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A era do atendimento multidisciplinar
Cresce, cada vez mais, a formação de equipes multidisciplinares com
a capacidade de abrangência de conhecimentos em diferentes
áreas. Como é o caso do angiologista e cirurgião
vascular Daniel Mendes Pinto (sentado) e do
enfermeiro Mendelssohn Martins Santana (de pé), que
atuam juntos. A interação entre médicos de diversas
especialidades e outros profissionais da saúde tem
representado um grande ganho para os pacientes.

Clóvis Campos
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HONORÁRIOS

Comissão reúne diversas especialidades
A Comissão Estadual de Honorários Médicos de Minas Gerais
(CEHM-MG) se reuniu, em cinco
de fevereiro, com os presidentes e
diretores das sociedades de especialidades, na sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG).
Segundo o coordenador da comissão e diretor de Defesa do Exercício Profissional da AMMG, Juraci
Gonçalves de Oliveira, os encontros serão frequentes para o desenvolvimento de um trabalho em
parceria. “A principal ação, este
ano, será estreitar os relacionamentos a fim de otimizar os ganhos de
toda a categoria, trabalhando as
especificidades junto aos grupos
da saúde suplementar e do Sistema
Único de Saúde.”
O presidente da Sociedade Mineira de Neurocirurgia, Marcello
Penholate, alerta que é necessário
o cumprimento da Portaria SAS
914, de 19/09/2014, que aprova
os procedimentos sequenciais em
neurocirurgia, assim como a adoção plena da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimen-

Clóvis Campos

Comissão de Honorários trabalha as demandas das especialidades e levará
reivindicações aos grupos da saúde suplementar e do Sistema Único de Saúde

tos Médicos (CBHPM). O presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - Regional Minas Gerais (SBACV MG),
Rodrigo Moreialvar, afirma que está mais otimista nesta área. “Há alguns anos, a Comissão trabalha segundo a demanda dos departamentos. Na reunião decidiu-se por
retomar as cobranças de aumento
de honorários, mantendo o diálo-

go para as questões individuais,
com suas respectivas dificuldades.”
O presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, Elisabeto Ribeiro Gonçalves, chama atenção
para outro aspecto em ampla discussão, que é a atuação de não
médicos em diversas áreas da medicina e o prejuízo que esta prática
traz para a população e o sistema
de saúde. Ele cita, ainda, a explo-

ração empresarial na realização de
cirurgias, no formato de mutirões,
nas cidades do interior de Minas.
“Trata-se de uma concorrência absolutamente desnecessária, desleal
e antiética, onde o maior beneficiário desta atividade nem é mesmo o cirurgião, mas o empresário
que embolsa a maior parte dos ganhos advindos do trabalho e do investimento dos colegas.”
Para o diretor da Associação
dos Patologistas do Estado de Minas Gerais, Gil Patrus Mundim Pena, é preciso uma coesão entre os
especialistas. “A Comissão contribui como elo entre médicos, sociedades e fontes pagadoras. Este trabalho é contínuo e faz com que os
problemas ligados à remuneração
e a valorização das especialidades
sejam encaminhados de forma
adequada”, conclui.
A Comissão já está recebendo
as operadoras de planos de saúde e
inclui a Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais e a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
em sua agenda de negociações.
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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. 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 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.
SUBLOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO
Subloco consultório médico, na Av. do Contorno,
4747, sala 1708, Serra. Edifício Lifecenter, Belo Horizonte. Contato: Dr. Pedro Paulo Marques, (31) 3225
0370 / 99120 4487.
VENDA DE APARELHO
Vendo aparelho de urodinâmica, marca Dynamed, versão 3.4 em perfeito estado de conservação. Contato:
Dra. Ester Silbiger, (31) 98859 3286 / 98859 3386.
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
Acely Gonçalves Hovelacque
Adayellen Cristina Salomé Oliveira
Adilson Roque da Silva Júnior
Adler Andrade Barcelos
Adolfo Freitas Júnior
Adriana Estela de Oliveira Grigorini
Adriana Kelly Signorini
Aglaedson Ramos Chaves Júnior
Alan Santos Cruz
Alana Zumba Milo
Alessandra Figueiredo Freitas
Alex Ribeiro Pinto
Alex Sandro Gusmão de Oliveira
Alexandre Bruno Mascarenhas Villela
Alexandre de Andrade Pires
Aline Andrade Godinho
Aline Cristina Pimenta
Aline Gomes da Silva
Aline Lauda Freitas Chaves
Aline Torres Alves
Alita Eiras Camargo
Aluísio Miranda Reis
Alysson Coimbra de Souza Carvalho

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
68 novos associados:
Amanda de Castro Clark
Amanda Dias Machado
Amanda Lino Teixeira
Amanda Maria Onofri Pereira
Amanda Vieira Couto
Ana Carolina Coimbra Bellusci
Ana Carolina de Castro Bahia Dasé
Ana Carolina Sbampato de Resende Bassi
Ana Carolina Tomé de Souza Lima
Ana Caroline Toledo
Ana Cláudia Poyares de Albuquerque
Ana Cláudia Rezende Silveira
Ana Conceição Norbim Prado Cunha
Ana Cristina Koneski Guimarães
Ana Izabela Moreira Kazzi
Ana Laura Rabelo Soares Pereira
Ana Luísa Andrade Teixeira
Ana Luísa Costa Santos
Ana Luísa Vieira Rodrigues de Queiroz
Ana Luiza Abucater Silva
Ana Luiza de Oliveira Soares
Ana Luiza Faleiro Santos Teodoro
Ana Paula Cabral Almeida

André Cardoso Nery
André Rocha Figueiredo
Andrea Castro Dantes
Andréa Matilde da Silva Castro
Andreia Souto da Motta
Andressa Vitorino Pinheiro
Andreza de Jesus Prates
Andreza de Paula Ribeiro Fernandes
Anna Cecília Santana do Amaral
Anne Cristine Comunian
Antônio de Carvalho Júnior
Aquia Lacerda Garcia Pedrosa
Ariadne de Mello Capucio
Arthur Chagas de Castro
Augusto Caixeta D’alcantara
Augusto Cesar de Jesus Santos
Austen Venâncio Drummond
Ayeska Andrade Lima
Bárbara Carolina Vieira Nogueira
Bárbara Gabriela Silva Santos
Bárbara Guimarães Lisboa Lima
Bernardo Andrade Moraleida Gomes
*Filiados entre 17 de abril de 2017 e 28 de fevereiro de 2018

SEU AUTOMÓVEL
ESTÁ SEGURADO?
A Oregon/Central de Seguros da AMMG,
disponibiliza as melhores opções do mercado.
Oregon e Seguros do Médico Corretora
Responsável Técnico pela Central de Seguros AMMG
Av. João Pinheiro, 161 – sala 02 – Belo Horizonte
Sede da AMMG – Tel.: (31) 3226 5311
www.segurosdomedico.com.br
oregon.ammg@segurosdomedico.com.br

Ao leitor
Médicos associados têm
descontos especiais em todos
os espaços do Centro de Convenções e Eventos da AMMG.
Venha conhecer as salas, auditórios, o Teatro e o Salão Multimeios. Oferecemos toda a infraestrutura para o seu evento.
Informações e orçamentos:
http://cenconammg.com.br/.
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Editorial

Agnaldo Soares Lima*

Trabalho em
conjunto: um
caminho sem volta
Não queremos retornar àquela medicina em
que havia um médico de uma cidade do interior
que tinha que fazer tudo, dentro de suas limitações. Tal fato acontecia em uma época na qual
o conhecimento era parco e, um único profissional, podia ainda se dar ao luxo de dominar tudo.
Isto, hoje, não é possível. As doenças e o adoecer
se alteram ao longo dos tempos. Também condutas clínicas e terapêuticas, nas diversas especialidades, foram modificadas na medida em que
descobertas da ciência produziram conhecimento
novo, em considerável complexidade. Por vezes,
as mudanças ocorrem de maneira tão rápida que
assustam a nós mesmos. Por este motivo, se faz
urgente nos dias atuais, ter conhecimentos mais
específicos e, ao mesmo tempo, comunicar sobre
eles a seus colegas. Nenhum ser é detentor de todo o saber. Ele precisa ser compartilhado.
Além das novas tecnologias e do avanço significativo da medicina, boa parte dos diagnósticos
precoces e tratamentos em ritmo mais acelerado
resulta do trabalho conjunto de equipes multidisciplinares. São profissionais de variadas especialidades e áreas da saúde que, ao se agregarem, empreendem um atendimento mais eficaz e específico, voltado para as necessidades individuais dos
pacientes. Mas para que essa engrenagem funcione
bem, é fundamental que haja coordenação hierarquizada, não por títulos, mas pela importância para
o tratamento. Se faz mais urgente ter organização
e protocolos de atendimento, para que cada um
cuide bem e com detalhamentos em sua área, sem
deixar de estar atento para tratar o indivíduo como
um ser completo e não em partes.

Em sintonia e frente à essa realidade, a Associação Médica de Minas Gerais investe, desde
2012, em suas Reuniões Multidisciplinares. Um
projeto arrojado, fruto do empenho das diretorias científicas que aqui passaram nesses últimos
anos, e que não se furtaram em abraçar esta ideia.
Damos continuidade a algo que entendemos
como um grande benefício e investimento na
carreira do médico, seja ele recém-formado ou
já há muito tempo na ativa. Todos têm o que
aprender e podem contribuir com o seu arsenal
de conhecimento. Além disso, reuniões conjuntas
trazem a possibilidade de congregação com demais profissionais da saúde, atores fundamentais
no processo do cuidar.
Em consonância com a incorporação de tecnologias na medicina, a AMMG exerce sua missão associativa, ao facilitar o acesso aos encontros multidisciplinares por transmissão via web
para aqueles que querem participar e têm dificuldade de chegar à nossa Casa. Estamos atentos
às mudanças que o tempo traz.
*Diretor Científico da Associação Médica
de Minas Gerais
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Saulo Cruz

Dia 12 de dezembro aconteceu o lançamento do Instituto Brasil de Medicina (IBDM), entidade que
dará apoio à Frente Parlamentar de Medicina (FPMed). A assembleia foi realizada na Associação
Médica de Brasília (AMBr) e reuniu representantes de sociedades de especialidades, associações
médicas, sindicatos médicos e parlamentares. Durante o evento, apresentou-se a importância da
criação e atuação da instituição. A Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) faz parte deste grupo
e foi representada pela sua presidente, Maria Inês de Miranda Lima e pelo diretor adjunto de Defesa
do Exercício Profissional para Assuntos de Remueração, Márcio Fortini, também diretor de
atendimento ao associado da Associação Médica Brasileira (AMB). A última reunião (foto), aconteceu
no dia 21 de fevereiro, em Brasilia, para discutir temas importantes do setor.

