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Aumento do número
de suicídios preocupa
O peso do curso e a rotina do profissional de
medicina somam-se a transtornos mentais como
depressão e a outros motivos que levam médicos
e estudantes a tirar a própria vida. O presidente
da Sociedade dos Acadêmicos de Medicina de
Minas Gerais (Sammg), Bernardo Lacchini (foto),
junto às entidades de classe, luta pela criação de
grupos específicos para dar suporte a esse
público e evitar o autoextermínio.
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BENEFÍCIOS

Clube de Corrida AMMG é novidade
A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), em conjunto com
a Experience Infinity e a Endorfina,
oferece a seus associados o ‘Clube
de Corrida AMMG’.
A atividade está disponível para
médicos e familiares que desejam
aprimorar ou iniciar no esporte. Os
serviços oferecidos compreendem
treinos diários e encontros mensais,
acompanhamento individual, acesso ao calendário nacional e internacional de corridas, eventos personalizados, assessoria esportiva
da empresa Endorfina e viagens
com experiências exclusivas, pela
Experience Infinity, já parceira da
AMMG na área de turismo.
Os inscritos podem participar
de maratonas, meia maratona e circuitos, de acordo com o seu perfil.
“Não há limite de idade, mas é necessário fazer os exames iniciais e
seguir com rigor os treinos e orientações passadas pelos treinadores”,
afirma o diretor de Promoções Culturais da AMMG, cardiologista e
médico do exercício e do esporte,
Marconi Gomes. A frequência da

Izf/Stock

Maratonas, meia maratona e circuitos diversos são opções para quem adere
ao ‘Clube de Corrida AMMG’

atividade, segundo ele, varia conforme as características de cada
um e disponibilidade de tempo. “O
ideal é que a prática ocorra ao menos três vezes por semana.”
Para participar basta solicitar à
AMMG a ficha de cadastro e agendar a avaliação. Depois é só começar a correr. Por meio do aplicativo
SisRun é possível garantir a interação entre alunos e treinadores e
controlar o desenvolvimento do

praticante, além de informações como calendário de provas, alertas e
controle financeiro. O aluno conta
com acompanhamento de 15 profissionais de educação física e um
fisioterapeuta, pelo app e nos pontos de apoio na Praça da Liberdade
e na Pampulha. A avaliação acontece conforme o objetivo de cada
corredor, podendo ser semestral ou
mensal. Para os iniciantes, geralmente, acontecem a cada seis meses.

O diretor de Benefícios da
AMMG, Paulo Bastianetto, ressalta
que médicos de todo o estado podem participar. “Os treinos são
orientados pelo aplicativo, o que
proporciona uma liberdade geográfica, maior adesão e integração entre nossos associados, além da economia gerada pelos valores exclusivos aos sócios, podendo chegar a
60% de desconto dependendo do
plano escolhido.” Ele explica que a
Endorfina foi elegida para a parceria
por ser especializada em treinamento esportivo, especificamente em
triatlo, dando segurança aos envolvidos e unindo técnica e experiência das mais incríveis corridas do
mundo. A diretora da Experiency
Infinity, Fernanda Maia, relata que
através do Clube os associados da
AMMG vivenciarão momentos únicos. “Acreditamos que o Clube trará
novos valores e propósitos a seus
participantes. Que os momentos
esportivos e encontros serão divertidos e com impactos positivos no
dia a dia de cada um.” Mais informações: (31) 3247 1631.
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Aluguel de sala – Alugo sala montada, com ar condicionado, secretária, internet (wi-fi) e sala de curativos
anexa. A um quarteirão do Pátio Savassi, em Belo Horizonte. Contato: Dr. Edmund Ahouagi, (31) 3226 3306.
Aluguel de turnos – Alugo turnos em consultório localizado à Av. do Contorno, 4747, para especialidades
clínicas e cirúrgicas. Consultórios amplos, bem montados, internet e secretária. Contato: Dra. Galzuinda
Maria Figueiredo Reis, tratar com Maria: (31) 99801
8169 / (31) 99901 1100.
Horários em consultório – Alugo horários em consultório
de cirurgia plástica na Av. Doutor Cristiano Guimarães,
bairro Planalto, para cardiologistas, angiologistas e mastologistas que sejam credenciados na Unimed BH e atendimentos particulares. Contatos: Dr. Luiz Carlos Maurício
da Rocha e Dr. Juarez Andrade Júnior, tratar com Paula:
(31) 3427 0404 / 3427 0667 / 99983 0507.
Sublocação em consultório – Disponibilizo horários
no turno manhã e tarde (a combinar períodos), para
áreas clínicas da medicina, em consultório localizado
no Edifício Life Center, Belo Horizonte. Ambiente bem
decorado, equipado com ar condicionado central, rede
wi-fi, secretária e conforto para receber os pacientes.
Contato, Dr. Manuel Brandão. Tratar com Alini: (31)
3264 4871.
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
Bernardo Couto Ferreira
Bernardo de Mattos Viana
Bernardo Schettino Motta
Breno Augusto Silva de Resende
Breno Mendes Cardoso
Bruna Costa Queiroz
Bruna de Oliveira Santos
Bruna Emanueli dos Reis
Bruna Macedo
Bruna Paiva Couto Gonçalves
Bruna Ribeiro Torres
Bruno Amaral Jacoby
Bruno Cangussu Dantas
Bruno Cardozo Lima
Bruno Cópio Fábregas
Bruno Filgueiras Houri
Bruno Henrique Paiva Nogueira
Bruno José Ferreira Gonçalves
Bruno Parreira de Melo
Bruno Santos Soares
Caio Cesar Ferias Martins
Camila Chamon Botelho
Camila Magalhães de Oliveira Amaral
Camila Martins Fonseca Galizzi
Camila Santos Costa Piacesi
Camila Silva Coradi
Camillo de Alcântara Cesar

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
80 novos associados:
Camilo Faria Moreira
Carlos Eduardo Soares Gazzinelli Cruz
Carlos Henrique Ferreira Santos
Carlos Henrique Figueiredo Fontes
Carlos Henrique Oliveira
Carlos Vaz de Melo Maciel
Carolina Cirino Valadão
Carolina Maziero Versiani
Caroline Moreira Magalhães
Caroline Teles de Andrades Pereira
Cassandro Moreira Fernandes
Cassiana Duarte Feitoza Queiroz
Cássio de Pádua Braga
Cherryne Kelcy Avelino Abreu
Christiane Graziella Faria Soly
Christine Evangelista Rabelo de Souza
Cláudio de Melo Baptista
Cláudio Holanda Maciel
Cláudio Renato Melo de Oliveira
Clélia Maria Meireles Barbosa
Cléo Martins de Souza Coelho
Cristiano Rodrigues Cruz
Cynthia Bezerra de Oliveira
Daiane Almeida Silva
Daiane Oliveira Pesso
Dailton Santana Lima Filho
Daniel da Silva Vieira

Daniel Mateus Cabral Pinto
Daniel Motta Costa Lopes
Daniel Soares Sousa
Daniela Brandão Machado
Daniela de Souza Braga
Daniela Mundim Ricciardi de Carvalho
Daniela Passos Alves
Daniella Barbosa Pereira
Danielle Franco Machado
Danilo Romeiro Prata
Davi Batista Lima Barbosa
David Santiago Ordonez Arizaga
Dayana da Silva Fontoura
Dayana Homez Rangel
Deborah de Paula Carneiro Torres
Deise Felix Quintão Correa
Denise Maria Silva Lima
Denner Vinícius Alves Muniz
Diego Cangussu Alves
Diego de Andrade Costa Mota
Diego Oliveira da Mata
Dimitri Gonçalves de Miranda Nogueira
Diná Oliveira Pereira
Diogo Melgaço Faria
Dougllas Henrique Andrade Diniz
Duilio Walter da Silveira e Souza
*Filiados entre 17 de abril de 2017 e 28 de fevereiro de 2018

Ao leitor
Em março, o Conselho
Federal de Medicina publicou
a ‘Demografia Médica 2018’.
O estudo traz dados sobre o
número e a distribuição de
médicos no país, entre eles:
“nunca houve um crescimento tão grande da população
médica no Brasil, num período tão curto de tempo”. Confira: www.portal.cfm.org.br.
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Editorial

Paulo Roberto Repsold*

Suicídio: um
transtorno
evitável
É crescente a ocorrência de transtornos mentais entre médicos, particularmente a depressão,
que pode gerar pensamentos e condutas suicidas.
O aumento do número de casos, em uma
análise superficial, pode estar relacionado a elevação exponencial da abertura de escolas médicas no país, nos últimos 20 anos, ampliando o
número de estudantes e jovens médicos e a chance de ocorrência de enfermidades psíquicas.
Podemos também dividir a gênese desse problema em dois campos de origem. O primeiro
de natureza individual, que vem dos próprios colegas e é caracterizado pela baixa resiliência. Pode
ser provocado, principalmente, por características herdadas geneticamente, dinâmica familiar
desestruturada, educação dos pais de maneira
equivocada dentro do lar e outros fatores relacionados ao meio e aos relacionamentos em que
está inserido este indivíduo. O outro aspecto é
de natureza social e advém dos fatores estressores. Esta questão está caracterizada pelas péssimas condições de trabalho impostas aos médicos, agravada pela precarização das condições
materiais de trabalho, relação médico-paciente,
baixa remuneração e significativa redução da
qualidade do ensino, entre outras coisas.
A pergunta de destaque é: conseguimos evitar
esse agravo? No dia a dia, os professores dos cursos de medicina podem perceber essa tendência
suicida, não apenas pela verbalização do aluno

do desejo de tirar a própria vida, mas pela observação de alguns sinais, já que, possivelmente, a
pessoa se encontra padecendo de um transtorno
mental afetivo depressivo. Pessoas mais próximas
também podem perceber alterações no comportamento deste indivíduo. O tratamento do transtorno mental para o médico deve partir da família, de grupo de amigos e colegas de trabalho.
Grupos de apoio psicossocial dentro das escolas
médicas sempre ajudam significativamente os estudantes, conseguindo levar prevenção, diagnóstico precoce e suporte terapêutico.
A nós, entidades médicas, cabe cumprir o
papel de alertar médicos, familiares, acadêmicos
e professores sobre o tema, para que ao perceber
os primeiros indícios suicidas possam informar
ao próprio colega e indicá-lo aos grupos de
apoio. Em outra esfera, intensificar nossos trabalhos para a melhoria do ensino médico e das
condições de trabalho para este profissional.
*Diretor de Assuntos do Interior
da Associação Médica de Minas Gerais
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Em destaq

