativa, em
2013, revelou que a incidência das
doenças intestinais cresceu 15 vezes nas últimas décadas nos grandes centros urbanos. Dez anos
após o diagnóstico, 53% dos pacientes serão hospitalizados e 44%

Foco no cuidado da criança,
adolescente e adulto jovem
No dia 27 de maio, o Centro
de Referência da Juventude (CRJ)
recebeu a 1ª Edição do Observaped Itinerante, idealizado pelo
Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), em parceria com a Sociedade Mineira de Pediatria
(SMP). Foram realizadas oficinas,
palestras, brincadeiras e exibição
de filmes, além de conversas com
a população. O objetivo é levar
para a comunidade uma série de
ações de conscientização que tenham como foco a saúde da
criança, do adolescente e do adulto jovem.
“É muito importante esse diá-

logo com a comunidade para expor problemas e dúvidas que surgem em várias famílias”, afirmou a
chefe do departamento de pediatria da Faculdade de Medicina da
UFMG e presidente da SMP, Maria
do Carmo Barros de Melo.
A organização do Observatório é de responsabilidade do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, em
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.
Também fazem parte do projeto
professores, alunos, gestores e
profissionais de áreas afins à saúde da criança e do adolescente.
Mais informações: www.medicina.ufmg.br/observaped.

serão afastados de atividades diárias em decorrência de complicações da doença.
De acordo com o presidente
da Sociedade Mineira de Coloproctologia, Antônio Hilário Alves
Freitas, a DII tem um impacto ne-

gativo na qualidade de vida das
pessoas, pois requer atenção médica prolongada e representa um
peso social importante. “Sua distribuição é uniforme entre homem e
mulher e acomete, principalmente,
jovens entre 15 e 30 anos, embora
possa ocorrer em qualquer idade.
Há um segundo pico entre os 50
e 70 anos. Nesta faixa etária, o controle tende a ser mais complicado
pela presença de outras patologias,
como hipertensão arterial e diabetes, com o uso de vários medicamentos para tratar as doenças concomitantes”, diz o especialista.
A pesquisa mostrou também
que cerca de 20% das pessoas com
DII apresentam sintomas de forma
contínua e que aproximadamente
40% dos pacientes têm manifestações extraintestinais, com acometimento das articulações, pele, lesões oculares e hepatobiliares, entre outras.

Cardiologia realiza ações
para a comunidade
A conscientização sobre a importância no controle da pressão
arterial foi tema de ações, nos dias
29 de abril e cinco de maio, em Belo
Horizonte, promovidas pela Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC),
com participação de parceiros locais, faculdades, Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), Sociedade de Acadêmicos de Medicina de
Minas Gerais (Sammg), Ligas de
Acadêmicos de Medicina e outros
que se identifiquem com tal objetivo, no momento com o patrocínio
do Laboratório de Patologia Clínica
Hermes Pardini.
Um estudo realizado no Brasil
identificou-se que 73,5% dos pacientes hipertensos tinham conhecimen-

to da sua condição, 61,9% estavam
com prescrição para tratamento por
medicamentos e somente 24,3% estavam conseguindo alcançar níveis
menores que 140/90mmHg.
De acordo com o diretor da
SMC, Eustáquio Guerino, grande
parcela da população brasileira é
hipertensa e muitos acometidos
por este distúrbio não estão efetivamente com sua pressão arterial
controlada, também um número
significativo de pessoas desconhecem que estão acometidos pela Hipertensão Arterial, por que tal alteração na maioria dos casos não
provoca sintomas. Por isto da importância em fazer ações de conscientização junto à população.
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Simulação de acidente mobiliza BH
Um carro tombado e com vítima bem na região central da capital mineira, motocicletas e ambulância com médicos, enfermeiros e socorristas alertaram a população sobre o alto índice de acidentes e mortes por trauma. Este foi o
cenário ao final da manhã, no dia
25 de maio. A iniciativa foi da Associação Brasileira de Medicina de
Emergência – Regional Minas Gerais (Abramede MG), Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais
e Serviço Médico de Atendimento
de Urgência (Samu), com apoio da
Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) e da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG).
Dados estatísticos do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais apontam que, de janeiro a abril
de 2017, foram registrados 8,7 mil
acidentes de trânsito, com 1,2 mil
salvamentos e 7,5 mil atendimen-

