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AMMG adere à
plataforma virtual
O Workplace by Facebook chega à Associação Médica de Minas
Gerais. Trata-se de uma versão profissional da rede social
criada por Mark Zuckerberg. Lançada em dezembro na
entidade, a ferramenta pode mudar a maneira como os médicos
se comunicam, pelo telefone celular e outros meios digitais.
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ENSINO

Ética é base de curso para acadêmicos
A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) recebeu acadêmicos de diversas instituições de ensino, dia dez de novembro, para o ‘I
Curso de Ética Médica para Estudantes de Medicina’. O evento é
uma parceria da entidade com o
Conselho Regional de Medicina de
Minas Gerais (CRM MG) e apoio
da Sociedade de Acadêmicos de
Medicina de Minas Gerais (Sammg).
As vagas foram preenchidas no primeiro dia das inscrições.
O secretário geral da AMMG,
Gabriel de Almeida Silva Júnior, deu
as boas-vindas aos presentes e ressaltou a importância do encontro
na valorização do tema e a participação dos alunos na vida associativa. Ele destacou o trabalho realizado pela Sammg, que hoje representa 1.800 sócios da instituição.
O coordenador do curso e
conselheiro do CRM MG, Vitor
Hugo de Melo, falou que a atividade amplia as ações do Conselho
para as instituições educacionais e
seus alunos, que puderam aliar conhecimento à pontuação no seu
currículo, visando concurso junto
à Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais
(Aremg MG), além de “acender a
chama dos princípios éticos da medicina”. Melo explicou que este é
o primeiro curso desenvolvido em
Minas Gerais para este público.
“Por Lei, o Conselho tem que se relacionar apenas com os médicos.
Há uma série de restrições do ponto de vista legal na transmissão do
conhecimento. Mediante nossa
participação na elaboração do Código de Ética dos Estudantes de
Medicina, percebemos a oportunidade de interagirmos mais com
os alunos e junto à Associação Médica aceitamos esta missão. Temos
uma comissão de integração com
as faculdades e promovemos even-

Arnaldo Athayde

Representantes das entidades médicas ressaltaram a importância do ensino da ética durante todo o curso de medicina

tos envolvendo os coordenadores
de ensino das escolas, residentes e
estudantes, buscando também esta
aproximação.”
Sobre a pontuação no concurso, Melo acrescenta que embora
0,3 pareça pouco, 0,1 faz a diferença na hora do resultado, que é eliminatório. O curso foi oferecido
apenas para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas existe
a intenção de estender a iniciativa
para o interior do estado, em parceria com as filiadas da AMMG.
O secretário geral do Conselho
Federal de Medicina (CFM), Henrique Batista, prestigiou a iniciativa.
“A ética é o fundamento básico e
cada vez mais é solicitado para balizar os relacionamentos. É conveniente que no momento em que o
futuro profissional se capacita com
fundamentos técnicos e científicos,
ele tenha um norteamento da ética
para se tornar um médico integral.”
Para Batista, o CRM MG é pioneiro

nesta área, desenvolvendo atividades para o jovem médico e, agora,
com os estudantes. A conselheira
do Conselho, Cláudia Navarro, destacou que a entidade busca trabalhar na prevenção e na orientação
e que o curso é uma forma de suprir a deficiência das escolas, em
relação ao conteúdo ética.
Os temas foram escolhidos a
partir de uma visão ampla do Código de Ética Médica, priorizando
alguns assuntos mais recorrentes
nas denúncias que chegam ao Conselho. Existe um percentual de 40%
a 50% de acusações que envolvem
determinadas inconsistências no
exercício da medicina, incluindo a
relação médico e paciente, negligência, imprudência, imperícia, sigilo e utilização de mídias sociais.
“A formação ética dos estudantes
de medicina em Minas e no Brasil
é fraca, os currículos têm disciplinas
pontuais, por exemplo: 30 horas
de carga horária no sexto período

ou 60 horas no sétimo. Compreendemos que esta orientação tem
que ocorrer durante todo o desenvolvimento do curso. Essa deficiência é grave e isso faz com que aumentem as denúncias no Conselho
e no Ministério Público, envolvendo
o jovem médico”, conclui Melo.
O presidente do CRM MG e vice-presidente da AMMG, Fábio
Augusto de Castro Guerra, reafirma a relevância da iniciativa como
uma oportunidade de abordagem
além da parte técnica e da tecnologia, tão valorizada hoje na medicina. “A discussão da ética na formação é fundamental. O curso cria
a oportunidade de discutir as relações pessoais, trazendo para o estudante uma reflexão sobre os pilares que vão nortear sua carreira,
envolvendo a essência da medicina
que é o humanismo e a aproximação com seus pacientes.” Guerra
adiantou, ainda, que novos cursos
já estão previstos para 2018.

Governo proíbe abertura de escolas
O Ministério da Educação
(MEC) irá proibir a criação de novas escolas de medicina no país por
um prazo de cinco anos. A notícia
foi divulgada dia 17 de novembro.
Até o fechamento desta edição, o
decreto não foi assinado pelo presidente da República. A medida
atende um dos pleitos da Associação Médica Brasileira (AMB), com

apoio de suas Federadas. O ministro Mendonça Filho (DEM-PE) declarou que “há um clamor dos profissionais de medicina para que se
suspenda por um período determinado a abertura de novas faculdades, em nome da preservação da
qualidade do ensino”.
O presidente da AMB, Lincoln
Lopes Ferreira, contou que o objeti-

vo é solucionar um problema grave.
“Médicos mal formados são mais
inseguros, solicitam exames desnecessários, não utilizam os tratamentos apropriados, não seguem os protocolos corretos, aumentando o
tempo de internação dos pacientes
e de intervenção médica sem real
necessidade. Sobrecarregam o sistema de saúde, principalmente o pú-

blico, que carece de mecanismos de
gestão, precarizam a prevenção dos
agravos e, pior, colocam em risco a
vida dos brasileiros”, alertou Ferreira.
Ele avalia que também é necessário
resolver a situação das faculdades
já abertas nos últimos anos e que estão operando sem as condições
adequadas para a formação de profissionais competentes.
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Cartas
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Classiméd

APARTAMENTO
Vendo apartamento de três quartos, suíte, sala ampla,
partes frias em granito, DCE, no bairro Cidade Jardim,
em rua plana e próximo ao comércio. São dois apartamentos por andar, elevador, prédio revestido, hall decorado, alarme, sistema interno de TV, uma vaga de
garagem demarcada. Unidade localizada no 6º andar.
Contato: Dr. Breno de Mello, (31) 99956 6742.
APARTAMENTO II
Alugo apartamento no bairro Jaraguá, quase em frente
à portaria principal da UFMG. Três quartos, 80m², com
duas vagas cobertas de garagem. Já montado, com armários, rouparia, box, chuveiro, espelhos e lustres.
Prédio com lazer e pomar. Contato: Dr. Rogério de Almeida Tárcia, (31) 3234 1441 / (31) 99103 7904.
APARTAMENTO III
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.

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.

GENTE NOVA
Marcela Correa Andrade
Marcela Rezende Salles
Marcela Sá Bernardes
Marcella Maria Soares Mello
Marcelo Andrade Starling
Marcelo de Souza Grossi Filho
Marcelo Geraldo Alves Junior
Márcia Fernanda Pereira Coutinho
Márcio Kyujiro Muraoka
Marco Antônio Marques Felix Filho
Marco Túlio Russo Moreira Moura
Marcos Tadeu Caires Lopes
Marcus Vinícius de Pádua Netto
Maria Alice Lopes Rodrigues
Maria Alice Soares Silveira Cardoso
Maria Beatriz Assumpção Mourão
Maria do Carmo Nogueira de Castro
Maria Emília Costa Ferreira
Maria Gabriela Pimentel Gomes
Maria Luiza Rodrigues Laguardia
Mariana Campos Linhares
Mariana Lívia de Ávila Nunes
Mariana Matos Frossard
Mariana Moreira Moraes Alves
Mariana Moreira Soares de Sá
Mariana Morena Santos Moreira
Mariana Ribeiro Martins de Alvarenga
Mariana Rodrigues de Souza Gomes
Marilia Carolina Pinto Fernandes
Marilia Celeste Matos Druczkoski
Marília Fontenelle e Silva
Marina Coelho Argolo
Marina Fonseca Neves Pontes
Marina Gross Gomes
Marina Maromba Campos
Marina Pena Mello
Marlus Bevilaqua Lacerda
Mateus Aguilar de Oliveira
Matheus Andrade Macedo
Matheus de Oliveira Monteiro
Matheus Henrique Carvalho Ribeiro
Matheus Lima Machado
Matheus Pertence de Sousa e Silva
Maurício Ramos Pinheiro

SALA
Alugo sala montada, decorada, com ar condicionado,
secretária, internet (wi-fi) e sala de curativo anexa. Localizada há um quarteirão do Pátio Savassi. Contato:
Dr. Edmund Ahouagi: (31) 3226 3306.
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
131 novos associados:
Mayra Rabelo Campos
Mellina Bellico Moreira
Michelle Andreata Souza Moura
Millane Vieira Santos
Mirielle Nogueira Martins
Monara Quirino da Silva
Morgana Alves Pelegrini
Murilo Carvalho Angelo
Myrian Goulart Caldas
Natália Karine Inácio Mota
Natália Oliveira Marques
Natália Panisyak
Natália Saldanha Gouvea Santos
Natália Silva Dias
Natália Teixiera Gonçalves
Natanael Lourenço Mota
Natashy Homaidan
Nathália Marya Xavier Couto
Nayara Carolina Santos Dourado
Nayara Moreira da Cunha
Nildany Reis e Brito
Nívia Aparecida de Souza
Olavo Dias Júnior
Ondina Maria de Andrada Couto
Osias de Magalhães
Paola Assunção Mendes
Patrícia Brandão Reche
Patrícia Liz Terenzi Cunha
Patrick Dulff Lobo de Araújo
Paula Grego da Gama Ferreira
Paula Moraes Alves
Paula Natasha Ribeiro Jonas de Faria
Paula Pinto Coelho Assis
Paula Rezende Teixeira
Paula Siqueira Lima
Paulo Augusto Lisboa Mota
Paulo César Tostes de Campos Júnior
Paulo Eduardo Emanuel Rabelo
Paulo Martins Silva Júnior
Pedro Barbosa de Oliveira Neto
Pedro Braccini Pereira
Pedro Henrique Costa Silva
Pedro Henrique Piauilino Benvindo
Pedro Polastri Lima Peixoto

Petrus Luiz Andrade Teixeira
Philippe Souza Diniz
Poliana da Silva Gomes
Pollyanna Antônia Suarte Vitor
Pollyanna Rocha Moreira
Pollyanne Cristina Cezar Santos
Polyana Aparecida Diniz
Priscila Cordeiro Valadares
Priscila Ferreira Franca
Priscila Lane Machado Jorge
Rachel Melillo Ribeiro
Rachel Santos Nery
Rafael Bueno de Andrade
Rafael de Barros Gomes
Rafael de Freitas Oliveira
Rafael Guedes Maciel
Rafaela Rocha Mota
Raisa Cristina Teodoro da Silva
Ramail Santos Pouzas
Raquel Alves Arruda
Raquel Ferreira Araujo
Raquel Ferreira Nogueira
Raquel Habibe Costa da Silva
Rayssa Tuana Lourenço Nascimento
Renata Alvim Mendes
Renata Correa de Camargo
Renata Filgueiras Moreira
Renata Martins Morais
Renata Raia Gravina
Renato Dumba Monteiro de Castro
Reubem Araújo Godinho
Rhawson Lopes Tonelo
Riane Axer Borges Gomes
Ricardo Luciano Dias e Meireles
Rinara Grossi Rocha
Rita de Cássia Melo Rabelo
Rodolfo Caldas Ramos da Silva
Rodrigo Carlos da Silva
Rodrigo Vieira Gomes
Rodrigo Volpon Quatio
Rômulo Eduardo Oliveira Gonçalves
Rômulo Santana
Rosana Rocon Siqueira
*Filiados entre 7 de setembro de 2016 e 17 de abril de 2017

Dezembro 2017/Janeiro 2018 • Página 5

OPINIÃO
Ao leitor
A nova diretoria da Associação da Médica de Minas
Gerais agradece a confiança
na gestão iniciada em 2017,
renovando os votos de saúde,
sucesso e de um 2018 produtivo a todos, incluindo familiares e amigos.
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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
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realizados por terceiros em suas dependências.

