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agosto. A ginecologista e obstetra Maria Inês de Miranda Lima será
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diretores, para atuar no período de 2017 a 2020. 
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Aconteceu no dia 12 de setem-
bro, na sede da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), o 'IV
Fórum de discussão sobre a for-
mação de futuros médicos'. De
acordo com a coordenadora do
evento e diretora de Promoções
Culturais da AMMG, Maria Apa-
recida Braga, o objetivo é avançar
para a melhoria da qualidade do
ensino das escolas de medicina.
“Destacamos a criação da Comis-
são Estadual de Ensino Médico, es-
tabelecida nos encontros anterio-
res. Agora vamos implantar as
ações necessárias para avançarmos
efetivamente nos aspectos práticos
da formação.”

Participaram representantes
das entidades médicas, acadêmi-
cos, residentes, preceptores e pro-
fessores. Na pauta: ‘Metodologias
de aprendizagem utilizadas na
educação médica contemporânea’;
‘Simulação’; ‘Ligas acadêmicas –
Medicina baseada em evidências -
Experiência da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG)’ e ‘Es-
tratégias para comunicação entre
as entidades’.

A representante da Associação
Brasileira de Ensino Médico
(Abem), Rosa Malena, ressaltou o
aperfeiçoamento contínuo dos
docentes. Ela destacou como ne-
cessidades dos estudantes: sensa-
ções de segurança e liberdade,
aplicação imediata do conteúdo
e controle do próprio aprendiza-
do, dentre outras. 

O professor da Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo (USP) e presidente da Fede-

ração Latino-Americana de Simu-
lação Crítica, Augusto Scalabrini,
demonstrou a importância de trei-
nar as equipes por meio da simu-
lação. “É eficaz para o aprendizado
e permite aos alunos condições de

contornar a dificuldade, aliando
teoria e realidade prática.” O dire-
tor Administrativo Adjunto da
AMMG, Odilon Gariglio, sugeriu
que o Fórum seja permanente e
apresentou um modelo de plane-

jamento estratégico. O presidente
do departamento de Patologia Clí-
nica da AMMG, Leonardo Vascon-
cellos, encerrou o encontro com
o tema 'Ensino da patologia clíni-
ca: um olhar crítico'.

Dia primeiro de agosto, o pre-
sidente da Sociedade de Acadêmi-
cos de Medicina de Minas Gerais
(Sammg), Felipe Naback, partici-
pou do Fórum do Código de Ética
dos Estudantes de Medicina
(Ceem) realizado, em Brasília, pelo
Conselho Federal de Medicina
(CFM).

Naback conta que a Sammg
participou ativamente das ações e
cada estado, por meio de sua co-
missão, encaminhou suas propos-
tas. “Durante o fórum ocorreram
debates importantes e surgiram
novas abordagens que podem in-
crementar o documento. Foram
ministradas palestras e casos reais

de simulação e aplicação do Có-
digo.” Segundo o acadêmico, a pu-
blicação possui seis eixos e aborda
a relação do estudante com os co-
legas, a universidade, os pacientes,
o cadáver e as mídias sociais. “Ele
não terá caráter punitivo, mas
conscientizará o aluno sobre a boa
prática da medicina.”

O presidente do Conselho, que
é coordenador da Comissão Na-
cional para Elaboração do Ceem,
Carlos Vital, disse que o documen-
to traz um conjunto de princípios
que, se observados, terão reflexos
positivos no ambiente acadêmico
e também na vida pessoal e pro-
fissional de todos.

Congresso acontece 
em outubro

O VI Congresso Sammg e I
Congresso Mineiro das Ligas Aca-
dêmicas de Medicina (Comlam)
acontecem de seis a oito de outu-
bro, na AMMG. O tema central é
‘Inovações em medicina – Novas
perspectivas, demandas e desafios’.
Informações: www.sammg.com.br.

Fórum chega à sua quarta edição

Sammg debate Código de Ética 

Clóvis Campos
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Para o professor Augusto
Scalabrini é importante
treinar as equipes por meio
da simulação

OREGON/CENTRAL DE SEGUROS DA AMMG ALERTA:

Como você reconheceria um corretor da Oregon/Central de 
Seguros da AMMG?

aNossos corretores estarão acompanhados de uma Carta Credenciada,
assinada pelo diretor da Oregon: Zilmar Reis Lopes Barbosa.

aNossas propostas são personalizadas.

Estamos à disposição para esclarecer as suas dúvidas ou trazer soluções às suas necessidades.

Oregon e Seguros do Médico Corretora
Responsável Técnico pela Central de Seguros AMMG

Av. João Pinheiro, 161 – sala 02 – Belo Horizonte – Sede da AMMG – Telefax: (31) 3226 5311
www.segurosdomedico.com.br   |   oregon.ammg@segurosdomedico.com.br
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POSITIVO

Ser candidata à presidencia da Associação Mé-
dica de Minas Gerais é uma grande honra e de-
safio. Ao longo dos últimos 15 anos, desde quando
iniciei minha participação na Sogimig, o associa-
tivismo tem se tornado muito importante para
mim. Nos diversos cargos que ocupei, a defesa
profissional me motivou a conclamar os colegas
a uma maior participação, a acreditar que juntos
podemos mais. O Homem, pela própria natureza,
necessita estar em grupo e então buscamos rela-
ções familiares, de amigos, e quanto às relações
de trabalho é no associativismo que estamos entre
os pares falando a mesma língua e nos tornamos
fortes para lutar pelos nossos pleitos. 

Ser a primeira mulher à frente desta Casa des-
perta-me os sentimentos de orgulho, desafio e
responsabilidade. Mas era natural que isto acon-
tecesse, visto que a participação das mulheres
nas universidades e nos postos de trabalho é ca-
da vez maior. Nas faculdades de medicina chega
a ser próximo de 50% e nas entidades médicas
se faz com muito comprometimento, próprio
da natureza feminina.

Em relação aos desafios, o maior deles é es-
timular o profissional médico a uma maior par-
ticipação na defesa dos interesses da classe. O
momento é crítico, existe uma campanha de sua
desvalorização. Grande número de faculdades,
comprometimento do mercado de trabalho e
judicialização da medicina. Este é o cenário! 

Ele está em busca de identidade! Existe uma
enorme exigência tecnológica e dos pacientes,
no entanto, a relação médico-paciente se encon-
tra muito prejudicada. Esta relação passou a ser
intermediada por operadoras de saúde, nos sen-

timos frustrados e o paciente não se sente aco-
lhido. Nos desdobramos em vários locais de tra-
balho, entre o público, suplementar e o privado,
sem segurança de contratos. Isto resulta numa
reação de descontentamento, irritação e aumen-
ta o risco de judicialização frente a qualquer re-
sultado desfavorável.

No passado, as entidades médicas eram res-
ponsáveis pela informação científica, cultura e
lazer. Hoje, sabemos que o médico espera uma
atuação mais efetiva na melhoria das condições
de trabalho, remuneração e defesa profissional. 

Em Minas Gerais o Conselho Regional de Me-
dicina, Sindicato dos Médicos e AMMG traba-
lham juntos e isto só nos fortalece. É um grande
desafio buscar promover harmonia entre médi-
cos, pacientes, entidades e sociedade. Temos que
acreditar que conseguiremos a melhora desse
cenário. Vamos à luta! União, qualificação cien-
tífica, organização e muito trabalho!

*Presidente eleita da AMMG

Dengue
O teste rápido para detectar dengue

e chikungunya passou a integrar os pro-
cedimentos do Sistema Único de Saúde,
em agosto. Semelhante a um exame de
gravidez, porém feito com sangue, o
diagnóstico é apresentado em até 30 mi-
nutos. É preciso ter o cartão do SUS para
fazer o teste. 

Hepatite C
Pessoas diagnosticadas com hepatite

C, em grau avançado de comprometi-
mento do fígado, receberão o chamado
‘tratamento inovador’ até o final deste
ano. O Ministério da Saúde (MS) afirma
que a medida irá zerar a fila dessa po-
pulação que era contemplada pelo pro-
tocolo atual. 

Vacina HPV
Homens e mulheres, entre 15 e 26

anos, também poderão receber a vacina
de HPV pelo SUS, em caráter temporá-
rio, conforme o Ministério da Saúde
(MS). A medida, aprovada no dia 17
agosto, valerá até o fim do estoque de
vacinas com prazo de vencimento até
setembro de 2017. 

Despesas
As despesas do Ministério da Saúde

(MS) para cumprir decisões judiciais de
compra de medicamentos e insumos pa-
ra tratamentos aumentaram 1.300% em
sete anos, saindo de R$ 70 milhões em
2008 para R$ 1 bilhão em 2015. Isto se
deve, principalmente, aos remédios de
alto custo.

Sífilis
O Ministério da Saúde (MS) divul-

gou, em agosto, novos dados sobre a sí-
filis. A doença sexualmente transmissível
aumentou 16% em 2016, comparado a
2015. Foram registrados 2.634. Além dis-
to, as bactérias têm ficado mais resisten-
tes aos medicamentos, dificultando o
tratamento. 

Tabagismo
A Organização Mundial de Saúde

(OMS) revelou, em agosto, que o taba-
gismo se tornou doença pediátrica. A
afirmação é sustentada com base na es-
tatística de que 90% dos adultos fuman-
tes inserem o cigarro no dia a dia antes
dos 19 anos de idade. 

Editorial

O começo de
um desafio

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

NEGATIVO

Eduardo Tavares Barreto 
Eliane Peres Ramos 
Eliano Gomes Xavier 
Elias Felipe Romanos da Matta 
Elisa Maria de Carvalho 
Emanuelle de Gusmão Santos 
Érica Prata Campos 
Érika Ciribelli Dias Azevedo 
Ester Carvalho Murad 
Eugênio Braz Corrêa 
Fabiana Chamon de Moura 
Fabiana de Lemos Souza 
Fabiana Salomão Lopes Petruceli 
Fabiano Brant Simões 
Fábio de Oliveira Ribeiro Junior 
Fábio Júnior Modesto e Silva 
Fábio Magalhães Esteves da Fonseca 
Fábio Magy Mendes Filho 
Fábio Max dos Santos Teixeira 
Fabrícia Aparecida Mendes de Souza 
Fabrício Carvalho de Rezende 
Fabrício Lafetá Costa 
Fátima Murad Daoud 
Fátima Vieira Machado Ferreira 
Felipe Augusto Reis de Oliveira 
Felipe Fraga Damaceno 
Felipe Maciel Serpa 
Felipe Rozario Rodrigues de Carvalho 

Fellype Borges de Oliveira 
Fernanda de Meira Ruback 
Fernanda dos Reis Parentoni 
Fernanda Magalhães Bastos Ribeiro 
Fernanda Marques Trindade 
Fernanda Martins Ferreira 
Fernanda Pereira Gontijo 
Fernanda Ribeiro de Paula 
Fernando Amata Mudado 
Fernando Augusto Zeh Pinto 
Fernando Boucas Domingues 
Fernando Nonato de Carvalho Fagundes 
Filipe da Silva Alves 
Flavia Cardoso Rodrigues 
Flávio Henrique de Souza Ribeiro 
Florence Dias Moreira 
Francine Silva de Oliveira 
Francisco de Andrade Machado 
Francisco Evangelista de Araújo 
Francisco Maurício Ramalho Junior 
Francisco Pereira de Mendonça 
Francisco Roberto Lello Santos 
Gabriel Almeida Silqueira Rocha 
Gabriel Carvalho 
Gabriel Diniz Carvalho 
Gabriela Gonçalves de Freitas 
Gabriela Morgana Guedes Cerqueira 
Gabriella Alves Della Santa 

Gabriella Santos Silva 
Geane Cristina Maciel Barroso 
Geraldo Abdias de Araújo Andrade 
Geraldo Magela Braga 
Giampaolo Panzarini Faquin
Giovana Peret Figueiró Mattos
Giovanni Inacio Batista
Gisele Fonseca de Carvalho Macedo
Gláucia Atman Costa de Navarro
Gláucia Mendonça Mundim Tana
Gleicimar Augusta Gonçalves
Gleidson Rocha Dias
Grace Anne Batista de Matos
Grace Urrutia Azevedo
Graciela Silva Dias Rezende Maciel
Gracielle Seibert Amorim Pimentel
Guilherme Alves da Rocha
Guilherme Apgáua Figueiredo Godoy
Guilherme Augusto Ribeiro Araújo
Guilherme Bernardes Rosa Eugenio
Guilherme Canabrava Rodrigues Silva
Guilherme Gontijo Soares
Guilherme José Garcia Santos
Gustavo Barbosa Pedercini Reis
Gustavo Fernandes Ferreira
Gustavo Palmer Irffi
Gustavo Pinto de Moraes Kiffer
*Filiados entre 7 de setembro de 2016 e 17 de abril de 2017

Ricardo Gonçalves

Em destaque
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Classimédico
Apartamento – Vendo apartamento, bairro Lourdes, em
Belo Horizonte, a uma quadra do Shopping Diamond Mall
e Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Um por andar,
quatro quartos, sala ampla, lavabo na varanda, três vagas
e vista para a Serra do Curral. Lazer completo. Contato:
Dr. Breno de Mello Vitor, (31) 99956 6742.

