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Entidades saem em
defesa da titulação
Sociedades de especialidades, associações médicas
e conselhos regionais de medicina buscam soluções
para que outros profissionais da área da saúde não
realizem procedimentos que são exclusivos do
médico, além de cuidarem para que a categoria
atue somente na área para a qual for habilitada.
O presidente da SBACV MG, Rodrigo Moreialvar
(foto), fala da importância do título de especialista.
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Congresso atraí centenas de acadêmicos
De 27 a 29 de setembro, a Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) recebeu o VII Congresso
da Sociedade de Acadêmicos de
Medicina de Minas Gerais (Sammg).
Estudantes de cerca de 30 escolas
de medicina do estado e de São
Paulo, totalizaram 450 inscritos
com a participação em cursos e debates. O tema central deste ano foi
‘História e evolução: pelos caminhos da atenção à saúde’.
De acordo com o presidente
da Sammg, Bernardo Lacchini, o
encontro propiciou ao acadêmico
o contato com temáticas, segundo
ele, inexploradas nas faculdades,
como: investimentos médicos,
perspectiva de carreira no cenário
atual, possibilidade de carreira militar e da continuidade da formação no exterior. “Tudo isso ministrado por profissionais com larga
experiência no país. Aconteceram
também cursos práticos com vagas
esgotadas rapidamente, dentre
eles: emergências obstétricas, sutura, ECG e Antibioticoterapia que
compuseram a grade”, frisou.

Clóvis Campos

O presidente da Sammg, Bernardo
Lacchini, convida os participantes
a conhecerem e se envolverem
nas atividades realizadas

A presidente da AMMG, Maria
Inês de Miranda Lima, destacou, durante a abertura do evento, a importância e a necessidade de falar sobre
os desafios do setor de saúde no estado, sobre a carreira e defesa dos
profissionais de medicina. “É relevante

levar aos acadêmicos, os assuntos que
farão parte de seu cotidiano profissional, e lhes apresentar o cenário em
que irão atuar desde o momento em
que iniciam a graduação”, explica.
Com o apoio de diversos patrocinadores e, especialmente da