Editorial

Luciana Costa*

Um novo ambiente
para trabalhar
A velocidade das tecnologias e a quantidade
de novas informações têm avançado a cada instante. Como não podemos parar, mantenho-me
atenta ao novo mundo e apresento, com muito
orgulho, o Workplace: plataforma desenvolvida
pelo Facebook, que migra e amplia para uma rede social o universo corporativo!
O trabalho para trazer a novidade à Associação Médica de Minas Gerais começou mesmo
antes do lançamento oficial, em novembro. Estudei a ferramenta e suas possibilidades, perguntei,
argumentei e busquei soluções para que pudéssemos adequar ao meio médico algo que nos permita vivenciar a evolução que insiste em ser veloz.
Acompanhar esse ritmo acelerado torna-se
ainda mais difícil diante dos avanços tecnológicos
e dos meios de comunicação. Manter-se atualizado, principalmente na área de atuação, é um
importante desafio para a carreira profissional
de qualquer um. Neste turbilhão, por vezes é tarefa árdua conciliar o trabalho com atualização
profissional. Pensando nisto, nada melhor do que
seguir tendências mundiais, como é o caso do
Workplace. No mundo, atualmente, mais de 30
mil empresas já utilizam! Não poderíamos privar
a medicina de tal façanha. A Sociedade Brasileira
de Neurologia, seguida pelo Colégio Brasileiro
de Radiologia, abriu as portas para que a classe
médica visse o potencial que temos em mãos.
Agora, amplio para as sociedades de especialidades em Minas Gerais uma gama de vantagens
da união virtual.
Trata-se de um ambiente seguro para a discussão de casos clínicos, com a possibilidade de

POSITIVO

Aids
Os casos de Aids estão em queda
no Brasil. Em 2016, foram registrados
38.090 pacientes com a doença, 7,7%
a menos do que em 2014, quando foram notificados 41.279 ocorrências. O
Ministério da Saúde (MS) apresentou
os dados em 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a Aids.

DIU

Clóvis Campos
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postar arquivos de relevância científica e ainda
levar o serviço da Biblioteca Virtual da AMMG
aos interessados em buscar conhecimento em
publicações brasileiras e de outros países. Destaco a integração entre os médicos com a Associação Médica, com a sua própria especialidade e com as demais por meio de grupos. A
organização por grupo de interesse é a alma do
Workplace, pois facilita o diálogo e a troca de
ideias e experiências entre os profissionais que
fazem parte da rede. Sem falar que é possível
apresentar eventos em tempo real, que ficam
disponíveis para serem assistidos por demanda.
Com recursos que soam familiares aos olhos
dos internautas natos, mesmo quem não tem
intimidade com a rede social pode e deve aderir.
Que façamos desse novo espaço um ambiente
no qual possamos conectar, comunicar e colaborar em temas diversos.
*Diretora Científica Adjunta da Associação
Médica de Minas Gerais

ue

Em destaq

Túlio Costa

Desde dezembro, o MS ampliou o
acesso ao contraceptivo dispositivo intrauterino (DIU) no Sistema Único de Saúde
(SUS). O DIU de cobre será disponibilizado nos estados, municípios e o Distrito
Federal (DF) para anticoncepção pós-parto ou pós-abortamento imediatos.

Vacinas
O Governo Federal, a partir de dezembro, zerou temporariamente as alíquotas do Imposto de Importação de
vacinas contra o HPV, hepatite A e ainda
para a tríplice bacteriana acelular do
adulto (difteria, tétano e coqueluche).
O motivo é o desabastecimento no
mercado brasileiro.

NEGATIVO

Cirurgias
Levantamento do Conselho Federal
de Medicina (CFM) aponta que pelo
menos 904 mil cirurgias eletivas estão
pendentes no Sistema Único de Saúde
(SUS). O estudo, divulgado no começo
de dezembro, mostra que cerca de 746
procedimetnos são aguardados há mais
de dez anos.

Febre amarela
A Secretaria de Estado de Saúde
(SES) confirmou, em dezembro, que os
macacos do Parque das Mangabeiras,
em Belo Horizonte, morreram por febre
amarela. Há risco para a população! A
recomendação da vacina continua em
todo o estado. Nos postos dos SUS ainda há 1,4 mil de doses à disposição.

Febre amarela II

Dia 30 de novembro, a presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Maria Inês de
Miranda Lima, recebeu os médicos Erickson Gontijo, Júlio Guerra, Júlio Xavier e Rodrigo Pizzini
(esq. p/dir.), lideranças envolvidas com as questões da categoria e trajetórias que reúnem atuações à
frente da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (Sammg) e Assocciaçao Mineira
de Médicos Residentes (Amimer). O objetivo é ouvir e desenvolver ações para atender às
necessidades dos jovens médicos, incluindo a criação de um departamento que possa congregar
estes profissionais, estimulando debates, reflexões, educação continuada e apoio associativo.

Em 2017, 585 casos de febre amarela foram confirmados no estado, segundo dados da SES. Desses, 379 foram
curados e 206 morreram. Consideram
confirmados os casos com exame positivo para febre amarela; negativo para
dengue; e exames complementares que
caracterizam disfunção renal/hepática.
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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.

No caso de acusação não comprovada,
como fica a reparação dos danos
causados ao acusado do ponto de vista
legal? O médico pode processar o
paciente?
Se o paciente ou seus familiares promovem excessos, ou seja, praticam atos que configurem calúnia,
injúria ou difamação, o médico poderá processá-los
criminalmente e/ou exigir indenização por danos
morais e materiais que porventura tenha sofrido. Em
princípio, a pessoa que sentir ofendida pode buscar
amparo no Judiciário. Deve-se, no entanto, analisar
o risco benefício, pois o processo em si, pelo Direito
brasileiro, como regra, não gera danos morais. E, enquanto o paciente normalmente está sob o pálio da
justiça gratuita, o médico fica sujeito a pagamento
de custas e honorários de sucumbência. Hoje, com
os Juizados Especiais, qualquer cidadão pode ajuizar
por termo de ação indenizatória sem advogado, se
o valor pleiteado for até 40 salários mínimos. Nesses
casos, não há custas processuais, nem honorários
de sucumbência em primeira instância. Pode ser, portanto, um caminho para o profissional também exercer seu direito.

Um médico de plantão pode se negar a
atender ocorrência de outra
especialidade?
O médico de plantão não pode recusar o atendimento a qualquer paciente. Sugerimos que, após
constatação de que o enfermo necessita de cuidado
especializado, impossível de ser obtido no local do
atendimento, que se faça encaminhamento objetivo, por escrito, a um hospital com mais condições,
dando detalhes aos familiares e/ou responsáveis.
Se existir condições para assistência, aconselhamos
que o plantonista solicite interconsulta com especialista. No caso de o plantonista alegar não dominar tal especialidade, estará sujeito a responder
pelo crime de omissão de socorro, pois a legislação
considera o médico capaz de trabalhar em qualquer área da medicina, não existindo fundamento
para a recusa.

Em caso de atendimento a paciente com
risco de morte, é obrigatório comunicar
familiares ou responsáveis?
É importante tentar comunicar familiares e/ou
responsáveis, mesmo sem permissão do paciente.
Tal fato deve ser anotado no prontuário e a chefia
imediata comunicada, especialmente, se no local
não houver condições de oferecer tratamentos que
possam vir a ser indicados.
4 Informações sobre a Comissão pelo telefone: (31)
32471600.
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Revista Médica promove
educação continuada
Reprodução

A Revista Médica de Minas Gerais
(RMMG) está agora sob a coordenação
do departamento Científico da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) e
da Biblioteca Virtual da AMMG (BV
AMMG). Como importante ferramenta
de divulgação científica, a RMMG contribui para a educação continuada com
a publicação de artigos originais, revisões,
atualizações terapêuticas, relatos de casos,
notas técnicas, comentários, pontos de
vista e imagens inéditas das especialidades
médicas e demais ciências da saúde. O novo formato online está disponível no endereço eletrônico www.rmmg.org.br e tem
atualização imediata.
À medida que chegam os artigos revisados eles são publicados. “Já estamos no
volume 27, que corresponde a toda produção de 2017. Adotamos a publicação
contínua de artigos, identificados pelo ‘elocation’, atributo que localiza o conteúdo
dentro de um fascículo, substituindo a paginação. Uma vez aprovados e editados,
os artigos são inseridos imediatamente,
sem a necessidade de completar o fascículo”, explica a coordenadora da Biblioteca, Miriam Carvalho. Ela lembra que,
desde julho de 2017, os manuscritos são
submetidos e gerenciados por meio do
sistema GNPapers.
Todo o conteúdo encaminhado à revista é submetido à avaliação e arbitragem
pelos pares (peer review), garantindo a qualidade e a imparcialidade na escolha dos
trabalhos a serem divulgados. A publicação
dos textos respeita a ordem cronológica
de recebimento.
O diretor científico da AMMG, Agnaldo Soares Lima, enfatiza que “a repaginação da RMMG envolve não apenas os processos de submissão, mas também a diver-
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sificação do quadro de revisores que, doravante, envolverá acadêmicos de todo o
estado de Minas Gerais. O processo de
avaliação será dinamizado, retornando
mais rapidamente aos autores a decisão
do corpo editorial da revista sobre os trabalhos submetidos”, esclarece o diretor.
A RMMG é direcionada aos médicos
e acadêmicos de medicina, orientados por
médicos, que podem divulgar seus trabalhos científicos. Carvalho conta que é desejável que as publicações sejam diversas
e autores internacionais são muito bemvindos. Ela acrescenta que é uma oportunidade para as sociedades de especialidades que podem utilizar o veículo para a
inserção de suplementos. Para os próximos meses já existem demandas da Sociedade de Anestesiologia de Minas Gerais
(Samg) e da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP). Informações: (31) 3247 1633.

Histórico e características
4 A RMMG foi criada em 1991, pela fusão das publicações Revista da Associação Médica

de Minas Gerais (1949-1986) e Anais da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) (1929-1987).
4 Encontra-se indexada nas bases de dados Lilacs - Literatura Latino-Americana e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde; Periódica - Índice de Revistas Latinoamericanas e Latindex - Sistema Regional de Información em Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe y Portugal. A publicação adota como padrão de normalização o Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals
(URM), do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Como submeter um manuscrito
1) Acesse o site www.rmmg.org
2) Na sessão ‘Submissão de Manuscritos’, leia atentamente as ‘Orientações para os Autores’
3) Ainda em ‘Submissão de Manuscritos’, clique em ‘GNPapers Submissão Online’
4) Faça o seu cadastro e siga as instruções do ‘Sistema’
5) Aguarde o parecer preliminar do ‘Comitê Editorial’

BV AMMG fecha acordo inédito
A Biblioteca Virtual da Associação Médica
de Minas Gerais (BV AMMG) passa a oferecer
os seus serviços para membros da Associação
Médica de Goiás (AMG). No dia 21 de novembro, as duas entidades celebraram o pioneiro Convênio de Cooperação Técnica que
viabiliza o acesso aos mais de sete mil títulos
em revistas de todas as especialidades. O secretário geral da AMMG, Gabriel de Almeida
Silva Júnior, e a coordenadora da Biblioteca,
Miriam Carvalho, estiveram presentes para oficializar a parceria.
Almeida afirmou que a Biblioteca Virtual
é uma ferramenta muito bem-sucedida, amadurecida em seus 20 anos de existência. “Trata-se de algo inédito em todo o sistema associativo nacional. Desta forma, é natural que
as demais filiadas da Associação Médica Brasileira, tendo conhecimento, nos procurem para firmar parcerias. A julgar pelas diversas manifestações que tenho ouvido pelo Brasil, Goiás
foi apenas o primeiro de uma série de estados
que estarão conosco partilhando do importante recurso.”
Para o presidente da AMG, José Umberto
Vaz de Siqueira, o convênio é uma grande conquista. “Um acordo praticamente de ‘pai para
filho’, tamanha generosidade da Associação
Médica de Minas Gerais. Somos gratos e sabemos que certamente rendará bons frutos.” O
secretário geral da AMMG ressaltou que a entidade está empenhada para que tudo deslanche. “Espero que vocês possam se apaixonar

Arquivo AMG

O presidente da AMG, José Umberto Vaz Siqueira, a coordenadora da BV AMMG, Miriam Carvalho, e o
secretário geral da AMMG, Gabriel de Almeida Silva Júnior, assinam contrato pioneiro

pelos serviços, assim como nós somos apaixonados”, declarou.
Carvalho explicou os benefícios oferecidos
aos médicos. “Possibilitamos aos associados aprimorar seus conhecimentos e consequentemente
utilizar o seu saber científico a favor do paciente.
Acompanhar toda a produção científica fica
complicado para o médico, principalmente, devido ao seu tempo de idas e vindas do consultório e também pelo custo que é alto.”
Hoje, a Biblioteca Virtual possui mais de três
milhões de artigos científicos gratuitos em sua
plataforma, tendo mais de sete mil títulos disponíveis em todas as especialidades médicas.