Apartamento II – Vendo apartamento, bairro Barro Preto,
160 m2, duas vagas paralelas, uma suíte, três quartos,
varanda e área serviços. Próximo ao Fórum e hospitais
da região, na rua Ouro Preto. Detalhes com o proprietário.
Contato: Dr. José Pinto de Oliveira, (31) 98778 3343 /
(31) 3831 3343 / (31) 3831 5161.

Consultório – Disponibilizo horários em consultório mé-
dico situado no Edifício Med Center (rua dos Otoni 909
s/510), com garagem no prédio. Para qualquer especia-
lidade. Contato: Dra. Maria Isabel Dias (31) 3224 0514
ou 98883 4962.

Consultório II – Disponibilizo horários para atendimento,
no Lifecenter (avenida do Contorno, 4747, sala 514), com
ar condicionado, música ambiente, um consultório com
computador, internet, balança, cadeira reclinável para
exames, recepção, sala para pequenos procedimentos,
com pia, autoclave, frigobar, um banheiro. Contato: Dra.
Lorenza, tratar com Mariza, (31) 3283 9944.

Cota de clube – Transfiro Cota do Minas Tênis Clube, em
BH. Acesso a todas as unidades. Condomínio em dia.
Contato: Dr. José Pinto de Oliveira: (31) 98778 3343 /
(31) 3831 3343 / (31) 3831 5161.

Doações de livros – Aceito doações de livros de medicina
usados. Busco em casa. Contato: Dr. Pedro Ronaldo de
Carvalho Filho, (31) 99357 9509. 

Turnos – Alugo turnos em clínica rua Uberaba, bairro
Barro Preto, próximo ao Hospital Felício Rocho. Consul-
tórios montados com secretária, internet, recepção com
banheiro, computador, impressora e ar condicionado. O
valor por turno é de R$500,00. Contato: Dra. Ana Carolina,
(31) 97502 0547.
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O Jornal da AMMG é uma publicação bimestral,
com tiragem de 17.000 exemplares. É proibida a
reprodução do conteúdo, sem autorização prévia.
Os artigos assinados não refletem,
necessariamente, a opinião da entidade. Produtos
e serviços anunciados nesta edição são de
responsabilidade de seus anunciantes. A AMMG
não se responsabiliza pelo conteúdo ou a
certificação dos eventos realizados por terceiros
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Expediente

Ao leitor
Aproveite os descontos

oferecidos aos associados e
realize seu evento no Centro
de Convenções e Eventos da
Associação Médica de Minas
Gerais. Salão Multimeios, au-
ditórios, salas e teatro já po-
dem ser reservados até 2019.
Agende sua visita e saiba mais
pelo telefone (31) 3247 1604
e www.cenconammg.com.br.

Sócios quites com a AMMG interessados em anunciar gratuita-
mente nesta seção devem entrar em contato pelo telefone (31)
3247 1615 ou pelo e-mail imprensa@ammgmail.org.br.

Maria Inês de Miranda Lima*

Durante a edição 2017 do ‘Gastrominas’, realizada de 17 a 19 de agosto, na Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), o presidente da Casa, Lincoln Lopes Ferreira, firmou acordo com as
Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva – Regional Minas Gerais (Sobed MG) e da Sociedade
de Gastroenterologia e Nutrição de Minas Gerais (SGNMG) para terem sala própria na sede da
AMMG. Os respectivos presidentes, Vitor Nunes Arantes e Mário Benedito Guimarães, assinaram o
documento oficializando o acordo. Além da Sobed e da SGNMG, têm salas individuais na entidade as
sociedades de Angiologia, Dermatologia, Ginecologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria,
Radiologia e Terapia Intensiva. 

BV AMMG
Utilize a assessoria científica em eventos da Biblioteca Vir-
tual. Uma equipe especializada apoia congressistas na
pesquisa de material para suas palestras. O serviço, in-
terligado à rede internacional de bibliotecas da Organização
Mundial de Saúde (OMS), disponibiliza mais de sete mil
títulos de revistas em todas as especialidades, e milhares
de artigos gratuitos indexados pelo Medline, Pubmed e
Lilacs. Informações: (31) 3247 1633.



A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) reuniu, no dia quatro de agosto, durante
a sétima edição do Fórum Nacional sobre a Clas-
sificação Brasileira Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos (CBHPM), um grande público for-
mado por representantes de entidades médicas
e de setores importantes da saúde suplementar.
O encontro foi transmitido ao vivo via Facebook.

Foram debatidos os temas: ‘Quais os modelos
de remuneração do trabalho médico’, ‘CBHPM
e remuneração médica – Inclusão da CBHPM
nos diversos modelos de remuneração’, ‘Questões
éticas e legais dos novos modelos de remunera-
ção do trabalho médico’, ‘Sustentabilidade, qua-
lidade e financiamento do sistema de saúde su-
plementar e os modelos de remuneração médica.
Visão das operadoras’, dentre outros.

Para o diretor Adjunto de Defesa do Exer-
cício Profissional para Assuntos de Remunera-
ção da AMMG, Juraci Gonçalves de Oliveira, é
fundamental fomentar as discussões sobre os
modelos de pagamento, vinculados ao aumen-
to da qualidade e à necessidade de redução de
custos elevados na prestação de serviços. Já se-
gundo o diretor de Defesa Profissional da As-
sociação Médica Brasileira (AMB), Emílio Zilli,
o trabalho do médico não pode ser baseado
somente no custo, sem levar em conta a quali-
dade dos serviços prestados.

Os participantes ainda conheceram um pouco
mais sobre questões éticas e legais dos novos mo-
delos de remuneração do trabalho médico e a ex-
periência do Sindicato nessa área, apresentada pela
diretora do Sinmed MG, Andréa Lúcia Rezende.

O presidente da Unimed BH, Samuel Flam,
mostrou o mapa dos gastos em saúde no mun-
do. No Brasil, o número corresponde a 9% do
Produto Interno Bruto (PIB), com 48 milhões
de beneficiários na saúde suplementar. 

A gerente executiva de estímulo à inovação
e avaliação da qualidade setorial da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Ana

Paula Cavalcanti, trouxe o tema ‘Sustentabilida-
de, qualidade e financiamento da saúde suple-
mentar e os modelos de remuneração’. Caval-
canti falou da complexidade das dimensões do
sistema, envolvendo fontes de recursos, acesso
e a rede de prestação de serviços. 

O encontro foi uma promoção da Comis-
são Estadual de Honorários Médicos (CEHM),
composta pela AMMG, Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais (CRM MG), Sindi-
cato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed
MG) e Federação Nacional da Cooperativas
Médicas (Fencom).

Dia três de agosto, médicos de todo o
país se reuniram para apoiar o movimento
que nasceu nas redes sociais, demonstran-
do a indignação da classe à fala do ministro
da saúde Ricardo Barros: “Vamos parar de
fingir que pagamos os médicos e os médi-
cos vão parar de fingir que trabalham”. Em
Belo Horizonte, o encontro foi na sede do
Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM MG). 

A diretora de Defesa Profissional e
presidente eleita da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), Maria Inês de
Miranda Lima, participou da iniciativa. “O
que observamos são as más condições de
trabalho e devemos orientar os profissio-
nais a não aceitarem esta situação. Não
é possível que a culpa seja atribuída ao
médico. A maioria dos processos recebi-
dos pela Comissão Estadual de Defesa do
Médico está relacionada à inadequação
para o exercício da profissão, que pode
ser: excesso de pacientes, ausência de gru-
pos multiprofissionais integrados, falta de
material e medicamentos, dentre tantas
dificuldades.”

Para a diretora é preciso aprender a de-
nunciar e não se submeter a esse abuso. Li-
ma reforçou que nenhum profissional fica
feliz por não conseguir exercer a medicina
com dignidade, enfrentar filas de interna-
ção, escolher quem priorizar no atendimen-
to ou até mesmo perder um paciente.

O presidente do CRM MG e vice-pre-
sidente eleito da AMMG, Fábio Augusto
de Castro Guerra, também reiterou que as
mazelas da saúde não podem ser atribuídas
à categoria que, ao contrário do que foi di-
to, luta pela garantia à assistência da popu-
lação. “Temos que discutir a ausência de fi-
nanciamento, a gestão e o encaminhamen-
to dos recursos, assim como uma série de

questões administrativas necessárias para
que consigamos ter uma saúde de qualida-
de.” Guerra ponderou que não só os mé-
dicos, mas todos os profissionais da saúde
que sofrem com essa situação precisam es-
clarecer os fatos para a comunidade. “Mo-
vimentos como este são legítimos e impor-
tantes para demonstrar nossa indignação
e luta por uma boa medicina.”

O presidente do Sindicato dos Médicos
de Minas Gerais (Sinmed MG), Fernando
Luiz de Mendonça, alertou que o movi-
mento também teve por finalidade refor-
çar a pauta da categoria que inclui, entre
tantas reivindicações: aprovação da ‘Car-
reira de Estado para Médicos’, aprovação
do ‘Ato Médico’, reformulação da Lei
9656/98, que dispõe sobre os planos e se-
guros privados de assistência à saúde, no
que tange à remuneração, e a fiscalização
ao cumprimento das diretrizes para aber-
tura de novas faculdades de medicina, que
impeçam a criação indiscriminada de ins-
tituições sem condições para a formação
dos futuros médicos. 

Presidente integra ato em SP 

O presidente da AMMG, Lincoln Lopes
Ferreira, participou do ato na Avenida Pau-
lista, em São Paulo, representando a Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB). Ferreira fa-
lou da abrangência do país e da complexi-
dade social. Ele ratificou a irresponsabili-
dade dos comentários pejorativos e distan-
tes da realidade a respeito dos profissionais
da saúde. “A tentativa de transferir para a
categoria médica a culpa pela grave crise
que afeta o sistema de saúde no país, visa
omitir o estado de suas responsabilidades
e afastar a compreensão da falta de aten-
ção administrativa.”
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Movimento demonstra
indignação da categoria

Clóvis Campos

Auditório da AMMG lotado comprovou o grande interesse da classe médica em debater os assuntos
ligados à remuneração

Túlio Costa

CBHPM é tema de debate na AMMGDefesa Profissional
A Comissão Estadual de Defesa do Médico

(CEDM) traz as principais perguntas e respostas re-
ferentes ao comportamento adequado da profissão,
para prevenir possíveis acusações injustas de má prá-
tica da medicina. 

O que o médico deve fazer quando
notar que não terá condições de
atender a um número excessivo
de pacientes? 

Toda vez que o médico perceber que existe um
número de pacientes que exceda a sua capacidade
de atendimento, ou que o local de trabalho não lhe
oferece as mínimas condições para tal, deverá soli-
citar a presença de uma autoridade policial, rela-
tando os fatos. Deverá também encaminhar, por es-
crito, um relato ao Conselho Regional de Medicina
e à direção do hospital ou do posto de saúde, soli-
citando que sejam tomadas providências o mais rá-
pido possível. 

O Código de Ética Médica, em seu inciso XIV do
Capítulo I dos Princípios Fundamentais, por sua vez,
estabelece que ele deve empenhar-se para melhorar
os padrões dos serviços e em assumir sua responsa-
bilidade em relação à saúde pública, à educação sa-
nitária e à legislação referente à saúde.