Palavra da
Preside

nte

Começamos mais um ano com muitos
desafios a encarar. Eleições presidenciais e
em entidades onde se faz necessário buscar
representantes da classe médica compromissados com nossos pleitos, para atuar
junto ao Congresso Nacional. A abertura
desenfreada de escolas, a luta pela instituição da carreira de médico de estado e por
honorários justos, também devem estar
presentes em todas as discussões.
Pensando nisso foi criado o Instituto
Brasil de Medicina (IBDM), fundado em
novembro de 2017 pelas entidades médicas, dentre as quais a AMMG tem a honra
de participar. A finalidade é congregar nossos colegas e dar suporte e operação à
Frente Parlamentar da Medicina, buscando
uma atuação mais profissionalizada junto
aos políticos para alcançar melhores resultados para a categoria.
Atentos também em dar voz ao que
está pungente na área médica, lançamos
o Workplace, uma rede social restrita e segura para que profissionais de várias especialidades possam se conectar, comunicar
e colaborar em diversos assuntos. Possibilitamos uma maior interação entre nossos
pares por meio de uma diversidade de grupos como o de Defesa Profissional, Ética
Médica, Filiadas, Segurança do Paciente,
das especialidades e muitos outros.
A ferramenta, em breve, irá ganhar o
AMMG Reviews, com aulas de curta duração e temas relevantes produzidos pelas
sociedades de especialidades.
Na esfera científica vale lembrar a nova
coordenação da Revista Médica pelo departamento Científico e Biblioteca Virtual
da AMMG. Mantivemos as parcerias existentes e estamos nos estruturando para albergar as produções cientificas de Minas.
Não deixamos de lado a integração
com as filiadas. Faremos a primeira reunião
no final de março, ouvindo os anseios e
juntando esforços para aprimorar as ações
junto ao médico do interior.
Por fim, confira nesta edição a reportagem que traz informações sob o novo
formato de atendimento da Comissão Estadual de Defesa do Médico, e o importante trabalho desenvolvido pela equipe.
Estamos abertos para novas ideias e o
que não nos faltará é disposição. Juntos somos mais.

Maria Inês
de Miranda Lima
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Workplace inaugura Estúdio AMMG

‘Reviews’ é novidade em atualização

Dia 31 de janeiro, o Workplace da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG) inovou
com o lançamento do ‘Estúdio
AMMG’. Um programa de entrevista, transmitido ao vivo pela
plataforma, com a presença de
especialistas e temas relevantes
para a classe médica.
A diretora científica adjunta
da AMMG, Luciana Costa, conta
que a proposta é realizar uma
transmissão mensal e que o assunto de destaque pode tratar de honorários, defesa profissional, comunicação, dentre outros assuntos. “Estamos atentos aos acontecimentos para garantir que a escolha envolva mais do que um número expressivo de participantes,
mas provoque a comunidade médica para debates mais consistentes e realmente enriquecedores,
como ocorreu nessa primeira edição sobre ‘Febre Amarela Atualização e Controvérsias’.”
Os participantes puderam esclarecer suas dúvidas com a vicepresidente da Sociedade Mineira

A diretoria científica da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) lança, em abril, o ‘AMMG
Reviews’, uma seleção de aulas de
diversas especialidades, com o objetivo de atualizar os médicos e
compartilhar informações pontuais
sobre atividades do seu dia a dia.
Segundo o diretor científico da
AMMG, Agnaldo Soares Lima, o
projeto nasceu, incialmente, para
atender às demandas dos residentes, acadêmicos e especialistas que
buscam informações sobre temas
ligados à assistência, além de uma
oportunidade de revisões de procedimentos e melhores resultados
aplicados. “Com o desenvolvimento do Workplace, vislumbramos a

Comissão é
reformulada

de Infectologia, Virgínia Zambelli,
o infectologista e preceptor da
enfermaria do Hospital Eduardo
de Menezes, Leonardo Soares Pereira, a presidente da AMMG, ginecologista e obstetra, Maria Inês
de Miranda Lima e o diretor científico da AMMG, cirurgião do
aparelho digestivo e especialista
em transplante, Agnaldo Soares
Lima. A integração entre os convidados e o público foi grande. A
angiologista Arline Almeida elogiou o trabalho. “Ótima iniciativa!
Espero que tenhamos continuidade em assuntos de interesse co-

letivo.” O clínico Élcio Masiero
disse que é uma oportunidade
para quem mora no interior e
quer sempre se atualizar. A patologista Paula Fernandes Távora
afirmou que aprendeu com os
participantes e considerou excelente a discussão. “Foi uma experiência enriquecedora. Vamos
aprimorar para trazer novidades
e mais qualidade nas transmissões”, afirma Costa.
O próximo Estúdio AMMG
será realizado dia 28 de março,
às 20h, com o tema Redes Sociais:
limites éticos.

Em janeiro de 2018, a Comissão Estadual de Defesa do Médico
passou por uma reformulação,
sendo integralmente assumida pela Associação Médica de Minas
Gerais. A coordenação é do diretor
adjunto de Defesa do Exercício
Profissional da AMMG, Marcelo
Versiani.
Ele explica que o foco do trabalho é a prevenção. “Nossa estrutura permite a defesa dos acusados
injustamente de erro do exercício
profissional ou que tenham a sua
conduta médica questionada.
Orientamos para a promoção da
ética e o respeito aos pacientes.
Procedimentos como o preenchimento do prontuário, por exemplo, podem fazer toda a diferença.”
Todo atendimento tem garantia de
sigilo e privacidade. Informações
e agendamento: (31) 3247 1631.

Clóvis Campos

Para o diretor científico da
AMMG, Agnaldo Soares
Lima, aulas atenderão às
demandas dos residentes,
acadêmicos e especialistas

oportunidade de unir as duas atividades, desenvolvendo aulas de
até 15 minutos cada, ministradas
por referências nas respectivas

áreas da medicina e disponibilizadas para um amplo número de
profissionais.”
O diretor acrescenta que o con-

teúdo será publicado na plataforma, ficando disponível para que o
médico assista conforme sua conveniência, podendo comentar e disseminar o material entre seus grupos de interesse. “O AMMG Reviews vai envolver todos os departamentos na construção de um
banco de aulas, com assuntos restritos e específicos, que permitem
uma aplicação imediata, além da
possibilidade de uma maior interação entre os colegas. Nossa previsão é alcançar 100 aulas por ano.”
Para o sucesso do projeto, Lima conta com o envolvimento das
sociedades de especialidades que
podem indicar temas pelo e-mail:
seaci@ammgmail.org.br.

Parceria beneficia filantrópicos
No dia dois de fevereiro, em
resposta à solicitação da Federação
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas), o Secretário de Estado da
Casa Civil, Marco Antônio Resende, afirmou que, até o final de mar-

ço, será possível reajustar o fluxo
de pagamentos à Saúde em Minas.
O tema foi amplamente discutido no ‘Encontro Federassantas
2017’, que contou com a presença
da presidente da AMMG, Maria Inês
de Miranda Lima. Para ela, a união

de forças amplia as condições para
o alcance de melhores resultados.
A presidente da Federassantas, Kátia
Rocha, reforça que os filantrópicos
estão chegando ao colapso e que o
financiamento é essencial para a
continuidade da prestação de ser-

viços ao Sistema Único de Saúde.
A parceria com a AMMG permanece e a Associação participa
dos ‘Encontros Regionais de Saúde
da Federassantas’, que acontecem,
neste mês de março, em seis cidades mineiras.
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Alterações de bactérias

Antidepressivos: eficácia
Um estudo liderado pela Universidade de Oxford,
no Reino Unido, afirma que o antidepressivo é eficiente no combate à depressão. A pesquisa considerou
522 testes clínicos envolvendo tratamento de curto
prazo da doença em adultos. Mais de 116 mil pacientes tiveram seus casos analisados. Segundo os pesquisadores, todos os 21 antidepressivos usados se mostraram, significativamente, mais eficazes na redução
de sintomas da doença que as pílulas de placebo. O
estudo foi divulgado na The Lancet, em fevereiro.

Clóvis Campos

Contra o Herpes
Pesquisadores da Universidade de Illinois (EUA)
buscam criar medicamentos com potencial para melhorar o combate do herpes simples. Em testes recentes, descobriram que a molécula BX795 consegue
expurgar o vírus HSV1. Ela age como inibidor da
TBK1, que é uma enzima envolvida na inflamação.
Os testes foram feitos em células da córnea humana
e de ratos contaminados. Segundo o estudo, a concentração necessária da molécula para tratar a infeção é baixa. A descoberta foi publicada, em janeiro,
na revista Science Translational Medicine.

Memória Muscular
Uma pesquisa da Universidade Keele, no Reino
Unido, afirma que o corpo pode retomar e ganhar
ainda mais vigor após um tempo de sedentarismo. Foram analisados 850 mil trechos de DNA, biópsias musculares e medidas corporais coletados de 80 homens
sem história de prática de exercícios. As amostras foram extraídas antes e depois de um programa de atividades físicas. Os genes agora identificados passaram
da inatividade à ação em tempo muito curto, atuando
para o crescimento de fibras musculares. A notícia foi
publicada na Scientific Reports, em fevereiro.

Vacina barra expansão
Uma vacina com células-tronco derivadas do
próprio paciente pode se tornar mais uma poderosa
arma dos médicos na luta contra o câncer. Experimento realizado na Universidade de Stanford, nos
EUA, com camundongos revelou que a técnica conseguiu barrar ou frear o desenvolvimento de tumores
de mama, pele e pulmão, mostrando seu potencial
para o tratamento e controle da doença no futuro.
A experiência foi publicada no periódico científico
Cel Stem Cell, na primeira quinzena de fevereiro.