Além disto, a pesquisa bibliográfica é feita em
plataformas como Medline, Pubmed e Lilacs,
grandes referências das produções científicas
em todo o mundo.
Carvalho contou que o acesso à base de dados pode ser feito de casa, por qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. “Uma equipe
de bibliotecários fica à disposição para tirar as
dúvidas e auxiliar na busca dos melhores artigos
nos principais jornais e revistas científicas do
mundo por especialidade.” Para informações
sobre como fechar o convênio em outras federadas, ligue (31) 3247 1633 ou acesse www.bibliotecavirtual.org.br.

Encontro debate sobre hospitais filantrópicos
A presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Maria Inês de Miranda Lima, participou, nos dias 23 e 24 de novembro,
do ‘Encontro Federassantas 2017’. A apresentação de novas propostas para o enfrentamento
das dificuldades cotidianas dos hospitais filantrópicos, além da capacitação e atualização dos
profissionais que atuam à frente destas instituições, foram os temas debatidos.
O evento reuniu parlamentares, dirigentes
de instituições filantrópicas de todo o estado,
representantes de entidades de saúde mineiras,
palestrantes que são referência no setor de saúde do Brasil, e demais convidados. A presidente
da AMMG enfatizou a importância da parceria
com a Federassantas na discussão de propostas
que possam efetivamente impulsionar os hospitais que trabalham por meio da filantropia:
“Com a união de entidades de classe e do setor
de saúde teremos condições de alcançar mais
e melhores resultados”, afirmou.
Durante um dos paineis, parlamentares falaram sobre a falta de investimento do Governo Estadual na Saúde e consequentemente na
rede de hospitais filantrópicos de Minas. O deputado estadual e membro da Comissão de
Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Ge-

rais (ALMG), Antônio Jorge (PPS), destacou o
Projeto de Lei nº 4241/2017, elaborado pelos
membros da Comissão, que tem como objetivo limitar os restos a pagar do estado a 15%
do orçamento do exercício anual. Segundo
ele, a soma dos restos a pagar do estado de
Minas Gerais até o ano de 2016 é superior a
R$ 4,3 bilhões, valor próximo ao orçamento
anual, que é de R$ 5,3 bilhões.
A presidente da Federassantas, Kátia Rocha,
frisou que o objetivo é resguardar o recebimento

dos valores em aberto por parte do Governo
Estadual, assim como a manutenção da adimplência dos repasses realizados pelo estado junto
aos hospitais filantrópicos. Outra exigência é
que os recursos do Governo Federal sejam repassados diretamente ao Fundo Estadual de Saúde, a fim de promover o cumprimento da regra
constitucional de aplicação de 12% na saúde
pelo estado. “Essa é uma ação histórica e em
nome dos hospitais filantrópicos e da sociedade
mineira”, concluiu a presidente da Federassantas.

A presidente da Federassantas, Kátia Rocha, frisou que o objetivo é resguardar o recebimento dos
valores em aberto para os hospitais filantrôpicos por parte do Governo Estadual

Alex Ayala
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Benefícios são aprimorados para 2018
A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) oferece a seus associados uma gama de benefícios
em variados segmentos: saúde,
educação, economia, lazer e segurança. Para 2018, alguns serviços
foram aprimorados e novidades
estão a caminho.
A Biblioteca Virtual (BV AMMG)
teve seu site totalmente reformulado,
em 2017, e os usuários passaram a
contar com novas possibilidades que
incluem páginas exclusivas para as
especialidades e visualização no perfil do que é pesquisado pelos colegas
da área. A consultoria em eventos
garante mais proximidade com as
sociedades de especialidades e deve
ter uma grande demanda em 2018,
seguindo o aumento da procura do
ano passado.
A coordenadora do setor, Miriam Carvalho, ressalta que há uma
atividade intensa para a garantia da
educação continuada, agora reforçada com a vinda da Revista Médica de Minas Gerais (RMMG), desenvolvida pela Biblioteca, e adesão
dos membros colaboradores, que
são médicos de outros estados e
países que podem utilizar o serviço,
o que deve crescer ainda mais.
Também na área da disseminação científica está a plataforma
Workplace, que promete inúmeros
ganhos em produtividade, troca
de experiências e acesso às novidades da medicina. Uma aposta
do Setor Científico para a integração dos médicos em 2018 (veja
páginas 10 e 11).
Após sediar mais de 800 eventos em 2017, o Centro de Convenções e Eventos da AMMG (Cencon
AMMG) entra em 2018 com novas
campanhas e promoções para os
sócios da Associação. O objetivo é
fidelizar os clientes. “Com uma estrutura moderna, localização pri-

Daniela Colen

Especialistas participam de
feira no Salão Multimeios
Arnaldo Athayde

Profissionais da Biblioteca
Virtual realizam pesquisas e
integram eventos

vilegiada e tecnologia de ponta, o
Cencon está apto para receber os
mais variados tipos de encontros,
não só na área da saúde, mas também casamentos, feiras e cerimônias de diversos portes”, afirma a
coordenadora do setor, Thaís Salgado. Ela reforça que o departamento trabalha para atender às sociedades de especialidades e sócios
e que, além dos valores diferenciados daqueles praticados no mercado, pretende negociar e flexibilizar sempre que possível. “Aqui é
a casa do médico e estamos preparados para acolher eventos com
excelência para seu público, aliados
à marca da AMMG.” O setor abriga além de salão de festas, teatro,
auditórios, salas de conferências e
o Espaço Cultural Otto Cirne.
Aberto ao público, privilegia obras

de arte de autoria de associados e
seus dependentes.
O setor de Relacionamento
com o Associado é o responsável
por oferecer e indicar os benefícios
aos sócios, dentre eles, o plano de
saúde da Unimed, os convênios
com escolas/universidades, consultorias nas áreas jurídica e fiscal, serviços contábeis, como folha de pagamento e Livro Caixa, além dos
convênios de descontos em hotéis,
restaurantes, academia, idiomas,
contabilidade, comércio, dentre vários outros. “Para 2018, o foco será
na captação de serviços presentes
no dia a dia do médico, tanto profissional quanto pessoal, criando
referências para os associados.
Além das consultorias em assuntos
relacionados à previdência e INSS,
faturamento, passaporte e inter-

câmbio”, expõe a responsável pelo
departamento, Daniele Dias. Ela diz
que o objetivo da AMMG é inovar
as possibilidades para seus associados. “Eles trabalham muito e sugestões de lazer e preços diferenciados
são sempre bem-vindas. Assim como serviços que facilitam sua rotina
e de suas secretárias.” Dias acrescenta que sugestões de serviços e
indicações de empresas devem ser
encaminhadas, inclusive em outras
cidades do estado e do país. “Uma
forma de estender os benefícios para as filiadas e garantir ao médico
mais comodidade em diferentes locais onde ele possa estar. Nossa
função é entender essas necessidades e estabelecer parcerias. Estamos de portas abertas”, conclui.
A AMMG, por meio da Oregon
Seguros do Médico, viabiliza produtos especializados neste segmento. Além dos tradicionais seguros
de vida, automóvel, residencial e viagem, há uma crescente procura pela previdência privada. “Consideramos a principal maneira de uma
aposentadoria planejada e complementação de renda adequada”, avalia Zilmar Reis Lopes Barbosa, diretor da empresa. Ele ressalta a necessidade de um planejamento financeiro estendido aos mais jovens.
“No início da carreira, o médico,
muitas vezes, não pensa em se programar para exercer a função sem
problemas, bem como desconhece
as questões fiscais, nem se prepara
para afastamentos temporários ou
permanentes, que podem surgir. A
Oregon garante consultoria para
todos esses casos.” Barbosa alerta
para a reforma da previdência social, que vem gerando inseguranças
e dúvidas, especialmente nos funcionários dos serviços públicos.
“Nossa equipe está preparada para
orientá-los.”
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Comissões têm papel de destaque
A AMMG conta com a dedicação de médicos envolvidos com
os anseios da categoria e que participam ativamente das comissões
da entidade.
O diretor adjunto de Defesa
do Exercício Profissional para Assuntos Legislativos da AMMG,
Marcelo Versiani, explica que a
Comissão Estadual de Defesa do
Médico (CEDM) visa a prevenção,
orientação e apoio aos acusados
injustamente de erro no exercício
da profissão ou que tenham a sua
conduta médica questionada em
ações judiciais. “O principal papel
é contribuir para a promoção da
ética, o respeito aos pacientes e a
prevenção dos erros”, esclarece.
Em 2017 foram 72 atendimentos
e há 42 casos em andamento.
Segundo o advogado Fernando Mitraud, que integra a CEDM,
o trabalho realizado tem sido primordialmente a atuação em processos judiciais indenizatórios onde os pacientes e/ou familiares
acusam os médicos de ter-lhes causados danos. “O maior número de
processos está relacionado às especialidades de obstetrícia, cirurgia, clínica médica e ortopedia.” A
Comissão lançou o Guia Prático
de Defesa Profissional, disponível
nos sites das entidades, e assina coluna neste Jornal.
A Comissão Estadual de Honorários Médicos (CEHM) luta em
prol de melhorias para toda a classe.
Seus participantes estudam e analisam as questões referentes à remuneração profissional, compartilham
informações, contribuem com as
sociedades de especialidades nas
negociações e realizam o Fórum
Nacional sobre a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), espaço
que reúne especialistas para discussão de temáticas atuais da área.
De acordo com seu coordenador, o diretor de Defesa do Exercício Profissional da AMMG, Juraci
Gonçalves de Oliveira, a principal
ação do grupo, este ano, será estreitar sua relação com as sociedades de especialidades, a fim de otimizar os ganhos de toda a categoria, trabalhando as especificidades
de cada uma junto aos vários grupos da Saúde Suplementar. “Pretendemos trabalhar mais intensamente junto aos que atendem o

Túlio Costa

Comissão Estadual de Honorários Médicos reúne categoria em Fórum para discussão de temas atuais

Sistema Único de Saúde, a fim de
melhorar a remuneração dos que
trabalham no setor público, e vamos envolver, principalmente, as
Secretarias Municipais de Saúde.”
A AMMG conta, ainda, com
forte atuação da Comissão de
Controle do Tabagismo, Alcoolismo e Uso de outras Drogas da
AMMG (Contad - AMMG), que
promove campanhas de prevenção junto à comunidade lideradas
pela pneumologista Maria das Graças Rodrigues.
A Comissão Permanente de Segurança do Paciente, criada em
2016, visa a aplicabilidade do Programa Nacional de Segurança do
Paciente e maior participação dos
médicos. Respondem pela iniciativa o diretor da Sociedade Brasileira
de Clínica Médica – Regional Minas Gerais (SBCM MG), Breno Figueiredo Gomes, e o advogado
Ronaldo Behrens.
Amplo desempenho também
da Comissão de Ensino Médico,
coordenada pela diretora Financeira da AMMG, Maria Aparecida
Braga, que fomenta debates sobre
a formação profissional e as relações entre acadêmicos, entidades
de saúde e de ensino, e a Comissão
de Tanatologia e Cuidados Paliativos, com a promoção de eventos
e reuniões do Grupo de Atendimento aos Enlutados (GAL) da Sociedade de Tanatologia e Cuidados
Paliativos de Minas Gerais. Para saber mais sobre as comissões acesse: www.ammg.org.br

Clóvis Campos

A pneumologista Maria das Graças Rodrigues está à frente da Contad
AMMG, disseminando a prevenção ao tabagismo

Sócios têm descontos
na anuidade
Os médicos sócios da AMMG
têm desconto de 5% no pagamento integral da anuidade até 30 de
janeiro. A conveniência é para pagamentos em dinheiro, cheque à
vista, cartão de débito ou boleto
bancário. O associado pode optar
por parcelar o valor, sem juros e
sem os descontos, ou utilizar o cartão de crédito efetuando o pagamento pelo site, sem o desconto.
Em 2018, a anuidade é R$
670,00 para médicos da capital,
formados há mais de três anos, e
R$ 270,00 para médicos de outras
cidades de Minas, que também
contribuem para as afiliadas em

sua região. Para sócios de Belo
Horizonte com até três anos de
formatura o valor é de R$ 335,00.
Residentes e profissionais não
médicos pagam R$ 270,00. Recém-formados de todo o estado,
filiados no primeiro ano de formado, têm isenção da primeira
anuidade neste período.
Quem não recebeu o boleto
bancário ou prefere fazer o pagamento por meio de cartão de crédito, deve entrar em contato com
a Central de Atendimento da
AMMG pelos telefones (31) 3247
1622 e 3247 1623 ou e-mail:
atendimento@ammgmail.org.br.