Clóvis Campos

Saúde Suplementar em debate
A presidente da AMMG, Maria Inês de Miranda Lima, e o vice-presidente e presidente do Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG), Fábio Guerra, participaram do seminário ‘O cenário
da saúde suplementar no Brasil’, promovido pelo Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, em sua
sede. Também estiveram presentes o diretor de Defesa do Exercício Profisional da AMMG, Juraci
Gonçalves de Oliveira; o diretor adjunto de Defesa do Exercício Profisional para Assuntos de
Remuneração, Márcio Fortini, e o diretor de Assuntos do Interior, Paulo Roberto Repsold. O evento
contou com a palestra da diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, Karla Santa Cruz Coelho. AMMG e Sinmed MG atuam em parceria, visando
melhores condições de trabalho e remuneração para a categoria. O seminário mostrou a necessidade
de aprofundar as discussões e envolver novos atores no tema da saúde suplementar.

Palavra da
Preside
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Nosso encontro com as regionais aconteceu, em março, e foi um marco importante para alinharmos as expectativas em
relação ao associativismo e sobre o que os
médicos esperam de suas instituições. Nos
empenhamos para que todos participassem e ficamos satisfeitos com a presença
dos colegas que, apesar das agendas e distância percorrida, puderam comparecer.
Juntos identificamos desafios, mas
apontamos soluções. Com apresentação
de todos os representantes conhecemos
um pouco mais sobre a estrutura de cada
localidade, suas experiências positivas e
anseios. Sem dúvida um momento muito
enriquecedor. Entendemos que por meio
da educação continuada e da defesa profissional avançamos e devemos empreender nossos esforços nessas áreas. Nestes
aspectos, a tecnologia é fundamental.
Biblioteca Virtual, Workplace, Revista
Médica e, em breve, AMMG Reviwes são
inciativas importantes e que estão disponíveis a todos os profissionais do estado.
Nossos bibliotecários têm visitado as regionais para apresentar o serviço e disseminar acesso ao conteúdo científico mundial. O Workplace recebe, cada vez mais,
usuários do interior que compartilham informações e trocam experiências em diversos grupos. Todos os eventos são gravados e estão disponíveis. As Multidisciplinares e o Estúdio AMMG podem ser
acompanhados em tempo real, com interatividade, ou assistidos posteriormente.
Por sugestão de nossos colegas, ampliaremos a periodicidade de nossos encontros com as filiadas, mesmo que de
forma virtual, e manteremos a presença
nas Jornadas e Urezomas que ocorrem em
toda Minas Gerais.
Em nossas viagens acompanhamos os
esforços das entidades em trazer pautas
importantes. Além das questões científicas,
com forte envolvimento nos temas de remuneração e defesa profissional. Nossas
Comissões são bastante atuantes e estão
disponíveis para auxiliar no esclarecimento
das demandas existentes. Para maior proximidade contamos, ainda, com um ativo
grupo de WhatsApp e temos o Jornal Integração inteiramente voltado para as notícias de nossas filiadas.

Maria Inês
de Miranda Lima
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Contas são aprovadas em Assembleia
A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) reuniu, no dia 24
de março, delegados, representantes de suas filiadas e de sociedades
de especialidades para a primeira
Assembleia de Delegados. Durante
o encontro foram aprovadas as
contas auditadas de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de
2017 pela Proagir Consultoria &
Auditoria.
Em 2017, as receitas com a
anuidade da capital aumentaram
8,53% em relação a 2016. No interior houve um crescimento percentual de 18,9% no ano de 2017,
se comparado com o mesmo período do ano anterior.
O presidente da Associação Médica Brasileira (AMB) e ex-presidente
da AMMG, Lincoln Lopes Ferreira,
esteve presente e relatou sobre algumas ações encabeçadas pela entidade nacional frente aos principais
problemas e desafios da categoria.

Arnaldo Athayde

Encontro reuniu representantes da AMMG e reforçou como sendo mais um
canal de debate entre associados

O diretor adjunto de Defesa
do Exercício Profissional para Assuntos de Remuneração e diretor
de Atendimento ao Associado da
AMB, Márcio Fortini, enfatizou
que é preciso estar atento e em
consonância com o que é debatido em nível nacional. “Não po-

demos ficar à mercê de fatores
externos.”
Para a presidente da AMMG,
Maria Inês de Miranda Lima, é preciso que todos, por meio não só
das instituições de classe, como
também das sociedades de especialidades, estimulem o engaja-

mento dos estudantes de medicina via Sociedade dos Acadêmicos
de Medicina de Minas Gerais
(Sammg). “Antigamente fazer parte de uma entidade se dava pelo
princípio associativista, isto nos
bastava. Hoje, com a nova geração, os questionamentos vão muito mais além disto.”
De acordo com o presidente
da Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC), Carlos Eduardo Souza
Miranda, é intensa a participação
dos acadêmicos na sociedade e como essa relação fortalece os laços
e prepara os estudantes para uma
formação adequada.
Durante a reunião, os participantes ainda discutiram sobre a incrementação da taxa de ocupação
do Centro de Convenções & Eventos da AMMG, do investimento no
pacote de benefícios, do projeto
de construção da nova sede da Associação, dentre outros temas.

BALANÇO PATRIMONIAL DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MINAS GERAIS
31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber
Estoques
Outros ativos circulantes

PASSIVO CIRCULANTE
2.964.955
65.623
38.575
149.486

Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Salários e provisões a pagar
Provisões trabalhistas
Obrigações sociais e tributárias
Outros passivos

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

3.218.639

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
68.187
1.729.087
78.892
52.924
2.879.859

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1.493.650
3.790
17.975.221
175.578

1.666.667

Provisão para contigências

1.460.351

Outros passivos

1.382.979

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

4.509.997

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 19.648.239
PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávit do exercício
TOTAL DO ATIVO

22.866.878

7.518.696

Deduções da receita

(221.733)

Receita líquida

7.296.963

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas e gerais

(3.028.242)

Despesas de pessoal

(3.249.520)

Despesas tributárias

(203.506)

TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

Empréstimos e financiamentos

Reservas de superávit acumulados

Receita operacional bruta

313.859
636.910

SUPERÁVIT OPERACIONAL

(6.481.268)
(815.695)

Receitas financeiras

424.886

Despesas financeiras

(69.834)

RESULTADO FINANCEIRO

355.052

14.306.275
1.170.747

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

15.477.022

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

22.866.878
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SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

1.170.747

Workplace debate redes sociais
No dia 28 de março, a segunda edição do Estúdio AMMG
abordou o tema Redes Sociais: limites éticos. O primeiro ponto
discutido foi em relação ao uso
das mídias sociais para propagandas médicas. O Manual de Publicidade Médica do Conselho Federal de Medicina (CFM), por
meio da Resolução 1974/2011,
atualizada em 2015, incluiu pontos específicos relacionados as mídias sociais e, segundo o vice-presidente da Associação Médica de
Minas Gerais e presidente do
Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais (CRM MG), Fábio
Augusto de Castro Guerra, deve
ser consultado sempre que necessário e a entidade está disponível
para esclarecer possíveis dúvidas.
Questões polêmicas como a comunicação entre médicos e pacientes via WhatsApp; a divulgação nas redes de imagens do antes e depois de procedimentos; e
o que realmente pode e não pode
nas mídias sociais foram amplamente discutidos.

Clóvis Campos

IBDM se reúne
em Brasília

A diretora científica adjunta da AMMG, Luciana Costa (à esquerda), mediou o
debate sobre redes sociais

Também deram as suas contribuições e responderam perguntas em tempo real o coordenador
da Comissão de Divulgação de
Assuntos Médicos (Codame),
Cláudio Salum Castro, o diretor
adjunto de Defesa do Exercício
Profissional da AMMG, Marcelo
Versiani, e a presidente da Associação Médica de Minas Gerais,

Maria Inês de Miranda Lima.
A diretora científica adjunta da
AMMG e apresentadora do Estúdio AMMG, Luciana Costa, convida para as próximas edições. Fique
atento à programação. Verifique
seu e-mail, caso não tenha recebido o convite para o Workplace
AMMG, entre em contato com comunicacao@ammg.org.br.

No dia 11 de abril, na sede da
Associação Médica de Brasília
(AMBr) aconteceu mais uma reunião do Instituto Brasil de Medicina (IBDM). Representando a Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), participou o diretor adjunto de Defesa do Exercício Profissional para Assuntos de Remuneração e diretor de Atendimento ao Associado da Associação
Médica Brasileira (AMB), Márcio
Fortini. Na pauta foram debatidos
temas como o Projeto de Lei Revalida; a necessidade da união
dos médicos de forma organizada e estruturada; a consciência
eleitoral da classe para as próximas eleições; o piso salarial; e a
interação da classe com o Congresso. O IBDM foi lançado em
dezembro de 2017 e é a entidade
que dará apoio à Frente Parlamentar de Medicina (FPMed).
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Álcool e longevidade

Cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, desenvolveram um novo dispositivo que, segundo
eles, ajuda a proteger as mulheres da infecção pelo
HIV. O implante vaginal, de acordo com o estudo publicado em 13 de março no periódico científico Journal
of Controlled Release, reduz o número de células que
o vírus pode atacar no trato genital da mulher. O implante é composto por um tubo oco e dois braços flexíveis que ajudam a mantê-lo no lugar. Não há a previsão de quando o implante será comercializado.