Para o psiquiatra Frederico
Garcia a prevalência do uso de
drogas é um problema grave de
saúde que precisa ser debatido

Pesquisa ‘Conhecer e Cuidar’ (2015),
realizada pelo Centro de Referência em
Drogas da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), junto à Prefeitura de Belo
Horizonte, revelou que 1 milhão e 800 mil
belo-horizontinos já experimentaram algum tipo de droga na vida, sendo que 300
mil habitantes têm algum transtorno relacionado ao consumo e 100 mil são dependentes. Além disso, 80% dos jovens que fizeram uso de bebida alcoólica até os doze
anos relataram o terem feito em casa, na
presença dos pais.
Diante da gravidade dos dados e de um
problema que já é, não só em Minas como
em todo o Brasil, de ordem pública, a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG)
abriu o ano com sua primeira Reunião Multidisciplinar, 17 de março, sobre Prevenção
e Tratamento das Dependências Químicas.
Sob a coordenação da Associação Mineira
de Psiquiatria (AMP), o encontro contou
com a presença de especialistas da Associação Mineira de Medicina da Família e
Comunidade (AMMFC), Sociedade Mineira
de Pediatria (SMP), Associação Brasileira
de Medicina de Emergência - Regional Minas Gerais (Abramede-MG), Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Regional Minas Gerais (SBGG-MG) e Sociedade
de Gastroenterologia e Nutrição do Estado
de Minas Gerais (SGNMG).
De acordo com o coordenador do
Centro Regional de Referência em Drogas
da UFMG, secretário da AMP e um dos organizadores da pesquisa, Frederico Garcia,
até onde se sabe não há nenhum estudo
epidemiológico, baseado em uma amostra
populacional, evidenciando indicadores sobre o problema do uso de drogas, seus fatores de risco e consequências em todo o
município de Belo Horizonte. “Nós temos
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Dependências Químicas
são pauta de encontro

Alterações bacterianas já foram associadas ao
desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Agora,
estudo da Faculdade de Medicina Lerner da Clínica
Cleveland, nos Estados Unidos, constatou que a microbiota também pode estar relacionada ao câncer
de mama. Os pesquisadores descobriram níveis insuficientes de um gênero chamado Methylobacterium no tecido da mama de mulheres com o tumor.
Nas saudáveis, a quantidade circulante desse microorganismo é normal. O estudo foi publicado na revista Oncotarget, outubro de 2017.
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menos diabéticos do que pessoas com problemas pelo uso de drogas, mas, ainda assim, existem muito mais políticas públicas
e campanhas direcionadas ao primeiro tipo
de público. A droga hoje já está tão integrada na nossa rotina e isto prejudica muito
as crianças”, alertou Garcia.
Para o diretor científico da AMMG,
Agnaldo Soares Lima, as discussões abrangem o problema em diversas fases da vida. “Por isso incluímos debates que falam
do uso de drogas desde a criança, passando pela adolescência, até chegar ao
público idoso. Faz-se urgente colocar em
pauta esse tema.”
Conforme a Organização Panamericana de Saúde (PAHO, 2012), o uso abusivo
de drogas e os transtornos mentais decorrentes do uso delas são responsáveis por
uma carga global de morbidade de 22% na
América Latina.
Garcia reforçou que a atuação multidisciplinar em relação ao tema é de extrema importância, visto a gama de problemas
que o uso de drogas pode causar não só
em diferentes faixas etárias, quanto no funcionamento de diversos órgãos. “Trata-se
de um assunto complexo que pode prejudicar a qualidade de vida, as relações familiares, sobrecarregar o sistema judiciário e
a rede de atenção ao usuário de drogas e
seus familiares, pode influir nos indicadores
de violência e criminalidade.”
Também participou do evento a Sociedade dos Acadêmicos de Medicina de
Minas Gerais (Sammg). A Reunião Multidisciplinar é promovida pela diretoria
científica da AMMG. O próximo encontro
acontece dia 14 de abril, com o tema: Defesa profissional; judicialização. Mais informações: seaci@ammgmail.org.br ou (31)
3247 1619.

Diabetes: como lidar
com o problema
Dados divulgados pelo Ministério da
Saúde (MS), em 2017, alertam para o avanço da Diabetes no país com o crescimento
de 61,8% de casos. Em artigo intitulado
‘Diabetes: alguém sabe mexer com isso?’
publicado no Workplace da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG) pelo diretor de Comunicação da Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC), Alessandro
Bao Travizani, o alerta se dá não só pelo
aumento do número de casos, mas reflete
as deficiências do sistema de ensino e a capacitação profissional adequada na assistência aos pacientes.
Travizani afirma que a estatística é cruel.
Minas Gerais, com seus 21 milhões de habitantes, tem aproximadamente dois milhões de diabéticos. Destes, segundo o especialista, metade nem sabe que tem a
doença. Dos que sabem, grande parte não
a trata. Dos que tratam, pequena parte está
realmente controlada. “O problema é que
o diabetes, normalmente silencioso e traiçoeiro, quando não bem controlado, sempre traz alguma complicação futura: cegueira, impotência sexual, infarto, derrame,
leva para a hemodiálise ou obriga a amputar as pernas. Daí o questionamento: quem
sabe tratar essa doença?”
Para o cardiologista, excetuando os endocrinologistas, é difícil encontrar algum
médico que tenha esses conhecimentos, de
uma doença tão comum e tão interligada
a outras, tendo em vista que, na maioria das
escolas de medicina, o tema não é contemplado como deveria e seus alunos carecem
de aprender algo prático, além dos livros.
A presidente da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia – Regional
Minas Gerais (Sbem-MG), Beatriz Santana
Soares Rocha, afirma que a grade curricular
inclui o tema diabetes a partir do quinto
período. “O que falta, muitas vezes, é a
oportunidade dos acadêmicos acompanharem ambulatórios específicos. O tempo
que se tem na endocrinologia é pequeno
diante da necessidade de completar toda
a grade curricular em medicina”, avalia.
Ela acrescenta que é o clínico quem, na
maioria dos casos, identifica a doença por
meio da dosagem da glicemia e que o fato
do indivíduo não realizar exames rotineiros
também é um fator negativo. “O número
expressivo de pessoas que desconhecem a
doença está vinculado ao fato de acreditarem que o problema não vai ocorrer. Quando fazem a dosagem estão assintomáticas
e com glicemia alta.”
Outro item destacado por Rocha é o
fato de que não há endocrinologistas sufi-
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Atualização científ
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O Jornal da AMMG publica sugestões de artigos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição, os ortopedistas Cristiano
Magalhães Menezes e André Arruda comentam artigo sobre Trauma Raquimedular.
HALLER J, BICE M, LAWRENCE B. Mediating the
secondary effects of spinal cord injury through
optimization of key physiologic parameters. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, v. 24, n. 3, mar. 2016.

Monitoração contínua de glicose é uma das
maneiras de controle da diabetes

cientes para atender o Sistema Único de
Saúde (SUS) e a saúde suplementar. “Por isso o diabetes deve ser tratado pelo não especialista, com exceção dos casos que apresentem difícil controle, complicação ou,
eventualmente, insulinorequerentes.” Para
a médica, o erro mais frequente dos diabéticos está na busca pela medicação milagrosa. “Sabemos que o tratamento é formado pelo tripé: atividade física, alimentação adequada e, se indicada, medicação.”
Neste sentido, nutricionistas e enfermeiros
têm um papel importante na assistência,
desde a orientação nutricional até o uso
adequado dos medicamentos e cuidados
com os pés. “Infelizmente, nem todos os
hospitais têm serviços disponíveis, principalmente, nas instituições públicas.” Ela ressalta que são indicações referentes a DM2,
que é a grande maioria.
Evento debate tecnologia
No esforço de manter os profissionais
atualizados, a Sbem-MG realizou, dia três
de março, seu programa de Educação Médica Continuada com o tema ‘Atualização
em Tecnologia em Diabetes’. O programa
contemplou o consenso relacionado à monitorização contínua da glicose e as novidades para o controle da doença. Dentre
elas, o sensor que faz a medição sem precisar furar o dedo do paciente e as bombas
de infusão, que captam o valor da glicose
enquanto liberam a quantidade de insulina
necessária para aquele momento.
A presidente da Sbem-MG acrescenta
que a Sociedade traz informações importantes para que os associados se mantenham preparados no auxílio aos colegas e
orientação da população. “Estamos disponíveis para esclarecimentos, orientações e
troca de experiências.”

O trauma raquimedular (TRM) agudo bem como
suas consequências devastadoras permanece com
expressivos números epidemiológicos em todas as
sociedades. A parcela da população com mais prevalência corresponde aos jovens e adultos - maior
grupo da população economicamente ativa. Os efeitos finais causados pelo TRM podem ser confirmados por uma menor sobrevida e pelas diversas complicações sofridas por esse grupo de pacientes, gerando elevados custos sociais.
Frente ao contexto alarmante, o manejo médico
do TRM tem sido um campo intenso de discussões
e pesquisas. O conceito time is spine relacionado à
descompressão medular cirúrgica precoce, após
diagnóstico clínico da lesão está fundamentado, porém outras modalidades de tratamento têm-se mostrado potencialmente definidoras do prognóstico
final quanto ao nível neurológico motor e funcional.
Nesse artigo de revisão, Haller destaca o papel da
hipertensão sistêmica permissiva – após o TRM ocorrem alterações hemodinâmicas que pioram a isquemia medular, devendo-se objetivar a PAM média >
85 mmHg, podendo-se inclusive utilizar drogas vasoativas, ainda mais importantes se o paciente apresentar lesões acima de T6 – mantida, em todos os
casos, por ao menos sete dias após o trauma.
Terapias medicamentosas também têm ganhado
destaque. Haller comenta sobre o riluzole: resultados
iniciais de estudos clínicos prospectivos mostram os
efeitos benéficos da medicação sobre o nível motor
final dos pacientes com TRM – mesmo não sendo
ainda uma droga de larga distribuição no país, a relativa facilidade de aplicação e quase inexistência de
contraindicações sugere uma futura mudança de estratégia de tratamento em saúde pública para o TRM,
devendo ser iniciado dentro das primeiras horas após
a lesão, já pelo médico responsável pelo atendimento
inicial. Ainda outras medicações e estratégias terapêuticas têm destaque nesse artigo de revisão.
Mesmo com diversos estudos, a prevenção do
TRM permanece como a melhor opção, cabendo a
atuação ativa de toda a sociedade médica. Ainda,
independente da especialidade, todos devemos nos
imbuir no conhecimento das melhores práticas
quanto ao manejo geral frente à essa condição extrema e delicada.
4 O trabalho pode ser encontrado na Biblioteca Virtual (BV
AMMG). Informações https://associado.ammg.org.br/login/auth ou (31) 3247 1633.