Página 10 • Dezembro 2017/Janeiro 2018

JORNAL DA
associação
médica

JORNAL DA
associação
médica

Dezembro 2017/Janeiro 2018 • Página 11

ESPECIAL

Aplicativo de comunicação corporativa do Facebook chega à AMMG
No dia 15 de dezembro, a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) lançou uma plataforma virtual social voltada para empresas,
trazida pelas mãos da diretora científica adjunta,
Luciana Costa. Workplace by Facebook é uma
versão profissional da rede social criada por
Mark Zuckerberg, que pretende colocar em contato todos os funcionários, no nosso caso, os
médicos, de uma empresa ou organização por
meio do telefone celular e outros meios digitais.
A novidade, que contou com pré-lançamento em 30 de novembro, está no ar e empolgou
os diretores da Casa e das sociedades de especialidades, que já estão participando ativamente.
De acordo com o diretor Workplace by Facebook, Julien Codorniou, a plataforma “tem a ambição de mudar a forma de trabalhar das empresas, de dar voz a todos, de oferecer aos participantes, inclusive aos que até então não tinham
um e-mail corporativo, as mesmas ferramentas
de comunicação que usam em sua vida privada”.
O serviço é independente do Facebook, embora funcione de forma similar, mas fechada e
restrita a convidados: também conta com um
mural, chat, transmissões ao vivo (Facebook Live), grupos, traduções automáticas e ligações
de voz e vídeo por Internet Protocolo (IP). Integrada ao sistema tecnológico de cada empresa, a ferramenta pode ser utilizada pelos sistemas operacionais iOS, Android ou por meio de
um navegador. Codorniou afirma que o serviço
é fácil de usar, não necessita nenhum tipo de
formação e melhora a produtividade empresarial ao simplificar a comunicação interna.

Túlio Costa

A diretora científica adjunta, Luciana Costa, decidiu pela implantação do Workplace na AMMG após as
experiências bem-sucedidas da SBN e do CBR

plos de casos clínicos e outras experiências ligadas à medicina”, avalia.
O presidente da SBN, Ronald Farias, conta
que adotaram a ideia há exatamente 12 meses e
que tem sido um sucesso: “Funciona como uma
Intranet e permite transparência na comunicação
da diretoria com os associados”. Para ele, o grande
trunfo que a ferramenta possui é a sistematização
dos assuntos médicos, por grupos de subespecialidades, ou qualquer outra forma de classificação, e a organização dos casos por ordem cronológica de postagens, permitindo uma fácil navegação. “Essas qualidades a tornam bastante superior em relação ao WhatsApp, aplicativo também muito utilizado para esse propósito.”
A diretora científica adjunta da AMMG acredita que organização por grupo de interesse é
No dia cinco de dezembro, foi oferecido um treinamento aos ‘Champions’ e diretores da
a alma do Workplace, pois facilita o diálogo
entidade. Por meio de um convite disparado pelo Setor de Informática da AMMG, os presentes
receberam um link para baixar o aplicativo no celular. O mesmo procedimento foi feito com os demais
e a troca de ideias e experiências entre os
associados, no dia 15 de dezembro, e, desde então, passaram a ter o perfil no Workplace.
profissionais que fazem parte da rede:
Segundo a gerente de Parcerias Estratégicas do Workplace by Facebook, Mayra Ebenau, que treinou
“Sem falar que vamos atuar em um amos participantes, ainda há empresas que trabalham de forma arcaica, e precisam se adaptar a um novo modo
biente seguro”, frisa. Costa destaca oude difundir as informações. “Associação Médica percebeu esta necessidade e a plataforma veio para facilitar
o acesso à informação.” Ela explicou que, além das funções conhecidas nas páginas pessoais do Facebook,
tras ações possíveis como postagem de
como chat, publicação de vídeos ao vivo, feed de notícias, entre outros, há diferentes modalidades de grupos:
artigos científicos, e-books, diretrizes
“A organização é feita de três modos: grupo abertos - visível a todos e qualquer pessoa pode participar; grupo
médicas, vídeos, divulgação de eventos,
fechado - quem não faz parte precisa solicitar permissão, embora consiga ver as publicações; grupo secreto
congressos
e links relacionados. “Tere- pode ser criado e destruído a qualquer momento e somente os participantes o enxergam dentro do aplicativo.”
mos a oportunidade de, literalmente,
Exemplos: Grupo aberto - AMMG News, no qual todos podem ver e colaborar. Grupo fechado - de cada especialidade. Grupo secreto - alguém cria, momentaneamente, para discutir um tema.
mudar a maneira como atuamos. As noEbenau comentou que o principal papel dos ‘Champions’ é fomentar o uso do aplicativo e que há
vidades tecnológicas não esperam, nós
condutas a serem seguidas: “O Champion deve fazer o ‘boca a boca’, estimulando a ativação da conta;
é quem temos que correr atrás.” A diretora
quebrar o gelo dentro da plataforma postando de maneira informal, para que os colegas se sintam
explica que na primeira fase as sociedades
confortáveis a fazer o mesmo; e manter-se ativo na rede. O que ele não deve, conforme ela.
de especialidades escolheram seus represené usar linguagem chula e não permitir postagem fora do tema tratado no grupo.
A diretora científica adjunta da AMMG, Luciana Costa, destaca que o ‘Champion’
tantes para estimularem o uso do Workplace
é fundamental para o sucesso da nova ferramenta. “É muito importante que
entre seus pares. Na linguagem virtual, estes são
tenhamos líderes que deem exemplo, produzam conteúdo e moticonsiderados os ‘Champions’ e terão também
vem a participação até que a plataforma ande sozinha.”
o papel de acompanhar o nível de participação
de sua especialidade.
Costa decidiu pela implantação do projeto
na AMMG após as experiências bem-sucedidas
da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN)
e do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR). “Fiquei encantada pela possibilidade de unir virtualmente a classe médica, em um mesmo espaço, minando grupos de e-mail e de WhatsApp.
No Workplace podemos discutir e repercutir
matérias do nosso interesse, ir além com exem-

Treinamento
dos ‘Champions’

Túlio Costa

Workplace
veio para ficar
A gerente de Parcerias Estratégicas do
Workplace by Facebook, Mayra Ebenau, considera o aplicativo uma tendência mundial no
meio corporativo. “A similaridade com uma
plataforma familiar é uma das grandes vantagens para as pessoas que usam o Workplace.
As empresas descobrem também como a colaboração no trabalho aumenta”, relata.
Para Ebenau, a ferramenta transcende o
“tornar as comunicações mais simples”, pois
inspira todas as pessoas da instituição a adotarem uma comunicação transparente, rápida, digital e ‘mobile’. “São mais de 30 mil empresas
usando em todo o mundo, em diferentes setores como tecnologia, varejo, serviços financeiros,
transportes, tecnologia, entre vários outros.”
Para a então presidente da Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais
(Sotamig), Beatriz Birchal, a novidade é fácil de
explorar e muito útil para compartilhar ideias:
“Gostei da interatividade entre os participantes
e acredito que será bastante utilizada para divulgar atividades, enviar artigos, publicar vídeos
educativos e para receber opiniões”.
O presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), Manoel de Souza Rocha, conta que
a sociedade de especialidade começou a utilizar
o serviço em junho de 2017, com grande adesão.
Ele avalia que o Workplace como ferramenta absolutamente democrática de compartilhamento
de conhecimentos e troca de experiências. “Todos os usuários cadastrados podem ler e publicar
assuntos que sejam de interesse da comunidade
médica, no nosso caso os radiologistas. Hoje alguns dos participantes com maior visibilidade
são colegas que não eram conhecidos, mas que
com publicações de qualidade passaram a ser
acompanhados por vários outros. Para nós que
trabalhamos com imagem, as funcionalidades
de usarmos vídeos e fotos são fundamentais.”

A presidente da Sotamig, Beatriz Brichal testa o aplicativo durante o pré-lançamento, no dia 30 de
novembro, na AMMG

De acordo com o presidente da Sociedade
Mineira de Cardiologia (SMC), Carlos Eduardo
de Souza Miranda, o que mais chamou a atenção é a interação, não apenas entre membros
da SMC, mas entre as demais especialidades médicas. “Facilitar a comunicação entre os médicos
de todo o estado é ampliar o acesso à educação
em medicina. Além disto, assuntos relacionados
à defesa profissional, bem como discutir melhorias nas condições de trabalho em um ambiente
apropriado, que reune apenas nossa categoria.”
Na opinião da presidente da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), Maria do Carmo Barros de Melo, o tipo de espaço ofertado pelo
Workplace vem crescendo a cada dia e o compartilhamento de informações e de conhecimento é relevante para todos os sócios da SMP.
“Trabalho há muitos anos com telessaúde e ensino à distância. A Pediatria tem uma área em
seu site com conteúdos de educação continua-

Nascimento da plataforma
O Facebook anunciou o Workplace em outubro de
2016. Hoje, após um ano, já conta com mais de 30
mil empresas em todo mundo e mais de um milhão
de grupos criados para ajudar as equipes a trabalharem
melhor juntas, conforme a gerente de Parcerias Estratégicas do Workplace by Facebook, Mayra Ebenau.
O Facebook trabalhou durante dois anos no desenvolvimento da plataforma, que pretende conectar
através do celular todos os empregados de uma
empresa, independentemente do cargo ocupado.
Ebenau diz que o sistema foi testado com clientes
reais em um ano, período durante o qual funcionou
sob o nome de ‘Facebook at Work’.
Os preços do serviço, em dólar norte-americano, são definidos em função do número de funcio-

nários das organizações: US$ 3 por usuário ativo
ao mês para empresas de até mil empregados, US$ 2
para as empresas de 1.001 a 10 mil funcionários,
e US$ 1 por usuário para as que tiverem mais de
10 mil profissionais.
As organizações sem fins lucrativos e as instituições educativas poderão utilizar o Workplace de
forma gratuita, como é o caso da AMMG, seguindo
as diretrizes específicas do Facebook. Segundo o
diretor do projeto Julien Codorniou, as tarifas são
“razoáveis” se for levado em conta que um e-mail
corporativo costuma custar US$ 6 ou US$ 7 por
empregado. A fatura mensal dependerá do nível de
uso: a empresa só pagará se seus empregados utilizarem a plataforma.

da e canais de comunicação com a comunidade em geral. Vejo que o aplicativo vai ampliar
essa oferta.”
“A plataforma irá se tornar em breve o
maior fórum de discussão de casos médicos
em todo o mundo”, prevê o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) Ronald Farias. Ele está certo de que, em um futuro
próximo, “haverá junto com o ‘Dr. Google’, um
novo profissional, o ‘Dr. Workplace’”. “O especialista que não entrar nessa, em um mundo
onde a tecnologia da informação está presente
em quase todas as nossas atividades, perderá,
sem dúvida, uma grande chance de contribuir
com o avanço da ciência”, conclui.
Os convites para adesão já foram encaminhados aos médicos mineiros. Basta entrar e
aproveitar de todas as funcionalidades. Caso
não tenha sido convidado, entre em contato
pelo e-mail comunicacao@ammg.org.br.
Yacsidy Damián

A gerente de Parcerias Estratégicas do Workplace
by Facebook, Mayra Ebenau, revela que, no mundo,
mais de 30 mil empresas já utilizam a plataforma
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Novo tratamento
Uma nova classe de drogas contra a enxaqueca
mostrou resultados promissores em dois estudos
publicados no dia 30 de novembro de 2017, no The
New England Journal of Medicine. Desenvolvidas na
forma de injeção, podem reduzir em até 50% o número de crises por mês, segundo pesquisas. Um dos
medicamentos produzidos, o Erubeme, pode ser
aprovado ainda no primeiro semestre de 2018 pelo
FDA, órgão que regula medicamento nos Estados
Unidos, e no segundo semestre pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no Brasil.