AMMG e sociedades de especialidades, o resultado do Congresso
foi acima do esperado, conforme
o presidente da Sammg: “Conseguimos apresentar inovações em
temas que estão presentes no dia
a dia do profissional desde sua graduação. Tivemos a participação
ativa de muitos acadêmicos, atividades interativas durante os intervalos, além de um concurso de fotografia que trouxe as experiências
mais encantadoras do Sistema Único de Saúde”. Durante o mês de
outubro, as fotos ficaram expostas
com a mostra intitulada ‘O SUS
que deu certo’ (veja na página 19).
O evento ainda celebrou os 25
anos da Sammg. “Fechamos com
chave de ouro em um divertido
coquetel, que gerou grande integração entre os alunos. Convidamos os acadêmicos para estarem
sempre perto da Sammg, conhecendo e se envolvendo nas atividades que promovemos ao longo
do ano”, concluiu Lacchini. Agenda da Sammg e outras informações: www.sammg.com.br.
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Aluguel sala - Alugo sala montada, em clinica com ar
condicionado, secretária, internet (wi-fi), garagem e sala
de curativos anexa. A um quarteirão do Shopping Pátio
Savassi, em Belo Horizonte. Contato: Dr. Edmundo
Ahouagi, falar com Antônia, (31) 3226 3306.
Apartamento - Vendo apartamento reformado, 3 quartos, no bairro Gutierrez, ótima localização, com porteiro
24 horas. Contato: Dr. Carlos Eduardo Sobreira Maciel,
(31) 99602 5440.
Flat - Vendo flat de luxo no bairro Buritis, próximo ao
BH Shopping, e dos hospitais Biocor e Vila da Serra.
Imóvel com 30m², vaga de garagem e vista panorâmica.
Preço R$ 300.000. Contato: Dr. Ricardo Zenóbio Darwich
Filho, tratar com Letícia (31) 99897 6705.
Sublocação - Subloco turnos em consultório bem decorado, com recepcionista, ar-condicionado, internet,
ponto nobre, próximo ao Shopping Diamond e Hospital
Mater Dei. Contato: Dra. Maria Helena de Vasconcelos
Gonçalves, (31) 2555 5767 / 99944 5767.
Horário em consultório - Turnos manhã, tarde e noite
em bairro nobre de Belo Horizonte, bem localizado, com
manobrista e vagas para clientes. Ambiente requintado
e bem decorado. Aberto aos sábados, conta com equipe
multidisciplinar. Contato: Dr. Lucas Penchel, tratar com
Isabela: (31) 99100 0551.
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
Abidias Wan de Rey Barros
Adriane Maria Damasceno Pinto
Adriano Resende Barbosa
Aedo Souza Khouri da Silva
Agatha Marcela A. de Aguiar
Alessandra Cristina Machado
Barata Tavares
Alessandra Silveira M. Ferreira
Alessandro B. de Almeida Bacelar
Alex Rocha Tolentino Gerchon
Aline Fonseca Lima
Aline S. Azambuja e Guimarães
Aline Silva Tavares
Amanda Carolina dos Santos
Amanda Luísa da Silva Daldegan
Amilcar de Lemos Neto
Ana Amélia Mendes Ferreira
Ana Clara da Cunha Gomes
Ana Cláudia Leite da Silva Ferreira
Ana Laura Vilela Arfelli
Ana Luísa Eulálio de Castro
Ana Luísa Giarolla Giarolla
Ana Luiza Puppe Magalhães
Ana Luiza Torres de Lima
Ananda Araújo Teixeira
André Garcia Miranda Braga
André Lopes Carvalho Pereira
André Silveira Loss
Angelina Marise Leite Rangel
Souza Henriques
Anna Carolina Gatto Paulo
Armando D`lucca de Castro e Silva
Arthur Augusto A. Venturini
Arthur Magalhães Duarte
Augusto César da Silva Ramos
Aymara Mariana Romeu Oliveira
Bárbara Guimarães Rohlfs
Bárbara Tavares Viana
Bráulio Kroger Dias das Neves
Brenda de Carvalho Bráz
Breno Afonso Couto Soares
Breno Jorge Silveira

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
163 novos associados:
Breno Luís Pitangui do Prado Faria
Brisa Lins Lessa
Bruna Castanho
Bruna Gouvêa Miranda
Bruna Guimarães Rohlfs
Bruna Maria de Melo Mota
Bruna M. de Oliveira C. Magalhães
Bruna Rodrigues Moreira
Bruna Schneider Pinto Coelho
Bruna Vilaça de Carvalho
Bruna Vilela Vono
Bruno de Miranda Cordeiro
Camila Nunes Jaconi
Camila Teixeira Costa
Camila Toledo Stauner
Camila Vieira de C. P. Cardoso
Camilla Alves Muratori
Carolina Araújo Mendes
Carolina Gomes Drummond
Caroline Mésseder Carvalho
Cesar Caldas Teixeira
Christiana Paiva de Paula Vieira
Cintia dos Santos Ribeiro
Cíntia Silva de Assis
Clara Isis Maria Ribeiro Gomes
Clarice de Carvalho Silva Sarcinelli
Clarisse da Cunha Melo
Cláudio Alves Taioba Junior
Cleuza Figueiredo Rocha
Daiane Magalhães
Daniel Gonçalves Dias Diniz
Daniel Souza Santos
Darliana Soares Pereira
Débora de Pádua Monteiro
Debora Teixeira Marques
Diego Milagres B. de Oliveira
Diene Almeida Seixas
Diogo Vaz de Vasconcelos
Douglas Correa Reis
Edgar Amonzabel Alvarez
Eduardo Gonçalves Ferreira
Eduardo Silva