Posso deixar um plantão para
transportar um doente grave em
ambulância? 

A Resolução do Conselho Federal de Medicina
(CFM) nº 1.672/2003 orienta sobre as transferências,
no entanto, o caso fica a critério do próprio profis-
sional. Para a tomada de decisão, ele deverá levar em
conta se sua presença na ambulância será essencial
ou não para a preservação da saúde e da vida do en-
fermo. É obrigatório fazer contato com o responsável
que irá receber o paciente para saber se há disponi-
bilidade de vagas e redigir relatório de encaminha-
mento. Se possível, o ideal é procurar informações
posteriores sobre o doente. Ele deverá estar atento
à boa relação com o paciente e seus familiares ou
responsáveis. Acreditamos ser de importância fun-
damental que o próprio profissional preste os devidos
esclarecimentos sobre o caso clínico e os motivos
pelos quais ocorreu a transferência. Ressaltamos que
todo encaminhamento deverá ser realizado por es-
crito e, se possível, deve ser arquivada cópia do do-
cumento. Caso a presença do médico na ambulância
seja imprescindível, tomar o cuidado de designar
substituto, para não deixar o plantão descoberto; na
hipótese de não se conseguir o acompanhante, deixar
por escrito o motivo de sua ausência.
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4Médicos filiados à Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG) e ao Sindicato dos Médicos de Minas
Gerais (Sinmed MG), que estejam em dia com as
anuidades, podem agendar horário para atendimen-
to da Comissão pelo telefone: (31) 3241 2811.

Na capital mineira os médicos se reuniram na sede do CRM MG



No dia 26 de agosto, o Teatro Oromar
Moreira na sede da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG) foi palco de uma
Reunião Multidisciplinar especial. O encon-
tro promovido pela Associação, teve nesta
edição a parceria da Sociedade Mineira de
Oftalmologia (SMO) e debateu a ‘Oftalmo-
logia na Atenção Básica’.

A abertura foi feita pelo diretor adjunto
Científico da AMMG, Agnaldo Soares Lima,
e pela diretora adjunta de Defesa do Exercí-
cio Profissional para Assuntos Legislativos e
presidente eleita, Maria Inês de Miranda Lima.
Ela ressaltou a importância de eventos cien-
tíficos desse cunho, sendo um grande dife-
rencial oferecido pela AMMG aos médicos.

Para o diretor da SMO e da AMMG, Luiz
Carlos Molinari Gomes, toda a programação
foi pensada com o intuito de ampliar a ca-
pacidade de resolução clínico-oftalmológica
na Atenção Básica à Saúde, qualificando os
profissionais que atuam no Sistema Único
de Saúde (SUS) quanto ao manejo clínico, à
organização dos serviços e dos processos
de trabalho e possíveis encaminhamentos
em níveis secundários e terciários.

De acordo com o oftalmologista, Gal-
ton Carvalho Vasconcelos, atualmente 45
milhões de pessoas em idade produtiva (16
a 49 anos) são afetadas por erros refrativos.
“O que notamos é que falta cuidado em
relação a isto na atenção básica”, salientou.

Segundo o especialista, João Neves de
Medeiros, 80% dos casos de deficiência vi-
sual são preveníveis e 90% das pessoas com
problemas dessa ordem estão nos países
em desenvolvimento.  

Conforme o oftalmologista Edilson José
Correa, do Núcleo de Educação em Saúde
Coletiva (Nescon) – órgão complementar
da Faculdade de Medicina da Universidade

Federal de Minas Gerais (FM UFMG), é pre-
ciso para combater isso, trabalhar sempre
a inovação do aprendizado.

Durante o encontro foram abordados
os principais problemas oftalmológicos que
atingem a população brasileira como a ca-
tarata, infecções, miopia, estrabismo, cera-
tocone, presbiopia e glaucoma. “Todas as
idades podem ser afetadas. Daí a importân-
cia de ações preventivas e de investigação
diagnóstica relacionadas às comorbidades,
tais como diabetes e hipertensão, e que pre-
cederão o atendimento especializado em
oftalmologia”, destacou Molinari.

Para o oftalmologista, o papel do médi-
co na educação do paciente e na sua cons-
cientização com a saúde dos olhos é fun-
damental. “O glaucoma, por exemplo, é a
segunda maior causa de cegueira no mun-
do, sendo um problema facilmente evitável
e controlável se fosse dada a devida impor-
tância no cuidado com a visão”, ponderou.

Molinari ressaltou a importância da reu-
nião para que todos os profissionais da área
de saúde tenham condições de oferecer o
atendimento básico a um paciente que chega
reclamando de algo nos olhos: “A assistência
primária pode ajudar no diagnóstico rápido
e a retirar o paciente da fila que, na rede pú-
blica, costuma esperar meses pela consulta
com o especialista”, explica. Entre os que tra-
balham na atenção básica estão: médicos re-
cém-formados, médicos da família e comu-
nidade, pediatras, obstetras, clínicos, cardio-
logistas, endocrinologistas e acadêmicos. 

Também participou da organização do
evento a Sociedade dos Acadêmicos de Me-
dicina de Minas Gerais (Sammg). A Reunião
Multidisciplinar é promovida pela diretoria
científica da AMMG. Mais informações: sea-
ci@ammgmail.org.br ou (31) 3247 1619.

Por meio do Programa de Acreditação
de Laboratórios Clínicos (Palc), realizado
pela Sociedade Brasileira de Patologia Clí-
nica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML),
cresce progressivamente o número de la-
boratórios acreditados no Brasil. Dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) registraram, em 2010, mais de 16
mil empresas do segmento no país. 

Em 2016, o Palc-SBPC/ML obteve a cer-
tificação de sua Norma pela ISQua (The In-
ternational Society for Quality in Health Care),
certificadora reconhecida internacionalmente
e pela Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), como entidade acreditadora do
Programa de Qualificação dos Prestadores
de Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss).
Esta última, responsável por monitorar e ava-
liar os atributos de qualificação dos labora-
tórios clínicos e envio de dados à Agência. 

Para o diretor de Acreditação e Quali-
dade da SBPC/ML, Wilson Shcolnik, servi-
ços de assistência à saúde têm se benefi-
ciado com os inúmeros avanços tecnoló-
gicos que, se por um lado contribuem para
uma melhor qualidade de vida, por outro,
pela complexidade que trazem, são respon-
sáveis por incidentes que podem causar
danos desnecessários. “O impacto econô-
mico dos chamados eventos adversos é crí-
tico e constrangedor, resultando em atrasos
de diagnósticos e tratamentos, gastos com
prolongamento de hospitalização ou inca-
pacidade geradas e litígios”, explica. 

O programa de acreditação, segundo
Shcolnik, percorre os aspectos do gerencia-
mento da qualidade no laboratório nas fases
pré-analítica, analítica e pós-analítica. Isto inclui
o desempenho e monitoramento do controle
de qualidade geral; especificações e metodo-
logia dos testes, reagentes, controles, meios,

equipamentos e manuseio das amostras; li-
beração dos testes; avaliação interna da per-
formance e avaliação externa da qualidade. 

De acordo com a SBPC/ML, o número
de exames realizados por ano por labora-
tórios monitorados pelo Palc corresponde
à cerca de 35% do total feito por laborató-
rios públicos e privados no país. 

Segundo Leonardo Vasconcellos, pre-
sidente do Departamento de Patologia Clí-
nica da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) e coordenador do Comitê Cien-
tífico de Educação em Patologia Clínica da
SBPC/ML, a acreditação de um laboratório
clínico nada mais é do que um atestado de
qualidade e reconhecimento de sua com-
petência técnica e profissional. “Os resul-
tados liberados são mais precisos e exatos,
e geram maior confiança ao profissional
de saúde para adoção de condutas clínicas
efetivas e, consequentemente, maior segu-
rança aos pacientes. Dado que 70% das de-
cisões médicas são embasadas por exames
complementares, resultados confiáveis são
fundamentais para a saúde da população.”

Para dar força ao movimento de acre-
ditação, a SBPC/ML lança a campanha sobre
o Palc. Shcolnik explica que o Programa não
tem finalidade comercial, é de cunho edu-
cativo e com participação voluntária. “Os
processos avaliados durante a acreditação
contemplam desde a entrada do paciente
no ambiente laboratorial até a emissão de
laudos, além do monitoramento contínuo
da qualidade pretendida por meio da rea-
lização de pesquisas de satisfação e análise
de indicadores”, ressalta o médico. 
4 Mais informações sobre o programa:

www.sbpc.org.br/palc/palc@sbpc.org.br ou
pelos telefones (21) 3077 1400 e 0800
0231575.
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Em foco
Combate à leucemia

A Agência Federal de Alimentos e Medicamentos
dos Estados Unidos, a FDA, aprovou, em julho, a co-
mercialização da primeira terapia gênica do mundo.
Ela consiste em modificar geneticamente o sistema
imunológico de um doente para combater a leuce-
mia linfoblástica aguda. O tratamento foi desenvol-
vido por um pesquisador da Universidade da Pen-
silvânia e patenteado pelo laboratório suíço Novartis.
Chamado de Kymriah, é destinado a crianças e adul-
tos jovens menores de 25 anos que mostraram re-
sistência a outras terapias e que sofreram recaídas. 

Exame preventivo
Um dos maiores complicadores do câncer é o

diagnóstico tardio, que pode reduzir consideravel-
mente as chances de cura. Pesquisadores do Centro
Médico de Câncer Johns Hopkins Kimmel (EUA) apos-
tam em uma tecnologia computadorizada de mapea-
mento genético para sanar o problema. O estudo foi
publicado, na última semana de julho, na revista Scien-
ce Translational Medicine. O método poderá ajudar
a reduzir as ocorrências de resultados falso-positivo.
O exame pode ser usado daqui cinco anos. 

Anvisa aprova medicamentos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-

visa) aprovou, dia 25 de agosto, o nusinersena – que
atende pelo nome fantasia de Spinarza – único me-
dicamento que freia os sintomas da Atrofia Muscular
Espinhal (AME). Ela é causada pela falha na produ-
ção de uma proteína vital para o neurônio motor.
O primeiro ano de tratamento consiste em seis do-
ses, com o custo de R$ 3 milhões. Do segundo ano
em diante, são três doses anuais para o resto da vida.
Ainda não se sabe o valor a ser comercializado no
Brasil que deve demorar cerca de 90 dias. 

Alergia desencadeada
Células de defesa ‘exaustas’ podem contribuir

para o desenvolvimento de diversos tipos de alergias.
Cientistas do Centro de Pesquisa do Hospital Santa
Jude (EUA) estudaram especificamente o papel dos
linfócitos T reguladores, responsáveis por avisar
quando o sistema imune precisa ser ativado ou não.
A ideia é que, ao ficarem desreguladas, essas células
ativam demais as outras estruturas de defesa. Esgo-
tadas, elas podem desencadear os processos alérgi-
cos. O estudo foi publicado na edição de agosto, da
revista online Nature. 

Combate ao vírus da Aids
Pesquisa de doutorado de Mohammad Sa-

draeian, da Universidade de São Paulo (USP), divul-
gada em agosto, fez uma descoberta que pode aju-
dar a combater células com HIV por meio de uma
proteína, a puchellina, presente em uma planta da
flora brasileira. Em testes, ela foi capaz de combater
células infectadas após ter sido conjugada à ação de
anticorpos usados especificamente na detecção do
vírus. A próxima fase é testar a substância em ma-
cacos e depois em humanos.

Atualização científica
O Jornal da AMMG publica sugestões de arti-

gos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição, o nefrologista José Rezende
de Barros Neto fala sobre nefropatia diabética.

Facchini FS,  Saylor KL. A low-iron-available,
polyphenol-enriched, carbohydrate-restricted
diet to slow progression of diabetic nephropathy.
Diabetes. 2003; 52(5): 1204-9

Existe uma tendência de valorizarmos o novo
em detrimento do antigo e do farmacológico sobre
estratégias conservadoras. O vanguardismo é lou-
vável, mas a ciência é um conjunto de evidências
construídas ao longo da história, sendo frequente a
dissociação temporal entre evidências produzidas e
sua incorporação à prática clínica.