Cirurgia metabólica
O Conselho Federal de Medicina (CFM) reconheceu, no início de dezembro, por meio da Resolução
nº 2.172/2017, a cirurgia metabólica como opção terapêutica para pacientes portadores de diabetes mellitus
tipo 2. Além do índice de massa corpórea (IMC) entre 30 kg/m2 e 34,9 kg/m2, é preciso ter a idade mínima de 30 anos e máxima de 70 anos; diagnóstico
de diabetes tipo 2 há menos de dez anos; apresentar
refração comprovada ao tratamento clínico; e não
possuir contra-indicações para o procedimento cirúrgico proposto. O texto já está em vigor.

Vacina eficaz
Cientistas do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, referência mundial
para a área, anunciaram na primeira semana de dezembro, os resultados da fase dois - etapa avançada
de testes em humanos – de duas vacinas contra o vírus
Zika. Os produtos garantiram a imunidade de 60% a
100% dos voluntários, dependendo do imunizante, da
dose e do modo de aplicação. A notícia era aguardada
há mais de dois anos, quando surgiram os primeiros
casos da doença. Ainda não há previsão para comercialização de nenhuma vacina que proteja do mal.

Morte encefálica
O CFM divulgou no dia 12 de dezembro, a atualização dos critérios para a definição de morte encefálica, que agora poderá ser diagnosticada por mais
especialistas, além no neurologista. A resolução nº
2.173/2017 substitui a de nº 1.480/97. Ela estabelece
que os procedimentos para a determinação do fato
devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentam coma não perceptivo, ausência de reatividade
supraespinhal e apneia persistente. Outros quesitos
podem ser vistos no site: www.portalmedico.org.br.

Doença de Huntington
Testada em humanos, uma droga desenvolvida na
University College London, no Reino Unido, conseguiu
retardar a progressão da doença de Huntington, condição hereditária que leva as células nervosas do cérebro
a se romperem, causando danos cognitivos e motores
irreversíveis. O novo tratamento se baseia em uma droga chamada Ionis-HTTRx, que impede o gene de dar
o comando para a produção da proteína. Os resultados
do teste ainda não foram publicados em um periódico.
O artigo científico será finalizado em 2018.
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Fertilização e inseminação
têm regras atualizadas

Muda protocolo de
tratamento do Parkinson

O Conselho Federal de Medicina (CFM)
divulgou no dia nove de dezembro, a atualização das normas para utilização das técnicas de reprodução assistida (RA) no Brasil.
Por meio da Resolução CFM nº
2.168/2017, publicada no Diário Oficial
da União, ganham destaque: o descarte de
embriões, a gestação compartilhada e de
substituição, a inclusão de questões sociais
na avaliação médica para utilização de RA.
Pacientes em tratamento oncológico foram
contemplados e pessoas sem problemas
reprodutivos diagnosticados podem recorrer a técnicas disponíveis de reprodução
assistida, como o congelamento de gametas, embriões e tecidos germinativos. Também são beneficiados indivíduos que, por
conta de tratamentos ou desenvolvimento
de doenças, poderão vir a ter um quadro
de infertilidade.
De acordo com a coordenadora das vice-presidências e diretorias regionais da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de
Minas Gerais (Sogimig) e especialista em
reprodução assistida, Inês Katerina Damasceno Cavallo Cruzeiro, a nova resolução
tem sido muito divulgada pela imprensa leiga e pelas sociedades de especialidades. “A
Sogimig trabalha para que todas as diretrizes
médicas e legais de sua especialidade e subespecialidades sejam amplamente conhecidas para podermos alcançar rapidamente
o maior número de pessoas, reforçando o
papel das sociedades em prol de uma medicina eficiente e ética”, reforçou.
Segundo o diretor do CFM e coordenador da Câmara Técnica de Reprodução
Assistida, José Hiran Gallo, as alterações e
inclusões são fruto de demandas da sociedade que o Conselho recebeu ao longo de
quase três anos e vem contemplar situações
tanto sociais quanto epidemiológicas.
Dentre os destaques introduzidos na
norma, já em vigor, o CFM ainda estendeu
a possibilidade de cessão temporária do
útero para familiares em grau de parentesco
consanguíneo descendente. Até então, de
primeiro a quarto graus, somente mãe, avó,
irmã, tia e prima poderiam participar do
processo de gestação de substituição. Com
a mudança, filha e sobrinha também podem
ceder temporariamente seus úteros. Pessoas
solteiras também passam a ter direito à recorrer a cessão temporária de útero.
Outro ponto positivo, segundo Damasceno foi a liberar que um mesmo doador
possa contribuir com quantas gestações
desejar desde que em uma mesma família
receptora. “Antes isso não era permitido,
era possível apenas duas gestações de
crianças de sexos diferentes em uma área

Lucas Bacelar
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Atualização científ

O Jornal da AMMG publica sugestões de artigos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
Nesta edição o especialista em administração em
saúde, José Américo Cançado Bahia, comenta modelos de remuneração na saúde.
BICHUETTI, José Luiz; MERE JR, Yussif Ali. Modelos de remuneração na saúde. Harvard Business
Review Brasil, [S.l.], Ago. 2016. Saúde. Disponível
em: http://hbrbr.uol.com.br/modelos-de-remuneracao-na-saude. Acesso em: 07 dez. 2017.

Para a diretora da Sogimig, Inês Katerina, a
nova resolução veio para esclarecer o que
não estava claro

de um milhão de habitantes, mesmo se o
casal receptor fosse o mesmo.”
Já a maior mudança para os especialistas foi o retorno da possibilidade da doação
voluntária de óvulos, que tinha sido retirada
da resolução de 2015. Ela permite que qualquer mulher que deseje doar seus gametas
possa se submeter as técnicas de reprodução assistida e doar todos os seus óvulos,
apenas com intuito de ajudar outras pessoas a engravidarem. O caráter altruísta,
ou seja, sem fins lucrativos e voluntário deve ser respeitado.
O Plenário do Conselho Federal de Medicina definiu ainda no texto da Resolução
o conceito de gestação compartilhada, opção já anteriormente contemplada para casos de união homoafetiva feminina. Para
Damasceno, a nova resolução esclareceu
detalhadamente, o que antes não estava
claro, sobre a possibilidade de um casal homoafetivo feminino poder gerar um bebê,
utilizando o óvulo de uma e colocando o
embrião no útero da outra, permitindo que
ambas participem do processo.
Os interessados nos processos de reprodução assistida, no Brasil, estão proibidos e podem ser penalizados se for constatado o comércio de embriões; a prática
de seleção de embriões por conta de características biológicas; e a redução embrionária em caso de gravidez múltipla,
por exemplo, continuam vigentes. Confira
todas as mudanças no site: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168.

Após sete anos, o Ministério da Saúde
(MS) atualizou os critérios para o tratamento da ‘Doença de Parkinson’ na rede pública
com a inclusão do medicamento rasagilina
1 mg. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicados em novembro, trazem recomendações atualizadas sobre as terapias medicamentosas e complementares para o melhor cuidado dos pacientes com Parkinson. Além das indicações
e critérios técnicos para o diagnóstico, o
novo PCDT destaca a importância da assistência integral ao abordar temas como:
a capacidade de diagnóstico, como e quando iniciar a terapia.
As recomendações, contidas no Protocolo, inovam com a inclusão do medicamento que auxilia no aumento e manutenção de níveis de dopamina no cérebro, substância química envolvida no controle do
movimento, minimizando com isso os sintomas da doença. O mesilato de rasagilina,
conforme o documento, é um medicamento da classe dos inibidores da MAO-B, que
administrado uma vez ao dia, contribui para
melhora do grau de aderência ao tratamento dos enfermos em estágio avançado. A
rasagilina ainda apresenta benefício, com o
primeiro nível de evidência, em estágios
mais avançados da DP, reduzindo o período
sem medicamento em associação à L-dopa,
de acordo com as recomendações do Departamento de Distúrbios do Movimento
da Academia Brasileira de Neurologia
(ABN) para tratar a doença.
Para a neurologista Débora Palma Maia,
a publicação foi fundamental para beneficiar
os milhares de pacientes parkinsonianos que
dependem do Sistema de Sáude (SUS) para
tratar a sua doença. “Importante ressaltar
duas novidades nesta diretriz de 2017: a introdução das substâncias citadas e definição
dos critérios para a realização do tratamento

cirúrgico.” Maia ainda explica que a inclusão
da cirurgia para o tratamento na DP foi importante, pois além de definir os critérios de
inclusão e exclusão dos pacientes para a realização do implante de estimulador cerebral
profundo, possibilita maior acesso a este tratamento pelos que dependem da saúde pública. “A cirurgia para DP é indicada a um
grupo selecionado de pacientes para os quais
o tratamento medicamentoso não tenha promovido controle adequado dos sintomas. É
preciso que o enfermo e seus familiares tenham em mente que a cirurgia é um coadjuvante ao tratamento farmacológico”, avalia.
A neurologista esclarece que, mesmo
por meio do procedimento invasivo, não há
chance de cura nem de paralisação da progressão da doença e que a cirurgia é eficaz
apenas para o controle das sensações motoras: “Os sintomas não motores não melhoram e alguns como a marcha e a fala podem inclusive serem agravados com a realização desse procedimento. Os pacientes
operados continuam usando as medicações
antiparkinsonianas, geralmente em menor
dosagem e frequência e necessitam ter facilidade de acesso ao centro que realizou a cirurgia para ajustes periódicos do marcapasso.” Ela conclui que as novas diretrizes foram
muito importantes no sentido de proporcionar acesso aos pacientes do SUS ao melhor tratamento da Doença de Parkinson.
Depois da publicação do documento,
feita em 16 de novembro, o MS terá 180
dias de prazo para disponibilizar o novo
medicamento.