JORNAL DA
associação
médica

Página 10 • Fevereiro/Março 2018

JORNAL DA
associação
médica

Fevereiro/Março 2018 • Página 11

ESPECIAL

Atendimento multidisciplinar traz ganhos para equipes e pacientes
Os avanços da medicina têm obrigado, a cada dia, que médicos se interajam mais com seus pares e outros profissionais
da saúde para atingir seu objetivo: o sucesso terapêutico e o bem-estar do paciente. Impõe-se, assim, a crescente formação
de equipes multidisciplinares que sistematizem os conhecimentos das diferentes áreas para melhorar a efetividade das intervenções e aprimorar os serviços a serem prestados.
Para o ortopedista Roberto
Zambelli, o paciente se sente mais
seguro e acolhido quando todos os
integrantes da linha de cuidado trabalham em harmonia, cada um respeitando e cobrando que o outro
faça o seu melhor. “A multidisciplinaridade, não só entre as áreas médicas, mas também entre as demais
profissões da saúde, é determinante
para o sucesso do tratamento. Não
é possível cuidar de um paciente
crítico sem a intervenção de um intensivista, um clínico, um geriatra
ou um cardiologista. Não há como
conduzir um plantão de pronto-socorro sem o apoio irrestrito da enfermagem e nem mesmo ter um resultado excelente pós-operatório
sem uma reabilitação eficaz com
um fisioterapeuta bem preparado.”
Zambelli conta que em suas
viagens para falar da experiência
de trabalho em equipes multidisciplinares é abordado, frequentemente, com queixas sobre a dificuldade de se comunicar com especialistas A ou B, cada um tentando impor sua posição sem, muitas
vezes, respeitar os desejos do próprio paciente e de sua família.
Segundo o especialista, ainda
existem zonas de conflito entre ortopedistas e fisioterapeutas, querendo intervir na conduta uns dos
outros, questionando eventuais necessidade de novas intervenções.
“Mas vejo isso muito menos intenso do que há treze anos, quando
iniciei na ortopedia.”

A fisioterapeuta e coordenadora esportiva do Minas Tênis Clube,
em Belo Horizonte, Natalia Franco
Bittencourt, vivencia a multidisciplinaridade no seu dia-a-dia. Na
equipe temos fisioterapeutas que
interagem com médicos e profissionais da saúde, dentre eles, ortopedistas, cardiologistas e psicólogos especialistas em medicina do
esporte, massoterapeutas, nutricionistas e dentistas.
Bittencourt explica que as
competências são muito respeitadas. O fisioterapeuta faz a avaliação cinético-funcional, ou seja, estabelece os parâmetros de função
muscular, amplitude de movimento, mobilidade, estabilidade e nível
funcional do atleta. O médico faz
o diagnóstico da lesão, solicitação
de exames e indica as medicações.
“Ambos contribuem com informações para a tomada de decisão assertiva sobre o retorno do atleta
ou veto de treinos e jogos. Devido
a isso, existe uma relação de confiança muito grande entre o fisioterapeuta e o médico.”
Ela ainda acredita que a partir do
momento em que a multidisciplinaridade evolui para interdisciplinaridade, o paciente passa a ser melhor
beneficiado. A fisioterapeuta explica
que, no caso dos atletas, o papel da
interação entre os profissionais da
saúde é vital, como um coração que
deve pulsar e ser constante, caso
contrário há perda de tempo e ineficiência de intervenções. “No espor-

Fotos: Clóvis Campos

Para o ortopedista Roberto Zambelli, um cuidado integrado se faz com o
auxílio de médicos e profissionais da saúde

te isso significa, muitas vezes, perder
um jogo, uma medalha e uma vida
de treinos e dedicação. A área da
saúde deve ser uma unidade em prol
do atleta, sempre baseados nas melhores evidência e prática.”
O diretor científico da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), Agnaldo Soares Lima,
também aposta no sucesso da multidisciplinaridade, desde que o paciente não se sinta perdido em
meio a condutas. “É importante ter
um médico que esteja à frente do
tratamento. Ele pode ser um clínico
geral ou mesmo um outro especialista que centralize a referência a
outros colegas. Isto, para evitar que

A fisioterapeuta Natália
Bittencourt vivencia no
seu dia-a-dia o ganho que
a multidisciplinaridade traz
para os atletas

ele vá de uma mão para outra, sem
ter nenhuma base.”
Lima ainda pontua a importância dessa integração de diversos
profissionais, sobretudo, diante dos
constantes avanços da medicina.
“Temos um conhecimento que se
multiplica a cada dia e, mesmo para
o especialista, tem se tornado muito
difícil acompanhar tudo o tempo
todo. Por isto, essa constante atualização dos médicos e profissionais
ligados à saúde, também é fundamental, pois, todos são especialistas
em suas respectivas áreas. O fisioterapeuta, o enfermeiro, o terapeuta
ocupacional, todos trazem vantagens no cuidado mais adequado.”
Um bom exemplo dessa realidade, é o investimento da AMMG
na promoção das reuniões multidisciplinares. São encontros que
acontecem uma vez por mês e reúnem especialidades médicas e profissionais da saúde em torno de temas atuais na medicina. Até o final
de 2017 foram realizadas 26 edições. “Queremos ser a ponte entre
as especialidades, aprimorar a qualidade do aprendizado e da educação continuada, que acaba resultando numa melhor assistência
ao paciente. Visamos com esse
projeto estreitar estas relações.”

Clóvis Campos

Comunicação eficiente
A comunicação eficiente entre
uma equipe multidisciplinar depende, na visão de médicos e de
profissionais da saúde, não só de
boa vontade, diálogo e respeito,
mas passa também pela necessidade de seguir protocolos e indicadores de qualidade.
O angiologista e cirurgião
vascular, membro da equipe do
Centro de Cicatrização de Feridas
do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, Daniel Mendes Pinto, aponta duas grandes vantagens em fazer o serviço integrado. O primeiro é a exigência de
se seguir protocolos e a outra é
a rapidez nos resultados. “Um
doente chega aqui e cai em uma
regra para o tratamento de uma
determinada lesão. O ortopedista
e o cirurgião vascular, por exemplo, têm a certeza de que irão seguir uma linha de atuação adequada, dentro de protocolos e indicadores de qualidade. Aí temos
como medir a eficácia de nossas
intervenções”, explica o médico
que vê tal conduta como sendo
lucrativa para todos os envolvidos. Ele explica ainda que, na área
de doenças venosas vários especialistas e profissionais da saúde
trabalham conjuntamente para o
sucesso no tratamento.
Para o enfermeiro e coordenador do Centro de Cicatrização de
Feridas do Hospital Felício Rocho,
Mendelssohn Martins Santana, o
paciente se vê cuidado em todas
as direções. “Ele passa por uma
consulta com o médico, sempre
acompanhado de um enfermeiro.
O especialista é o responsável pelo
diagnóstico, verifica-se como está
o seu acompanhamento por parte
do clínico, angiologista e/ou cirurgião vascular e a enfermagem entra com todo o seu conhecimento
em torno de coberturas, terapias
e auxiliando no direcionamento
das outras equipes, no caso da fisioterapia e nutrição, sempre que
necessário. Nossa aproximação
com a equipe médica na discussão
de casos e na troca de informações acontece dentro da competência de cada um. E isto faz o serviço ser de excelência.”

A visão do presidente da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), Hugo Urbano, também endossa a importância dessa
parceria entre médicos e profissionais da saúde. O intensivista
explica que, em sua área, desde
a fase do ensino e depois na prática clínica, todos são formados
em ambientes onde a multidisciplinaridade faz parte do exercício
diário da profissão. “Ainda temos
muito a aprimorar na integração
progressiva destas equipes. Cada
vez mais seus membros, prestadores e compradores de serviços
conseguem identificar que quanto mais completas e bem organizadas, melhores são os resultados, com menores custos e sofrimento para os pacientes e suas
famílias. Os bons administradores
enxergam e implementam isto”,
pontua.
De acordo com a integrante
da Comissão de Fonoaudiologia
da Somiti, Luiza Carmo Costa,
existem hoje realidades diferentes. Ela conta que teve a oportu-

O angiologista e cirurgião vascular Daniel Mendes e o enfermeiro
Mendelssohn Martins Santana falam da importância do uso de protocolos

nidade de trabalhar em dois hospitais particulares, com rotinas
distintas, sendo que em um deles
não foi possível vivenciar a multidisciplinaridade, devido à comunicação com os outros profissionais ser pouco utilizada e as con-

dutas não serem alinhadas devido à alta rotatividade de profissionais. Já no outro serviço privado, a relação e a comunicação
entre os integrantes da equipe
eram mais valorizadas, onde era
nítida a melhora para o paciente.

Competências respeitadas
O cirurgião plástico e diretor
adjunto de Defesa do Exercício
Profissional para Assuntos Legislativos, Marcelo Versiani, lembra
que todo e qualquer procedimento, desde o mais simples ao mais
complexo, quer seja cirúrgico ou
minimamente invasivo, possui riscos. Estes, por sua vez, são extremamente variáveis e individuais.
“É fundamental, que todo paciente seja esclarecido sobre os riscos
de cada procedimento, de forma
a poder escolher, livremente, entre fazer ou não o tratamento. No
mesmo sentido, é importante verificar a habilitação e a qualificação do profissional executante,
uma vez que a realização por
ineptos aumenta acentuadamente os riscos, bem como pode retardar o início do tratamento adequado em uma eventual complicação, vindo a agravar ou até
mesmo inviabilizá-lo.”

Para o diretor da AMMG, tal
como a medicina, as diversas profissões da área da saúde devem
ser exercidas em prol do bem-estar do ser humano e da coletividade, em benefício dos quais deve-se agir com o máximo de zelo,
respeito e capacitação. “Infelizmente, em todas as profissões,
existe o joio e o trigo. Precisamos
aprender a separá-los, de modo
a não prejudicar a sociedade civil,
tampouco macular toda uma
classe profissional, generalizando
a conduta, quiçá ilícita e até criminosa, de uns poucos. Aqueles
que atuam à margem da lei, em
qualquer área da saúde, devem
ser repreendidos de forma implacável, cabendo às instituições o
verdadeiro papel de guardiões.”
Elisabeto Ribeiro Gonçalves,
presidente da Sociedade Mineira
de Oftalmologia (SMO), explica
que no caso da especialidade, o

não médico não está preparado
para atender as doenças oculares.
Ele reforça que o entendimento
da anatomia, fisiologia e patologia oculares requer anos e anos
de aprendizado médico e oftalmológico e esse conhecimento
só as escolas médicas estão aptas
a fornecer. “Para que se tenha
uma noção correta da responsabilidade do oftalmologista basta
dizer que o olho, não obstante o
seu reduzido tamanho, pode sediar 3.800 doenças, entre as congênitas, adquiridas, genéticas, inflamatórias e degenerativas.”
Gonçalves explica que essa é
uma cifra realmente fantástica, o
que só os anos e anos de formação especializada darão ao médico as ferramentas intelectuais
para diagnosticar ou, pelo menos,
suspeitar da presença de determinada doença e encaminhar seu
tratamento.
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Encontro reúne pediatras em BH
O XV Congresso Mineiro de Pediatria, que acontece entre os dias
seis a oito de junho, em Belo Horizonte (MG), terá o tema central ‘Florescer saudável: missão do pediatra’,
que reforça a importância do especialista na contribuição do desenvolvimento infantil. Palestrantes de
Minas e outros estados trazem o
que de há mais recente sobre temas
diversos. Como nas edições passadas, haverá premiação de temas livres, inscritos por acadêmicos de
medicina, residentes e pediatras. Nos

Reprodução

dias nove e dez de junho serão ainda
oferecidos cursos de imersão (póscongresso) na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mi-

nas Gerais (UFMG), para complementar as atividades realizadas durante o encontro. Mais informações:
www.mineiropediatria.com.br.

Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia
Belo Horizonte recebe, de sete a
11 de agosto, o 33º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. Após 26 anos, o maior evento
da endocrinologia nacional retorna
a Minas Gerais. O programa contemplará os principais assuntos da

especialidade, incluindo desde a área
básica até as condutas clínicas mais
consolidadas. Serão apresentadas as
mais novas descobertas científicas
nacionais. A data limite para envio
dos resumos dos trabalhos é dez de
abril. Os principais temas são: adrenal

e hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e aterosclerose, endocrinologia básica, do esporte, feminina e
andrologia, pediátrica, metabolismo
ósseo e mineral, neuroendocrinologia, obesidade e tireoide. Mais informações: www.cbem2018.com.br.

VI Colpominas
em abril
Nos dias 13 e 14 de abril acontece em Belo Horizonte (MG), o
VI Colpominas: Jornada de Patologia do Trato Genital Inferior e
Colposcopia. Dentre os temas em
destaques estão: atualização em
vacinas contra HPV, novo panorama das infecções sexualmente
transmissíveis, infecção por HPV,
neoplasias intraepiteliais do trato
anogenital e nova epidemia de sífilis e estratégias no controle das
doenças. Serão realizadas grandes
conferências e mesas redondas
com discussões de casos baseadas
em recentes atualizações científicas. Já estão confirmadas as presenças de renomados professores
e pesquisadores na área que apresentarão as novidades em tratamentos, diagnósticos e intervenções cirúrgicas. Mais informações:
www.colpominas.com.br.
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Congresso Mineiro de Cardiologia
Acontece nos dias nove a 11 de agosto, em Belo
Horizonte, o 28º Congresso Mineiro de Cardiologia.
O encontro, segundo os
organizadores, tem procurado acompanhar o ritmo
vertiginoso da evolução na
área e, por isto, o tema
central deste ano será ‘Conectando a evolução do conhecimento à prática clínica’. Palestrantes de Minas e outros estados tra-

Reprodução

rão grandes novidades. A programação científica procura enfatizar
a aplicação do conhecimento con-

solidado, bem como a inserção do novo, no dia-adia do cardiologista. Todas
as atividades enfatizam o
que deve ser feito hoje, como deve ser feito, por
meio da utilização judiciosa dos recursos disponíveis, sem deixar de levar
em conta as enormes dificuldades dos serviços de saúde.
Mais informações sobre o evento:
www.congressosmc.com.br.

Jornada congrega psiquiatras em Minas
A Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), em Belo Horizonte, recebe nos dias 14 a 16
de junho, a 20ª edição da Jornada
Mineira de Psiquiatria. Segundo
os organizadores, o encontro celebra o feito de um grupo de psiquiatras, pioneiros, que há sessen-

ta anos, se uniu para criar um departamento de psiquiatria na
AMMG. O tema escolhido é ‘A
psiquiatria em tempos de fluidez’
que marcam tempos líquidos, onde tudo o que parece sólido, ‘desmancha no ar’. Tempos que causam incertezas nos indivíduos,

do Aço, 7 de abril, Ipatinga, MG. Informações:
www.smn.org.br. Congresso Brasileiro de
Nefrologia, 19 a 22 de setembro, Rio de Janeiro. Informações: www.sbn.org.br.

da AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
VIII Rhinology, 28 a 30 de abril, São Paulo.
Informações: www.rhinology2018,com. 48º
Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, 31 de outubro
a 3 de novembro, João Pessoa, PB. Informações: (11) 5053 7503.

modificam comportamentos de
massa, as relações interpessoais e
a própria clínica psiquiátrica. Um
mundo onde tudo parece ser descartável. Novos tempos, angústias,
sintomas e patologias serão amplamente debatidos. Mais informações: www.amp.org.br.

Nefrologia
discute avanços
O XXIX Congresso Brasileiro de
Nefrologia acontece, nos dias 19
a 22 de setembro, no Rio de Janeiro. São esperados cerca de 2500
participantes para debater os últimos avanços da especialidade. Temas atuais serão transmitidos via
conferências com o que de mais
moderno vem sendo gerado nas
universidades e centros de pesquisa em nosso país. A programação
científica está sendo pensada para
que aborde assuntos relevantes ao
profissional de nefrologia, diretamente conectada com as maiores
lideranças de conhecimento e pesquisa da área. Serão ofertados cursos práticos com o que há de mais
novo em termos de técnicas e procedimentos. A data limite para envio dos resumos dos trabalhos é
em nove de abril. Mais informações: www.nefro2018.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. Jornada
Mineira de Anestesiologia e Jornada Mineira para Estudo da Dor, 28 a 29 de setembro, Montes Claros, MG. 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 Aorta, 24 a 26 de maio, Porto Alegre, RS. Informações: aortasimposio.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.
Cardiologia – 41º Encontro Sul Mineiro de
Cardiologia, 5 a 8 de abril, Itajubá, MG. Informações: www.sulmineirodecardiologia.com.br. 28º Congresso da Sociedade
Mineira de Cardiologia, 9 a 11 de agosto,
Belo Horizonte. Informações: www.congressosmc.com.br. 73º Congresso Brasileiro de Cardiologia, 14 a 16 e setembro,
Brasília, DF. Informações: www.cardio2018.com.br.
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 Pediátrica – 3rd Internacional
Conference on Pediatrics and Pediatric Surgery, 7 e 8 de maio, Frankfurt, Alemanha.
Informações: www.pediatricsurgery.com.

Cirurgia Plástica – 23ª Jornada Mineira de
Cirurgia Plástica, 4 a 6 de outubro, Belo
Horizonte. Informações: www2.cirurgiaplastica.org.br. 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. 67º Congresso
Brasileiro de Coloproctologia, 19 a 22 de
setembro, Gramado, RS. Informações:
www.eventos.ligaeventos.com.br.
Dermatologia – Reuniões científicas do departamento de Dermatologia da AMMG: 7
de abril, 11 de agosto e 10 de novembro.
VI Jornada Acadêmica de Dermatologia, 18
de agosto, Belo Horizonte. 3º Dermagerais,
8 a 9 de junho, Tiradentes, MG. Informações: www.sbdmg.org.br. 30º Congresso
Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, 27 a
30 de abril, Belo Horizonte. Informações:
www.cbcd2018bh.com.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. 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. CBEM
2018, 7 a 11 de agosto, Belo Horizonte.
Informações: www.cbem2018.com.br. 23º
Congresso Brasileiro Multidisciplinar em

Diabetes, 26 a 29 de julho, São Paulo. Informações: wwww.anad.org.br.

tetrícia, 9 a 12 de maio, Belo Horizonte. Informações: (31) 3227 8544.

Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas
do departamento de Endoscopia Digestiva
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sobedmg.org.br. I Congresso Brasileiro
de Doenças Inflamatórias Intestinais, 13 a
15 de abril, Campinas, SP. Informações:
www.gediib.org.br. IX Gastrotriângulo, 19 a
21 de abril, Uberlândia, MG. Informações:
(31) 3247 1647. XII Simpósio Internacional
de Endoscopia Digestiva da Sobed, 17 a 19
de maio, João Pessoa, PB. Informações:
www.endogastro2018.com. II Jornada de
Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
do Norte de Minas, 22 e 23 de junho, Montes
Claros, MG. Informações: (31) 3247 1647.

Hematologia – 37° Congresso Mundial da
Sociedade Internacional de Hematologia,
13 a 16 de setembro, Vancouver, Canadá.
Informações: www.ish2018.com.

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. IX Gastrotriângulo, 19 a 21
de abril, Uberlândia, MG. Informações: (31)
3247 1647. 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. II Jornada de Gastroenterologia e
Endoscopia Digestiva do Norte de Minas,
22 e 23 de junho, Montes Claros, MG. Informações: (31) 3247 1647. Gastrão 2018,
27 a 30 de junho, São Paulo. Informações:
www.fbg.org.br.
Geriatria e Gerontologia – Reuniões Científicas do departamento de Geriatria e Gerontologia da AMMG. Informações: (31)
3247 1613.
Ginecologia e Obstetrícia – RCOG World
Congress 2018, 21 a 24 de março, Cingapura. Informações: web.rcog2018.com. XI
Congresso Mineiro de Ginecologia e Obs-

Homeopatia – XXXIV Congresso Brasileiro
de Homeopatia, 10 a 13 de outubro, Curitiba, PR. Informações: (41) 3243 3025.
Infectologia – Reuniões científicas do departamento de Infectologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br. HIV & Hepatites in the Americas 2018, 19 a 22 de abril, Cidade do México.
Informações: www.hivhepamericas.org.
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. Informações: www.mastologia2018.com.br.
Medicina do Exercício e do Esporte – Reuniões científicas mensais do departamento
de Medicina do Exercício e do Esporte da
AMMG. Informações: (31) 3247 1605.
35o. Congresso Mundial de Medicina do Esporte, 12 a 15 de setembro, Rio de Janeiro.
Informações: www.medicinadoesporte.org.br.
Medicina Física e Reabilitação – Congresso da Associação Brasileira de Medicina Física e de Reabilitação, 29 de agosto a 1º de
setembro, Salvador. BA. Informações:
www.abmfr.com.br/congresso2018.
Medicina do Trabalho – Reuniões científicas mensais do departamento de Medicina
do Trabalho da AMMG. Informações: (31)
3247 1616.
Nefrologia – Reuniões científicas mensais
do departamento de Nefrologia da AMMG.
Pensar Mineiro: 20 de março, 15 de maio, 7
de agosto e 23 de outubro. Informações: (31)
3247 1616. I Jornada de Nefrologia do Vale