Em função disso, apresento-lhes um ensaio clí-
nico randomizado publicado em 2003, com resul-
tados impactantes, mas pequena tradução para a
prática médica. 

Nefropatas diabéticos (191), com creatinina mé-
dia de 1,8 mg/dl, foram conduzidos por tempo mé-
dio de 3,9 anos, testando a dieta com baixo teor de
carboidratos (low carb) versus a dieta tradicional hi-
poprotéica, no retardo ou melhora da progressão
da nefropatia diabética.

Os desfechos estudados foram a duplicação no
valor da creatinina e o composto por evolução para
doença renal crônica terminal e mortalidade geral.

Resultados amplamente favoráveis à intervenção
low carb. Redução de risco absoluto de 18% na do-
bra da creatinina e de 19% no desfecho clínico com-
posto por progressão para doença renal crônica ter-
minal ou morte (NNT:5).

Interessante notar que, a redução dos carboidra-
tos no grupo intervenção (35x65%) foi compensada
por uma tendência de maior consumo de proteínas
(27,5x10%), com teor lipídico similar entre os grupos
(30x25%).

O racional para uso de uma dieta low carb, em
diabéticos, explica-se por essa ser uma patologia
com intolerância variável a esse macronutriente, re-
troalimentada por hiperinsulinemia crônica e resis-
tência à sua ação, não sendo difícil acreditar em re-
sultados de tamanha magnitude.

Nefropatas, independente da etiologia, princi-
palmente quando mais graves, podem se beneficiar
de uma restrição de proteínas, afinal de contas os
rins estão envolvidos diretamente no seu metabo-
lismo. Apesar disso, não existe evidência suficiente
para determinar que isso seja uma regra para todos. 

Em diabéticos, que representam cerca de 1/3
dos pacientes em diálise no mundo, a retirada de
carboidratos em detrimento das proteínas, parece
ser uma estratégia mais segura e eficaz para mitigar
a progressão da nefropatia e reduzir o risco de morte
nesses pacientes.

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

Palc é realidade em
laboratórios clínicos

Clóvis Campos

Oftalmologistas falam
em teatro lotado

Lizimar Dahlke

O diretor da SMO, Luiz Carlos Molinari Gomes, chama a atenção para o cuidado com a visão e
a prevenção de uma série de doenças

Wilson Shcolnik, diretor de Acreditação e Qualidade da SBPC/ML, fala da importância de
garantir a qualidade em todos os processos



Única inscrita e regular, a chapa
‘Ética e Integração’ foi eleita por
aclamação no dia 31 de agosto. A
ginecologista e obstetra Maria Inês
de Miranda Lima será empossada
como presidente, dia 21 de outu-
bro, juntamente com mais 22 di-
retores, para atuar no período de
2017 a 2020. Pela primeira vez na
história da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), uma mu-
lher está à frente da entidade e
vem com o desafio de lutar por
condições dignas de trabalho, res-
peito e valorização da categoria.

Manter e dar continuidade à to-
das as ações já estabelecidas pelas

gestões anteriores, fomentar a atua-
ção das diversas comissões, as ati-
vidades científicas, culturais e incre-
mentar os benefícios aos sócios da
AMMG estão entre as propostas da
presidente eleita. “Nosso objetivo é
buscar atender aos interesses dos
médicos que resultem na sua valo-
rização. Temos a convicção de que
eles esperam das associações uma
atuação mais efetiva na melhoria
da remuneração, das condições de
trabalho e da defesa profissional. É
preciso entender que os resultados
serão decorrentes de qualificação
científica, organização e muito em-
penho de nossa parte”, avalia. 

De acordo com Lima, existe
uma campanha de desvalorização
do médico. “Escolas de medicina
em excesso, sem qualificação e o
mercado já se encontram em pés-
sima situação. Raramente o profis-
sional de medicina tem contrato ce-
letista, os concursos públicos estão
em extinção e as circunstâncias em
que atuam os colocam em situação
de risco.” Para ela, o ideal é que a
categoria se associe em todas as en-
tidades de classe para que ganhem
força, fiscalizem e judicializem a
abertura de novas faculdades. Ope-
rar efetivamente na aproximação
com as sociedades de especialida-

des para ações de qualificação e
avaliação junto às residências e aca-
dêmicos de medicina ainda estão
entre os tópicos que a presidente
eleita considera relevantes para va-
lorizar os médicos. Lima acrescenta
que “é preciso formar médicos me-
nos tecnicistas, que tenham tam-
bém formação ética, conhecimento
epidemiológico e dos diversos mo-
delos de atendimento e de remu-
neração”. “As mudanças têm que
passar por profissionais mais cons-
cientes e politizados”, reitera.

Conheça, nas páginas seguin-
tes, os demais membros da nova
diretoria da AMMG.
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Chapa ‘Ética e Integração’
assume em outubro

MARIA INÊS DE MIRANDA LIMA
Presidente

Graduada pela Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF) em 1981. Fez
residência em ginecologia e obstetrí-
cia pelo Hospital das Clínicas da Uni-
versidade de São Paulo. Concluiu
mestrado em 1986 e doutorado em
2004 pela Universidade Federal de
Minas Gerais. Atua como chefe da Clí-
nica Ginecológica da Santa Casa de
Belo Horizonte. Na Sogimig, atuou
como diretora Cultural, de Defesa
Profissional e coordenação da vice-
presidência, tendo ocupado a presi-
dência na gestão 2013/2014. Atuou como membro do Conselho Social e Fiscal
na Unimed BH. Exerce o cargo de diretora de Defesa Profissional da ABPTGIC
e membro da Comissão Estadual de Defesa do Médico da AMMG, assuntos
legislativos.

Fotos: Clóvis Campos

Fotos: Clóvis Campos

ODILON GARIGLIO ALVARENGA DE FREITAS
Diretor Administrativo

Graduou-se em 1997 pela UFMG. Fez residência em cardiologia na Santa
Casa de BH. Possui título de especialista em cardiologia e de ergometria
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)/Associação Médica Brasileira.
Doutor pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa. Atua como coor-
denador do Serviço de Métodos Gráficos do Minascor Centro Médico. É o
atual diretor de Projetos e Pesquisas do Sinmed, diretor Científico da So-
ciedade Mineira de Cardiologia, diretor Presidente da Revista Médica de
Minas Gerais, membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa, con-
selheiro Administrativo da Coopmed, e delegado estadual e federal da SBC.

GABRIEL DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Secretário Geral

Ginecologista e mastologista. Graduou-
se em 1989 pela UFMG, onde também
fez residência e mestrado. Em 2003, con-
cluiu MBA em Gestão Empresarial pela
Universidade de São Paulo. Foi presiden-
te da Sociedade Brasileira de Mastologia
- Regional Minas Gerais (SBM-MG) entre
2001 e 2004 e vice-presidente Sudeste
da SBM, na gestão 2010/2013. É mem-
bro do serviço de Mastologia da URS Sa-
grada Família e do Hospital das Clínicas
da UFMG. Atuou como conselheiro do
CRM MG em 2007 e 2008 e é membro
do Conselho Social da Unimed-BH. Foi
um dos fundadores da Credicom e se-
cretário-geral da AMMG nas gestões
2005/2008 e 2008/2011. É atual vice-pre-
sidente da Associação.

ALCEBÍADES VITOR LEAL FILHO
Diretor Financeiro - Adjunto

Formou-se em 1983 pela UFMG. Fez resi-
dência em anestesiologia no Hospital das
Clínicas da mesma universidade. Durante
dois mandatos foi conselheiro do CRM
MG. Em 2000 e 2001, assumiu a presidên-
cia da Sociedade de Anestesiologia de Mi-
nas Gerais (Samg). Atua como preceptor
na residência em anestesiologia do Hos-
pital das Clínicas da UFMG, onde presta
atendimento. Na AMMG, foi diretor de De-
fesa do Exercício Profissional Adjunto –
Remuneração nas gestões 2005/2008 e
2008/2011, onde ocupa o cargo atualmen-
te. Também atuou como coordenador da
Comissão Estadual de Honorários Médicos
no mesmo período.

REGINA FÁTIMA BARBOSA ETO
1ª Secretária

Graduou-se em 1981 pela UFMG. Residência médica em pediatria. Foi gerente
de saúde da Geap de 1997 a 2000. Pós-graduada em dermatologia em 2004,
em Auditoria Médica, em 1998, e em Gestão de Saúde pela FGV. Trabalha
no Hospital João XXIII desde 1985. Foi diretora técnica entre 2002 e 2006.
Atuou como auditora no Hospital Madre Teresa e, no período de 2010 a
2012, foi diretora técnica. Integrou a diretoria do Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais (Sinmed MG) nas gestões 1998/2000, 2001/2003 e 2008/2011.
Foi diretora de Promoções Culturais na AMMG entre 2008/2011 e 2011/2014,
e primeira secretária geral em 2014/2017. É conselheira do CRM MG.

FÁBIO AUGUSTO 
DE CASTRO GUERRA
Vice-presidente

Graduou-se em 1988 pela UFMG. Re-
sidência médica em pediatria pelo
Hospital das Clínicas da mesma ins-
tituição. Médico da Prefeitura de Belo
Horizonte, onde atualmente atua na
regulação municipal. Possui especia-
lização em terapia intensiva pediátrica
pela Sociedade Brasileira de Pedia-
tria/AMB. Especialização em Supervi-
são Hospitalar pela Escola de Saúde
Pública de Minas Gerais. Presidiu a
Sociedade Mineira de Pediatria (SMP)
na gestão 2007/2009. Na AMMG, atuou como diretor administrativo adjunto
na gestão 2008/2011, diretor administrativo na gestão 2011/2014 e diretor de
Benefícios na gestão 2014/2017. Conselheiro efetivo e presidente do Conselho
Regional de Minas Gerais (CRM MG).

Eleição AMB
Até o fechamento desta edição do Jornal da AMMG, a Associação

Médica Brasileira (AMB) ainda se encontrava com o processo eleitoral
em aberto, aguardando a resolução de processos judiciais e a homo-
logação do Conselho Deliberativo para proclamar o resultado final.

AGNALDO SOARES LIMA
Diretor Científico

Cirurgião do aparelho digestivo, dedicado à cirurgia hepato-biliopancreática
e transplantes de fígado. Graduado pela UFMG em 1987, fez residência mé-
dica em Cirurgia Geral no Hospital das Clínicas da UFMG (1987-1990) e for-
mação em transplantes de fígado na Université Louis Pasteur, em Strasbourg,
França (1991-1993). Título de Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo Colégio
Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD). Mestre em Cirurgia Abdominal, Dou-
tor em gastroenterologista, é professor do Departamento de Cirurgia  da
Faculdade de Medicina da UFMG desde 1996. Professor do Programa de
Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Cirurgia e Oftalmologia da Faculdade
de Medicina da UFMG. É diretor Científico-Adjunto da AMMG.

LUCIANA COSTA
Diretora Científica - Adjunta

Graduou-se em 1994 pela UFMG. Concluiu mestrado em 2005, e doutorado
em 2015 na mesma instituição. Residência em radiologia e diagnóstico por
imagem no Hospital das Clínicas da UFMG. É titular do Colégio Brasileiro
de Radiologia (CBR) e faz parte da Comissão Científica. Foi professora do
Departamento de Anatomia e Imagem da Faculdade de Medicina da UFMG
de 2010 a 2017. É radiologista do Instituto Hermes Pardini, sendo coorde-
nadora do Núcleo Especializado de Imagem em Gastroenterologia e Onco-
logia. É membro da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de
Minas Gerais (SRMG) desde 2004, onde foi diretora científica durante duas
gestões. É diretora científica da AMMG.

MARIA APARECIDA BRAGA
Diretora Financeira

Graduou-se em 1982 pela UFJF. Especializou-se em clínica médica, cardiologia,
nutrologia, medicina intensiva e administração em saúde. Concluiu MBA em
Gestão de Saúde e de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), respecti-
vamente em 2005 e 2010. É doutora em medicina pela UFMG e coordena desde
2004 a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Dia e Maternidade Unimed BH
e o departamento de qualidade e marketing da Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti). Presidente fundadora da Associação Brasileira de Medicina de
Emergência (Abramede MG) e diretora de Promoção de Eventos Culturais da
AMMG. Em 2016 foi agraciada com a Comenda Honra à Ética do CRM MG.
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ESPECIAL

CONTABILIDADE MÉDICA

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

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

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

elaboração da folha de pagamento;
4Acompanhamento de processos de

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

Técnico e Cadastro nacional de Estabelecimento de
Saúde - CNES.