Ellen Laís Souza Matos
Érica Zânia de Carvalho
Erick Alves Santos
Fabiana Barbosa de Jesus
Fabiana do Amaral e Silva Araújo
Fabrício Rangel Martins Lara
Felipe Corrêa Alves Martins
Felipe dos Santos Nascimento
Felipe Maciel Pereira
Felipe Vidal de Oliveira
Fernanda Gagliardi Veneroso
Fernanda Oliveira Lopes
Fernanda Silva Freire
Fernanda Vasconcelos Rezende
Fernando Corrêa de Faria Júnior
Fernando Oliveira da Silva
Filipe Saliba Lança
Flávia Duarte Nogueira
Flávia Guimarães Rabelo
Flávia Tatiana de Sousa
Flávio Henrique Bernardes Papa
Gabriel Rodrigues Costa
Gabriela Coelho Teixeira Campos
Gabriela Ferreira D. Nakanami
Gabriela Lee dos Vasconcellos e
Grobbel
Gabriela Miranda M. Araújo
Gabriella Luíza de Jesus Costa
Gabrielle Lima Andrade
Geander Gaburro Bacheti
Gideon José Ibrahim Zeghzeghi
Guilherme de Paula Pellucci
Guilherme T. de Souza e Castro
Gustavo Spadotto Balarin
Henrique Carvalho Zanoteli
Herilene Carla Azevedo Nogueira
Iara Fantini Magalhães
Igor Braga Vieira Baião Salgado
Igor Lima Carence Inácio
Isabela Bechler Machado
Isabela de Alencar e Lombardi
Isabella Cristina M. de Oliveira

Isabella Resende Pontes
Izabella Cristina de Faria Martins
Jacqueline Gomes da Silveira
Jacqueline Rosane Ribeiro Ferreira
Jair de Melo Alcântara
Jamily Batista Prates
Janaíne Coelho Guimarães
Janine Madureira Rodrigues
Jaqueline Botelho Rocha
Jéssica Milene de Souza
Jéssica Parreira Guedes
Jhonson Tizzo Godoy
Joana Angélica Vaz de Melo
João Paulo Chaves de Melo
João Vitor de Castro Fernandes
João Vitor de Mendonça Chaves
Joyce Rosa de Sousa
Julia Batista Rodarte
Júlia Fraga Waldolato Alvares
Júlia Martins A. Eyer Thomaz
Jussara de Cássia Ferreira
Jussara Paixão Moraes
Karla Magalhães de Oliveira
Karoline Dias Loschi
Kellen Alete Souza
Laécio Lourenço Evangelista
Laís Ramalho Chaves Isobe
Lara Gomes Ferreira
Lara Monalyza Gonçalves Franco
Larissa Vasconcelos Horta
Laura Drummond Nogueira
Leandro Jonata de C. Oliveira
Leandro Santos Franco de Aguiar
Leonardo Santos Viana
Leonardo V. Moraes Gonçalves
Letícia Brandão Castro
Letícia França de Almeida
Letícia Gonçalves Pedro
Letícia Simões Brion de Oliveira
Lilian Silva Vieira
*Filiados entre 1º de julho e 30
de outubro de 2018

Está no ar o novo site da
Associação Médica de Minas
Gerais. Uma das novidades do
atual layout é a coluna Classimédico, com os anúncios visíveis em uma barra de rolagem de mais fácil acesso. Conheça: www.ammg.org.br.
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Editorial

Marcelo Versiani Tavares*

Quando MAIS
é menos
A medicina da atualidade muito se diferencia
de outrora. Não apenas pela velocidade do aprimoramento técnico-científico, mas também pela
acentuada incorporação de novas tecnologias.
As constantes mutações sociais impõem novos
paradigmas e comportamentos societários, onde
todos, quer sejam médicos, profissionais da saúde, pacientes, comunidade, empresários, judiciário ou políticos, são partícipes diretos e indiretos
desta efervescência, seja por ação ou omissão.
O número de escolas médicas, bem como
de profissionais da área da saúde, multiplica-se
exponencialmente e inversamente à qualidade
assistencial, podendo nos conduzir a uma verdadeira desassistência e ao incremento da judicialização como forma de resgate das perdas impostas pela perversidade sistêmica. É preciso lembrar que quantidade nunca foi sinônimo de qualidade e, muitas vezes, menos pode ser mais e
mais pode ser menos.
Outrossim, vivemos um verdadeiro tsunami
informacional frente ao crescimento colossal de
publicações, supostamente científicas, muitas das
quais rasas e privadas do mínimo necessário para
beneficiar e proporcionar saúde com segurança
aos pacientes, vez que se encontram eivadas dos
mais diversos e nefastos interesses ocultos.
Não obstante ao caos vivenciado no presente,
nos deparamos ainda com uma convergência invasiva de graduações e saberes distintos em um
nítido processo de autofagia, muito diverso da
complementariedade multiprofissional, tão necessária e tão esperada, em prol do bem-estar do
indivíduo. A invasão de outros domínios e ciências representa, verdadeiramente, um atentado