Diabetes e fast-foods
Estudo da Escola de Medicina da Universidade
de Nova Iorque mostra que há uma maior prevalência do diabetes tipo 1 em áreas com mais restaurantes
do tipo fast-food. O resultado reforça a tese de que
a doença pode ser desencadeada pela dieta. Os cientistas avaliaram dados sobre atendimentos de emergência nos hospitais de Nova Iorque entre 2009 e
2013. O estudo foi publicado 17 de abril no Journal
od the Endocrine Society.

Reposição Hormonal
Segundo estudo da Academia Americana de Neurologia (AAN), o tratamento hormonal é capaz de
preservar a estrutura do cérebro responsável pela
memória e por habilidades de pensamento, além de
reduzir o acúmulo de placas beta-amiloides, considerado um dos fatores que desencadeiam o Alzheimer. Os resultados foram divulgados em 21 de março
na revista médica Neurology. Mulheres que começaram a terapia hormonal com estradiol logo no início
tiveram efeitos mais duradouros no cérebro.

Sensibilização precoce
Crianças expostas ao ácaro da poeira doméstica
antes dos dois anos de idade têm maior risco de desenvolver asma persistente, rinite alérgica e dermatite
atópica antes dos sete anos, mostrou estudo realizado
em Taiwan apresentado no AAAAI Annual Meeting/
WAC 2018, no início de março, em Orlando (EUA).
A pesquisa envolveu 258 gestantes, cujos filhos foram
acompanhados regularmente aos seis, 12 e 16 meses
de idade, e aos dois, quatro e sete anos e realizados
testes para a avaliação alérgica e função pulmonar.
4 Acesse os artigos científicos pela Biblioteca

Virtual (BV AMMG): www.ammg.org.br ou informe-se pelo telefone (31) 3247 1633.

Abril/Maio 2018 • Página 9

ESPECIALIDADE

Medicina vive era
da judicialização

Especialistas falam
sobre Espectro Autista
Clóvis Campos

Clóvis Campos

Beber mais do que 100 g de álcool por semana
(de cinco a seis taças de vinho) pode tirar anos de vida, segundo pesquisa publicada em 14 de abril, na
revista Lancet. O estudo mostra que exagerar na dose
aumenta o risco de derrame, aneurisma letal da aorta,
falência cardíaca e morte. Os autores dizem que a
descoberta desafia a crença de que beber moderadamente é benéfico para a saúde cardiovascular. Foram analisadas informações de saúde e hábitos associados à bebida de 600 mil pessoas em 19 países.

Contra infecção do HIV
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Atualização científ

O Jornal da AMMG publica sugestões de artigos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição, a médica do trabalho Elizabeth
Costa Dias comenta artigo sobre a saúde dos médicos.
Sanchez, Zila M. et al. Estudo da mortalidade dos
médicos no Estado de São Paulo, Brasil, no período 2000-2009. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 29, n. 7, p. 1461-1466, jul 2013.

Médicos, advogados, desembargadores, estudantes de
medicina e direito ouviram atentos as orientações de
profissionais gabaritados no tema

Médicos de diversas especialidades, estudantes de medicina e direito, advogados,
juízes e desembargadores debateram, no
dia 14 de abril, na sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), a Judicialização na Medicina. O encontro marcou a
segunda edição da Reunião Multidisciplinar
da entidade.
Foram abordados temas como a relevância de métodos alternativos na resolução dos conflitos, a inafastabilidade da jurisdição – direito ou abuso, a relação médico-paciente frente ao Código de Defesa
do Consumidor, a importância do prontuário médico, o papel da perícia médica,
a incorporação das mídias sociais de forma
ética, dentre outros.
Para o diretor científico da AMMG, Agnaldo Soares Lima, o progresso da medicina, a crescente demanda por exames sofisticados e métodos terapêuticos modernos; em contraposição à remuneração básica e desproporcional do trabalho médico
e a expectativa dos pacientes obterem so-

luções rápidas, eficientes, sem efeitos colaterais e de serem passíveis de insucessos;
fazem com que cada vez mais, sejam recorridos à justiça para a obtenção de direitos
ou como forma de aliviar as angustias de
uma expectativa não atendida.
Fizeram parte dos debates os assessores
jurídicos da Comissão Estadual de Defesa
do Médico, fundada em 1991, Fernando Mitraud e Aureo Caldeira Valadares, expondo
a experiência de sucesso do atendimento
prestado ao longo dos mais de 20 anos de
atividades e a importância da relação médico-paciente. O desembargador do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Renato
Luís Dresch, falou da visão do judiciário nas
ações da saúde, se são um direito ou abuso.
O evento reuniu representantes do
Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM MG) e Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed MG). Acompanhe a programação das próximas Reuniões Multidisciplinares’. Mais informações: (31) 3247 1619.

Smexe e SMC repudiam lei municipal
A Sociedade Mineira de Medicina do
Exercício e do Esporte (Smexe) e a Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC), enviaram comunicado oficial aos meios de comunicação e entidades em repúdio a Lei
Municipal nº. 11.111, assinada pelo poder
executivo de Belo Horizonte, no dia 20 de
março, liberando as academias da exigência
da avaliação física, funcional e anamnese
de praticantes.
O presidente da Smexe, Silvio Musman,
falou da preocupação com os potenciais
efeitos adversos que o conteúdo da Lei possa trazer para a sociedade. “Consideramos
ainda pior a adoção de uma ferramenta
com fraca evidência científica de benefícios,
como é o caso do Questionário de Pronti-

dão para Atividade Física – PAR Q, que
transfere ao praticante toda responsabilidade por sua segurança física”, pontuou.
Médicos e educadores físicos, por meio
de suas entidades de classe e sociedades
de especialidades, já estavam atuando conjuntamente em comissão, por iniciativa da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, para
elaborarem uma proposta, baseada em evidências científicas, para quais situações e
grupos populacionais deveria ser exigida
a avaliação médica antes da liberação para
exercícios físicos.
De acordo com Musman, para que o
exercício físico atinja seus objetivos preventivos e terapêuticos, deve ser feito em quantidade e intensidade pré-estabelecidas.

Encontro reuniu médicos e profissionais da saúde para falar de
um transtorno cada vez mais prevalente na população mundial

A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) sediou, no dia sete de abril, o
Simpósio sobre Espectro Autista (TEA),
promovido pela Associação Brasileira de
Neurologia e Psiquiatria Infantil – Regional Minas Gerais (Abenepi-MG). Estiveram presentes neurologistas e psiquiatras
da infância, além de outros profissionais
da área da saúde para falar da importância do tratamento multidisciplinar. Participou também, o presidente da Abenepi,
Ricardo Krause.
A estimativa, segundo especialistas, é
de que uma em cada 68 crianças no Brasil
tem o TEA. O diagnóstico, muitas vezes difícil, leva a uma demora nas intervenções
e, consequentemente, no tratamento. De
acordo com Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o distúrbio caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação e na interação social
em múltiplos contextos, incluindo os não
verbais e em habilidades para desenvolver,
manter e compreender relacionamentos.

Para o presidente da Abenepi-MG, Rodrigo Carneiro, o que se quer é, cada vez
mais, pessoas voltadas para os estudos sobre as neurociências e neurodesenvolvimento, a fim de promover o bem-estar e o
tratamento adequado dessas crianças. “O
que fizermos para elas desde seu nascimento será fundamental para ajudar a dizer como eles serão como indivíduos. É uma força tarefa que envolve neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, dentre outros.”
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) aponta uma a cada 160 pessoas no
mundo como portadora do TEA. Para os
pediatras, que são os profissionais que lidam
primeiramente com as crianças, especialistas
chamam a atenção para um olhar criterioso
nos sinais de desenvolvimento. Com apresentações heterogêneas e graduações com
diferentes intensidades, a doença pode estar
associada a outros sintomas neurológicos
e comportamentais, podendo ser confundido com problemas isolados.