Neurocirurgia – XXXII Congresso Brasileiro
de Neurocirurgia, 5 a 9 de setembro, 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 – Curso de Ciências Básicas
em Oftalmologia, 19 de março a 7 de abril,
na sede da AMMG. Informações:
www.sympla.com.br/curso-de-cienciasbasicas-em-oftalmologia. XVIII Congresso
Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, 16 a 19 de maio, São Paulo. Informações: www.brascrs2018.com.br. 36º Congresso Mundial de Oftalmologia, 16 a 19
de junho, Barcelona, Espanha. Informações:
www.icoph.org. 62º Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, 5 a 6 de setembro, Maceió,
AL. Informações: www.cbo2018.com.br.
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

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.
52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, 25 a 28 de setembro, Florianópolis, SC. Informações:
www.sbpc.org.br.
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. 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. XVIII Congresso Brasileiro de
Nefrologia Pediátrica, 28 de abril a 1º de
maio, Curitiba, PR. Informações: www.nefroped2018.com.br/home.asp.
Pneumologia – Reuniões Científicas do
departamento de Pneumologia da AMMG.
Informações: (31) 3213 3197 ou
www.smpct.org.br. Jornada de Atualização
em Pneumologia e Cirurgia Torácica, 7 de
abril, na sede da AMMG. Informações: (31)
3213 3197. 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.
Psiquiatria – Reuniões Científicas do departamento de Psiquiatria da AMMG. Informações: www.ampmg.org.br. I Jornada
de Psiquiatria da AMP na região central de
Minas Gerais, 4 e 5 de maio, Montes Claros. MG. Informações: (31) 3213 7457. II
Congresso Brasileiro de Impulsividade e
Patologia Dual, 18 e 19 de maio, Brasília,
DF. Informações: www.apbr.com.br. I Jornada de Psiquiatria da AMP na região Central de Minas, 1 e 2 de junho, Curvelo, MG.
Informações: (31) 3213 7457. XX Jornada
Mineira de Psiquiatria, 14 a 16 de junho,
Belo Horizonte. Informações 3291 9899 ou
www.ampmg.org.br. XXXVI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 17 a 20 de outubro, Brasília, DF. Informações: www.cbpabp.org.br.
Radiologia – Reuniões Científicas do departamento de Radiologia da AMMG. Informações: (31) 3273 1559. Curso de Atualização CBR, 23 e 24 de março. Informações:
sede da AMMG.
Reumatologia – Reuniões científicas do
departamento de Reumatologia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1613. 20º Congresso Pan-americano de Reumatologia, 7 a 10
de abril. Buenos Aires, Argentina. Informações: www.congreso-panlar.com. XXXV
Congresso 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. Curso Anual de Tanatologia, 26 de fevereiro a 17 de dezembro.
Grupo de Atendimento à Enlutados: 6,13,20
e 27 de março e 3,10,07 e 24 de abril. Informações: (31) 3247 1616.
Terapia Intensiva – Curso para residentes e
especializando em medicina intensiva, todas
as terças-feiras. Jornada Geneuro, 19 a 21 de

abril, Belo Horizonte. IV Curso de Ventilação
Mecânica, 26 a 28 de abril, Juiz de Fora, MG.
V Simpósio Internacional de Enfermagem em
Terapia Intensiva, 11 a 14 de julho, BH. ATLS
– 22 a 24 de março, 26 a 29 de abril, 24 a 26
de maio, BH. ACLS – 22 a 23 de março, Teresina, PI; 24 a 25 de março, Teresina e BH;
7 a 8 de abril, Vitória, ES e BH; 6 a 8 de abril,
Conselheiro Lafaiete, MG; 14 a 15 de abril,
BH e Uberarba, MG; 20 a 22 de abril, Itajubá,
MG; 28 a 29 de abril, BH; 4 a 6 de maio, Montes Claros, MG; 5 a 6 de maio, BH e Juiz de
Fora, MG; 12 a 13, 18 a 19, 19 a 20 de maio,
BH, MG; 18 a 20 de maio, Muriaé, 19 a 20 de
maio, Governador Valadares, MG; 26 a 27 de
maio, BH e Ipatinga, MG. julho, BH. BLS – 24
e 27 de março, BH; 10 e 13 de abril, BH; 24
e 28 de abril, BH; 12 e 25 de maio, BH. PVMA
– 23 a 24 de março, Varginha, MG; 21 a 22
de abril, BH. MAVIT – 25 de março, Varginha,
MG; 6 a 7 de abril, Londrina, PR e 13 e14 de
abril, Varginha, MG; 22 de abril, Jequié, BA;
20 e 21 de abril, Vitória da Conquista, BA; 27
de abril e 25 de maio, BH. ECTE – 7 a 8 de
abril, BH. SAVI – 7 a 8 de abril, BH. PVMC –
14 a 15 de abril, BH. FCCS – 14 a 15 de abril,
Joinvile, SC; 28 a 29 de abril, BH. PHTLS –
23 a 24 de março, Varginha, MG e 18 a 19 de
maio, BH. PALS – 24 a 25 de março, 28 a 29
de abril e 26 a 27 de maio, BH. EC – 24 a 25
de março, BH; 7 a 8 de abril, Patos de Minas,
MG; 14 a 15 de abril, BH; 21 a 22 de abril, Alfenas, MG; 5 a 6 de maio, Lavras, MG; 12 a
13 de maio, BH e 19 a 20 de maio, Passos,
MG e 26 a 27 de maio, BH. ECG – 28 de março e 28 de abril, BH. SPPS – 3 a 4 de abril e
14 a 15 de maio, BH. PICC US – 18 de abril,
BH. Informações: (31) 3247 1645 ou
www.somiti.org.br.
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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Arquivo Abramede-MG

Tomam posse novas diretorias das
sociedades de especialidades e Sammg
O Jornal da AMMG apresenta os médicos dos departamentos científicos e membros da Sociedade dos Acadêmicos
de Medicina de Minas Gerais que tomaram posse recentemente. A seção é publicada anualmente, em fevereiro/março,
e está em sua 11ª edição.
Arquivo Sammg

Dúnia Catelli

Arquivo SBMFC-MG

MEDICINA DE EMERGÊNCIA
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Em dois de janeiro, assumiu a nova diretoria da Associação Brasileira de Medicina de
Emergência – Regional Minas Gerais (Abramede-MG) para a gestão 2018/2019. Da esquerda para a direita: Rogério de Castro Pereira (1º tesoureiro), Fábio Atsuhiro Kimura
(2º secretário), Maria Aparecida Braga (vice-presidente), Marcus Vinícius Melo de Andrade
(presidente) e Amanda Santos Pereira (1ª secretária). Integram também os médicos:
Luiz Ernani Meira Júnior (2º tesoureiro) e Welfane Cordeiro Júnior (diretor científico).

Foi eleita em 12 de agosto de 2017, a nova diretoria da Associação Mineira de Medicina
de Família e Comunidade (AMMFC), gestão 2017/2019. Da esquerda para a direita:
Guilherme Bruno (presidente), Fabiana Prado (diretora cultural), Lidiane Vilela (secretária geral) e Júlio Cesar Nunes (vice-presidente). Integram também os médicos,
Ruth Borges Dias (tesoureira) e Daniel Knupp Augusto (diretor científico).

Clóvis Campos

Clóvis Campos

MEDICINA DO
TRABALHO
ACADÊMICOS
ANESTESIOLOGIA
Assumiram, no dia seis de dezembro, os integrantes da Sociedade dos Acadêmicos
de Medicina de Minas Gerais (Sammg), que estão à frente da gestão 2018. Em pé,
da esquerda para a direita: Geovani Teixeira (comissão estrutural), Pablo Seiji (comissão de ensino médico), Bernardo Lacchini (presidente), João Guilherme (secretário
geral) e Tiago Santos (comissão de comunicação e marketing). Sentadas, da esquerda
para a direita: Sofia Piancastelli (comissão científica), Alessandra Siqueira (comissão
de assuntos do interior), Keitry Puchalsky (comissão cultural) e Camem Vieira (secretária de finanças). Faz parte ainda, Luiza Miranda (secretária de relações externas).

Tomaram posse no dia 27 de janeiro de 2018, os membros da Sociedade de
Anestesiologia de Minas Gerais (Samg), para a gestão 2018/2019. Da esquerda para
a direita: Vanessa Patrícia Valle Gusmão (2ª secretária), Juarez Lopes da Silva Júnior
(diretor social), Cláudia Helena Ribeiro da Silva (presidente), Renato Hebert Guimarães
Silva (1º secretário), Luciana de Souza Cota Carvalho Laurentys (vice-presidente) e
Marcelo de Paula Passos (1º tesoureiro). Fazem parte ainda os médicos: Rodrigo de
Lima e Souza (2º tesoureiro) e Vinícius Caldeira Quintão (diretor científico).

Clóvis Campos

DHL filmes e fotografias

INFECTOLOGIA
Compõe a diretoria da Sociedade Mineira de Infectologia,
gestão até setembro de 2018, os médicos: Guilherme Luiz
Milanez (primeiro secretário), Alexandre Sampaio Moura (2º
secretário), Estevão Urbano (presidente) e Carlos Starling (1º
tesoureiro). Fazem parte: Virgínia Zambelli (vice-presidente)
e Tânia Marcial (2ª tesoureira).
Clóvis Campos

No dia 11 de novembro foi eleita a diretoria da Associação
Mineira de Medicina do Trabalho (2017/2019). Integram da
esquerda para a direita, sentados: Evelyn Jermani (diretora
administrativa adjunta), Raquel
de Almeida Moreira (assessora
de comunicação), Marina de
Freitas Aguiar (diretora financeira adjunta) e Letícia Lobato
Gários (diretora administrativa). Em pé, da esquerda para a direita: Ilka Santos Pinto (diretora coordenadora de regionais), Vinício Moreira
Cavalcante (diretor científico), Filipe Pacheco Lanes Ribeiro (assessor de educação continuada), Walneia
Cristina de Almeida Moreira (presidente), Rodrigo Ferreira Lobato (conselheiro fiscal), Elôa Nolasco Porto
(diretora de exercício profissional) e Pietro Mendes Bianchetti (diretor de educação continuada). Integram
ainda: Hudson de Araújo Couto (vice-presidente) e Adriana de Souza Andrade(diretora financeira).
Clóvis Campos

NEUROLOGIA E
PSIQUIATRIA INFANTIL
CARDIOLOGIA
ANGIOLOGIA
Foram eleitos no dia cinco de dezembro, os médicos que fazem parte da gestão 2018/2019, da Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional Minas Gerais
(SBACV-MG). Na fileira de trás, da esquerda para a direita:
Gustavo Braga Murta (secretário), Bethania Novelli Campos
(vice-diretora científica) e Francesco Evangelista Botelho (diretor de defesa profissional). À frente, da esquerda para a direita: Mateus Alves Borges Cristino (diretor científico), Ricardo
Jayme Procópio (diretor de comunicação) e Rodrigo Daniel
Moreialvar (presidente). Integram a diretoria também os médicos: Túlio Pinho Navarro (vice-presidente), Júlio Armando
Rivas Yepez (vice-secretário), Rodrigo Di Vita do Lago (tesoureiro), Adriano José de Souza (vice-tesoureiro), Laura de
Andrade da Rocha (vice-diretor de comunicação), Luiz Ronaldo Godinho Pereira (vice-diretor de defesa profissional)
e José Vicente Amorim de Paula (diretor de patrimônio).