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

ATIVIDADES CENTRAL DE ATENDIMENTO

DESCONTO DE 20% PARAASSOCIADOSDA AMMG.

Rua Rio de Janeiro, 243, Conjunto 1107 – Centro

Belo Horizonte – MG. CEP 30160-040

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

wilsonferreiraj@gmail.com

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

www.jbwauge.com.br

JURACI GONÇALVES OLIVEIRA
Diretor de Defesa do Exercício 
Profissional

Graduou-se em medicina pela UFMG,
em 1990. Atuou como médico gene-
ralista exercendo o cargo de diretor
clínico da Fundação Hospitalar Santo
Antônio, no município de Jaboticatu-
bas (MG), entre 1990 e 1993. Espe-
cializou-se em anestesiologia pelo
Hospital da Baleia, em 1995. Concluiu pós-graduação lato sensu em Terapia In-
tensiva pela Universidade Unimed e, em 2013, a especialização em Gestão de
Negócios em Saúde pela mesma instituição. Atua como anestesiologista efetivo
no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, desde 1995. Exerce o cargo de diretor
de Defesa do Exercício Profissional para Assuntos de Remuneração da AMMG
e é o coordenador da Comissão Estadual de Honorários Médicos desde 2011.

MARCONI GOMES DA SILVA
Diretor de Promoções Culturais

Graduado em medicina pela UFMG,
possui residência de Clínica Médica na
Santa Casa de Belo Horizonte e Car-
diologia/Ecocardiografia no Hospital
Felício Rocho. É diretor clínico da Spor-
tif - Clínica do Exercício e do Esporte,
Ecocardiografista da Clínica Baeta Vian-
na e Prefeitura Municipal de Belo Ho-
rizonte. Atual secretário geral da Sociedade Mineira de Medicina do Exercício e
do Esporte (Smexe). É também membro do Comitê de Cardiologia do Esporte
da Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC) e da Comissão de Cardiologia do Es-
porte da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Tem experiência na área de
medicina, com ênfase em cardiologia e medicina do exercício e do esporte.

PAULO BASTIANETTO
Diretor de Benefícios

Graduou-se em 2002 pela UFMG. Fez
residência em cirurgia geral, no período
de 2002/2003 pelo Hospital da Baleia e
angiologia e cirurgia vascular, entre
2004/2005, pelo Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Ge-
rais (Ipsemg). Membro Titular da So-
ciedade Brasileira de Angiologia e Ci-
rurgia Vascular (SBACV). Título de especialista na área de atuação de angiorradiologia
e cirurgia endovascular pela SBACV e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico
por Imagem (CBR). International Member da Society for Vascular Surgery (SVS-
EUA). Atua na gestão da SBACV-MG como Tesoureiro e é coordenador do serviço
de angiologia, cirurgia vascular e endovascular da Rede Mater Dei de Saúde.

MÁRCIO SILVA FORTINI
Diretor de Defesa do Exercício 
Profissional - Remuneração

Formou-se pela UFMG, em 1980.  Fez
residência em otorrinolaringologia no
Hospital das Clínicas da mesma insti-
tuição. É mestre em pediatria pela
UFMG. Foi presidente da Sociedade
Mineira de Otorrinolaringologia
(SMORL), 2008/2011 e atualmente é
secretário adjunto da entidade. É membro do Comitê de Defesa Profissional da
Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (Aborl-
CCF). É diretor de Defesa do Exercício Profissional da AMMG e membro fundador
da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica. É também diretor de
Proteção ao Paciente da Associação Médica Brasileira. 

MARCELO VERSIANI TAVARES
Diretor de Defesa do Exercício 
Profissional - Legislativo

Graduou-se em 1994 na UFMG. Rea-
lizou residência médica em cirurgia
geral no Hospital Vera Cruz e especia-
lizou-se em cirurgia plástica no Hos-
pital Felício Rocho, onde é preceptor.
Cursou MBA em Gestão Hospitalar na
FGV. Foi diretor financeiro da Copimef
e membro do Conselho Social da Unimed-BH. No Hospital Lifecenter, coordena
a cirurgia plástica desde 2002. Foi vice-diretor clínico e membro da comissão
de ética por vários mandatos. Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)
foi da comissão do Departamento de Ensino e Serviços Credenciados (Desc) e
na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Minas Gerais (SBCP MG)
foi da comissão científica, secretário regional em duas gestões, e é o atual pre-
sidente. É bacharel em direito pela Dom Helder Câmara e mestrando na Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp).

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA
Diretor Administrativo – Adjunto

Pesquisador graduado em medicina pe-
la UFMG. Mestre em Saúde Pública pela
mesma instituição, com ênfase em epi-
demiologia e doutorando em Lazer pela
UFMG. É professor da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, no departamento
de Pediatria na área de Medicina de Fa-
mília e Comunidade e titulado na área.
Trabalha com abordagem sistêmica e familiar. Coordenador do Estágio Opcional
em Atenção Primária. Assessor de Pesquisa da Universidade Aberta do SUS (UNA-
SUS). Professor responsável pela Liga Acadêmica em Medicina de Família e Co-
munidade da UFMG e Residência Médica do HC-MFC-UFMG. Atualmente é Se-
cretário Geral da Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade.

LUIZ CARLOS MOLINARI GOMES
Diretor de Comunicação e Marketing

Formou-se, em 1979, pela UFMG. Re-
sidência em pediatria, em 1981, pela
Fhemig; em Oftalmologia pelo Instituto
Hilton Rocha (1989); retina e uveítes
(1991) e uveítes (1996), pela Federal.
Especialização em retina, vítreo e uveí-
tes pela Louisiana State University
(EUA), (1997/1998). Doutor em oftal-
mologia, especialização em Psicossomática e Psicologia Médica (2003); gestão
de negócios (2005), Psicanálise (2008), pela UFMG. Aperfeiçoamento em Pes-
quisa Clínica pela Harvard University (2010/2011) e em Terapias cognitivo-com-
portamentais - pela UFMG (2011/2012). Vice-presidente da Sociedade Mineira
de Oftalmologia. Professor convidado e tutor na Faculdade Medicina da UFMG.

PAULO ROBERTO REPSOLD
Diretor de Assuntos Interior

Graduado, em 1992, pela UFMG, fez
residência em psiquiatria e psiquiatria
forense (Instituto Raul Soares), e pós-
graduação em Criminologia Universi-
dade Católica de Minas Gerais (PUC-
MG) pela e Polícia Civil. Perito psiquia-
tra forense do Sistema Prisional de Mi-
nas Gerais e diretor do Hospital da Po-
lícia Civil. Atuou como psiquiatra nas
prefeituras de Belo Horizonte e Contagem e como perito psiquiatra forense do
Fórum de Contagem e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Foi
coordenador de Saúde Mental; presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas
de Belo Horizonte (CMPD-BH); tesoureiro da Associação Mineira de Psiquiatria;
e diretor da AMMG em outras duas gestões. É membro da Câmara Técnica de
Psiquiatria do CRM MG.

ARMANDO FORTUNATO FILHO
Diretor de Assuntos Interior - Adjunto

Graduado em medicina pela UFMG em
1988, onde também fez especialização
em Medicina do Trabalho e Sanitaris-
mo. Oficial Médico da Força Aérea Bra-
sileria (FAB) em 1989. Médico-Legista
da Polícia Civil/MG desde 1990. Espe-
cialista em Medicina do Tráfego pela
Universidade do Vale do Sapucaí (Uni-
vás). Ex-conselheiro do CRM MG e
fundador da Delegacia Regional do CRM em Varginha, em 2004. Presidiu a As-
sociação Médica de Varginha (AMV) por dois mandatos (2008/2014), e ocupa
o cargo de diretor de Patrimônio. Coordenou Jornadas Sul Mineiras de Medicina
do Trabalho, Medicina-Legal/Direito Médico. Médico perito em várias Comarcas
do Sul de Minas desde 1997. Vereador (PSB) por dois mandatos (2009/2016).
Bacharel em direito (Fadiva), em 1998.

LINEU HENRIQUES 
CAMARGOS JÚNIOR
Diretor de Assuntos Interior - Adjunto

Graduou-se em 1991 pela Universida-
de Estadual de Montes Claros. (Uni-
montes) Especialista em cirurgia plás-
tica e mestre em saúde pública pela
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). Possui MBA em Gestão de
Empresas pela FGV. Foi titular dos ser-
viços de cirurgia plástica dos hospitais
Universitário e São Lucas de Montes Claros e diretor Clínico desta última insti-
tuição. Participou da Comissão de Revisão e Redação do atual Código de Ética
Médica. Ex-secretário de saúde em municípios da Bahia e Minas Gerais. É delegado
titular da AMB e diretor da AMMG no norte de Minas. Atual presidente da Asso-
ciação Médica de Montes Claros. É conselheiro municipal de saúde nesta cidade. 

MANOEL NEVES TORRES NETO
Diretor de Assuntos Interior - Adjunto

Médico do trabalho, fisiatra e ortope-
dista, graduado em 1970 pela Escola
de Medicina e Cirurgia do Rio de Ja-
neiro (EMC-Unirio). Fez residência mé-
dica no Hospital São Zacarias – RJ. É
membro titular da Sbot. Foi diretor clí-
nico da Casa de Caridade Hospital São
Paulo por dois mandatos, de 1993 à
1997. Presidiu a Sociedade Médica de
Muriaé (SMM) na gestão 2008/2011 e atuou como diretor financeiro da entidade
entre 2005/2008. É chefe do serviço de Ortopedia e Traumatologia da Casa de
Caridade Hospital São Paulo e presidente da União das Regionais da Zona da
Mata (Urezoma). Diretor financeiro da SMM para a gestão de 2014/2017. 

MELICEGENES RIBEIRO 
AMBRÓSIO
Diretor de Assuntos Interior - Adjunto 

Graduado pela Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto (USP), em 1970. Re-
sidência Médica em pediatria no Hos-
pital de Clinicas da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto. Especialista
em pediatria e medicina social e pre-
ventiva. Mestrado em Ciências da Saú-
de na Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU). Professor da mesma universidade nas áreas de medicina preventiva
e comunitária e ética médica, durante 38 anos. Conselheiro do CRM MG, durante
20 anos. Membro do Conselho Fiscal da AMMG, do Conselho Consultivo da Uni-
med de Uberlândia e do Conselho Consultivo da Sociedade Médica de Uberlândia
(SMU). Delegado adjunto do CRM MG na cidade. 

ROBERTO CARLOS MACHADO
Diretor de Assuntos Interior - Adjunto

Ginecologista, graduou-se em 1979
pela Faculdade de Medicina da UFJF.
Concluiu residência médica no Rio de
Janeiro, possui mestrado em saúde
da mulher com ênfase em reprodução
humana pela UFMG. Fundador da As-
sociação de Obstetras e Ginecologistas
do Leste Mineiro (Sogileste), sendo
por duas vezes presidente da entidade.
Foi vice-presidente da regional da Sogimig, por dois mandatos, e também vi-
ce-presidente da Associação Mineira dos Ginecologistas e Obstetras de Minas
Gerais (Sogimig), entre 2014/2016. É membro do conselho deliberativo da Uni-
med GV e presidente da Associação Médica de Governador Valadares (AMGV),
em sua segunda gestão.FRANCISCO CARLOS SALLES 

NOGUEIRA
Diretor de Comunicação e 
Marketing – Adjunto

Ortopedista Pediátrico. Graduou-se em
1986 pela UFJF. Fez residência em Or-
topedia no HC-UFMG. Mestre em Or-
topedia, professor da Faculdade Ciên-
cias Médicas de Minas Gerais
(FCMMG) e ex-professor da UFMG. Foi
presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), regional
Minas Gerais, em 2011. Presidiu o 17º Congresso Mineiro de Ortopedia em 2012
e o 47º Congresso Brasileiro de Ortopedia em 2016. Membro das diretorias
2012, 2013 e 2016 da Sbot. É delegado da AMB, presidente das Campanhas
Públicas da Sbot, coordenador da Ortopedia Pediátrica da Rede Mater Dei, se-
cretário Geral da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e membro editor
da revista International Orthopaedics.

Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoalArquivo CRM MG

Fotos: Clóvis Campos Clóvis Campos Clóvis Campos
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Nefrologia – Pensar Mineiro: 26 de setem-
bro e 24 de outubro, Belo Horizonte. In-
formações: (31) 3247 1616. 

Neurocirurgia – 18º Congresso Brasileiro
de Atualização em Neurocirurgia, 11 a 14
de outubro, São Paulo. Informações:
www.wdcom.com.br/cban2017. IX Con-
gresso Mineiro de Neurocirurgia, 2 a 4 de
novembro, Uberaba, MG. Informações:
www.neuromg.com.br.

Neurologia – XXVIII Congresso Brasileiro
de Neurologia, 11 a 14 de outubro, São
Paulo. Informações: www.abneuro.org.br.

Neurologia e Psiquiatria Infantil – Reu-
niões científicas do departamento de Neu-
rologia e Psiquiatria Infantil da AMMG.
Informações: (31) 3247 1647. 

Oftalmologia – 3º Congresso Brasileiro de
Ceratocone, 20 a 21 de outubro, São Pau-
lo. Informações: www.ceratocone.net.br. 

Ortopedia e Traumatologia – 49º Congres-
so Brasileiro de Ortopedia e Traumatolo-
gia, 16 a 18 de novembro, Goiânia, GO.
Informações: www.cbot2017.com.br.

Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
Simpósio Internacional de Rinologia, 6 a
7 de outubro, Porto Alegre, RS. Informa-
ções: www.rinonline.com.br. 4th Con-
gresso of European ORL-HNS, 7 a 11 de
outubro, Barcelona, Espanha. Informa-
ções: www.ceorlhns2017.com. 47º Con-
gresso Brasileiro de Otorrinolaringologia
e Cirurgia Cérvico-Facial, 1º a 4 de no-
vembro, Florianópolis, SC. Informações:
www.aborlccf.org.br. 

Patologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Patologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1647. 31º Con-
gresso Brasileiro de Patologia, 2 a 5 de
novembro, Belo Horizonte. Informações:
www.congressodepatologia2017.com.br.

Patologia Clínica – Reuniões científicas
mensais do Departamento de Patologia
Clínica da AMMG, nas últimas terças-fei-
ras do mês. Informações: (31) 3247
1605. 51º Congresso Brasileiro de Pato-
logia Clínica/Medicina Laboratorial e 3º
Congresso Brasileiro de Informática La-
boratorial, 26 a 28 de setembro, São Pau-
lo. Informações: (21) 3077 1400.

Pediatria – Reuniões Científicas do de-
partamento de Pediatria da AMMG. In-
formações: (31) 3224 0857. 38º Con-
gresso Brasileiro de Pediatria, 10 a 14
de outubro, Fortaleza, CE. Informações:
www.sbp.com.br. 1º Simpósio de Alei-
tamento Materno, 10 a 11 de outubro,
Fortaleza, CE. Informações: www.aleita-
mento2017.com.br. XI Congresso da
Associação Latinoamericana de Nefro-
logia Pediátrica, 25 a 28 de outubro,
Santiago, Chile. Informações: www.ala-
nepe2017.sochipe.cl. III Simpósio de
Endocrinologia Pediátrica, 3 e 4 de no-
vembro, na sede da AMMG. Informa-
ções: www.smp.org.br. XX Congresso
Brasileiro de Urologia Pediátrica, 13 a 15
de novembro, São Paulo. Informações:
www.cipe.org.br/xx-congresso-de-urolo-
gia-pediatrica-sera-em-novembro. 20º Fó-
rum da Academia Brasileira de Pediatria,
23 a 24 de novembro, São Paulo. Infor-
mações: www.forumabp.com.br. 

Pneumologia – Reuniões Científicas do de-
partamento de Pneumologia da AMMG.

Informações: (31) 3213 3197. 

Psiquiatria – Reuniões Científicas do de-
partamento de Psiquiatria da AMMG. In-
formações: www.ampmg.org.br. XXXV
Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 25 a
28 de outubro, São Paulo. Informações:
www.cbpabp.org.br. IV Jornada de Psi-
quiatria do Leste de Minas, 10 a 11 de
novembro, Governador Valadares, MG.
Informações: (31) 3213 7457.

Radiologia – Reuniões Científicas do de-
partamento de Radiologia da AMMG. In-
formações: (31) 3273 1559. 46º Congres-
so 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.
5th Latin America Congress on Autoim-
munity – Laca 2017, 26 a 29 de novem-
bro, Cancún, México. Informações:
www.laca2017.kenes.com.

Tanatologia e Cuidados Paliativos – Reu-
niões científicas do departamento de Ta-
natologia da AMMG. Informações: (31)
3247 1616. XIV Curso de Tanatologia e
Cuidados Paliativos, março a novembro.
Grupo de Atendimento a Enlutados, se-
tembro: 5,12,19 e 26 e outubro:
3,10,17,24 e 31. Informações: (31)
3247 1616. 

Terapia Intensiva – Curso para residentes
e especializandos em Terapia Intensiva,
todas as terças-feiras, na AMMG. 11ª
Jornada Integração Somiti, 27 e 28 de
outubro, Uberaba, MG. Informações:
(31) 3222 3172 ou www.somiti.org.br.

1ª Olimpíada Mineira de Simulação em
Medicina Intensiva de Emergência em
Terapia Intensiva, 20 a 21 de outubro,
Montes Claros. XXII Congresso Mundial
de Medicina Intensiva, 8 a 11 de novem-
bro, Rio de Janeiro. Informações:
www.criticalcare2017.com.br. Cursos:
ATLS – Setembro: 28 a 30, BH. Outubro:
26 a 28, BH. Novembro: 23 a 25, BH. De-
zembro: 7 a 9, BH. ACLS – Setembro: 27
e 28, BH; 30 a 1º de outubro, Juiz de Fo-
ra, Itabira, Montes Claros e Uberlândia,
MG. Outubro: 6 a 7, São Paulo; 7 a 8, BH
e Patos de Minas, MG; 13 a 14, São Pau-
lo e BH; 19 a 20; 20 a 21, Brasília, DF;
21 a 22, BH e Brasília, DF; 27 a 28, BH
e Uberaba; 28 a 29, Divinópolis e Ube-
raba, MG. Novembro: 4 a 5, Araxá, MG;
9 a 10, BH; 10 a 11, Salvador, BA; 11 a
12, BH; 17 a 18, Salvador, BA e Brasília,
DF; 18 a 19, Lavras, MG; 23 a 24, BH;
24 a 25, Salvador, BA; 25 a 26, BH e Ara-
guari, MG. Dezembro: 2 a 3, BH e Ube-
raba; 7 a 8, 9 a 10 e 16 a 17, BH. BLS –
Setembro: 29, Divinópolis, MG e 30, BH.
PVMA – Setembro: 30 a 1º de outubro,
BH. Outubro: 6 a 7, Rio Verde, MG; 28 a
29, Uberaba, MG e Cachoeiro do Itape-
mirim, MG. Novembro: 25 a 26, Soroca-
ba, SP. PHTLS –Outubro: 27 a 28, BH.
CITI – Outubro: 7, BH. MAVIT – Outubro:
1º, Formiga, MG; 28, Uberaba, MG. USPI
– 21 a 22 de outubro, BH. PALS – No-
vembro: 18 a 19, BH e Dezembro: 9 a
10, BH.  

Urologia – Reuniões científicas do depar-
tamento de Urologia da AMMG. Informa-
ções: (31) 3213 7002. 

Videocirurgia – Reuniões científicas do de-
partamento de videocirurgia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1628. 

Alergia e Imunopatologia – Reuniões cien-
tíficas, na sede da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. XLIV Congresso Brasi-
leiro 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 – Reu-
niões científicas do departamento de An-
giologia e Cirurgia Vascular da AMMG.
Informações: www.sbacvmg.com.br ou
(31) 3213 0572. 42º Congresso Brasi-
leiro de Angiologia e Cirurgia Vascular,
9 a 13 de outubro, Natal, RN. Informa-
ções: www.vascular2017.com.br.

Cardiologia – XIV Congresso Brasileiro de
Cardiogeriatria, 6 a 7 de outubro, São
Paulo. Informações: www.departamen-
tos.cardiol.br/decage/congresso2017.
72º Congresso Brasileiro de Cardiologia,
3 a 5 de novembro, São Paulo. Informa-
ções: 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.

Cirurgia Cabeça e Pescoço – XVI Congres-
so Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pes-
coço, 25 a 27 de agosto, Rio de Janeiro.
Informações: www.congressobrasilei-
roccp2017.org.br. 

Cirurgia Cardiovascular – XVI Congresso da
Sociedade Latina de Cardiologia e Cirurgia
Cardiovascular Pediátrica, 25 a 27 de ou-
tubro, Ribeirão Preto, SP. Informações:
www.congressolatinocardioped.com.br.

AATS International Cardiovascular Sym-
posium, 8 a 9 de dezembro, São Paulo.
Informações: www.aats.org. 

Cirurgia de Mão – 42º Congresso Argen-
tino e Sulamericano de Cirurgia de Mão,
Buenos Aires, Argentina. Informações:
www.aacmyrms.org/congreso_anual.php.

Cirurgia Plástica – Jornada Mineira de Cirur-
gia Plástica, 5 a 7 de outubro, Belo Hori-
zonte. Informações: www.sbcpmg.org.br.
54º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica,
15 a 18 de novembro, Florianópolis, SC.
Informações: www2.cirurgiaplastica.org.br.
XI Congresso Internacional do Conesul de
Cirurgia Plástica, 7 a 9 de dezembro, Ben-
to Gonçalves, RS. Informações: www.fi-
lacp.org/congresos-filacp.

Clínica Médica – Reuniões científicas do
departamento de Clínica Médica da
AMMG. Informações: (31) 3247 1613.
14º Congresso Brasileiro de Clínica Mé-
dica e 4º Congresso Internacional de Me-
dicina 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. 

Dermatologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Dermatologia da AMMG:
7 de outubro. 2ª Dermagerais, 17 de 18
de novembro, Belo Horizonte. Informa-
ções: (31) 3247 1627. 10º Simpósio Na-
cional 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. XXI Con-
gresso da Sociedade Brasileira de Diabe-
tes, 16 a 18 de novembro, São Paulo. In-
formações: www.diabetes.org.br.

Endoscopia Digestiva – Reuniões Científi-
cas do departamento de Endoscopia Di-
gestiva da AMMG. Informações: (31)
3247 1647 ou www.sobedmg.org.br. XVI
Semana Brasileira do Aparelho Digestivo,
11 a 15 de novembro, Brasília, DF. Infor-
mações: 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 outu-
bro, Recife, PE. Informações: www.hepa-
to2017.com.br. 

Geriatria e Gerontologia – Reuniões Cien-
tíficas do departamento de Geriatria e Ge-
rontologia da AMMG. Informações: (31)
3247 1613. 

Ginecologia e Obstetrícia – VII Congresso
Internacional de Ginecologia Oncológica,
29 a 30 de setembro, São Paulo. Informa-
ções: www.congressoginecologia.com.br.
57º Congresso Brasileiro de Ginecologia e
Obstetrícia, 15 a 18 de novembro, Belém,
PA. Informações: www.itarget.com.br/new-
clients/febrasgo.org.br/57cbgo.

Hematologia – Pré-Congresso Simpósio
de Amiloidose e Congresso de Hemato-
Oncologia, 19 a 21 de outubro, São Paulo.
Informações: www.abhh.org.br/evento.
Hemo 2017, 9 a 12 de novembro, Curiti-

ba, PR. Informações: www.abhh.org.br.
59th American Society of Hematology An-
nual Meeting and Exposition, 9 a 12 de
dezembro, Atlanta, EUA. Informações:
www.hematology.org.