à saúde e um obstáculo ao exercício da medicina,
algo pernicioso e danoso a ser combatido.
Neste cenário frenético de mudanças, valores
e princípios, antes inegociáveis, hoje beiram, absurdamente, o balcão de negócios e as salas de
espera mutantes. Como verdadeiros guardiões
da saúde, não podemos nos quedar inertes a observar os flagrantes descalabros de despreparados, quiçá ineptos, que se aventuram e brincam
com a saúde alheia, tangenciando a inobservância e o desrespeito ao ato médico, bem como
desafiando o ordenamento legal.
Não nos deixemos abater pela balbúrdia geral.
Afinal, só existem dois dias em que nada pode ser
feito, o ontem e o amanhã. O hoje é para mudar.
Precisamos começar a escrever um novo amanhã,
com sabedoria, ética e maturidade. Porém, de forma sempre implacável aos doutos transgressores
do tênue limiar da ilicitude, que semeiam insegurança e expõem terceiros a riscos.
*Diretor de Defesa do Exercício Profissional
para Assuntos Legislativos da AMMG
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Em destaq

Clóvis Campos

A presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Maria Inês de Miranda Lima, prestigiou,
dia 20 de outubro, a posse festiva do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG). Para
a gestão no período de 1º de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2023, foram eleitos: presidente,
Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos; 1º vice-presidente, Cibele Alves de Carvalho; 2º vice-presidente,
José Nalon de Queiroz; 3º vice-presidente, Itagiba de Castro Filho; 1.º secretário, Fábio Augusto de
Castro Guerra; 2º secretário, César Henrique Bastos Khoury; 3ª secretária, Fabiana Prado dos Santos
Nogueira; tesoureiro, Márcio de Almeida Salles; 1ª vice-tesoureira; Regina Fátima Barbosa Eto.

Palavra da
Preside

nte

Mês de outubro. Mês do médico. Momento de refletir nossas conquistas e desafios. Também de homenagear aqueles
que se se destacam, que são exemplos de
amor, dedicação e realização para os novos profissionais.
Tradicionalmente, o CRM MG, o Sinmed e a AMMG comemoram a Semana
do Médico. Nas Personalidades Médicas
foram agraciados os que se sobressaíram
nas categorias Clínica, Científica, Defesa
Profissional, Docente e Saúde Pública. Respectivamente: José Salvador Silva, Jorge
Andrade Pinto, Calil Fouad Nicolau Cury,
Antônio José das Chagas e Maria das Graças Rodrigues de Oliveira.
Receberam honrarias ainda os colegas
do interior indicados pelas associações
médicas filiadas. Em outra solenidade, foram congratulados os médicos que completaram 50 anos de exercício profissional,
com o Jubileu de Ouro. Maravilhoso exercer a medicina por cinco décadas, histórias que precisam ser respeitadas e valorizadas. É com muita alegria que a AMMG
mantém esta tradição.
Outubro, coincide com o período das
eleições, e importante pesquisa realizada
pelo Instituto Datafolha, no dia dez de setembro, revelou que 40% dos brasileiros
acreditam que a saúde deve ser a prioridade do próximo presidente do Brasil, ultrapassando até mesmo a educação e a
violência, que tiveram 20% das respostas
cada. Além disso, 23% dos entrevistados
indicaram a saúde como principal problema do país. Diante desse cenário, a Associação Medica de Minas Gerais elaborou
uma pauta mínima de propostas para o
setor de saúde, baseada nas resoluções
votadas pelo Encontro Nacional das Entidades Médicas, a ser implementada pelos deputados, senadores, governadores
e presidente eleitos. Ao representarmos
os médicos do estado de Minas Gerais,
defendemos o direito universal à saúde,
o que requer de todas as instâncias de poder tratá-la como prioridade em cada uma
de suas iniciativas. Temos que nos fortalecer como entidade e trabalhar junto aos
políticos e gestores da saúde por melhores
condições de trabalho, organização e
atendimento de qualidade
para a população.