Confira o
Protocolo

Muito tem-se discutido acerca dos crescentes
custos na área de saúde, sendo que parte desta alta
é atribuída ao modelo de remuneração vigente, no
qual se paga por serviço prestado unitariamente (fee
for service), o que em teoria induziria ao aumento
da utilização de serviços.
Bichuette e Mere Jr. neste artigo para a Harward
Business Review Brasil de Agosto de 2016, conceituam
de maneira didática as diversas alternativas existentes,
elencando os principais riscos e benefícios para o sistema e pacientes. O mais conhecido é o chamado capitation, no qual os prestadores recebem um valor fixo
para cuidar da saúde de uma determinada população.
Conhecido nos anos 90 como Managed Care, caiu em
descrédito devido a restrições de acesso ocorridas nos
EUA. Nos últimos anos ganhou força no Brasil o chamado DRG (Diagnosis Related Groups) que considera
o conjunto de diagnósticos e outros fatores que influenciam o estado de saúde de um determinado paciente para definir o valor a ser pago pela assistência.
Existem dois softwares principais para a coleta
de dados, o MS-DRG (Medicare Severity DRG), de domínio público, criado dentro das premissas do sistema público norte americano e o APR DRG® (All Patients Refined DRG), software restrito, desenvolvido e
comercializado pela 3M. Algumas operadoras e grandes hospitais em nosso meio vêm coletando informações e construindo bancos de dados nacionais
com base em um ou outro software DRG, porém
sem maturidade suficiente para iniciar modelos de
precificação, sobretudo para atendimentos clínicos.
Apesar de toda esta discussão, pouco tem se falado acerca dos Honorários Médicos. Os autores relatam que, a despeito de toda a discussão, parece ser
do interesse também das fontes pagadoras, manter
o modelo atual, uma vez que contam com a pulverização e o número cada vez maior de profissionais
para pressionar por preços mais baixos. Outro ponto
destacado é a baixa fidelização de médicos aos hospitais, o que inviabiliza uma discussão conjunta de
todo o processo assistencial e impede avanços no
modelo de remuneração. Precisamos olhar para além
da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) sob pena de nos alijarmos
da discussão e perdermos a oportunidade de efetivamente melhorar a remuneração médica.
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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Mineiro de Angiologia e
Cirurgia Vascular em maio
Ouro Preto (MG) sedia nos
dias 31 de maio a dois de junho, o
XV Encontro Mineiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. Serão apresentadas as técnicas para o tratamento das varizes de membros inferiores e os resultados de suas
abordagens. Palestrantes de diferentes regiões do estado abordarão ainda sobre a trombose e as
síndromes obstrutivas venosas,
com suas possibilidades de tratamentos. Nas doenças arteriais se-

rão discutidas as melhores práticas
e condutas clínicas. Além da programação científica, serão ministrados pelos maiores especialistas na
área temas ligados à defesa profissional, com o debate sobre os limites de outros profissionais dentro
da angiologia e a relação do cirurgião vascular com as fontes pagadoras, a fim de melhorar as condições de trabalho e propiciar maior
segurança aos pacientes. Mais informações: www.sbacvmg.com.br.

Reprodução

Infecção Hospitalar em debate
Dos dias sete a dez de novembro, em Porto Alegre (RS), serão
realizados o XVI Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e
Epidemiologia Hospitalar e I Congresso Brasileiro de Controle de
Infecção em Pediatria e Neonatologia. Dentre os temas estão:
‘Avanços em terapia antimicrobia-

na e multirresistência’, ‘Higienização das mãos’, ‘Tratamento de
materiais e ambiente de estabelecimentos assistenciais de saúde’,
‘Nutrição, microbiota e imunidade’, ‘Segurança do paciente’ e ‘Novas tecnologias para prevenção
do controle da infecção’. Até o dia
1º de agosto, poderão ser envia-

dos os trabalhos a serem submetidos para a apresentação dos temas livres. Os escolhidos terão os
textos publicados no Journal of Infection Control da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia
Hospitalar. Mais informações:
www.cih2018.com.br.

Brasileiro
de Cirurgia
Cardiovascular
Acontece nos dias 19 a 21 de
abril, em Goiânia (GO), o 45º Congresso da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Cardiovascular. Serão realizados cursos de metodologia científica e o hands-on, que se destina
a oferecer treinamento ao vivo de
técnicas operatórias em simuladores, sob a supervisão de um cirurgião expert. Serão discutidos em
conferências magnas, simpósios e
mesas-redondas o que há de mais
moderno no mundo em torno da
eficácia de novos procedimentos e
pesquisas recentes na área. Os oito
trabalhos enviados para a apreciação que obtiverem as maiores notas
serão apresentados na sessão especial de temas livres e estarão concorrendo automaticamente à premiação do Congresso, que será entregue aos três primeiros colocados.
Será concedido ainda um prêmio
especial para o melhor trabalho de
Ciências Básicas. Informações:
www.sbccv.org.br/45congresso.
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BH sedia congresso de
Ortopedia e Traumatologia
Belo Horizonte recebe cerca de 800 médicos, nos dias dois a quatro de agosto, durante o
21º Congresso Mineiro
de Ortopedia e Traumatologia. Já estão confirmadas a presença do
americano Frank Liporace, vicepresidente do Departamento de
Ortopedia e Chefe de Traumas e
Reconstrução Ortopédica no Jersey City Medical, e do italiano Pe-
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dro Berjano, diretor da Divisão de
Cirurgia Vertebral do Instituto Ortopédico IRCCS Galeazzi, em Milão. Na grade científica estão englobadas todas as áreas de atua-

ção da ortopedia que
serão apresentadas em
conferências, sessões de
debate, simpósios e exposições orais e de painéis dos trabalhos previamente selecionados.
Profissionais da área se
reunirão em busca de aprimoramento técnico, almejando agregar informações para a atualização profissional. Mais detalhes:
cmot2018@rhodeseventos.com.br.

CMGO acontece na capital
Os mais variados assuntos serão abordados e discutidos com os
melhores professores do Brasil e do
exterior, por meio de temas marcantes, desafiantes e atuais durante
o XI Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia, nos dias nove
a 12 de maio, em Belo Horizonte.
É esperado um público de cerca de

mil pessoas para debater as novidades mais recentes na área. Estão
programados os cursos Up to Dates de Sexologia, Cirurgia por Vídeo e Robô, treinamento teóricoprático em proteção e reparo perineal no Parto Vaginal, além de um
Fórum Nacional de debate sobre a
Disponibilidade Obstétrica. Já estão

confirmadas a presença dos especialistas Charles Chapron e Genevieve Plu Bureau (França), José Palacios Jaraquemada (Argentina), Rafael Cortes Charry (Venezuela) e
Fabricio Costa (Austrália) e de grandes convidados do Brasil. Mais informações: (31) 3227 8544 ou
cmot2018@rhodeseventos.com.br.

formações: www.mastologia2018.com.br.

rurgia Refrativa, 16 a 19 de maio, São Paulo. Informações: www.brascrs2018.com.br.
62º Congresso Brasileiro de Oftalmologia,
5 a 6 de setembro, Maceió, AL. Informações: www.cbo2018.com.br.

1° Congresso Sul-Americano, 2° Congresso Brasileiro e 3° Congresso Paulista de
Urgências e Emergências Pediátricas, 2
a 5 de maio, São Paulo. Informações:
www.emergenciaspediatricas.org.br. VI Encontro Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica, 24 a 26 de maio, Curitiba, PR. Informações: www.ebep.com.br. XV Congresso
Mineiro de Pediatria, 6 a 8 de junho, Belo
Horizonte. Informações: (41) 3022 1247.
17° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, 29 de agosto a 1º de setembro, Porto de Galinhas, PE. Informações: www.sbp.org.br. 3° Congresso e 6°
Simpósio de Nutrologia Pediátrica, 20 a 22
de setembro, Belo Horizonte. Informações:
www.sbp.org.br. 24° Congresso Brasileiro
de Perinatologia, 26 a 29 de setembro, Natal, RN. Informações: www.sbp.org.br. 15°
Congresso Brasileiro de Adolescência, 1º a
3 de novembro, Belo Horizonte. Informações: www.sbp.org.br. 20° Congresso Brasileiro de Infectologia, 14 a 17 de novembro,
Salvador, BA. Informações: www.sbp.org.br.

Encontro reúne
especialidades
Endocrinologistas pediátricos
reúnem-se, nos dias 24 a 26 de
maio, em Curitiba (PR), para o 6º
Encontro Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica. A programação
científica conta com temas que envolvem a prática do uso de ‘Anabolizantes e suplementos para adolescentes’, ‘Obesidade’, Puberdade’, ‘Crescimento’, ‘Tireoide’, ‘Anorexia Nervosa’, ‘Triagem Neonatal:
dúvidas mais frequentes’ dentre outros. Pesquisas e dados recentes serão apresentados durantes conferências e simpósios, além de grandes discussões de casos. O objetivo
do encontro é propiciar aos participantes a oportunidade de atualização sobre tópicos do dia a dia e
da prática clínica, além de estimular
atuais estratégias diagnósticas e terapêuticas. Convidados com larga
experiência em nível nacional e do
exterior falam de suas vivências e
novas diretrizes. As inscrições estão
abertas a médicos, residentes e estudantes de medicina. Mais informações: www.ebep.com.br

AGENDA CIENTÍFICA
Alergia e Imunopatologia – Reuniões científicas, na sede da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647.
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. XV Encontro Mineiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, 31 de maio
a 2 de junho, Ouro Preto, MG. Informações: www.sbacvmg.com.br. Simpósio
de Flebologia da SBACV e XI Fórum Venoso Latino-Americano, 16 a 18 de agosto, Porto Alegre, RS. Informações: (51)
3311 8969. VIII Congresso Brasileiro de
Ecografia Vascular, 5 a 8 de setembro,
Cabo de Santo Agostinho, PE. Informações: www.ecografia2018.com.br.
Cardiologia – World Congress of Cardiology
& Cardiovascular, 5 a 8 de dezembro, Geneva, Suiça. Informações: www.worldheart-federation.org/congress.IV Encontro
HCordis de Medicina Cardiovascular, 23
e 24 de fevereiro, Patos de Minas, MG.
XXI Curso Prático de Eletrocardiografia,19
a 23 de março, BH. IX Curso Teórico-Prático de Ergometria, 13 e 14 de abril, BH.
II Encontro da Regional de Cardiologia
Campo das Vertentes, 25 e 26 de maio,
Barbacena, MG. 28º Congresso da Sociedade Mineira de Cardiologia, 9 a 11 de
agosto, Belo Horizonte. Informações:
www.smc.org.br. XXVIII Curso Nacional
de Reciclagem em Cardiologia, 22 a 25 de
agosto, BH. Informações: (31) 3274 6839.
Cirurgia Cardiovascular – 45º Congresso
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, 19 a 21 de abril, Goiás, GO.

Informações: www.sbccv.org.br/45congresso.
Cirurgia de Mão – 38º Congresso Brasileiro
de Cirurgia da mão, 16 a 18 de agosto, Fortaleza, CE. Informações: (11) 5081 7028.
Cirurgia Plástica – 23ª Jornada Mineira de
Cirurgia Plástica, 4 a 6 de outubro, Belo
Horizonte. Informações: 55º Congresso
Brasileiro de Cirurgia Plástica, 14 a 17 de
novembro, Recife, PE. Informações:
www2.cirurgiaplastica.org.br.
Clínica Médica – Reuniões científicas do
departamento de Clínica Médica da
AMMG. Informações: (31) 3247 1613.
Coloproctologia – Reuniões científicas do
departamento de Coloproctologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.smcprocto.com.br. IV Simpósio Internacional de Tumores Gastrointestinais,
16 e 17 de março, São Paulo. Informações: www.sbcp.org.br.
Dermatologia – Reuniões científicas do
departamento de Dermatologia da
AMMG: 3 de fevereiro. 30º Congresso
Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, 27
a 30 de abril, Belo Horizonte. Informações:
www.sbd.org.br. III Simpósio Internacional
de Cabelos e Unhas da SBD, 31 de maio a
2 de junho, Brasília, DF. 2º Simpósio Nacional de Imunobiológicos e X Simpósio
Nacional de Psoríase, 28 de junho, Rio de
Janeiro. 10º Teraderm da SBD, 29 a 30 de
junho, Rio de Janeiro. 73º Congresso Brasileiro de Dermatologia, 6 a 9 de setembro,
Curitiba, PR. 11º Simpósio de Cosmiatria
a Laser da SBD, 11 a 13 de outubro, São
Paulo. Informações: www.sbd.org.br.
Endocrinologia e Metabologia – Educação
médica continuada do departamento de

Endocrinologia e Metabologia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1605. XVIII Encontro Brasileiro de Tireoide, 27 a 30 de
abril, Campos do Jordão, SP. Informações: www.ebt2018.com.br. XIX Simpósio
Internacional de Neuroendocrinologia, 31
de maio a 02 de junho, São Paulo. Informações: www.sine2018.com.br. CBEM 2018,
7 a 11 de agosto, Belo Horizonte. Informações: www.cbem2018.com.br. 8º BRADOO,
10 a 13 de outubro, São Paulo, SP. Informações: www.bradoo2018.com.br
Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas do departamento de Endoscopia Digestiva da AMMG. Informações: (31)
3247 1647 ou www.sobedmg.org.br.
Gastroenterologia – Reuniões científicas
do departamento de Gastroenterologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.gastromg.org.br. 1º Congresso
Mundial de Doença Diverticular, 7 a 9 de
abril, Rio de Janeiro. VIII International
Symposium on Helicobacter Pylori and
Gastric Cancer, 12 a 14 de abril, Belo Horizonte. III Congresso Brasileiro de Doenças Funcionais do Aparelho Digestivo, 11
a 12 de maio, São Paulo. Informações:
www.fbg.org.br. Ganepão, 12 a 15 de junho, São Paulo, Informações: www.ganepao.com.br/congresso/2018. Gastrão
2018, 27 a 30 de junho, São Paulo. Informações: www.fbg.org.br.

te. Informações: (31) 3227 8544 ou
cmot2018@rhodeseventos.com.br. XXII
Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia, 14 a 19 de outubro, Rio de Janeiro. Informações: www.figo.org.br.
Hematologia – 37° Congresso Mundial da
Sociedade Internacional de Hematologia, 13
a 16 de setembro, Vancouver, Canadá. Informações: www.ish2018.com. Hemo 2018,
31 de outubro a 3 de novembro, São Paulo.
Informações: www.abhh.org.br/evento/hemo-2018.
Homeopatia – XXXIV Congresso Brasileiro
de Homeopatia, 10 a 13 de outubro, Curitiba, PR. Informações: (41) 3243 3025.