Curso da SMO consolida sucesso
No dia 19 de março a sete de abril, a
Sociedade Mineira de Oftalmologia (SMO)
ministrou a terceira edição do ‘Curso Ciências Básicas em Oftalmologia’. Os alunos
tiveram acesso a temas como anatomia
prática e teórica, embriologia, farmacologia,
fisiologia, genética, histologia, neuroanatomia teórica e prática, patologia ocular, refratometria, urgência e semiologia, dentre
outros. O objetivo é proporcionar ao médico a base fundamental para a compreensão da ciência médica oftalmológica.
O presidente da SMO, Elisabeto Ribeiro
Gonçalves, um dos docentes do curso, ressaltou a importância do embasamento teórico para o profissional. “A classe médica

precisa estar preparada para exercer a prática clínica com qualidade e ética, e os cursos de reciclagem com os fundamentos da
especialidade são um bom caminho para
isto”, explicou.
Luiz Carlos Molinari, diretor de Comunicação e Marketing da AMMG, vice-presidente da SMO, professor e um dos coordenadores do curso, frisou que, além da
parte científica, este curso, reune residentes
das várias escolas oftalmológicas de Minas,
contribui para a união e fortalecimento dos
oftalmologistas mineiros.
4 Mais informações: http://smoftalmologia1.hospedagemdesites.ws/curso-basico-2018/

A saúde dos médicos e médicas tem despertado
interesse crescente de estudiosos, da mídia e das entidades de classe. Estudos da mortalidade entre médicos revelam que morrem em idades inferiores às
da população de mesmo nível socioeconômico. Os
autores analisaram 2.927 declarações de óbitos (DO)
de médicos, residentes no estado de São Paulo, falecidos entre os anos de 2000 a 2009, registradas
no Sistema de Informações sobre Mortalidade do
Ministério da Saúde. Ocorreram 387 óbitos de médicas e 2.540 (86,2%) de médicos observando-se
predomínio de brancos (94%), casados (65%), sendo
54% residentes na capital, com idade entre 23 a 104
anos, sendo 1,5% classificados como causas mal definidas. Mulheres médicas morreram, em média, dez
anos mais jovens, com idade média de 59,2 anos
(69,1 anos para os homens), observando-se aumento
da idade média de morte, ao longo da década 2000–
2009 em ambos os sexos. As doenças do aparelho
circulatório contribuíram com 29,7% das mortes, seguidas pelas neoplasias (27,9%) e doenças do aparelho respiratório (10,7%). As causas externas (8,9%)
ocupam a primeira posição em indivíduos com menos de 40 anos. Os suicídios foram a segunda causa
de morte violenta entre profissionais médicos, sendo
mais frequente entre médicas. O câncer da mama
foi responsável por 30% dos óbitos de médicas entre
30 e 59 anos. Observou-se pequena participação
percentual do câncer do colo do útero (4%), evidenciando eficácia da prevenção. Apesar das limitações
do estudo os resultados alertam para a gravidade
do problema e a necessidade de se investigar a contribuição das condições do trabalho médico, na atualidade e seus impactos sobre a saúde. Longas jornadas; trabalho noturno, multiplicidade de vínculos,
geralmente precários; ausência de proteção social
básica; pressão por desempenho; maciça incorporação tecnológica e necessidade de atualização constante; competitividade exacerbada e aumento de
processos na esfera judicial constituem estressores
e potenciais causas de doenças e desgaste. O acúmulo das responsabilidades familiares aumenta a
carga para as mulheres. Estudo recente mostrou que
o trabalho noturno por longos períodos pode predispor ao desenvolvimento de câncer de mama, possivelmente relacionado a alterações hormonais. Precisamos conhecer mais e cuidar melhor daqueles
que cuidam.
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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Suicídio entre médicos e estudantes de medicina acende alerta
Saltam aos olhos e preocupam acadêmicos, entidades médicas, universidades, amigos e familiares, as notícias sobre o aumento
do número de suicídios entre profissionais e estudantes de medicina. O alarde é maior quando os casos acontecem por perto.
Escolas como a Faculdade de Minas (Faminas BH) e a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (FM
UFMG) amargam a perda de alunos que tiraram a própria vida e agora buscam soluções para evitar novos danos. A classe
médica também sofre diante da existência auto interrompida de um algum colega e se abre para debater o assunto.
O presidente da Associação Mineira de Psiquiatria (AMP), Humberto Corrêa, afirma que
o suicídio é um fenômeno complexo e não há
respostas simples e reducionistas para explicá-lo. Segundo ele, quase 100% dos casos estão
associados a um adoecimento mental, sendo
a depressão a doença mais frequentemente
observada. “Estudos recentes mostram que
cerca de 25% das taxas de depressão são referentes aos estudantes de medicina, portanto,
maiores que da população em geral. Outra
doença mental importante para o risco de suicídio é a dependência de álcool e outras drogas”, frisa Corrêa.
Em relação aos médicos, o presidente da
AMP avalia que, embora as taxas de mortalidade sejam menores do que a da comunidade,
pelo conhecimento da fisiopatologia das doenças e medidas preventivas precoces, o número
de suicídios entre esse público é maior. “Nós
temos mais facilidade de acesso e conhecimento de métodos letais do que os demais indivíduos.” Outra razão, conforme Corrêa, é que a
classe médica ainda negligencia suas doenças
mentais, se automedica e não procura ajuda
profissional.
Dados da tese de doutorado, divulgada em
novembro de 2017 pela Universidade de São
Paulo (USP) e de autoria de Fernanda Brenneisen
Mayer, comprovam o aumento elevado da
quantidade de pessoas que tiram a própria vida.
Conforme o trabalho, que ouviu 1.350 alunos,
de 22 universidades públicas e privadas de todo
o país, o alarde atualmente está em torno do
suicídio dos médicos e estudantes, mas não há
estatísticas separadas e confirmadas somente
para este grupo. Oitenta e uma pessoas se ma-

Clóvis Campos

Segundo o presidente da AMP, Humberto Corrêa, não há formas reducionistas para explicar o suicídio

taram por dia em Minas Gerais, de janeiro a dez
de novembro de 2017, dados que ainda não incluíam os dois estudantes de medicina e os demais indivíduos que suicidaram este ano. Os números são da Secretaria de Estado de Saúde
(SES). Nesse período, foram 900 casos, sendo
que 381 estavam na faixa etária de 20 a 39 anos.
Para o presidente da AMP, aspectos sócio
demográficos podem ser levados em conta: “Sabemos que o sexo masculino está associado a
maior risco de suicídio. Em praticamente todo
o mundo, exceto na China, homens suicidam

cerca de três vezes mais do que as mulheres.
Entretanto elas tentam de três a quatro vezes
mais do que eles. Em termos de faixa etária, os
idosos, acima de 65 anos, são o principal grupo
de risco para suicídio.” Ainda demograficamente, o psiquiatra diz que nas últimas décadas houve um aumento importante nas taxas de suicídio em jovens de15 a 29 anos. “São esses os
dois principais grupos de risco hoje: jovens e
idosos. Entre os médicos observamos que as
mulheres têm maior propensão ao autoextermínio”, conclui.

Possíveis gatilhos
O psiquiatra Humberto Corrêa pondera que
não há razões isoladas que expliquem o aumento
do número de suicídios e o que pode levar a essa
atitude. Da mesma maneira que, para ele, não há
como provar que o curso de medicina e a profissão médica sozinhos seriam as motivações para
alguém se matar. “Possivelmente vivemos em
uma sociedade mais individualista, com maior
competitividade, menos laços sociais. Há também
a visão de alguns pesquisadores de que, talvez,
tenhamos hoje uma geração menos resiliente e
tolerante às frustrações. Esses fatores, mas não
apenas eles, aliados à pressão e competitividade do curso de medicina podem ajudar

a explicar o fato de que os estudantes tenham taxas de suicídio ainda maiores do que jovens de
sua faixa etária.” Quanto à classe médica, Corrêa
considera o estresse e a exaustão do dia a dia, e
acrescenta que, atualmente, pesquisas mostram
que uma parcela significativa de profissionais tem
sofrido da Síndrome de Burnout.
O conselheiro do Conselho Federal de Medicina (CFM) e psiquiatra Leonardo Sérvio Luz
conta que, por meio de informações que estão
sendo levantadas para o estudo ‘Saúde Mental
do Médico Brasileiro’, as condições de trabalho
têm afetado diretamente a vida dos profissionais.
“Aqueles que atuam entre 50 ou 70 horas sema-

nais estão em maior sofrimento. Em precariedade para realizar suas funções, perdem seus objetivos, e a falta de esperança passa a ser um
complicador e um possível gatilho para o suicídio”, sinaliza. Entre os estudantes, até o momento, a pesquisa aponta que entre o quinto e o sexto períodos aumentam as incertezas e o estresse
no curso: “Isso ocorre, principalmente, com a
mulher que, nessa fase, levanta questões sobre
onde morar após a formatura, casamento, filhos
e etc. Entre elas a tentativa é maior em tirar a
própria vida, porém os homens, de maneira geral, findam em maior número”, complementa o
conselheiro do CFM.

Clóvis Campos

Sob pressão
O curso de medicina influencia a saúde mental do estudante por meio de um conjunto de
fatores, na opinião do presidente da Sociedade
dos Acadêmicos de Minas Gerais (Sammg), Bernardo Lacchini. Para ele, dentre os fatores estão:
a elevada carga horária associada ao grande peso emocional dos serviços de saúde, a alta competitividade, e a cobrança no curso parecem ser
os pilares do problema. “A jornada de estudos
conta com uma agenda apertada. O tempo livre
para o lazer, quando existe, é utilizado para atividades extracurriculares que pontuam em provas e seleções para residência”, salienta Lacchini
que acredita que os alunos se sentem pressionados a agir dessa maneira.
Ainda no meio acadêmico, o presidente da
Sammg crê que os alunos trazem para sua própria vida o sofrimento dos pacientes. Ele destaca
que não é incomum encontrar estudantes frustrados com notas baixas e com poucas atividades que acrescentem no currículo. “Alguns professores vão de encontro à boa saúde mental
com cobranças excessivas e desconsiderando
a quantidade de estudos que outras matérias
também demandam.”
O psicólogo e líder do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico aos Estudantes da Faculdade
de Medicina da UFMG (Napem), Gilmar Tadeu de Azevedo Fidelis, conhece bem a rotina
acadêmica e tem acompanhado os alunos
desde o momento em que ingressam na universidade. Toda semana, segundo ele, recebem alunos em situação de risco, com descontrole emocional, mas o mais grave dos
problemas tem sido a depressão. “No cenário
da saúde mental, não podemos obrigar a pessoa a nos procurar. Temos a escuta acadêmica, com duas psicólogas vinculadas à graduação, que se movimentam quando o aluno some das aulas, não responde ligações, tem notas ruis, e aí sim fazemos a procura e há encaminhamento para a psiquiatria, quando necessário. O direcionamos para um cuidado,
pois não temos um tratamento pelo nosso
grande número de alunos. Por isto, o Napem
é um apoio”, enfatiza Fidelis.
A aluna do quarto período da Faculdade
de Minas (Faminas BH), Bárbara Braga, assim
como muitos estudantes de Belo Horizonte
e do interior do estado, sente-se mal com as
notícias, sobretudo, quando acontece com
um colega de turma. “A liga acadêmica da Faminas passou a abordar esse tema desde o
primeiro caso, nos incentivando a buscar ajuda, dizendo que não estamos sozinhos e que
tudo tem solução.” Ela afirma que há um psicólogo a serviço dos alunos. “Desde o primeiro momento todos os professores abordaram
o tema, fizeram dinâmicas conosco para ali-