Maria Inês
de Miranda Lima
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Delegados falam de desafios na profissão
A Assembleia de Delegados da
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), aconteceu dia 22 de
setembro, e teve como pauta a
aprovação de contas da entidade,
auditadas em de 1º de janeiro a
30 junho de 2018, pela Proagir
Consultoria & Auditoria. Os desafios da medicina, como a captação
dos médicos jovens para o quadro
associativo e o papel da Associação nas discussões sobre a política
do país, também fizeram parte das
discussões que reuniram diretoria,
delegados de diversas filiadas e representantes de sociedades de especialidades.
Em 2018, o quadro de receitas
com as contribuições associativas
teve um incremento de 8,9%, em
relação ao mesmo período de
2017. Um ponto positivo foi o aumento da arrecadação com a locação dos espaços do Centro de Convenções e Eventos da AMMG. O
crescimento foi de 29,67%, em sua
receita, considerando os seis meses
se comparado ao ano passado. Para
a presidente da Associação, Maria
Inês de Miranda Lima, uma das
ações que ajudaram essa alavancada foi a realização de uma análise
da concorrência.
O aumento de sócios recémgraduados foi apresentado como
um grande avanço. De acordo
com auditoria, ele alcançou o índice de 44,06%, tendo como as
ações, a transferência automática
dos associados da Sociedade dos
Acadêmicos de Medicina de Minas
Gerais (Sammg), após a sua formatura, para a efetivação do quadro
de associados da AMMG e a participação da entidade na cerimônia

Clóvis Campos

Além da aprovação das contas da entidade, delegados falaram da
importância dos médicos jovens para o quadro associativo

de entrega das carteiras do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG).
Para o diretor Financeiro Adjunto, Alcebíades Leal Filho, é preciso
fazer cada vez mais um trabalho forte de aproximação da Associação
junto aos jovens médicos. “Mostrar
a eles os benefícios, nossa preocupação enquanto defesa nos direitos
da classe e nosso constante investimento em educação continuada.”

O secretário geral da AMMG,
Gabriel de Almeida Silva Júnior,
apresentou as ações desenvolvidas
pela diretoria científica e destacou
as inovações como as aulas com
representantes de diversas sociedades de especialidades no AMMG
Reviews e o Estúdio AMMG, com
o debate de temas atuais da medicina e transmissão ao vivo para o
Workplace e Facebook.
Ainda apresentaram as ações

da Comissão Estadual de Honorários Médicos e da Comissão Estadual de Defesa do Médico, o diretor de Defesa do Exercício Profissional, Juraci Gonçalves de Oliveira,
e o diretor de Defesa do Exercício
Profissional para Assuntos Legislativos, Marcelo Versiani, respectivamente. Também levou ao conhecimento dos participantes, o diretor
de Comunicação e Marketing, Luiz
Carlos Molinari, as atividades do
setor com objetivo de dar visibilidade às ações da AMMG, sociedades de especialidades e no trabalho
de captação de novos associados.
No encontro, após unanimidade na aprovação, ficou definido
que a apresentação dos balanços
da entidade será feita na primeira
Assembleia de Delegados e não
em duas fases como ainda acontece hoje. A realização de encontros fora deste prazo ficará a cargo
de avaliação conjunta entre entidade e filiadas.