CIRURGIA CARDIOVASCULAR
Fazem parte da nova diretoria, eleita em 28 de novembro, da
Sociedade Mineira de Cirurgia Cardiovascular (SMCCV), gestão 2018/2019, os médicos: Maurício de Castro Gomes (presidente), Leonardo Ferber Drumond (vice-presidente), Luciano Matar Miranda (secretário geral), Luiz Cláudio Moreira
Lima (tesoureiro) e Charles Simão Filho (diretor científico).

Assumiu a nova diretoria da Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC), em 23 de novembro, gestão 2018/2019.
Da esquerda para direita: Henrique Patrus (diretor financeiro), Antônio Bahia (vice-presidente), Ariane Macedo
(SBC-Funcor), Carlos Miranda (presidente), José Zanon (diretor científico), Epotamênides Maria Good God (diretor
administrativo), Ricardo Wang (diretor de qualidade assistencial) e Alessandro Travizani (diretor de comunicação).
Clóvis Campos

Clóvis Campos

NEUROCIRURGIA
Ocupam desde fevereiro de 2018, novos integrantes para os
cargos da mais recente diretoria da Sociedade Mineira de Neurocirurgia (2017/2019), os médicos. Da esquerda para direita,
Marcello Penholate (presidente), Hugo Abi-Saber (diretor de
comunicação social), Rodrigo Moreira Faleiro (segundo tesoureiro) e José Aloysio da Costa Val Filho (tesoureiro).
Clóvis Campos

A Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil
– Regional Minas Gerais (Abenepi-MG) apresenta seus
novos integrantes que assumiram a diretoria, em primeiro
de setembro, gestão 2017/2019. Da direita para a esquerda, em pé: Rodrigo Carneiro (presidente), Christovão
de Castro Xavier (tesoureiro geral) e Walter Camargos
(1º secretário). Sentados, da esquerda para a direita: Valeria Loureiro (secretária geral), Karina Loutfi (2ª tesoureira) e Annelise Júlio (2ª secretária). Integram ainda, os
médicos: Simone Cláudia Facuri Lopes (vice-presidente)
e Marli Marra de Andrade (1ª tesoureira).

Alessandro Carvalho

ENDOCRINOLOGIA
E METABOLOGIA
CIRURGIA
PLÁSTICA
Foram eleitos, em oito de setembro, os novos integrantes da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica-Regional Minas Gerais
(SBCP-MG), gestão 2018/2019. Da esquerda para a direita: Hugo Leonardo de Resende Rodrigues (tesoureiro), Ian Goedert Leite
Duarte (secretária) e Alexandre Alcides Mattos de Meira (presidente).

Integram, desde 25 de março de 2017, os novos diretores
da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia –
Regional Minas Gerais (Sbem-MG). A gestão 2017/2018 conta com a presença dos médicos, da esquerda para a direita
(primeira fileira): Beatriz Santana Soares Rocha (presidente),
Marisa Helena de Figueiredo Campos (tesoureira geral) e Bárbara Campolina Carvalho Silva (secretária adjunta). Da esquerda para a direita, atrás: Rodrigo Nunes Lamounier (diretor
científico), Márcio Weissheimer Lauria (secretários executivos) e Adauto Versiani Ramos (vice-presidente). Também
compõe a diretoria, Suelem Simão Mol (tesoureira adjunta).

PATOLOGIA
Estão à frente, desde o dia seis de novembro de 2017, os
membros da nova diretoria da Associação dos Patologistas
do Estado de Minas Gerais. Para a gestão 2017/2019, integram (da esquerda para a direita): Agostinho Pinto Gouvêa
(presidente), Gil Patrus Mundim Pena (tesoureiro), Luciana
Gusmão de Andrade Lima Salomé (2ª secretária) e Maurício
Buzelin Nunes (1º secretário). Também faz parte da diretoria,
Rodrigo Assis de Paula (vice-presidente).

ORTOPEDIA
Tomou posse, em de fevereiro, a nova diretoria da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia –
Regional Minas Gerais (Sbot-MG), para gestão 2018. Integram, da esquerda para a direita: Roberto Zambelli
(tesoureiro adjunto), Antônio Tufi (secretário geral), Cristiano Menezes (presidente), Robinson Esteves (vice-presidente), Rodrigo Barreiros Vieira (secretário adjunto) e Matheus Braga Jacques (tesoureiro).
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Arquivo SBPCT-MG

POSSES

Clóvis Campos

PNEUMOLOGIA
PSIQUIATRIA
Eleitos, em 22 agosto de 2017, os novos diretores da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SMPCT), gestão 2017/2019. Da esquerda para a direita:
David Vogel Koza (diretor financeiro), Marcelo Bicalho de Fuccio (vice-presidente),
Flávio Mendonça Andrade da Silva (diretor de divulgação e defesa profissional), Leonardo Brant Rodrigues (secretário geral), Rodrigo Luis Barbosa Lima (presidente),
Bruno Horta Andrade (diretor de assuntos científicos) e Mauricio Meirelles Góes (secretário adjunto).

Tomaram posse, no dia três de março, os membros da Associação Mineira de Psiquiatria (AMP), gestão 2018/2020. Integram, da esquerda para a direita, sentados:
Marília Brandão (tesoureira adjunta), Humberto Correa da Silva Filho (presidente) e
Jésus Almeida Fernandes (vice-presidente). Em pé, da esquerda para a direita: Maurício Leão de Rezende (tesoureiro), Frederico Garcia (secretário geral) e Paulo José
Ribeiro Teixeira (secretário adjunto).
Ramon Bitencourt

RADIOLOGIA
Integram, desde março de 2017, os novos diretores da Sociedade de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem de Minas Gerais (SRMG), gestão 2017/2020. Da esquerda
para a direita: Carla Flávia de Lima (vice-presidente de medicina nuclear), Sérgio
Ribeiro Andrade (diretor de defesa profissional), Benito Pio Vitório Ceccato Júnior
(vice-presidente de ultrassom), Thaís Abreu de Castro (diretora social), Taís Netto
Silva Mendonça de Azevedo (vice-presidente da região noroeste), Luis Ronan Marquez
Ferreira de Souza (vice-presidente do Triângulo Mineiro), Cláudia Juliana de Rezende
(coordenadora do curso de aperfeiçoamento), Geisa Oliveira Ribeiro (representante
dos residentes), Rogério Augusto Pinto da Silva (diretor científico), Manoel de Souza
Rocha (presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia), Cibele Alves de Carvalho (presidente), Marcella de Barros Duarte Pereira (tesoureira adjunta), Hilma Regina Lobato
Adjunto (vice-presidente de radiagnóstico), Maria de Fátima Lobato Vilaça (tesoureiro

geral), Henri Amedee Peret (secretário geral), Frederico di Paula Pinheiro (vice-presidente da Região Nordeste) e Heli Teodomiro de Paula Freitas (ex-presidente da
SRMG e membro do conselho consultivo). Integram também: Frederico Guimarães
de Abreu Braga (vice-presidente de tomografia computadorizada), Wilson Campos
Tavares Junior (vice-presidente de ressonância magnética), Bruno Muzzi Camargos
(vice-presidente de densitometria óssea), Augusto Castelli Von Atzingen (vice-presidente da Região Sul), Peterson Azevedo Fernandes (vice-presidente da região do Vale
do Aço), Cristiane Turano Mota Malveira (vice-presidente da região de Montes Claros),
Leonardo Lopes de Macedo (vice-presidente da Zona da Mata), Raul Silva Filho (vice-presidente de Belo Horizonte), Crasso Campanha Parente (secretário adjunto),
Teófilo Eduardo de Abreu Pires (editor do Jornal Radius), Amilcar Mosci e Reginaldo
Figueiredo (conselheiros consultivos).
Otávio Honorato dos Santos

UROLOGIA
Assumiram no dia 30 de junho, gestão 2018/2019, os novos membros da Sociedade Brasileira de Urologia – Regional Minas Gerais (SBU-MG). Na primeira fileira, da esquerda para
direita: Arilson de Sousa Carvalho Júnior (delegado suplente), Pedro Romanelli de Castro
(presidente), Francisco de Assis Teixeira Guerra (vice presidente), Leonardo Gomes Lopes
(1º tesoureiro) e Farley Carneiro e Silva (1º secretário). Na segunda fila, da esquerda para
direita: Bernardo Pace Silva de Assis (2º secretário), Walter Luiz Ribeiro Cabral (2º tesoureiro)
e Humberto Elias Lopes (delegado). Ainda compõe a diretoria, os médicos: Luciano Pousa
Cartafina (delegado), Renato Beluco Corradi Fonseca (suplente de delegado), Eduardo Vítor
de Castro (diretor científico) e André Lopes Salazar (Editor da Revista Urominas).
Clóvis Campos

Cristina Marques

TERAPIA INTENSIVA
Tomou posse, no dia dois de janeiro de 2018 para a
gestão 2018/2019, a nova diretoria da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti). Da esquerda para
a direita, Hugo Corrêa de Andrade Urbano (presidente);
Amarílis Batista Teixeira (vice-presidente) e Rogério de
Castro Pereira (1º Tesoureiro). Também fazem parte da
diretoria, Jorge Luiz da Rocha Paranhos (secretário geral), Frederico Rodrigues Anselmo (2º tesoureiro) e
Saulo Fernandes Saturnino (diretor científico).