O presidente da Sammg, Bernardo Lacchini, afirma que alguns professores vão de encontro à boa saúde
mental dos alunos com cobranças excessivas

viar a tensão pós suicídio, para que tentássemos relaxar”, revela.
Bárbara Braga e Gilmar Fidélis são unânimes
em dizer que a pressão do curso de medicina não
pode ser o fator mais forte a ser considerado na
decisão do aluno de tirar a própria vida. “O curso

de medicina não é tranquilo e quem entra sabe
disto”, explica Braga. “A vivência universitária é
só a ponta do iceberg. Precisamos entender como
o aluno chega à escola para que possamos balizar
melhor cientificamente, pois temos apenas a experiência do dia a dia”, reflete Fidélis.

É preciso falar
O presidente da Associação Mineira de Psiquiatria (AMP), Humberto Corrêa, considera que
“em função do estigma que os médicos parecem
ainda ter, infelizmente, em relação às doenças
mentais, alguns estudiosos preconizam a organização de serviços de saúde específicos para
o atendimento desses profissionais”. Corrêa insiste que é preciso falar sobre o assunto: “Isto
será muito benéfico tanto aos médicos, quanto
aos nossos pacientes”!
A primeira secretária da Associação Médica
Brasileira (AMB), Carmita Helena Najjar Abdo, afirma que, junto à Associação Brasileira de Educação
Médica (Abem), promove ações focadas na saúde
do estudante de medicina e dos residentes. “Divulgamos as iniciativas das sociedades de especialidades no combate aos fatores do cotidiano
médico que favorecem ao suicídio, fortalecendo
comissões que trabalham com temas pertinentes.”
Sobre a Sammg, Bernardo Lacchini está em
fase de estudo com a diretoria para apoiar os estudantes com sofrimento mental: “A ideia inicial
para atuarmos é realizar grupos de discussão dentro das escolas. Criaremos um questionário para
sondar como os alunos gostariam que o tema
fosse abordado, entre outras demandas”. Com
denominações variadas, as escolas de medicina
do estado possuem núcleos de apoio aos alunos.

O conselheiro do Conselho Federal de Medicina (CFM) e psiquiatra Leonardo Sérvio Luz
anuncia que o estudo ‘Saúde Mental do Médico
Brasileiro’ tem publicação prevista para daqui
seis meses: “Com o levantamento teremos condições de traçar estratégias para tratar a saúde
do médico e apoiar também do lado profissional. Vamos ainda estimular as faculdades a criar
os centros de suporte aos estudantes especificamente para tratar prevenção e combate ao
suicídio”.
Com o apoio da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), a AMP continuará com iniciativas como ‘Setembro Amarelo’, que realiza
ações de prevenção ao suicídio. “A Associação
Mineira de Psiquiatria há anos vem promovendo
campanhas de sensibilização para a sociedade
e educação continuada para profissionais sobre
a importância do suicídio. Recentemente aprovamos participar, com o Departamento de Saúde
Mental da UFMG, do observatório da Saúde
Mental e Suicídio do Médico e do Estudantes.
Trata-se de um projeto de extensão e pesquisa
que visa pesquisar lacunas do conhecimento na
área e ao mesmo tempo propor ações de prevenção e promoção a saúde desse grupo que
tanto tem chamado atenção. Estão todos convidados a contribuir!”
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Seminário congrega especialidades
Nos dias 17 e 18 de agosto, em
Pouso Alegre (MG), acontece a décima edição do Seminário Mineiro
de Gastroenterologia, Endoscopia
Digestiva e Coloproctologia. O
evento é uma realização da Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de Minas Gerais (SGNM),
Sociedade Brasileira de Endoscopia
Digestiva – Estadual Minas Gerais
(Sobed-MG) e Sociedade Mineira
de Coloproctologia (SMCP). Será
realizada uma grande conferência
e mesas redondas durante as ati-

Reprodução

vidades com os mais experientes
profissionais das três especialidades de Minas Gerais, São Paulo e
Campinas. Dentre os temas a serem abordados estão ‘hemorragia

digestiva alta’, ‘doença celíaca’,
‘pancreatite aguda e crônica’ e
‘hepatite C’. Mais informações:
www.seminarioapdigestivo.com.br/
inscricoes.html.

Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
Médicos especialistas em patologia clínica e laboratorial reúnem-se, nos dias 25 a 28 de setembro, em Florianópolis (SC), o
52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Serão realizados cursos, seminários, conferências e mesas

redondas sobre diversos temas
relacionados a área. Dentre eles:
‘Doença arterial coronariana: da
pesquisa básica ao diagnóstico
do infarto do miocárdio’, ‘O consultor em endocrinologia laboratorial agregando valor ao clínico
– A clínica, as provas funcionais

e os principais interferentes’ e ‘O
dia a dia do laboratório na implantação da atualização das Diretrizes de Dislipidemia’ e ‘Métodos de identificação em microbiologia. O que há de novo?’.
Mais informações: www.congresso.sbpc.org.br.

Urologistas
reúnem-se
em BH
De sete a nove de junho, em
Belo Horizonte, será realizado o XIX
Congresso Mineiro de Urologia e
a VII Jornada de Uro-oncologia. O
encontro terá grandes plenárias
com experts na área. Além das conferências e discussões de casos clínicos, também serão realizadas
apresentações de temas em módulos teórico-práticos. Acontece de
forma pioneira, a transmissão de
cirurgias ao vivo realizadas em outros centros do mundo, diretamente para a plenária, permitindo uma
imersão de aprendizado no que de
mais novo tem ocorrido. Dentre os
principais temas estão sendo contemplados a uro-oncologia, endourologia, andrologia, uropediatria,
uroginecologia, transplante renal e
cirurgia minimamente invasiva.
Mais informações: www.congressomineirouro2018.com.br.
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Congresso Mineiro de Radiologia
Reprodução

Belo Horizonte sedia, nos dias
21 e 22 de setembro, o Congresso
Mineiro de Radiologia, XI Congresso de Imanologia da Mulher, IV Jornada Mineira de Neurorradiologia,
IV Jornada Mineira de Imagem
Músculo Esquelética e I Jornada
Mineira de Medicina Interna. Espe-

cialistas da área de medicina diagnóstica por imagem e da ginecologia e obstetrícia reúnem médicos
com larga experiência. Os temas
científicos serão apresentados durante palestras e grandes discussões de casos. Dentre os debates
já estão confirmados a avaliação

fetal, da pelve feminina e por imagem em medicina do esporte e em
doenças osteodegenerativas e o estado da arte no diagnóstico por
imagem da mama e procedimentos intervencionistas no diagnóstico das doenças mamárias. Mais informações: www.srmg.org.br.

Tiradentes sedia 3º Dermagerais
A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Minas Gerais
(SBD-MG) realiza, nos dias oito e
nove e junho, na cidade histórica
de Tiradentes (MG), o 3º Dermagerais. Especialistas de todo o estado reúnem-se para discutir temas atuais na área. Na abertura,

será ministrada a conferência sobre ‘A história dos preenchedores
e o que mudou nos últimos anos’.
Dando sequência serão debatidos
temas como: ‘Investir em saúde é
a saída para a crise’, ‘Tratamento
sistêmico da dermatite atópica na
infância’ e ‘Antioxidantes tópicos:

análise crítica’. No segundo dia,
palestrantes falam sobre ‘Seguimento de melanoma: exame dermatológico’, ‘Hanseníase: tratamento uniforme’ e ‘Diagnóstico
diferencial das manchas café com
leite’, dentre outros tópicos. Mais
informações: www.sbdmg.org.br.

Conference, 27 a 29 de setembro, Rio de
Janeiro. Informações: www.anamt.org.br.

Patologia – Reuniões científicas do departamento de Patologia da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647. Curso Itinerante de Hematopatologia 2018, 8 a 9 de junho, Belo Horizonte. Informações: www.sbp.org.provisorio.ws.

piratória, 4 a 8 de agosto, Goiânia, GO. Informações: www.sbpt.org.br.

I Simpósio
Abramede
Dias 28, 29 e 30 de junho, a
Associação Brasileira de Medicina
de Emergência – Regional Minas
Gerais (Abramede MG) promove
o I Simpósio de Emergência Abramede MG. O evento terá a participação da entidade nacional que
realizará, em paralelo, o ‘Sábado
com a Abramede’. A programação
visa atender as expectativas dos
emergencistas, com palestra sobre
gestão de catástrofe, ‘Fórum Emergência como Especialidade Médica: uma realidade, grandes desafios’, ‘Medicina de emergência no
Brasil: a história’ e simulação de incêndio, na sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). A
linha do cuidado do paciente gravemente enfermo será debatida,
mostrando a interface com as especialidades: clínica médica, cardiologia, neurologia, traumatologia e pediatria. Informações: (31)
3247 1605.