Clóvis Campos

Simulação mostra que o atendimento integrado desde o início é crucial para
a manutenção e a qualidade de vida dos acidentados

tos pré-hospitalares de trauma.
Ocorrências entre carros e motos
chegaram a 2, 2 mil e quedas de
motocicletas a 1,5 mil. “É preciso
alertar a população sobre a prevenção de acidentes e como agir
diante de uma situação de emergência. O atendimento integrado

desde o início é crucial para a manutenção e qualidade de vida dos
acidentados”, afirmou a presidente
da Abramede MG e gestora da Somiti, Maria Aparecida Braga.
Ela explica que quanto menor
o tempo entre o trauma até o paciente dar entrada em um hospital

de referência, maior é a probabilidade de sobrevida. As principais
causas de óbito são: falta de oxigênio, hemorragias e paradas cardiorrespiratórias. Em muitos casos
são problemas que podem ser resolvidos em ações integradas de
atendimento pré-hospitalar.
A simulação contou também
com a presença de um médico e de
um enfermeiro do Samu junto à
equipe do Corpo de Bombeiros. “O
trabalho em integração agiliza a retirada e o atendimento inicial à vítima, diminuindo o número de sequelas”, explicou o Tenente do Corpo
de Bombeiros Militar, Bruno Machado. Ele esclareceu que os primeiros
minutos após o acidente são os mais
importantes para preservação da vítima e “se a comunidade estiver preparada para agir em conformidade
com as orientações, aumentam as
chances de sobrevivência”.

Ação conscientiza sobre Dia Mundial sem Tabaco
Clóvis Campos

No dia 31 de maio, ações abertas ao
público alertaram para os males do
tabaco e as consequências para a
saúde e meio ambiente

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) instituiu o dia 31 de
maio como ‘Dia Mundial sem Tabaco’ para conscientizar a população sobre os perigos do fumo e defender políticas públicas para a redução do seu consumo. Em alusão
à data, o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), a Faculdade de
Medicina e a Escola de Enfermagem realizaram, com o apoio da
Comissão de Tabagismo Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais
(Contad-AMMG) e da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMS-BH), uma série de ati-

vidades educativas no Campus
Saúde da UFMG.
Durante toda a manhã houve
orientação sobre os males do tabagismo e a abordagem aos fumantes
por profissionais de saúde. O evento contou ainda com um aulão de
ginástica, aberto ao público, oferecido pela Academia da Cidade e a
dosagem do monóxido de carbono no ar expirado pelos fumantes.
De acordo com a presidente da
Contad-AMMG, Maria das Graças
Rodrigues, o tabaco contém aproximadamente cinco mil substâncias
tóxicas que são responsáveis, direta
ou indiretamente, por cerca de 55
doenças. As mais frequentes são o

câncer, as doenças do coração e vasos sanguíneos e as dos pulmões.
Neste ano, o tema mundial da
campanha é ‘Tabagismo: uma
ameaça ao desenvolvimento’. Segundo a OMS, a epidemia continua sendo a maior ameaça à saúde
publica que o mundo já enfrentou
e se faz urgente criar uma agenda
sustentável. As evidências mostram
que os produtos de tabaco são altamente letais e afetam também a
saúde de pessoas que não fumam,
mas são obrigadas a inalar a fumaça de produtos de tabaco de terceiros. Além disto, a cadeia de produção de tabaco também gera danos ambientais, sanitários e sociais.
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Poesia das cores
decora Otto Cirne

do

O que estou len
Reprodução

Uma série de rostos e florais decora o Espaço Cultural Otto Cirne no mês de julho.
Na mostra intitulada ‘Poesia das cores’, Alcena Maria apresenta pinturas nas técnicas acrílica sobre tela, acrílica sobre linha, e alguns
trabalhos com uso de tecidos.
A artista plástica considera as imagens impressionistas, pois, segundo ela, as pessoas
olham para a obra e não enxergam a figura
em si, mas sabem exatamente o que é: “Um
rosto pode não estar totalmente claro, mas as
expressões revelam a figura humana”, avalia.
Um destaque para a exposição, e que explica o título, são os poemas que estarão ao
lado de cada tela. “Escolhi versos e poesias,
de minha autoria, que dialogam com os quadros”, revela. Ela conta que o desenho veio
primeiro em sua vida e depois a redação: “Vejo também na escrita uma ótima maneira de
me expressar e de falar comigo mesma”.
Ainda na infância surgiram os gostos pelo
desenho e pela pintura. A graduação foi em
Serviço Social. No entanto, as artes sempre estiverem presentes em sua trajetória profissional:
“Atuei com crianças com necessidades especiais
e desenvolvi peças para pessoas com deficiência
visual sentirem e ‘verem’ por meio do toque”.
Alcena Maria declara que seu estilo é figurativo e o começo autodidata não a privou
de aperfeiçoar seu talento. Cursou pintura e
desenho com professores particulares e,
atualmente, estuda na Arena da Cultura, projeto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH),
e faz parte a Escola Livre de Artes (ELA).
Sobre inspiração, entrega-se à natureza,
às linhas, às curvas e às marcas de expressão
das pessoas. A artista enfatiza um ponto que
para ela é inspirador: “O trabalho de rosto
com as linhas é baseado nas marcas que vão
surgindo em nossa vida e ficam evidentes na
terceira idade, como é o meu caso”.