Geriatria e Gerontologia – Reuniões Científicas do departamento de Geriatria e Gerontologia da AMMG. Informações: (31)
3247 1613.

Infectologia – Reuniões científicas do departamento de Infectologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br. Conference on Retroviruses
and Opportunistic Infections, 4 a 7 de março, Boston, EUA. Informações: www.croinconference.org. 18h International Congress
on Infectious Diseases, 1º a 4 de março,
Buenos Aires, Argentina. Informações:
www.isd.org/icid. HIV & Hepatites in the
Americas 2018, 19 a 22 de abril, Cidade do
México. Informações: www.hivhepamericas.org. XIV Simpósio Internacional sobre
HTLV no Brasil, 27 a 29 de agosto, Belém,
PA. Informações: www.facebook.com/SimposioHTLV. XVI Congresso Brasileiro de
Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar/I Congresso Brasileiro de Controle
de Infecção em Pediatria e Neonatologia,
7 a 10 de novembro, Porto Alegre, RS. Informações: www.cih2018.com.br.

Ginecologia e Obstetrícia – RCOG World
Congress 2018, 21 a 24 de março, Cingapura. Informações: web.rcog2018.com.
XI Congresso Mineiro de Ginecologia e
Obstetrícia, 9 a 12 de maio, Belo Horizon-

Mastologia – Reuniões do Grupo Multidisciplinar de Estudos em Câncer de Mama.
Belo Horizonte. Informações: (31) 3247
1613. 21º Congresso Brasileiro de Mastologia, 11 a 14 de julho, Belém, PA. In-

Medicina do Exercício e do Esporte – Reuniões científicas mensais do departamento de Medicina do Exercício e do Esporte
da AMMG. Informações: (31) 3247 1605.
Medicina Física e Reabilitação – European
Congresso of Physical and Reabilitation
Medicine, 1º a 6 de maio, Vilnius, Lituânia.
Informações: www.esprm2018.com/uc.
Medicina do Trabalho – Reuniões científicas mensais do departamento de Medicina do Trabalho da AMMG. Informações:
(31) 3247 1616. Pan America Occupational Health Conference – Rio 2018, 27 a
29 de setembro, Rio de Janeiro. Informações: www.anamt.org.br.
Nefrologia – Reuniões científicas mensais
do departamento de Nefrologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1616.
Congresso Brasileiro de Nefrologia, 19 a
22 de setembro, Rio de Janeiro. Informações: www.sbn.org.br.
Neurocirurgia – XXXII Congresso Brasileiro
de Neurocirurgia, 5 a 9 de setembro de
2018, Porto Alegre, RS. Informações:
www.cbn2018.com.br.
Neurologia – Congresso Brasileiro de Neurogenética, 23 a 24 de março, São Paulo.
Informações: www.abneuro.org.br.
Neurologia e Psiquiatria Infantil – Reuniões científicas do departamento de Neurologia e Psiquiatria Infantil da AMMG.
Informações: (31) 3247 1647.
Oftalmologia – XXI Congresso Brasileiro de
Uveítes, 8 a10 de março, Aracajú, SE. Informações: www.uveitesbrasil.com.br. XVIII
Congresso Internacional de Catarata e Ci-

Ortopedia e Traumatologia – 17º Congresso
Brasileiro de Cirurgia do Joelho, 12 a 14
de abril, Rio de Janeiro. Informações: (11)
3283 3326. XI Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica, 19 a 21 de abril, Belém,
PA. Informações: www.cboo.med.br. XXIV
Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico, 15 a 19 de maio, Belo Horizonte. Informações: (16) 3967 1003. Congresso
Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo,
23 a 25 de agosto, Belém, PA. Informações: contato@cseventos.net. Congresso
Mineiro de Ortopedia e Traumatologia, 2 a
4 de agosto, Belo Horizonte. Informações:
cmot2018@rhodeseventos.com.br.
Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
VIII Rhinology, 28 a 30 de abril, São Paulo.
Informações: www.rhinology2018,com.
Patologia – Reuniões científicas do departamento de Patologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1647. XXV Congresso
Brasileiro de Citopatologia, 2 a 4 de maio,
Balneário Camboriú, SC. Informações:
www.portalsbc.com.br/congresso.
Patologia Clínica – Reuniões científicas
mensais do Departamento de Patologia
Clínica da AMMG, nas últimas terças-feiras do mês. Informações: (31) 3247 1605.
Pediatria – Terças Científicas do departamento de Pediatria da AMMG. Informações: (31)
2514 5160. 7° Simpósio Internacional de
Reanimação Neonatal, 5 a 7 de abril, Foz do
Iguaçu, PR. Informações: www.sbp.com.br.

Pneumologia – Reuniões Científicas do departamento de Pneumologia da AMMG.
Informações: (31) 3213 3197 ou
www.smpct.org.br. XXXIX Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia XV Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória, 4 a 8 de agosto, Goiânia, GO. Informações: www.sbpt.org.br/eventos-da-sbpt.
Psiquiatria – Reuniões Científicas do departamento de Psiquiatria da AMMG. Informações: www.ampmg.org.br.
Radiologia – Reuniões Científicas do departamento de Radiologia da AMMG. Informações: (31) 3273 1559.
Reumatologia – Reuniões científicas do departamento de Reumatologia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1613. XXXV Con-

gresso Brasileiro de Reumatologia, 5 a 8
de setembro, Rio de Janeiro. Informações:
www.reumatologia.org.br.
Tanatologia e Cuidados Paliativos – Reuniões científicas do departamento de Tanatologia da AMMG. Informações: (31)
3247 1616.
Terapia Intensiva – Curso para residentes
e especializandos em Terapia Intensiva, todas as terças-feiras, na AMMG. ATLS – 25
a 27 de janeiro, BH; 22 a 24 de fevereiro,
BH e 22 a 24 de março, BH. ACLS – 20 a
21, 27 a 28 e 29 a 30 de janeiro; 1º a 2, 17
a 18 e 24 a 25 de fevereiro; 3 a 4, 10 a 11,
12 a 13 e 17 a 18 de março; 7 a 8, 14 a 15,
28 a 29 de abril; 5 a 6 e 12 a 13 de maio,
BH; 19 a 20 de maio, BH e Governador Valadares, MG; 26 a 27 de maio; 2 a 3, 9 a
10, 16 a 17 e 23 a 24 de junho; 30 de junho
a 1º de julho; 7 a 8, 14 a 15, 21 a 22, 28 a
29 de julho, BH. BLS – 18 de janeiro, 17
de fevereiro, 14 e 15 de março, 13 e 28 de
abril, 12 e 25 de maio, BH. PVMA – 24 a
25 de fevereiro, BH. MAVIT – 20 e 27 de
janeiro, BH e 26 de janeiro, Blumenau, SC.
ECTE – 3 a 4 de março, BH. SAVI – 20 a
21 de janeiro e 3 a 4 de fevereiro, BH. USPI
– 17 a 18 de fevereiro, BH e 24 a 25 de fevereiro, Uberaba, MG. PVMC – 20 a 21 de
janeiro e 14 a 15 de abril, BH. FCCS – 27
e 28 de janeiro; 17 e 18 de março, 14 e 15
de abril, BH. PICC – 5 de fevereiro, BH.
Urologia – Reuniões científicas do departamento de Urologia da AMMG. Informações: (31) 3213 7002.
Videocirurgia – Reuniões científicas do departamento de videocirurgia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1628. 14º Congresso Brasileiro de Videocirurgia Sobracil, 16 a 19 de maio, Curitiba, PR. Informações: www.sobracil.org.br/congresso.
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Associação celebra 120 anos de BH
A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu e participou
de atividades voltadas aos profissionais da saúde, médicos e população em comemoração
aos 120 anos de Belo Horizonte.
No dia dois de dezembro, a Sociedade dos
Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais
(Sammg) e a Sociedade Mineira de Medicina
do Exercício e do Esporte (Smexe) realizaram
atividades em 16 Academias da Cidade. Para
Renata Figueiredo Cotta, Referência Técnica da
Coordenação das Academias da Cidade/Gerência de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação em conjunto permitiu acesso às informações de promoção à saúde junto aos profissionais de educação física e aos usuários desse espaço. “A
maior prova de que essa é uma iniciativa que
dá certo vem dos resultados práticos como, a
redução de uso de alguns medicamentos utilizados para dores no corpo, alguns ansiolíticos
e a redução expressiva de números de acolhimentos diários nos centros de saúde.”
Para a presidente da AMMG, Maria Inês de
Miranda Lima, a cooperação com a SMS permite à entidade fazer valer sua responsabilidade
social. “Sempre estaremos disponíveis para as
campanhas que incentivem a prevenção e hábitos de vida saudável para a comunidade.”
O secretário Municipal de Saúde, Jackson
Machado Pinto, ressaltou a importância desse
elo com a Associação, sobretudo devido a sua
história, contribuição científica e pela postura
ética ao longo de sua existência. “Sabemos que
a saúde durante muitos anos se baseou, exclusivamente, na doença e essa iniciativa nos mostra a necessidade de falar da educação.”
Nos dias quatro, cinco e sete de dezembro,
a AMMG em parceria com a Smexe, Sociedade
Mineira de Cardiologia (SMC), Associação Brasileira de Medicina de Emergência – Regional
Minas Gerais (Abramede MG), Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), Sociedade Mineira de

Fotos: Arnaldo Athayde

AMMG, em parceira com a SMS e sociedades de especialidades, marca o aniversário da cidade com
atividades de promoção à saúde

Pneumologia e Cirurgia Torácica (SMPCT), Associação Mineira de Psiquiatria (AMP), Sociedade Mineira de Otorrinolaringologia (SMO),
Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti)
e Associação Brasileira de Alergia e Imunologia
- Regional Minas Gerais (Asbai-MG), realizaram
um ciclo de palestras voltado aos profissionais
da saúde e médicos.
De 27 de novembro a 18 de dezembro, a
SMS em parceria com a Sociedade Mineira de
Terapia Intensiva (Somiti), ofertaram 240 vagas
do curso Basic Life Support (BLS), para técnicos
e auxiliares de enfermagem lotados em Unidades Básicas. Criado pela American Heart Association, o BLS ou Suporte Básico de Vida (SBV)
tem como objetivo a capacitação para o reconhecimento e atendimento iniciais das emer-

gências cardiovasculares em qualquer cenário.
Machado falou da necessidade da capacitação constante de pessoal como mecanismo
que melhora a qualidade do atendimento e resulta em bem-estar da população e do próprio
funcionário.
No dia três, acadêmicos da Sammg estiveram presentes também nas ações realizadas na
região centro-sul junto a prefeitura. Para Priscilla
Benfica Cirilio, vice-presidente e secretária geral
da gestão 2017 da Sammg, a participação dos
estudantes de medicina possibilita não só levar
informações de qualidade à comunidade, como
também mostram aos futuros médicos a realidade vivida.
As ações celebraram os 120 anos da capital
mineira, comemorado no dia 12 de dezembro.