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. The European
Anaesthesiology Congress, 2 a 4 de junho,
Copenhague, Dinamarca. Informações:
www.euroanaesthesia2018.org. Jornada Mineira de Anestesiologia e Jornada Mineira
para Estudo da Dor, 28 a 29 de setembro,
Montes Claros, MG. Informações:
www.samg.org.br. 65º Congresso Brasileiro
de Anestesiologia, 10 a 14 de novembro, Belém, PA. Informações: www.sbahq.org.
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.encontromineiro.sbacvmg.com.br. Simpósio Aorta, 24
a 26 de maio, Porto Alegre, RS. Informações: www.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 – 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. 8º
Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular, 9 a 11 de agosto, Florianópolis,
SC. Informações: www.congressodic.com.br.
Cirurgia de Mão – 38º Congresso Brasileiro
de Cirurgia da mão, 16 a 18 de agosto, Fortaleza, CE. Informações: (11) 5081 7028.
Cirurgia Pediátrica – VIII Congresso Iberoamericano de Cirurgia Pediátrica, 10 a 15 de
setembro, Riviera Maya, México. Informações: www.aiberoamericanacirped.org.

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. X Seminário Mineiro de Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva e Coloproctologia, 17 a 18 de agosto,
Pouso Alegre, MG. Informações: www.seminarioapdigestivo.com.br/inscricoes.html.
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: 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. 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. XIX Simpósio
Internacional de Neuroendocrinologia, 31
de maio a 2 de junho, São Paulo. Informações: www.sine2018.com.br. CBEM 2018,
7 a 11 de agosto, Belo Horizonte. Informações: www.cbem2018.com.br. 23º Congres-

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

Homeopatia – XXXIV Congresso Brasileiro de
Homeopatia, 10 a 13 de outubro, Curitiba,
PR. Informações: (41) 3243 3025.

Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas
do departamento de Endoscopia Digestiva
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.sobedmg.org.br. II Jornada de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do
Norte de Minas, 22 e 23 de junho, Montes
Claros, MG. Informações: (31) 3247 1647.
X Seminário Mineiro de Gastroenterologia,
Endoscopia Digestiva e Coloproctologia, 17
a 18 de agosto, Pouso Alegre, MG. Informações: www.seminarioapdigestivo.com.br/inscricoes.html.

Infectologia – Reuniões científicas do departamento de Infectologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br. XIV Simpósio Internacional
sobre HTLV no Brasil, 27 a 29 de agosto,
Belém, PA. Informações: www.simposiohtlv.com.br.

Gastroenterologia – Reuniões científicas do
departamento de Gastroenterologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.gastromg.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.
X Seminário Mineiro de Gastroenterologia,
Endoscopia Digestiva e Coloproctologia, 17
a 18 de agosto, Pouso Alegre, MG. Informações: www.seminarioapdigestivo.com.br/inscricoes.html. 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 – 16º World Congress on Menopause, 6 a 9 de junho, Vancouver, Canadá. Informações: www.imsvancouver2018.com. XXII Congresso Mundial
de Ginecologia e Obstetrícia, 14 a 19 de outubro, Rio de Janeiro. Informações: www.figo2018.org.br.
Hematologia – XXII Congresso da Sociedade
Brasileira de Transplante de Medula Óssea,
2 a 4 de agosto, Rio de Janeiro. Informações: www.sbtmo2018.com.br/inscreva-se.

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 da Família e Comunidade – Fórum
de Atenção Primária, 14 a 16 de junho, Brasília, DF. Informações: www.sbmfc.org.br.
Congresso Sudeste de Medicina de Família
e Comunidade, 11 a 14 de outubro, São Paulo. Informações: www.facebook.com/SudesteMFC2018.
Medicina de Emergência – I Simpósio Abramede-MG, 1º e 2 de junho, Belo Horizonte.
Informações: (31) 3247 1605.
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.fimsrio2018.com.
Medicina Física e Reabilitação – Congresso
Brasileiro 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. Pan America Occupational Health

Nefrologia – Reuniões científicas mensais do
departamento de Nefrologia da AMMG. Pensar Mineiro: 7 de agosto e 23 de outubro.
Informações: (31) 3247 1616. Congresso
Brasileiro de Nefrologia, 19 a 22 de setembro, Rio de Janeiro. Informações: www.nefro2018.com.br.
Neurocirurgia – XXXII Congresso Brasileiro de
Neurocirurgia, 5 a 9 de setembro, Porto Alegre, RS. Informações: www.cbn2018.com.br.
Neurologia e Psiquiatria Infantil – Reuniões
científicas do departamento de Neurologia
e Psiquiatria Infantil da AMMG. Informações:
(31) 3247 1647.
Oftalmologia – 36º Congresso Mundial de Oftalmologia, 16 a 19 de junho, Barcelona, Espanha. Informações: www.icoph.org. Congresso Brasileiro de Córnea, 12 a 13 de outubro, São Paulo. Informações: www.cbo.org.br.
62º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, 5
a 6 de setembro, Maceió, AL. Informações:
www.cbo2018.com.br.
Ortopedia e Traumatologia – 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. 38º Congresso Brasileiro
de Cirurgia da Mão, 16 a 18 de agosto, Fortaleza, CE. Informações: comites@sbot.org.br.
50º Congresso de Ortopedia e Traumatologia,
15 a 17 de novembro, Rio de Janeiro. Informações: www.cbot2018.com.br.
Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647. 48º
Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia
e Cirurgia Cérvico-Facial, 31 de outubro a 3
de novembro, João Pessoa, PB. Informações: (11) 5053 7503.

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.congresso.sbpc.org.br. 24º Congresso Latino-americana de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, 6 a 8 de setembro, Lima, Peru. Informações: www.sbpc.org.br.
Pediatria – Terças Científicas do departamento
de Pediatria da AMMG. Informações: (31)
2514 5160. 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.gastroped2018.com.br. 3°
Congresso e 6° Simpósio de Nutrologia Pediátrica, 20 a 22 de setembro, Belo Horizonte.
Informações: www.nutroped2018.com.br.
24° Congresso Brasileiro de Perinatologia,
26 a 29 de setembro, Natal, RN. Informações: www.perinato2018.com.br. 15° Congresso Brasileiro de Adolescência, 1º a 3 de
novembro, Belo Horizonte. Informações:
www.sbp.org.br.
Pneumologia – Reuniões Científicas do departamento de Pneumologia da AMMG.
Informações: (31) 3213 3197 ou
www.smpct.org.br. Encontro Mineiro de
Pneumologia e Cirurgia Torácica, 29 e 30 de
junho, Ouro Preto, MG. Informações: (31)
3213 3197 ou www.smpct.org.br. XXXIX Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
XV Congresso Brasileiro de Endoscopia Res-

Psiquiatria – Reuniões Científicas do departamento de Psiquiatria da AMMG. Informações: www.ampmg.org.br. XX Jornada Mineira de Psiquiatria, 14 a 16 de junho, Belo
Horizonte. Informações 3291 9899 ou
www.ampmg.org.br. III Jornada de Psiquiatria da AMP no Vale do Aço e Região Leste
de Minas Gerais, 17 e 18 de agosto, Ipatinga,
MG. Informações: (31) 3213 7457. I Jornada
de Psiquiatria de Ligação e Interconsulta Psiquiátrica da AMP, 28 e 29 de setembro, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3213 7457.
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, sede da AMMG.
Congresso Mineiro de Radiologia, 21 e 22
de setembro, Belo Horizonte. Informações:
srmmg.org.br
Reumatologia – Reuniões científicas do departamento de Reumatologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. Jornada Mineira
de Reumatologia, 9 a 10 de novembro, Belo
Horizonte. Informações: (31) 3342 3888.
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: 4,11,18, 25 de setembro e 2, 9,16, 23 e 30 de outubro, sede
da AMMG. Informações: (31) 3247 1616.
Terapia Intensiva – Curso para residentes e
especializando em medicina intensiva, todas
as terças-feiras. IV Simpósio Internacional
de Enfermagem em Terapia Intensiva, 12 a
14 de julho, BH. Informações: (31) 3247

1645 ou www.somiti.org.br. ATLS – 24 a 26
de maio, BH; 28 a 30 de junho, BH. ACLS –
19 a 20 de maio, Governador Valadares, Muriaé, MG; BH e Vitória, ES; 22 a 23 de maio.
BH; 24 a 25 de maio, Alfenas, MG; 26 a 27
de maio, BH, Juiz de Fora, Ipatinga, Alfenas
e Uberaba, MG; 1º a 2 de junho, São Sebastião do Paraíso, MG; 2 a 3 de junho, Araguari
e São Sebastião do Paraíso; 7 a 8 de junho,
Teresina, PI; 8 a 9 de junho, Uberlândia, MG
e Teresina, PI; 9 a 10 de junho, BH, Uberlândia e Montes Claros, MG; 16 a 17 de junho,
BH; 20 a 21 de junho, BH; 22 a 23 de junho,
Varginha e Sete lagoas, MG; 23 a 24 de junho, BH, Patos de Minas, Varginha e Sete
Lagoas, MG; 24 a 25 de junho, Viçosa, MG;
30 de junho a 1º de julho, BH e Viçosa, MG;
3 a 4 de julho, BH e 6 a 7 de julho, João Monlevade, MG; 7 a 8 de julho, BH, João Monlevade, Uberaba, MG e Moema, SP; 14 a 15 de
julho, BH e Uberaba, MG; 15 a 16 de julho,
Viçosa, MG e 17 a 18 de julho, BH; 21 a 22
de julho, BH e Uberlândia, MG; 26 a 28 de
julho, BH e e 28 a 29 de julho, BH. BLS – 25
de maio, BH. PVMA – 26 a 27 de maio, Juiz
de fora, MG; 2 a 3 de junho, BH; 8 a 9 de junho, Sorocaba, SP. MAVIT – 25 de maio, BH;
1º a 2 de junho, Juiz de Fora, MG. ECTE – 9
a 10 de junho, Juiz de Fora. SAVI – 22 a 23
de junho, Viçosa, MG e 30 de junho a 1º de
julho, BH. PALS – 26 a 27 de maio, 23 a 24
de junho e 7 a 8 de julho, BH. PHTLS – 1º a
2 de julho, Juiz de Fora, MG e 6 a 7 de julho,
BH; 20 a 21 de julho, BH. EC – 19 a 20 de
maio, Passos, MG; 26 a 27 de maio e 9 a 10
de junho, BH; 16 a 17 de junho, Governador
Valadares, MG; 23 a 24 de junho, BH; 30 de
junho a 1º de julho, Teófilo Otoni, MG; 7 a 8
e 14 a 15 de julho, Barbacena e Montes Claros, MG. PICC – 19 a 26 de maio, Juiz de Fora, MG; 1º de julho, BH. TINP – 16 a 17 de
junho, BH.
Urologia – Reuniões científicas do departamento de Urologia da AMMG. Informações: (31) 3213 7002. XIX Congresso Mineiro de Urologia, 7 a 9 de junho, Belo Horizonte. Informações: www.congressomineirouro2018.com.br.
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ENSINO