Infectologia – Reuniões científicas do de-
partamento de Infectologia da AMMG. In-
formações: (31) 3247 1616 ou www.mi-
nasinfecto.com.br. 11º Congresso de
HIV/Aids e 4º Congresso de Hepatites Vi-
rais, 26 a 29 de setembro, Curitiba, PR. In-
formações: www.hepaids2017.aids.gov.br.
XXIV Congresso Brasileiro de Hepatologia,
4 a 7 de outubro, Recife, PE. Informações:
www.hepato2017.com.br.

Mastologia – Reuniões do Grupo Multidis-
ciplinar de Estudos em Câncer de Mama:
7 de novembro, Belo Horizonte. Informa-
ções: (31) 3247 1613. 20º Congresso
Brasileiro de Mastologia, 18 a 21 de ou-
tubro, Porto de Galinhas, PE. Informa-
ções: www.mastologia2017.com.br.

Medicina da Família e Comunidade –
14º Congresso Brasileiro de Medicina
da Família e Comunidade, 2 a 5 de no-
vembro, Curitiba, PR. Informações:
www.cbmfc2017.com.br.

Medicina do Exercício e do Esporte – Reu-
niões científicas mensais do departamen-
to de Medicina do Exercício e do Esporte
da AMMG. Informações: (31) 3247 1605. 

Medicina do Trabalho – Reuniões científi-
cas mensais do departamento de Medicina
do Trabalho da AMMG. Informações: (31)
3247 1616. XV Congresso Latinoameri-
cano de Saúde Ocupacional, 9 a 13 de ou-
tubro, Cidade da Guatemala, Guatemala.
Informações: www.congreso.alsoweb.net.

AGENDA  C IENT ÍF ICA

Belo Horizonte sedia de quatro
a seis de outubro, o 14º Congresso
Brasileiro de Clínica Médica e o 4º
Congresso Internacional de Medi-
cina de Urgência e Emergência. O
encontro congrega diversos profis-
sionais que atuam na clínica médica
na área da docência, pesquisas e na
prática do dia-a-dia. Serão aborda-
dos grandes temas distribuídos em
discussões em torno da ‘Sepse –
Desafio no século XXI’, ‘Segurança
do paciente’, ‘Decisões em situações
complexas’, “Urgência e emergên-
cia’, ‘Controvérsias e alegações’, ‘Pre-
venção e check-up’, dentre outros.
Palestrantes de vários estados tra-
zem as novidades e aquecem os de-

bates sobre a especialidade em
grandes palestras e mesas redondas.
Um dos destaques será a apresen-
tação dos trabalhos científicos de

tema livre. Os dois melhores pôste-
res impressos e orais serão premia-
dos. Mais informações: www.clini-
camedica2017.com.br.

Brasileiro de Clínica Médica em BH
Reprodução

Ginecologistas e Obstetras de
todo o Brasil têm encontro mar-
cado, de 15 a 18 de novembro,
em Belém (PA), para o 57º Con-
gresso Brasileiro de Ginecologia e
Obstetrícia. Serão oferecidos cur-
sos pré-congresso sobre medicina
fetal, pré-natal, climatério, infec-
ções do trato reprodutivo, entre

outros. Mini fóruns, conferências
e mesas redondas trazem as dis-
cussões mais recentes com pales-
trantes de vários estados brasilei-
ros e do exterior. Durante o en-
contro será dada ênfase à Campa-
nha Nacional da Federação Nacio-
nal de Ginecologia e Obstetrícia
(Febrasgo) contra a Sífilis. Um fó-

rum sobre defesa e valorização do
exercício da ginecologia e obste-
trícia também está na programa-
ção. Os cinco melhores trabalhos
serão premiados nas categorias
original, revisão sistematizada ou
casos clínicos ou séries. Mais infor-
mações: www.itarget.com.br/new-
clients/febrasgo.org.br/57cbgo.

CBGO traz grandes debates 
Ortopedistas e traumatologis-

tas reúnem-se, nos dias 16 a 18 de
novembro, durante o 49º Congres-
so Brasileiro de Ortopedia e Trau-
matologia, em Goiás (GO), para
abordar os temas mais recentes na
medicina ortopédica com a parti-
cipação de renomados palestran-
tes nacionais e internacionais. No

dia 15, o evento inicia sua progra-
mação com o pré-congresso, dis-
cutindo os temas artroplastia total,
parcial e reversa. Os debates serão
divididos entres os comitês de joe-
lho, ombro e cotovelo, mão, osteo-
metabólico, trauma, quadril, colu-
na, pé e tornozelo, pediátrico e on-
cológico. Estudos recentes e pes-

quisas na área mostram as inova-
ções em tratamentos, medicamen-
tos e cirurgias. Haverá premiação
para os trabalhos científicos nas
categorias estudo anatômico, clí-
nico e experimental por áreas te-
máticas. Também serão premiados
os melhores pôsteres. Mais infor-
mações: www.cbot2017.com.br. 

49º CBOT aborda inovações

Nos dias 18 a 21 de outubro,
em Porto de Galinhas (PE), mas-
tologistas e outros profissionais da
medicina reúnem-se para o 20º
Congresso Brasileiro de Mastolo-
gia. Na programação científica es-
tão grandes temas que envolvem
as áreas da cirurgia, biologia mo-
lecular, genética, imaginologia, ra-
dioterapia, terapia sistêmica: novas
drogas na quimioterapia/hormo-
nioterapia e oncologia clínica. Os
cursos pré–congresso trarão te-
mas que fazem parte do dia-a-dia
da especialidade, com novidades
vindas do Brasil e exterior por
meio de palestras de grandes no-
mes no cenário de pesquisas, do-
cência e prática clínica. Durante o
congresso, as conferências serão
ministradas em sala única e com
participação multidisciplinar, além
de grandes discussões de casos.
Serão escolhidos os quatro melho-
res trabalhos para apresentação
oral e pôster. Mais informações:
www.mastologia2017.com.br.

Acontece, no dia seis de outu-
bro, o 1º Futsbot (Simpósio Multi-
disciplinar de Profissionais ligados
ao Futebol), promovido pela So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia - Regional Minas
Gerais (Sbot-MG). O encontro
acontece no Estádio Governador
Magalhães Pinto (Mineirão), em
Belo Horizonte, e tem como obje-
tivo aprofundar os conhecimentos
na prevenção e no tratamento das
lesões ortopédicas ocasionadas pe-
lo futebol. Serão apresentadas pa-
lestras sobre ‘Estrutura física e tec-
nológica dos clubes: quanto maior
o investimento, melhores resulta-
dos?’, ‘Cuidados do atleta durante

as contusões: contratos, responsa-
bilidades e escolhas, ‘Influência do
sono no controle individual de car-
ga’, dentre outros. Inscrições aber-

tas para médicos ortopedistas, fi-
siologistas, fisioterapeutas, educa-
dores físicos e acadêmicos. Mais
informações: www.futsbot.com.br. 

1° Futsbot acontece no Mineirão
Reprodução

Mastologistas
reúnem-se em
outubro A patologia confronta-se hoje

com múltiplos desafios. A espe-
cialidade responsável pelo diag-
nóstico de neoplasias e outras
doenças, vê a necessidade de in-
corporar atuais estudos molecu-
lares à tradicional análise morfo-
lógica. Com esta temática é que
acontece o 31º Congresso Brasi-
leiro de Patologia, nos dias dois
a cinco de novembro, em Belo
Horizonte. 

O encontro tem como objetivo
fortalecer a formação do patolo-
gista, seja na graduação, pós-gra-
duação ou na residência médica e
educação continuada, fomentan-
do uma especialidade atualizada
e atuante, favorecendo a opção
dos graduandos pela especialida-
de. Serão realizadas sessões multi-
disciplinares, discussões de casos
e conferências, com nomes que
têm larga experiência no Brasil e
exterior. Acontece ainda a gincana
dos residentes, com a premiação
do melhor caso apresentado. Mais
informações: www.congressodepa-
tologia2017.com.br.

Patologia tem
novos desafios
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Setembro é marcado por campanhas
Dia dois de agosto a cidade de

Governador Valadares ganhou um
grande empreendimento: A Casa
do Médico. O edifício moderno e
amplo congrega a Associação Mé-
dica de Governador Valadares
(AMGV), o Sindicato dos Médicos
e o Conselho Regional de Medici-
na locais. Para a cerimônia de inau-
guração, o presidente da AMGV,
Roberto Carlos Machado, recebeu
autoridades e representantes das
entidades médicas, dentre eles o
presidente da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), Lincoln
Lopes Ferreira, e o presidente do
Conselho Regional de Medicina de
Minas Gerais (CRM MG), Fábio
Augusto de Castro Guerra.

Machado disse que a Casa do
Médico é a conclusão de uma as-
piração antiga da classe, que sem-
pre se esforçou na busca por uma
estrutura melhor e integrada, com
serviços também disponíveis para
a comunidade. “A nossa antiga se-
de administrativa era um espaço
limitado para fazer palestras e
eventos. A estrutura atual tem as

condições ideais para todas as en-
tidades médicas realizarem seus
trabalhos e Valadares é a primeira
cidade no Brasil que conta com es-
sa unificação.” Para o presidente
da AMMG, a inciativa é símbolo
da importância da união da classe
médica. “Todas as entidades são
relevantes em seu âmbito de atua-
ção, dentro do arcabouço que a

lei lhes garante. Em Minas Gerais
é valorizado trabalhar em sinergia,
sendo fundamental para a resolu-
ção de problemas nas suas dife-
rentes esferas. Juntos, nós médicos
podemos mais e podemos melhor.
É muito gratificante ver que em
Governador Valadares os profis-
sionais trilham por este caminho”,
afirma Ferreira. 

Modernidade
O projeto é do arquiteto

Adolpho Campo, considerado
arrojado e contemporâneo. O
edifício possui 66 salas, amplo
salão, três subsolos de gara-
gem e um auditório para 170
pessoas. No primeiro andar há
um espaço de festas para 200
participantes, visando realiza-
ção de eventos científicos para
os médicos e palestras educa-
tivas para os moradores da re-
gião. A estrutura oferece cen-
tro de estudos, biblioteca e sa-
la de videoconferência. A lo-
calização é privilegiada, estra-
tegicamente próxima à facul-
dade, shopping e hospital.
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Valadares inaugura ‘Casa do Médico’

O presidente da AMGV, Roberto Carlos Machado, recebeu autoridades e
representantes das entidades médicas para a inauguração da nova sede 

Fotos: Pierry Aires
Neste mês de setembro, socie-

dades de especialidades desenvol-
veram campanhas de alerta e pro-
moção da saúde junto à popula-
ção, com apoio da Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG). 

No dia dez, a Associação Mi-
neira de Psiquiatria (AMP) realizou,
na Praça da Liberdade, em Belo
Horizonte, a caminhada do Dia
Mundial de Prevenção do Suicí-
dio/Setembro Amarelo. O evento
provocou a reflexão sobre o tema
e orientou a comunidade em rela-
ção a realidade no Brasil e no mun-
do. O prédio da AMMG foi ilumi-
nado de amarelo.

Para o psiquiatra Humberto
Corrêa, vice-presidente da AMP e
organizador da atividade, a pre-
venção e a discussão sobre o as-
sunto são muito importantes. “Nú-
meros da Organização Mundial da
Saúde mostram que 800 mil pes-
soas cometem suicídio todo ano e
para cada ato concretizado existi-
ram 20 tentativas frustradas.” Se-
gundo Corrêa, o Brasil é o oitavo
país com o maior número de ca-

sos, que cresce entre a população
jovem. “Trinta e dois brasileiros
morrem diariamente. Esperamos
conscientizar as pessoas e mudar
este quadro.” 

A Sociedade Mineira de Colo-
proctologia (SMCP) celebra o ‘Se-
tembro Verde’, em referência à
Campanha de Prevenção do Cân-
cer de Intestino. Segundo o presi-
dente da SMCP, Antônio Hilário

Freitas, este câncer é um dos poucos
que pode ser prevenido. Ele escla-
rece que se diagnosticado precoce-
mente a presença de nódulos intes-
tinais, os chamados pólipos, são re-
tirados, quebrando assim o ciclo da
doença em grande parte dos casos,
cerca de 75%. “A partir dos 50 anos,
orientamos o indivíduo a procurar
o coloproctologista.” 