Fotos: Clóvis Campos

Celso Homero
Santos Oliveira
Anestesiologista
Aprendendo a lidar com
a raiva
Thich Nhat Hanh (Editora
Sextante)

“O autor faz uma análise desta emoção tão difícil e presente em nossa sociedade. Num resumo geral, ele mostra que a raiva
começa e termina dentro
de nós, sendo nosso interior a principal vítima deste
sofrido sentimento.”

Geovana Maia
de Almeida
Produzindo no ateliê em sua casa e na
Arena da Cultura, em Belo Horizonte, ela ressalta ter uma grande admiração pela pintora
e desenhista brasileira Tarsila do Amaral. “Já
comentaram que as curvas e as cores das minhas obras lembram o trabalho dela”, orgulha-se. Pela primeira vez na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Alcena Maria
afirma que as peças serão comercializadas.
‘Poesia das cores’ fica exposta até o final
do mês de julho, de 8h às 21h, de segunda a
sábado. 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 dependentes.
Médicos não associados e artistas não médicos podem utilizar o espaço, dependendo
da disponibilidade na agenda. Interessados
devem entrar em contato com a Assessoria
de Comunicação, pelo telefone (31) 3247
1608 ou e-mail comunicacao@ammg.org.br.

Estudante de medicina
A arte de ouvir o coração
Jan-Philipp Sendker (Editora
Paralela)

“Após o sumiço de seu
pai, Júlia decide ir atrás de
sua única pista, uma carta
dele para uma birmanesa.
Ela viaja para a Birmânia e
descobre como ele se apaixonou, ouvindo o som do
coração. Livro mágico sobre como o amor é capaz
de mover montanhas!”

Sinara Mônica de
Oliveira Leite
Coloproctologista

Forbidden Cities

Quatro gigantes da alma
Mira y López (José Olympio

Em junho, Marcelo Assis de Paula revisitou o Espaço Cultural Otto Cirne com a exposição ‘China: Forbidden Cities’. Registros
fotográficos urbanos, aliados a recursos de
computação gráfica, revelaram ao artista uma
nova face do país oriental, transformados em
pinturas na técnica óleo sobre tela.
‘China: Cidades proibidas’, na tradução literal do inglês para o português, apoia-se numa
aparente mera coincidência de dois assuntos
de grande interesse na vida do artista, mas que
ainda não estavam totalmente entrelaçados:
China e pintura. “Eu poderia dizer que há muitos anos tenho uma profunda admiração pela
China e sua notável cultura, seja como economista, que sou graduado, ou pintor”, explica.

Ainda sobre a mostra, Marcelo Assis de
Paula destaca que a forte motivação para
ter a China como elemento central foi o fantástico dinamismo e proliferação de cores
da vida noturna contemporânea de Shanghai e Hong Kong. “Os contrastes ousados
no uso das cores na Cidade Proibida em Beijing contribuíram de maneira substantiva
para criar uma relação entre o moderno e
o antigo no mundo chinês. Um outro fator
de inspiração foi o meu crescente interesse,
em anos recentes, em desenvolver no meu
trabalho a introdução de imagens noturnas
de centros urbanos.” Outras informações
sobre o seu trabalho podem ser obtidas no
site www.mapfinearts.com.

Editora)

“O livro disseca os sentimentos que nos movem, nas
suas variadas apresentações:
o medo, a ira, o amor e o dever. Leitura agradável que
nos auxilia na compreensão do self e também do outro.
Obrigatória para
quem lida com
esse enigma: o
humano.”

JORNAL DA
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Terça Cultural traz reflexões com Dra. Filó
Fotos: Clóvis Campos