ENSINO

Encontro expõe cenário da profissão
A Sociedade de Acadêmicos de Medicina
de Minas Gerais (Sammg) promoveu o Encontro Acadêmico e IV Fórum de Residência Médica, dias 13 e 14 de março, na sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG).
Para o presidente da Sociedade, Bernardo
Soares Lacchini, esse é o primeiro contato do
acadêmico com as entidades médicas e com a
Sammg. “Podemos propiciar um espaço de troca de ideias e fornecer informações sobre o cenário médico e as condições de trabalho atuais.
Ressaltamos o interesse em zelar pela qualidade
do ensino em todas as faculdades de Minas, a
fim de garantir o ambiente universitário adequado para o aprendizado”, reforçou.
A estudante do 11º período do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI BH), Patrícia
Gomes de Magalhães, avaliou o encontro como
fundamental para abrir as portas para o estudante
que está começando. “Para o calouro, diversas
vertentes de atuação e participação nas faculdades
foram apresentadas, além de ter sido colocado
em debate o atual mercado de trabalho para o
recém-formado e as opções para atuação profissional, o que de certa forma alivia a ansiedade do
acadêmico que está para formar e que ficará à
mercê de um ambiente competitivo e acirrado.”
No segundo dia de evento foi realizado o
Fórum de Residência Médica que trouxe para
o palco atualizações e dicas para os formandos.
As principais especialidades tiveram espaço e

Fotos: Arnaldo Athayde

Evento debateu temas que abordaram a formação do médico e a realidade da profissão nos dias atuais

puderam explicar para o acadêmico o que se
espera de seu segmento no futuro.
Segundo o aluno do 6º período da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais (FM UFMG), Daniel Cançado, essas oportunidades deveriam ser promovidas
com maior frequência pelas instituições acadêmicas de ensino e entidades profissionais, pois,
trazem aos alunos uma perspectiva orientadora
para sua graduação e futuro profissional.
O acadêmico do 12º período da Faculdade
de Minas (Faminas BH), Arthur Augusto Alcantara Venturini, acredita que iniciativas como es-

sas propiciam um contato com assuntos que,
normalmente, não são abordados em sala de
aula como a participação em diretórios acadêmicos, o envolvimento com os esportes pelas
Ligas Atléticas, a participação em Ligas Acadêmicas, palestras sobre mídias sociais, diferenças
entre residência e especialização médica, o cenário médico atual e vagas de residência médica.
Durante dois dias foram debatidos temas que
contemplaram o cenário médico atual, atividades
que podem ser feitas nas universidades para enriquecimento curricular, pessoal e um panorama
sobre a residência médica e seu cenário.

Curso de Ética está em sua segunda edição
Aconteceu no dia 24 de março, a segunda
edição do Curso de Ética Médica, promovido
pelo Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM MG), em parceria com a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) e apoio
da Sociedade dos Acadêmicos de Medicina de
Minas Gerais (Sammg). O Teatro Oromar Moreira, na sede da AMMG, ficou lotado de estudantes de diversas instituições de ensino e teve
as inscrições esgotadas em pouco tempo.
A presidente da AMMG, Maria Inês de Miranda Lima, abriu o evento lembrando que ética
é algo que deveria ser debatido desde muito
cedo. “Aos que não fazem parte da Sammg, associem-se. A Sociedade promove congressos
com discussões de alto nível e é um ótimo fórum para que todos possam começar a debater
a importância do papel associativo.”
Para o presidente do CRM MG e vice-presidente da AMMG, Fábio Guerra, “quando há a
oportunidade de discutir ética, principalmente
no meio acadêmico, temos a certeza que estamos
trabalhando a questão do humanismo, do bom
atendimento, de uma construção de uma relação
médico-paciente adequada, responsável e transparente. Fundamental na nossa atividade”.
O curso continua servindo como pontuação no concurso junto à Associação de Apoio
à Residência Médica de Minas Gerais (Aremg-

MG). A segunda edição foi oferecida para a Região Metropolitana de Belo Horizonte e transmitida pela primeira vez aos conselhos regionais
de medicina de Barbacena e Uberlândia, ao vivo, via Workplace em grupos fechados.
A conselheira e organizadora do curso, Cibele Alves de Carvalho, reforçou durante a abertura do evento, a importância de todos estudarem as legislações, o código de ética e as regulamentações que cercam à medicina. Ferramentas que, segundo Carvalho, ajudam a entender
a realidade da profissão.

De acordo com o coordenador do curso e
conselheiro do CRM MG, Vitor Hugo de Melo,
existe uma preocupação muito grande com a
abertura desenfreada de escolas de medicina.
“A relação médico e paciente deve primar pela
qualidade no atendimento. Daí a nossa preocupação com a forma que essas instituições estão sendo abertas.”
Os próximos cursos acontecem em julho,
novembro e dezembro. As datas serão divulgadas posteriormente. Mais informações:
www.crmmg.org.br.

Moratória freia novos cursos de medicina
Dia cinco de abril, a classe médica comemorou assinatura da moratória que suspende a abertura de novas escolas de medicina pelos próximos cinco anos e a criação de grupo de trabalho
para a reorganização da formação médica no
país. As portarias estabelecidas pelo Ministério
da Educação (MEC) foram assinadas em Brasília,
no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer, que recebeu representantes da Associação Médica Brasileira (AMB) e do
Conselho Federal de Medicina (CFM).
Para o presidente da AMB, Lincoln Lopes
Ferreira, o momento é “um marco na história,
pois o Brasil não tem condições de formar médicos na quantidade de estudantes que hoje
são aprovados para as escolas de medicina. Ao
estabelecer bases para a reorganização da formação, e tendo como foco a melhoria da qualidade profissional, preservaremos a qualidade
assistencial da população”.
O diretor de Defesa do Exercício Profissional para Assuntos de Remuneração da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) e diretor de Atendimento ao Associado da AMB,
Márcio Silva Fortini, reforçou que profissionais
não qualificados para o atendimento colocam
em risco a vida de milhares de pessoas, além
de onerar um sistema de saúde já desprovido
de recursos.
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Representantes da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina acompanharam
assinatura de moratória

Segundo Fortini, a abertura de novas escolas
também não atende a justificativa de que há municípios que carecem de médicos, considerando
que o recém-formado, igualmente, não se submeterá a atuar em localidades sem as mínimas
condições de trabalho e infraestrutura, causas
reais para a ausência de profissionais em diversas
cidades brasileiras. Ele afirma que os motivos
para o aumento dos cursos no Brasil são predominantemente econômicos e políticos, pois
60% das novas instituições de ensino são particulares e o número de postulantes é expres-
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Representantes da AMMG e CRM MG deram as boas-vindas aos estudantes de medicina e residentes

sivo, arcando com mensalidades exorbitantes.
Seguindo as propostas da AMB e do CFM
há um empenho das entidades para que ocorra
uma maior fiscalização nas escolas existentes,
incluindo exames referentes à capacitação, nos
segundo, quarto e sexto períodos, e um Exame
Nacional de Proficiência em Medicina. “Defendemos que todos os egressos e os que passaram
pelo processo do Revalida sejam submetidos a
exame para receber o registro oficial do Conselho Regional de Medicina, demonstrando que
estão aptos”, concluiu Fortini.

B E M

Saúde sempre foi nosso
foco. Por isso o investimento
crescente no conceito de Rede:
novas unidades na Região
Metropolitana de Belo Horizonte,

D E I

infraestrutura tecnológica de
ponta e equipes integradas com
uma abordagem multidisciplinar
para oferecer a você o melhor
em prevenção, diagnóstico e
tratamento. Tudo com aquela
atenção ao paciente e o cuidado
em cada detalhe. Conte com
isso: é pra você ficar bem que a
Rede Mater Dei está aqui.
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MINAS

Entidades se apresentam na capital
Dia 23 de março, presidentes
das filiadas se reuniram na sede da
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) para o primeiro encontro da gestão 2017/2020. A
presidente da AMMG, Maria Inês
de Miranda Lima, falou da importância das regionais e citou os benefícios estendidos a todos os médicos do estado.
Segundo Lima, são funções da
AMMG atuar na formação e na
educação médica continuada, além
de ser um canal facilitador para as
reivindicações da categoria, sempre
em sinergia com as demais entidades representativas da classe em Minas Gerais. Os convidados apresentaram suas dificuldades e a estrutura atual das filiadas, bem como trouxeram propostas de atuação em
parceria com a AMMG. A presidente de João Monlevade, Anna Beatriz
Dutra Valente Costa, valorizou a iniciativa e falou das dificuldades na
captação de associados. Para Costa,
a área científica ainda é o principal
motivo para os médicos se filiarem.
“Parabéns à nova diretoria da

Clóvis Campos

Diretores da AMMG e representantes das filiadas participaram de encontro realizado em Belo Horizonte

AMMG pelo primeiro encontro dos
presidentes das filiadas. Foi muito
proveitoso e tivemos a oportunidade de trocar ideias e discutir sobre
os desafios enfrentados por nós.
Que venham novos momentos.”
Arinos Brasil Duarte Filho, presidente em Barbacena, destacou as
atividades de cunho social e a reforma da sede como atrativo para
os associados. O presidente da regional de Carangola, Rayzzel de
Oliveira, disse que alguns problemas são semelhantes e saber que
para algumas dificuldades existem
soluções é muito motivador.