Clóvis Campos

VIDEOCIRURGIA
TANATOLOGIA
Tomaram posse, no dia quatro de dezembro, gestão
2017/2020, os novos integrantes da Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais (Sotamig). Da esquerda para a direita: Carolina de Araújo
Affonseca (secretária), Terezinha Valéria Ferreira Matoso
(tesoureira), Sarah Ananda Gomes (presidente) e Daniela Charnizon (vice-presidente).

Assumiram, no dia 27 de dezembro, os integrantes da
diretoria da Sociedade Brasileira de Videocirurgia – Capítulo Minas Gerais (Sobracil-MG), para a gestão
2017/2019. Da esquerda para a direita, Fernando Augusto
de Vasconcellos Santos (conselheiro fiscal), Juliano Alves
Figueiredo (presidente) e Délzio Salgado Bicalho (vicepresidente). Ainda ocupam cargos na diretoria executiva:
Ricardo Hissashi Nishimoto (secretário) e Matheus Matta
Machado Mafra Duarte Estrada Meyer (tesoureiro).
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MINAS
tadora do programa de residência
e como professora. O dermatologista Cícero Zolli elogiou a iniciativa
como “ótima oportunidade para introdução de novas tecnologias no
dia-a-dia do especialista”. O ortopedista Marcelo Oliveira agradeceu
aos profissionais pela oportunidade
de aprimoramento na busca de trabalhos científico. “Essa atividade nos
auxiliará tanto para o nosso conhecimento técnico, quanto na passagem de novas informações aos residentes e internos.”

Arquivo AMPM

Jean Pierre Urruchi apresenta os benefícios da Biblioteca Virtual da AMMG,
PubMed, Lilacs, Bireme e Workplace

Amvaço apoia Jornada
A Associação Médica do Vale
do Aço (Amvaço) e a Sociedade Mineira de Nefrologia (SMN) integram,
dia sete de abril, a I Jornada de Nefrologia do Vale do Aço e XXXIII Encontro da Associação Mineira dos
Centros de Nefrologia (Amicen),
promovidos pela Fundação São
Francisco Xavier, de Ipatinga. O presidente da Amvaço, José Silveira dos
Reis Júnior, explica que o objetivo da
Associação é estimular eventos de

atualização e capacitação. “A medicina é dinâmica, com variações.
Ações que geram aprendizado e interatividade devem ser estimuladas.”
O presidente da SMN, Daniel
Calazans, afirma que a Jornada trará os assuntos de maior relevância
em nefrologia e transplante renal.
“Mais um grande encontro científico com abordagem de novos
conceitos terapêuticos, para melhor prática clínica.”
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Patos de Minas promove treinamento
A Associação Médica de Patos
de Minas (AMPM) reuniu os médicos da região, em sua sede, no dia
três de março, para apresentar a Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais (BV AMMG).
O objetivo, segundo a presidente
da entidade, Nara Regina Nunes
Vieira, é disseminar a atualização
científica junto aos associados, por
meio do benefício disponível. “A
educação continuada é um dos pilares que move a Associação. Esclarecer sobre os serviços e a ferramenta traz um ganho imediato para os especialistas.”
Duas turmas, no período da manhã e da tarde, com aproximadamente 50 médicos no total, receberam o treinamento dos funcionários
da BV AMMG, Jean Pierre Urruchi,
Yuri D’Agostini e Geraldo Luiz de
Faria. Na programação, aulas sobre
o novo site da Biblioteca Virtual, seguida das bases de dados PubMed,
Lilacs, Bireme e Workplace.
A ginecologista Adelaide D’Ávila, disse que o curso veio para melhorar sua performance como orien-
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Calendário Urezoma
Confira a agenda das reuniões da União
das Regionais da Zona da Mata (Urezoma)
472ª Cataguases
473ª Além Paraíba
474ª Viçosa
475ª Leopoldina
476ª Ponte Nova
477ª Juiz de Fora
478ª Muriaé
479ª Ubá
480ª Carangola
481ª Manhuaçu
482ª São João
Nepomuceno

17 de março
7 de abril
28 de abril
19 de maio
9 de junho
7 de julho
18 de agosto
1º de setembro
29 de setembro
27 de outubro
10 de novembro

Samora Délcio expõe
no ‘Otto Cirne’
As obras do
artista plástico
Samora Délcio
visitam o Espaço
Cultural Otto
Cirne durante o
mês de fevereiro.
Um conjunto de
pinturas em óleo
sobre tela e tinta
acrílica revelam
particularidades
em cores, flores
e formas desenvolvidas pelas
mãos do pintor.
Mineiro de
Mantena, conta que o gosto pelas artes surgiu ainda na infância. “A arte você nasce
com ela! Mas comecei mesmo a pintar por
volta de 2004, e de forma autodidata. A
pintura apareceu de dentro pra fora, e posso dizer que faço isto com a alma, com o
coração.”
Com estilo considerado por ele como
modernista, o artista especializou-se na renomada Escola Guignard. “Estudei e perpetuei o que aprendi com alunos de escolas públicas, onde, até os dias atuais, leciono a matéria ‘Artes’. Em 2003, ganhei o desenho de
uma criança, o que também me inspirou a
pintar e a ensinar.”
Samora Délcio afirma que entre os seus
artistas preferidos estão os franceses PierreAuguste Renoir e Vincent van Gogh. Este último, segundo ele, é sua fonte de inspiração
pela liberdade com que produz: “Vivo a pintura de momento e isto faz a diferença no
meu trabalho. Não me preocupo com o acerto, sou livre para criar”.
Com ateliê em casa, o horário que mais
lhe agrada para pintar as suas telas, geralmente, é às quatro da manhã. “O meu momento é o silêncio da madrugada. Inspirome na natureza morta, no contemporâneo
e na variedade das cores. Minha pintura é baseada em grande observação, na sensibilidade de tudo o que está ao meu redor”, avalia.
Pela primeira vez na Associação Médica
de Minas Gerais, as peças de Samora Délcio ficarão expostas até o final do mês de
março, de 8h às 21h, de segunda a sábado,
e 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

do

O que estou len
Edgar Rocha Silva
Reprodução

Fotos: Clóvis Campos

Cirurgião plástico
Os sete pilares
da sabedoria
Thomas Edward Lawrence
(Editora Record)

“Trata-se das aventuras
do autor, a serviço do Governo Britânico no Oriente Médio, lutando contra
os turcos ao lado dos árabes. Para aqueles que desanimarem pelo número
de páginas da publicação,
sugiro que assistam ao filme baseado no livro:
Lawrence da Arábia.”
contato com a Assessoria de Comunicação, pelo telefone (31) 3247 1608 ou pelo
e-mail comunicacao@ammg.org.br.

Lucinéia
Carvalhais
Infectologista

‘Otto Cirne’ abriga ‘Resiliência’

Dignidade
Mário Vargas Llosa e outros

A exposição coletiva ‘Resiliência’ foi a
atração dos meses dezembro de 2017 e janeiro de 2018 no Espaço Cultural Otto Cirne.
Trabalhos de 27 artistas da Escola de Fotografia Studio 3 revelaram 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 contou
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. “As pessoas 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”, afirmada 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.”

(Casa da Palavra)

“Coletânea de nove escritores renomados que visitaram os campos da
ONG Médicos Sem Fronteiras. Relatos literários
reais, emocionantes, de
realidades assustadoras
que são enfrentadas com
esperança, envolvimento e
tecnologia adaptada às condições locais.”

Marco Túlio Tanure
Neurologista
Luz em agosto
William Faulkner (Editora Cosac
Naify)

“Romance sobre conflitos entre classes e raças,
o papel da mulher na sociedade, religiosidade e
relações amorosas. Não
é difícil imaginarmos que
a questão racial seria tema para uma história
que se passa no sul
dos EUA, no período
entre guerras.”
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Carnaval sem Traumas é alvo de campanha
Moisés Crepaldi

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Regional
Minas Gerais (Sbot-MG) lançou,
no dia quatro de fevereiro, uma
campanha de conscientização dos
riscos de acidentes no trânsito durante o carnaval. A ação aconteceu
em todo o país, com a chancela da
Sbot Nacional e o slogan ‘Carnaval
sem traumas. Diversão, saúde e segurança. O melhor bloco deste
carnaval!’.
Em Belo Horizonte, foram distribuídos folhetos educativos durante o jogo Cruzeiro/América, no
estádio do Mineirão. Também uma
faixa alusiva à campanha circulou
pelo gramado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma queda de 66,6% de acidentes em relação ao ano passado. Apenas 11 acidentes foram responsáveis por 44
mortes, uma média de quatro mortes por ocorrência. Destes, dez foram colisões frontais, algo que, segundo a PRF, geralmente ocorre como resultado de ultrapassagens indevidas e de excesso de velocidade.

Para o presidente da Sbot Minas, Cristiano Menezes, “os acidentes causam sequelas graves,
muitas vezes irreversíveis. São
mortes que deixam marcas muito
tristes na vida de familiares. Muitos motoristas estavam em idade
produtiva. Precisamos ter cada
vez mais consciência sobre os riscos com a bebida e o cuidado
com o celular ao volante, principalmente nesse período. Só assim,
vamos evitar verdadeiras tragédias humanas”.

Presidente da Sbot-MG, Cristiano Menezes, distribui folders alusivos à
campanha na porta do estádio do Mineirão, em BH

Vitórias no controle do tabagismo
Os meses de janeiro e fevereiro
de 2018 foram de comemorações
para a Comissão de Controle do
Tabagismo Alcoolismo e Uso de
Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais (Contad AMMG). Em 23 de janeiro de
2018, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou,
no Diário Oficial da União, a Resolução RDC Nº 213, dispondo sobre
a exposição a venda e a comercia-

lização dos produtos derivados do
tabaco. A propaganda, atualmente,
só é permitida nos pontos de venda e os derivados do tabaco devem
ser expostos o mais distante possível dos doces, de modo a não facilitar a visibilidade por crianças e
adolescentes.
Na sequência, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a validade de uma resolução da Anvisa de 2012, a RDC Nº 14, que

proíbe o uso de aditivos em produtos de tabaco.
A pneumologista pediátrica
Maria das Graças Rodrigues, presidente da Contad -AMMG, reafirma
que foram ganhos relevantes, embora ainda haja necessidade de implantação de outras políticas públicas para dificultar a iniciação no
tabagismo por crianças e adolescentes, como, por exemplo, a adoção de embalagens padronizadas.

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