No dia 13 de setembro, a So-

ciedade Mineira de Terapia Inten-
siva (Somiti) e a Associação Brasi-
leira de Medicina de Emergência
– Regional Minas Gerais (Abrame-
de MG) celebraram, com evento
no Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais (CRM MG), o Dia
Mundial da Sepse. A ação gratuita
reuniu profissionais e acadêmicos
da área de saúde. Mais de 300 pes-
soas se inscreveram. 

As entidades aderem à campa-
nha mundial com o objetivo de
alertar para a doença que causa
seis milhões de óbitos em todo o
mundo, a maioria deles passível de
prevenção. A gestora de qualidade
da Somiti e presidente da Abrame-
de MG, Maria Aparecida Braga, re-
força que a sepse não é um pro-
blema apenas de pacientes inter-
nados e, na maioria dos casos, é de
pessoas atendidas nos serviços de
urgência e emergência. “O trata-
mento adequado nas primeiras
seis horas tem clara implicação no
prognóstico e na sobrevida dos in-
divíduos, por isso precisamos pro-
pagar a informação.”

Caminhada na Praça da Liberdade chamou atenção para o Dia Mundial de
Prevenção do Suicídio/Setembro Amarelo

Clóvis Campos



  

O que estou lendo

“O livro traz reflexões
como os ideais do pai de
meia-idade, a vida da idosa
de 104 anos e o estilo de
ser do menino de 11 anos.
É interessante avaliar a ma-
neira sutil como ocorre a
fusão de histórias de per-
sonagens tão diferentes en-

tre si. Leitura recomendada!”

Fotos: Clóvis Campos

“Na Inglaterra, medie-
val, em um ambiente de
poder, conspiração, e ga-
nância, regido por clérigos,
reis e cavaleiros, nasce um
amor verdadeiro. Numa re-
construção histórica apai-
xonante e minuciosa, sen-
timentos de paixão e me-

do se misturam nessa grande aventura. ”

Durante o mês de se-
tembro, o Espaço Cultural
Otto Cirne abriga paisa-
gens mineiras. Com a ex-
posição ‘Oh, Minas Ge-
rais’, o artista plástico Jud-
son Oliveira revela, em te-
las na técnica óleo sobre
tela, todo o seu apreço
pelo estado onde nasceu.

Parafraseando o hino
não oficial de Minas Ge-
rais (MG), o título da mos-
tra, segundo Oliveira, tra-
duz o seu gosto pela na-
tureza dos mais de 800 municípios mineiros:
“Transformo em pintura aquilo que vejo em
fotos e com os meus próprios olhos”, conta.

Nas artes, o termo ‘pintura de paisagem’
é utilizado para representar cenas da natu-
reza como árvores, florestas, montanhas, rios,
vales, entre outros. Tradicionalmente, arte de
paisagens retrata a superfície da Terra, no en-
tanto pode trazer outros elementos, depen-
dendo da inspiração do pintor. 

De acordo com registros da história da
arte, cabe outra definição: “Gênero pictórico,
cujas origens remontam aos planos secun-
dários de retábulos e miniaturas medievais,
de paisagens, se afirmou como especialização
artística no século XVII”. Pintar paisagem che-
gou a ocupar o penúltimo lugar como ativi-
dade de renome, perdendo somente para
‘natureza morta’.

Judson Oliveira considera que a perfeição
da natureza é o seu maior motivo para com-
por as suas peças. “O meio ambiente é ins-
pirador e me desperta o sentimento de pas-
sá-lo para a tela”, reflete. Autodidata, seu gos-
to pelo universo artístico surgiu na adoles-
cência e, de lá pra cá, já são mais de 30 anos
dedicados à pintura. 

Ele explica não ter estudado formalmen-
te, embora acredite que sua obra se encaixe
no estilo acadêmico clássico, do mesmo seg-
mento do pintor mineiro Edgar Valter. “O
único professor que tive foi o também pintor
mineiro Cláudio Vinícius que, sem cobrar pe-
la aula, sempre deu dicas valiosas. Aprimorei
meu trabalho desta forma ”, esclarece. 

Natural de Resplendor (MG) e morando
em Belo Horizonte, produz em ateliê dentro
de sua própria residência. “Prefiro pintar em
casa e na parte da manhã, pois estou descan-
sado, inspirado e tranquilo, o que favorece
muito o processo de criação.” Ele já partici-
pou de exposições no Banco Central, em BH,
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) e está, pela primeira vez, na Asso-
ciação Médica de Minas Gerais (AMMG). 

‘Oh, Minas Gerais’ fica exposta até o final
do mês de setembro, de 8h às 21h, de segun-
da 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 mé-
dicos 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.

‘Portais’ 

Um conjunto de paisagens naturais dos
Estados Unidos formou a exposição do mês
de agosto: ‘Portais’! Renato Gontijo reuniu
imagens que fotografou, no período em que
viveu na América do Norte, e as revelou no
Espaço Cultural Otto Cirne. 

Fotos feitas nos parques de Los Angeles
(EUA) deram ao artista a experiência neces-
sária para realizar muitos trabalhos na área.
“A intenção foi mostrar o lado mais selvagem
dos Estados Unidos, para que as pessoas se
desvencilhem da ideia de que a região tem
somente imensos arranha céus.”

Gontijo conta que a exposição traduziu
os vários portais vivenciados por ele, que
transita entre o Brasil e os Estados Unidos.
“Endereços naturais na América como Yo-
semite National Park, Big Sur e Bryce Ca-
nyon National Park foram fotografados e
são uma forma de celebrar a apreciação e
profissionalismo adquiridos nesses anos de
estudos.”

Ele também se inspira em paisagens ur-
banas e admira os fotógrafos Ansel Adams
e Sebastião Salgado, respectivamente, nor-
te-americano e brasileiro. Segundo o fotó-
grafo, as técnicas aprendidas na faculdade,
aliadas à sua sensibilidade, compartilham
com o público a essência de cada lugar que
imortalizou em foto. 

Nos dias 18 e 19 de outubro, no Teatro Oro-
mar Moreira, na sede da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), profissionais de medicina
do estado serão agraciados durante a ‘Semana
do Médico 2017’. No dia 18, às 20h, recebem as
honras os ‘Jubilados de Ouro’, médicos que com-
pletam 50 anos de formados em 2017, pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais (FM UFMG) e Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG). 

Uma valorização pelas cinco décadas em
prol do bem-estar de seus pacientes, na área da
docência e de inúmeras atividades científicas. A
emoção toma conta dos familiares que acom-
panharam o esforço de seus entes queridos para
dar o melhor não só a quem juraram honrar, os
pacientes, como também a todos que vivencia-
ram a luta diária para o exercício da medicina. 

Dia 19, às 20h, serão agraciados os ‘Médicos
Mineiros em Destaque’ e ‘Personalidade Médica
Mineira’. Serão apresentadas as personalidades
médicas nas atividades: Científica, Clínica, Do-
cente, Saúde Pública e Associativa/Defesa Pro-
fissional, indicadas pelas principais entidades
de saúde do estado. Nesta mesma data, serão
homenageados os médicos do interior de Minas
Gerais que se destacaram pelo trabalho reali-
zado junto à comunidade científica e/ou na as-
sistência à população. Em clima de alegria e

grande emoção, familiares, colegas e autorida-
des brindam neste dia, os nomes de especialistas
que fazem parte da história da medicina em
Minas Gerais e suas respectivas regiões. 

Fechando as comemorações, no dia 21 de
outubro, às 20h, acontece a posse da nova di-
retoria da AMMG, para o período de
2017/2020, eleita por aclamação e única ins-
crita para o pleito. 

Para a presidente eleita, Maria Inês de Miran-
da Lima, os desafios são muitos na nova gestão.
“O maior deles é estimular o médico a participar

mais na defesa dos interesses da classe. O mo-
mento é crítico, existe uma campanha de des-
valorização dos profissionais da medicina. Sem
deixar de falar no grande número de faculdades,
muitas vezes abertas sem o menor critério, falta
de comprometimento do mercado de trabalho
e judicialização da medicina”, reforçou Lima. 

A lista completa com os nomes dos agra-
ciados e outros detalhes da programação po-
dem ser obtidos pelo telefone (31) 3241 1608
ou pelo e-mail comunicacao@ammgmail.org.br.
Mais informações: www.ammg.org.br. 

‘Otto Cirne’ abriga
paisagens mineiras João Guilherme

Pinto de Oliveira 
Estudante de medicina

Um menino em um milhão

Monica Wood (Editora 

Arqueiro)

Lúcia Maria
Amorim Fenelon 
Cardiologista

Mundo Sem Fim 

Ken Follett (Editora Rocco)
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Reprodução

Regina Teresa 
Pimenta dos Reis 
Pediatra

Quem ama não adoece

Marco Aurélio Dias da Silva 

(Editora Best Seller)
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SEMANA DO MÉDICO

“A obra traz reflexões acer-
ca do estreitamento da relação
médico paciente através do to-
que, do olho no olho, e da es-
cuta além do real sentido das
palavras. E vem provar
que o amor, como um
estado de espírito e
de paz interior, é
capaz de pre-
venir e curar
doenças.”

Cerimônia reúne grandes nomes

Cerimônias em todos os anos mantêm teatro lotado e repleto de emoções durante as homenagens

Clóvis Campos

Responsável Técnico: Sebastião M. Zanforlin - CRM: 57727SP



Remetente: Associação Médica de Minas Gerais - Av. João Pinheiro, 161 - Centro - CEP 30130-180 -  Belo Horizonte - MG
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A edição de setembro do pro-
jeto ‘Terça Cultural’, do dia 19 de
setembro, trouxe à Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG) o
cantor e compositor Cacá Lucena.
O artista executou o melhor da
Música Popular Brasileira (MPB) e
sucessos internacionais. Com o
show ‘Fogo e Ar’, ele se apresentou
com banda e contou com a parti-
cipação especial da cantora Fer-
nanda Lucena.

Mineiro de Joaíma (MG), Luce-
na tem carreira sólida e desde o
começo da década de 80 lança dis-
cos. Já são seis obras e a última, ho-
mônima ao show, segundo ele, traz
questões sociais e temas místicos
ligados à natureza. Em sua trajetó-
ria, contou com a participação de
nomes consagrados como Lô Bor-
ges, Tadeu Franco, Paulinho Pedra
Azul, Sérgio Moreira, Pereira da
Viola, Dércio Marques, Mozart
Mello, dentre outros.

“As composições de meu mais
recente CD foram elaboradas ao
longo dos últimos sete anos, a par-
tir da percepção dos rumos que a

humanidade vem dando às suas
relações sociais e afetivas e ao
meio ambiente”, explica Cacá Lu-
cena. Sua apresentação teve, na
maioria, canções autorais, que le-
varam ao público toda a sua essên-

cia e mineiridade. Ele acredita que
o maior diferencial da MPB está no
“jeito de fazer” do artista brasileiro,
que ele chama de “unidade da mis-
tura”, concebendo sem xenofobia
a diversidade cultural do mundo,

em um país que se consolida cul-
turalmente pela capacidade do seu
artista em absorver e processar in-
formações. 

O cantor revela que as grava-
ções foram realizadas sem nenhu-
ma preocupação com compromis-
sos que não fossem a valorização
artística da composição, como as
cores e os contornos que cada
som poderia agregar às músicas.
“Apesar do direcionamento que
eu dava aos arranjos, todos os mú-
sicos tiveram liberdade na execu-
ção dos instrumentos e contribuí-
ram de maneira brilhante para for-
matação dos mesmos”, acrescenta.  

As apresentações do ‘Terça
Cultural’ são gratuitas e direciona-
das a médicos e a população em
geral. O projeto é uma iniciativa
da diretoria científica da AMMG e
abre mais um espaço para discus-
sões que vão além da medicina e
oferece temas que transitam por
diversas formas da arte. Participe
das próximas edições. Saiba mais
pelo telefone (31) 3247 1619 ou
tercacultural@ammgmail.org.br.

MPB dá o tom do projeto ‘Terça Cultural’ 
Daniel Lucena

Cacá Lucena tem carreira sólida e desde o começo da década de 80 lança discos