Na programação, a diretora
adjunta científica da AMMG, Luciana Costa, mostrou o Workplace
e conclamou os colegas para que
participem como líderes, referências para os profissionais de cada
região. “O Workplace veio para suprir nossa necessidade de fazer
com que o médico, independente
da sua localidade, tenha acesso ao
conteúdo científico promovido em
nossa casa.”
A Biblioteca Virtual foi exposta
pelo secretário geral da AMMG,
Gabriel de Almeida Silva Júnior, e
os serviços da seguradora Oregon

foram divulgados pelos executivos
da empresa, Zilmar Barbosa e Helena Coura.

Calendário Urezoma
Confira a agenda das reuniões da União
das Regionais da Zona da Mata (Urezoma)
475ª Leopoldina
19 de maio
476ª Ponte Nova
9 de junho
477ª Juiz de Fora
7 de julho
478ª Muriaé
18 de agosto
479ª Ubá
1º de setembro
480ª Carangola
29 de setembro
481ª Manhuaçu
27 de outubro
482ª São João
Nepomuceno
10 de novembro
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CULTURA

‘Maio’ é atração do
AMMG Cultural

do

O que estou len

Fotos: Clóvis Campos

Gabriel Ribeiro
Clóvis Campos

Estudante de medicina
101 dias em Bagdá
Åsne Seierstad (Editora
Record)

“Retirando o foco dos
conflitos geopolíticos, a jornalista norueguesa torna a
leitura fascinante ao retratar de forma comovente a
ditadura imposta por Saddam Hussein, e o massacre
promovido pelas tropas
norte-americanas durante a guerra no Iraque.”

Atores desvendam uma difícil relação
entre pai e filho na peça ‘Maio’

A noite do dia quatro de maio foi marcada com o projeto AMMG Cultural. Com
o apoio da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), a Academia Mineira de Medicina (AMM) trouxe ao Teatro Oromar Moreira a peça ‘Maio’. De autoria do neurocirurgião e escritor Jair Raso, o espetáculo discute os conflitos na relação entre pai e filho
e trouxe ao final um debate com os psicanalistas Geraldo Caldeira e Gisele Brito, sob a
coordenação do presidente da AMM, o psiquiatra José Raimundo Lippi.
Os atores Jota Dângelo, representando o
pai, e Marcelo do Vale, interpretando o filho,
vivenciam o drama de um final de semana
juntos, algo que não fizeram antes da figura
paterna se ver acometida pelo Alzheimer.
Dos três filhos, Ceci ficou responsável por
cuidar do pai após a morte da mãe, e decidiu
deixá-lo com o irmão durante um final de semana apenas.
A trama das personagens começa a se desenrolar com os diálogos repetitivos, característicos da doença, que irritam o filho Mauro. O pai Hélio, com lapsos de memória dos
fatos recentes, esqueceu a morte da mulher,

mas lembra com clareza da infância da prole
e conta histórias já conhecidas e algumas que
parecem inventadas pela mente doente. Jair
Raso explica que a fragilidade do Alzheimer
descortina a intimidade dessa relação.
Com toques de humor para amenizar o
tema sério, Hélio relembra com detalhes os
tempos de namoro, como conquistou a esposa e teima em dizer a Mauro que não há
medicamentos para tomar, mas sim uma pinga. O desconforto do filho é nítido ao rebater
com críticas cada memória do pai e acusá-lo
de erros no passado quanto aos cuidados
com a família e os negócios. Porém, a aparente displicência já seria indícios da doença.
Um final emocionante é esmiuçado com
o significado da doença pelos debatedores.
Gisele Brito analisa que o esquecimento é a
principal vulnerabilidade humana. Para Geraldo Caldeira, o Alzheimer é um lento apagar
de algo que é fundamental em nossas vidas:
a memória! O presidente da AMM, José Raimundo Lippi, perguntou se envelhecer é um
mal e afirmou que o esforço em lembrar é a
vontade de esquecer: “A dificuldade de acessar
as lembranças caracteriza a doença”, concluiu.

Levimar Rocha
Araújo
Endocrinologista
Quando Nietzsche chorou
Irvin D. Yalom (Harper
Collins)

“Neste livro, a amizade
nos faz refletir sobre nossas relações: Nietzsche e
Breuer enveredam por caminhos interessantes da
psicologia humana, das
dores de cabeça e de amores imaginários. Uma boa
leitura que proporciona reflexões intensas. Vale a pena!”

Rodrigo Barreto
Huguet
Psiquiatra

‘Tititi’ chega ao ‘Otto Cirne’

A Amiga Genial
Elena Ferrante (Editora Globo)

Durante o mês de maio, os escultores
José Eustáquio e Maria Helena apresentam
no Espaço Cultural Otto Cirne a mostra ‘Tititi’. Segundo eles, o nome faz referência às
suas obras que, geralmente, dão o que falar:
são esculturas em madeira, com peças sacras e quadros.
O uso consciente da madeira e nada de
desmatamento são as premissas dos artistas.
Eles trabalham praticamente com material
doado de obras de restaurações. Raramente
compram e quando o fazem é em cidades
históricas com material de demolição. Os
principais tipos de madeira utilizada são:
araucária, braúna, canafistula, cedro e sibi-

puruna. Possuem autorização do Instituto Estadual de Florestas (IEF) para atuar com material lenhoso.
‘Tititi’ ficará exposta até o final do mês
de maio, de 8h às 21h, de segunda a sábado.
O Espaço Cultural Otto Cirne está localizado
no hall de entrada da AMMG e é destinado
à exposição de obras de arte de autoria de
associados e seus dependentes. Médicos não
associados e artistas não médicos podem utilizar o espaço, dependendo da disponibilidade na agenda. Interessados devem entrar
em contato com a Assessoria de Comunicação, pelo telefone (31) 3247 1608 ou e-mail
comunicacao@ammg.org.br.

“Descreve a amizade e o
amadurecimento de duas
meninas em um bairro pobre de Nápoles, pós segundaguerra. Faz um brilhante jogo
de espelhos, conjugando
admiração e rivalidade, além de um vívido retrato histórico da Itália. O
melhor de uma
série de quatro.”
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COMUNIDADE

Campanha marca combate à hipertensão
No dia 28 de abril, a Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC)
promoveu, no Mercado Central,
em Belo Horizonte, campanha
de alerta em comemoração ao
‘Dia Nacional de Prevenção e
Combate a Hipertensão Arterial’
(26 de abril). Durante toda a manhã, representantes das SMC,
com apoio da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas
Gerais (Sammg), Ligas de Acadêmicos de Medicina e laboratório
Hermes Pardini, realizaram aferição da pressão arterial, prestaram
orientações médicas e distribuíram material informativo.
O presidente da Sociedade,
Carlos Eduardo de Souza Miranda,
afirmou que a campanha foi um
sucesso. “Além dos esclarecimentos aferimos a pressão arterial de
426 pessoas.” Segundo o diretor
de Comunicação da SMC, Alessandro Bao Travizani, a iniciativa
é de grande relevância já que expressiva parcela da população brasileira é hipertensa e muitos acometidos por este distúrbio não es-

tão efetivamente com sua pressão
arterial controlada.
A doença permanece como o
principal fator de risco cardiovascular. É responsável pela maioria
dos casos de infarto do miocárdio,
acidentes vasculares encefálicos,
insuficiência renal e distúrbios circulatórios cerebrovasculares que
podem contribuir para disfunção
cognitiva. “Todos os especialistas
devem estar atentos e alertar seus
pacientes para melhores hábitos
de vida”, orienta Travizani.

Arnaldo Athayde

População mediu a pressão arterial durante evento realizado no Mercado
Central, em Belo Horizonte

Sotamig completa 20 anos
A Sociedade de Tanatologia e
Cuidados Paliativos de Minas Gerais
(Sotamig) completou 20 anos, dia
quatro de maio. Em comemoração
a data foi realizada uma noite de homenagens, na sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
com apresentação da nova marca
e a palestra artística ‘Cuidare: a origem da palavra cuidar’, ministrada
pelo produtor cultural Zildo Flores.

A presidente da Sotamig, Sarah Ananda Gomes, conta que a
entidade nasceu pela ação pioneira de alguns médicos mineiros
e ampliou sua atuação reunindo
especialistas das áreas da saúde
e humanas que trabalham com
enfermos e também pessoas que
se interessam pelo estudo da Tanatologia. A Sociedade também
mantém o Grupo de Atendimen-

to a Enlutados (GAL), com dois
encontros anuais, levando orientação e conforto às pessoas que
perderam entes queridos. Essa iniciativa oferece à comunidade
um espaço no qual os participantes podem compartilhar experiências, externar dores, trabalhar
a perda e receber informações
adequadas.
4 Mais informações: (31) 3247 1616.
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