Campanha bate recorde de atendimento
O resultado do ‘Dia Nacional de Prevenção
ao Câncer da Pele’ em Minas Gerais bateu recorde de atendimento, no dia dois de dezembro. Mais de 4,3 mil pacientes passaram pelos
11 postos de atendimento em nove cidades do
estado. Dermatologistas e as equipes de enfermagem e suporte dos serviços, todos voluntários, se dedicaram em um dia especial. Além de
detectarem mais de 540 possíveis lesões de cânceres da pele, os voluntários informaram a população sobre as formas de prevenir e de identificar lesões atípicas.
Na capital, os postos abertos no Centro de
Especialidades Médicas da Santa Casa de Belo
Horizonte, e no Ambulatório de Dermatologia

Vilma Fazitto Comunicação

Em Belo Horizonte, número de biópsias de lesões
suspeitas de cânceres de pele chegou a 150

do Hospital das Clínicas da UFMG, receberam
cerca de duas mil pessoas foram atendidas,
1129 na Santa Casa e 800 no Hospital das Clínicas. O número de biópsias de lesões suspeitas
de cânceres de pele chegou a 150.
Criada em 1999, a Campanha organizada
pela SBD já atendeu mais de 500 mil pessoas
desde então. Para a coordenadora da Campanha em Minas Gerais e membro da diretoria da SBD-MG, a dermatologista Michelle dos
Santos Diniz, a Campanha desse ano se consolida como um dos eventos mais importantes no calendário da saúde no estado. A ação
fez parte também da comemoração dos 120
anos de BH.
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MINAS
Arquivo AMU

Representantes das entidades médicas se reuniram em Ubá

de excelentes palestrantes e a união das entidades. “Os profissionais abrilhantam os eventos
e trazem conhecimentos na área médica. Com
mais de 50 anos de existência, promove, ainda,
o companheirismo entre os colegas. As reuniões, com certeza, geram discussões benéficas
à classe.” Marques avalia que a manutenção do
encontro cabe aos médicos de cada região. “Devemos nos unir e participar, fazendo com que
a reunião cresça em prol da melhora do cenário
da medicina em nosso país.”
O diretor da AMMG conta que neste ano
foram dez localidades visitadas em Minas Gerais, no total de 5.304 Km percorridos. Para Rep-

sold, o encontro cumpre o papel de educação
continuada, envolvendo os médicos que não
residem na capital, inclusive os profissionais alocados em pequenas cidades do interior. “Nossa
proposta inclui temas científicos e práticos de
relevância para o médico, ampliando a discussão sobre os problemas atuais vivenciados pela
categoria e criando momentos de confraternização entre os participantes.” Para 2018, ele revela que as metas visam fortalecer as ações em
todo o estado e reativar as filiadas sem atividade. “Como consequência vamos fomentar a
união das entidades dentro de uma mesma região geográfica”, conclui.
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CULTURA

Urezoma une filiadas e estimula debates
A classe médica se reuniu em Ubá, dia dois
de dezembro, para a 471ª Reunião da União
das Regionais da Zona da Mata (Urezoma),
promovida pela Associação Médica de Ubá
(AMU). O encontro aconteceu na sede da Unimed local.
A programação uniu temas científicos e da
atualidade do médico. A presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Maria
Inês de Miranda Lima, e o diretor de Assuntos
do Interior da AMMG, Paulo Roberto Repsold,
prestigiaram a iniciativa. Também participaram
a oncologista Milena Ribeiral Matos, com a palestra ‘Oncologia: uma interface com as outras
especialidades’, o cardiologista Bernardo Caetano Vilela, trouxe esclarecimentos sobre o ‘Escore de Cálcio: O que é e como interpretá-lo’.
A presidente da AMMG falou sobre o ‘HPV: Impacto nas Múltiplas Especialidades’. Lima também integrou a mesa redonda ‘Assuntos de interesse da classe médica’, ao lado do presidente
da AMU, Rafael Couto Marques, presidente da
Urezoma, Delano Carlos Carneiro, e o coordenador das Delegacias Regionais do Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM
MG), João Batista Gomes Soares.
O presidente da filiada, Rafael Couto Marques, afirma que o encontro é de grande importância para a classe médica, com a presença
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PARCERIA:

Otto Cirne abriga
‘Resiliência’
A exposição coletiva ‘Resiliência’ é a atração dos meses dezembro e janeiro no Espaço Cultural Otto Cirne.
Trabalhos de 27 artistas da Escola de Fotografia Studio 3 revelam
a forma individual que
cada um deles interpretou o tema. Com a
curadoria de Andreia
Bueno, que também leciona e dirige a instituição, a mostra conta
com imagens, coloridas e em preto e branco,
nas dimensões 40 x 60 cm.
Dicionários definem a palavra resiliência
como “voltar ao estado normal”. O termo,
oriundo do latim resilien, significa “capacidade
de superar, de recuperar de adversidades”. Segundo Andreia Bueno, a temática muito comentada atualmente, diz respeito à característica que as pessoas precisam ter e rever
para obter mais qualidade de vida e felicidade.
“Elas têm dificuldade de chegar a este ponto
e cada artista interpretou a resiliência de uma
forma individual para estimular os visitantes
a terem este sentimento”, avalia.
Os fotógrafos mergulharam em suas sensações e ressignificaram objetos, paisagens e
cenas diárias, criando imagens representativas
de suas próprias vivências diante de situações
limite. “O resultado são fotografias de grande
beleza plástica, em que o espectador pode perceber a fragilidade, a força de cada autor e sua
capacidade de retornar à serenidade, contornando ou não, obstáculos”, afirma a curadora.
“Eles enxergaram a resiliência em cenários do
cotidiano e se inspiraram na observação do
comportamento das pessoas e na necessidade
de buscar um caminho para ser mais feliz.”
Os artistas, entre eles, engenheiros, advogados, médicos, que buscam uma nova e satisfatória carreira, estiveram durante todo

do
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Carmem
Lage Vieira
Estudante de medicina
O senhor das moscas
William Golding (Alfaguara)

2017, dedicados ao aprimoramento dos conhecimentos sobre sua paixão pela fotografia, por meio do Curso de Fotografia Profissional do Studio 3 e finalizam o período prontos para o mercado de trabalho, quer seja autoral ou comercial, conforme Andreia Bueno.
‘Resiliência’ fica em exposição até o final
do mês de janeiro, de 8h às 21h, de segunda
a sábado. As peças serão comercializadas. 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.
Fotógrafos: Alessandra Magalhães; André Senna; Angélica Ferreira; Antônio Hardy;
Attilio Lamêndola; Christian Micaele; Cláudio
Appolinário; Daniela Costa; Danielly Faria;
Fernanda Resende; Fernando Costa; Gabriela
Cabral; Geraldo Luciano; Gilmar Pereira; Giovana Oliveira; Giuliano Souza; Hugo Bengtsson; Lívia Faria; Marcia Prates; Marcos Martins;
Maristela Chaves; Michael Faria; Monica Couto; Tiago Silva; Vinicius Santos Domingues;
Walace Benzaquen; Werbert Rodrigo.

“A narrativa provoca
com a ideia de uma sociedade corrupta por causa
de uma humanidade inerentemente egoísta e má.
Leitura essencial, deixa um
gosto amargo por não estar tão distante de nossa
realidade de crescente conservadorismo.”

Corina
Toscano Sad
Alergista
As alegrias da maternidade
Buchi Emecheta
(Dublinense)

“Os percalços de uma
nigeriana nos são contados de forma clara e lúcida. A leitura, inicialmente
penosa, acaba nos trazendo reflexões sobre o lugar
da mulher na sociedade e
o peso da maternidade, assunto, até hoje, difícil de
ser abordado.”

Humberto Oliva
Galizzi
Gastroenterologista
Subliminar - Como o inconsciente influencia nossas vidas
Leonard Mlodinow (Zahar)

Livro destaca medicina do tráfego
Em novembro, a advogada e especialista
em Direito Processual e Mestre em Direito
Ambiental Lorena Machado Rogedo Bastianetto lançou a obra ‘Cidades Inteligentes e
Mobilidade’. A mobilidade das pessoas é um
desafio diário, que envolve a saúde, qualidade
de vida e todas as expectativas de usufruto
dos direitos, conveniências e oportunidades
que os centros urbanos oferecem. “A atividade regulatória do trânsito tem estrita relação
com a medicina, a qual criou, em 1994, no
Brasil, uma especialidade médica para tratar

das doenças e sintomas próprios da mobilidade urbana: a medicina do tráfego. Um estudo interdisciplinar entre este tema e a regulação do trânsito torna-se relevante para a
compreensão de políticas ambientais e econômicas de estado, trazendo ao leitor considerações acerca da legitimidade para a elaboração normativa e de inteligência regulatória.”, explica a autora. A publicação pode
ser encontrada nas livrarias jurídicas de Belo
Horizonte (Del Rey, D’Plácido, Entre Amigos)
e nos sites da editora Lumen Juris e Amazon.

“Através de exemplos do
cotidiano, o autor nos apresenta o novo inconsciente –
conceito concebido pelos
avanços da Neurociência
a partir dos anos 90 – e
como ele molda
nossas percepções, julgamentos
e escolhas, sem
que nos demos
conta disto.”
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‘Terça Cultural’ incentiva conversa sobre luto
Arnaldo Athayde

Um público atento e com diferentes vivências esteve presente,
no dia 28 de novembro, durante a
última apresentação do ‘Terça Cultural’, promovido pela Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG).
O encontro contou com o apoio
da Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais
(Sotamig), que promoveu um bate-papo após a transmissão do documentário ‘Verdade Passageira’,
dos diretores Juliana Borges, Pedro
Gorski e Roberto Vilela.
No documentário, um casal
mergulha numa viagem pelo mundo conhecendo histórias de pessoas que transformaram suas vidas
por meio de seus pequenos negócios. No caminho, por meio de vários questionamentos, procuram
reencontrar o sentido da vida após
a perda da filha, com um ano e sete
meses, acometida por uma morte
súbita. A história é narrada pela ótica de pessoas que passaram pelas
armadilhas imprevistas do dia a dia.
Após a mostra, a então presidente da Sotamig, Beatriz Birchal,

GAL abre espaço
para o tema

Público troca experiências sobre o luto e de como é possível dar um novo
significado à vida

as coordenadoras do Grupo de
Atendimento aos Enlutados da
AMMG (GAL), a psiquiatra Mariel
Paturle e a psicóloga Júnia Drumond conduziram um bate papo
levantando questões como: ‘Devo
negar a minha dor após uma perda?’, ‘Temos como prever nosso futuro e controlá-lo?, ‘Podemos negar a morte e querer que a vida seja normal como antes da perda?’.
Para Birchal, o curta serviu como ponto de partida para levar a

reflexão do quanto o ser humano
é finito e da importância em discutir o tema.
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 um espaço para discussões que vão além
da medicina e oferece temas que
transitam por diversas formas da
arte. Informações: (31) 3247 1619
ou tercacultural@ammgmail.org.br.

A Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de
Minas Gerais (Sotamig), respondendo à necessidade da
sociedade de lidar com as perdas, criou um grupo de escuta
e acolhimento às pessoas que
estão vivendo um luto difícil ou
complicado.
O Grupo de Atendimento
aos Enlutados (GAL) existe há
oito anos e está na sua XVI edição e tem o apoio da AMMG.
De acordo com uma de suas
fundadoras, Mariel Parturle,
por meio dele é possível fazer
uma rica troca de experiências
e vivências, que ajudam as pessoas a enfrentar melhor o desafio das mudanças trazidas
pelas perdas e a recriarem as
suas vidas. Os encontros acontecem duas vezes ao ano. Mais
informações: (31) 3247 1616.
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