Mais de mil alunos fazem o Curso MBE
No dia 15 de novembro, o Auditório Borges da Costa na sede da
AMMG ficou lotado com a quarta
edição do Curso de Medicina Baseada em Evidências (MBE). A parceria entre a Associação e o Grupo
Mais Evidências reúne médicos, residentes e estudantes de medicina
que não conseguiram participar
das primeiras turmas, e já formou
mais de mil alunos.
Segundo os organizadores, para
enfrentar os inúmeros desafios ao
longo da carreira, autoridades mundiais recomendam o desenvolvi-

mento de competências específicas
fundamentais para saber fazer perguntas diante de problemas do diaa-dia e estudar em fontes confiáveis.
Com isso, os profissionais poderão
‘garantir que os pacientes e suas famílias estejam informados sobre os
riscos e os benefícios de cada opção
de tratamento no contexto da melhor evidência e das diretrizes’.
Para especialistas, vivenciar os
conceitos da MBE é um exercício
prático e diário, que permite compreender e lidar com a incerteza,
decorrente do fenômeno biológico,
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das diferenças nos riscos, das dificuldades de tradução da pesquisa
para a prática, do modo como é estabelecida a relação causa e efeito,
e dos conflitos de interesse.
O objetivo do curso é promover
o desenvolvimento de competências
centrais para a Prática de Saúde Baseada em Evidências (PSBE), das bases para a boa utilização das pesquisas no cuidado de pacientes às habilidades essenciais para o ensino, disseminação e a implementação. Informações sobre novas turmas: (31)
3247 1640 ou www.ammg.org.br.

Estúdios são transmitidos pelo Facebook
A Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) reuniu especialistas para o Estúdio AMMG, com
duas edições realizadas no dia 16
de outubro e sete de novembro. Os
temas abordados foram câncer de
mama e de próstata, em decorrência das campanhas ‘Outubro Rosa’
e ‘Novembro Azul’. A novidade é
que os vídeos, que são transmitidos
apenas pelo Workplace - rede social corporativa -, foram veiculados
também pelo Facebook da AMMG,
com o intuito de levar informação
ao público leigo.
A diretora científica adjunta da
AMMG, Luciana Costa, e o diretor
científico, Agnaldo Soares Lima,
coordenaram, respectivamente, as
atividades e destacaram que, em
ambos os casos, o diagnóstico precoce é o principal item a ser estimulado. Para eles, a Associação
orienta a comunidade de forma
responsável, além de garantir aos
médicos atualização.
O mastologista, secretário geral
da AMMG, Gabriel de Almeida Silva Júnior, relatou que a maioria das

Fotos: Daniela Colen

Assembleia da
AMB em BH

Diretores da AMMG e convidados enriqueceram a primeira edição veiculada
no Facebook, para conscientizar a população sobre o câncer de mama

pacientes chega aos consultórios
já com alguma alteração na mama,
quando o ideal seria a realização
da consulta para rastreamento e
avaliação. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia –
Regional Minas Gerais (SBM MG),
Waldeir Almeida Júnior, há dificuldade nos serviços públicos com a
falta de informação sobre onde é
possível agendar consulta, realizar
mamografia, biópsia e cirurgia.
No caso do câncer de próstata,
o urologista Carlos Corradi afirmou que o medo do resultado do

exame e o preconceito ainda afastam os homens dos consultórios,
criando obstáculos para um tratamento mais ágil.
Também participaram das edições a presidente da AMMG, Maria Inês de Miranda Lima, o diretor
Marcelo Versiani, a coordenadora
do Pérolas de Minas, Ana Carolina
Queiroga, e o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia – Regional MG, Pedro Romanelli.
Assista no Workplace. Solicite
acesso pelo e-mail: comunicacao@ammg.org.br.