A pediatra Filomena Camilo do
Vale, a Dra. Filó como é carinhosamente chamada por seus pacientes e amigos, levou às lagrimas a
plateia que acompanhou a edição,
do mês de maio, dia 24, do Terça
Cultural. Com o tema ‘Saúde e Espiritualidade’, ela convidou os participantes a uma reflexão sobre os
questionamentos: ‘O que eu vejo
no outro?’, ‘Quem eu sou?’, ‘Por
quem eu envelheço?’, ‘Qual a minha razão de viver?’. Pelo Facebook
as pessoas puderam assistir ao
evento ao vivo. Foram mais de 31
mil pessoas alcançadas de forma
orgânica (sem promoção paga) e
mais de três mil visualizações e 120
compartilhamentos, no momento
da transmissão. Número que não
para de crescer. O vídeo está disponível no endereço: www.facebook.com/associacaomedicademinasgerais/videos.
Filó relatou vários casos vivenciados por ela e que demonstraram
a importância do amor, do respeito
e da fé. “O amor tem o poder de
curar. Muitas vezes a doença está
na alma. O paciente é um ser que
necessita ser olhado por inteiro,
com humanidade. Precisamos conhecer a sua história e fazer da nossa profissão um ato de servir”. Para
os diversos estudantes de medicina
que acompanhavam atentos, a especialista alertou: “Não façam medicina por dinheiro, mas se o que
te motiva é amar, cuidar, aí sim dediquem-se a esta profissão”.
Para a pediatra debater sobre
a morte é uma oportunidade de
falar sobre a vida. De entender
que o tempo é curto e que não devemos adiar a expressão sublime
de nossos sentimentos, perdendo
a chance de dizer ao outro o
quanto o amamos, o que significa
para nós, de elogiar e se fazer presente enquanto estamos juntos.
Sobre a medicina, Filó disse que
ela imprimi ao profissional a capacidade de estar ao lado do outro para ajudar, pacientes e familiares, a caminharem, seja para a
cura ou para fazer a transição da
morte. “Não deixe o seu paciente
morrer sozinho. Trabalhar sobre
este olhar é o que me sustenta. Eu
tenho um Pai e esta fé me permite
pensar como eu posso aliviar a
dor de alguém hoje. Cuidar do outro na dignidade que ele tem.”

Em maio e junho, o
Teatro Oromar Moreira
foi palco de palestra da
Dra. Filó e de concerto
da Companhia Lírica
Nino Crimi

Na literatura há estudos demonstrando que os pacientes com
fé apresentam desfechos diferentes
em suas doenças como internações mais curtas, menor consumo
de analgésicos e menos incidência
em alguns casos. Em 2012, pesquisadores da Duke University Medical Center, nos Estados Unidos, fizeram um levantamento e observaram que o número de estudos e
publicações relacionando saúde e
religiosidade se multiplica anual-

mente e ainda observaram questões interessantes como menores
índices de depressão, suicídio e
abusos de substâncias como álcool
e drogas entre pessoas de fé. Existem ainda registros de pacientes
oncológicos que teriam melhor taxa de resposta ao tratamento enquanto envolvidos no exercício de
acreditar em algo maior.
Também conforme as pesquisas, a influência da espiritualidade
na cura das mais diversas doenças

é uma realidade entre profissionais
de medicina no mundo inteiro.
Nos Estados Unidos, por exemplo,
há mais de uma década exige-se
que todos os programas de residência para psiquiatras incluam no
currículo questões religiosas e espirituais. No Brasil, embora a temática ainda seja tratada com cautela,
muitos médicos já admitem ter testemunhado casos impressionantes
que não seriam comprovados pela
ciência.

Nino Crimi apresenta grandes clássicos
A edição de junho do projeto
‘Terça Cultural’ trouxe à Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG)
a Companhia Lírica Nino Crimi. No
dia 27, um concerto de piano e voz
apresentou grandes clássicos. O
pianista convidado Bruno Cruz foi
acompanhado pelos coralistas Danilo Alvim (tenor), Luiz Eduardo Pacheco (Barítono), Fátima Masiero
(contralto), Lourdes Nassif e Luana
Dourado (sopranos).
Pela terceira vez na AMMG, a
Companhia, dirigida pela musicista e professora Grabriella Crimi,
tem a proposta de profissionalizar,
vocal e instrumentalmente, músicos de várias faixas etárias e, tam-

bém de levar ao público espetáculos de qualidade. No repertório
selecionado para a apresentação
estavam canções como: Ave Maria
(Franz Schubert); Alguém como tu
(Dick Farney); Con te partiró (Andrea Bocelli); Dio come ti amo (Gigliola Cinquetti); O sole mio (Luciano Pavarotti).
As apresentações do ‘Terça Cultural’ são gratuitas e direcionadas a
médicos e a população em geral. O
projeto é uma iniciativa da diretoria
científica da AMMG e abre mais um
espaço para discussões que vão
além da medicina e oferece temas
que transitam por diversas formas
da arte. Mais informações sobre a

programação: (31) 3247 1619 ou
tercacultural@ammgmail.org.br.

Sobre a Companhia
Em 2006, Gabriella Crimi incorporou o projeto musical de sua
família, iniciado pelo avô Giulio
Crimi e construiu, em Belo Horizonte, sua própria escola de música que leva o nome de seu pai: a
Companhia Lírica Nino Crimi. A
paixão pela arte de cantar quando
pequena e desde então, a busca
por aperfeiçoamento é contínua e
deu a soprano a graduação em
canto lírico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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