Dia 30 de outubro, representantes das federadas da Associação Médica Brasileira
(AMB) se reuniram na sede da
AMMG para Assembleia de
Delegados e Assembleia Geral.
A reunião foi coordenada pelo
presidente da AMB, Lincoln
Lopes Ferreira. A presidente da
AMMG, Maria Inês de Miranda Lima, participou do encontro que contou com a presença do presidente eleito da
World Medical Association
(WMA) Miguel Roberto Jorge.
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A compulsão etílica consiste em beber muito em
pouco tempo. Embora os jovens tenham facilidade de
se recuperar rápido, pesquisa recente realizada pela
Universidade Autônoma do Chile revelou que a ingestão do álcool produz variações no hipotálamo, diretamente ligado à memória. Os estudos demonstram
que, embora a bebida ser consumida, em geral, aos
fins de semana ou festas, pode gerar muitos problemas
no cérebro, além de ser porta para outros vícios.

Descoberta sobre fígado
Cientistas do Instituto de Ciências Biológicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (ICB-UFMG)
conseguiram descrever em detalhes o mecanismo da
colestase, para a qual a única solução é o transplante.
A descoberta foi publicada na revista Hepatology,
em 23 de agosto. O reconhecimento de como a inflamação se correlaciona com a colestase pode propiciar terapia capaz de reverter a alta mortalidade
no pós-operatório dos transplantados e propiciar tratamentos antimicrobianos.

Novas formas de tratamento
Pesquisadores da Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto (Famerp) descobriram que macacos
mortos em Belo Horizonte suspeitos de ter o vírus
zika, estavam infectados. A novidade sinaliza que o
vírus pode ter um ciclo silvestre de transmissão, o
que demandaria novas formas de enfrentamento. Essa é a primeira vez que o micro-organismo é claramente identificado no contexto da epidemia. O estudo foi publicado no dia 30 de outubro na revista
Scientific Reports.

Tratamento cura 90%
Um novo tratamento para a tuberculose resistente a antibióticos alcançou uma taxa de 90%, de acordo com os resultados de testes clínicos. Uma equipe
de médicos da República de Belarus, na Europa
Oriental - um dos países com a maior taxa dessa
doença - vem tratando pacientes com a bedaquilina,
combinada a outros antibióticos. O estudo foi publicado na revista The Lancet, em 2017, e estimou que,
em 2040, 12,4% dos casos serão curados por cepas
resistentes aos medicamentos.

Vírus da gripe e pneumonia
A relação da gripe e pneumonia teve seus códigos
genéticos e celulares descritos no estudo publicado
na Revista Nature Imunology, em 29 de outubro. Realizada pelo Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (Crid) e pela Faculdade de Medicina Tropical
de Liverpool no Reino Unido, descobriu-se um mecanismo celular chave que controla a proliferação e
o consequente transporte do pneumococo do nariz
para o pulmão. A inflamação causada pelo vírus da
gripe prejudica a resposta imune inata.
4 Acesse os artigos científicos pela Biblioteca

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

iStock

A campanha ‘’Choosing Wisely’,
promovida pela American Board of Internal Medicine Foundation (Abim
Foundation), nasceu em 2012, nos Estados Unidos, e sugere que a eficácia clínica de determinados exames e tratamentos deve ser revisada. Na prática,
sociedades de especialidades passaram
a identificar testes e condutas utilizadas
em excesso e/ou que não fornecem benefícios significativos para os pacientes.
O movimento vem ganhando corpo
e a adesão de médicos em todo o mundo. O diretor da Sociedade Brasileira de
Campanha sugere que eficácia de determinados
Clínica Médica, Breno Figueiredo Go- exames e tratamentos seja revisada
mes, acredita neste movimento considera importante uma reflexão sobre a prática ano, na maioria dos pacientes; não realize
da medicina baseada em evidências. Na edi- testes de imagem cardíaca de estresse coção anterior deste Jornal, médicos também mo parte do seguimento de rotina em indeclararam a necessidade do “uso conscien- divíduos assintomáticos. “Caso haja intecioso, transparente e crítico da melhor evi- resse em fazer uma lista na sua especialidência atual, integrado com a experiência dade, procure a ‘Choosing Wisely Brasil’
clínica e com os valores e preferências do nas redes sociais”, explicou Gomes.
O diretor científico da Associação Mépaciente”. Para Gomes, o objetivo não é ser
contrário a procedimentos, mas avaliar o dica de Minas Gerais (AMMG), Agnaldo
que realmente é imprescindível e o que po- Lima, concorda que é momento de repende ser dispensado, além de empoderar o sar algumas práticas, revendo procedimenpaciente para que ele também seja respon- tos e utilizando as melhores ferramentas
sável pelas escolhas, em busca de uma me- da Medicina Baseada em Evidências. “A
lhor assistência.
AMMG contribui por meio das Reuniões
Dentre as recomendações da ‘Choosing Multidisciplinares, ampliando o debate e
Wisely’ estão: não prescreva rotineiramente a visibilidade de casos clínicos entre as esantibióticos para sinusite aguda leve a mo- pecialidades. As aulas do AMMG Reviews
derada, a menos que os sintomas durem trazem a visão e a prática dos profissionais,
sete dias ou mais, ou piorem após uma me- em uma plataforma que integra e aproxilhora clínica inicial; não mantenha terapia ma os saberes. Há também o curso Medicom Inibidores de Bomba de Prótons (IBPs) cina Baseada em Evidências, já em sua
a longo prazo para os problemas gastroin- quarta edição.”
Mais informações: www.proqualis.net/
testinais, sem uma tentativa de suspender
ou reduzir IBPs pelo menos uma vez por choosing-wisely-brasil e breno@atentia.com.br.

Multidisciplinar debate
Trombose Venosa
Clóvis Campos

A diretoria científica da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) promoveu Reunião Multidisciplinar, dia 20 de
outubro, com o tema ‘Trombose
venosa’. O encontro aconteceu
na sede da entidade e teve como coordenação, o departamento de Hematologia e Hemoterapia da AMMG. Participaram
ainda a Sociedade Brasileira de Encontro multidisciplinar reúne médicos e profissionais
Angiologia e Cirurgia Vascular da saúde para debater um problema que pode ser
– Regional Minas Gerais, Socie- reincidente em 30% dos pacientes
dade Brasileira de Clínica Médica – Regional Minas Gerais, Departamento ção, o médico deve saber os sinais e sintode Patologia Clínica da AMMG, Sociedade mas e seu tratamento, importante para o
Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica diagnóstico precoce. Dados mostram que
e Sociedade de Radiologia e Diagnóstico 30% das pessoas acometidas podem sofrer
por Imagem de Minas Gerais.
novamente do problema, em oito anos.
Segundo o movimento World ThromboNa programação foram debatidos tesis Day, essa é a terceira maior causa de mor- mas como ‘Diagnóstico e complicações da
talidade após o infarto agudo do miocárdio trombose venosa profunda’, ‘Prevenção e
e acidente vascular cerebral. Por ser uma tratamento do tromboembolismo venoso
doença comum e sua incidência ter aumen- no século XXI’, dentre outros. Mais infortado devido ao envelhecimento da popula- mações: (31) 3247 1619.

Oftalmologia cria SMO Jovem
A Sociedade Mineira de Oftalmologia
(SMO) dá os primeiros passos para a criação da SMO Jovem. Em reunião no dia 28
de setembro, na sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), o vice-presidente da SMO e diretor de Comunicação
e Marketing da AMMG, Luiz Carlos Molinari, reuniu-se com um grupo de residentes
para traçar os objetivos do grupo, suas

ações e o que pode ser feito para ter a representatividade diante dos assuntos ligados à especialidade.
Para Molinari, capitanear o público mais
novo para estar atento às mudanças é primordial para que, desde cedo, eles tenham
a noção das lutas da classe e do papel do oftalmologista na saúde ocular da população.
Mais informações: (31) 3247 1613.

Sociedades de especialidades tomam posse
Altitude Promo

Luciana Rabelo

Especialistas lançam obras
Reprodução

Álcool x Adolescência
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Desmistificando o Eletrocardiograma
De autoria do cardiologista Mitermayer Reis Brito. Um manual
que possibilita simplificar a interpretação sistemática do Eletrocardiograma. Apresenta as principais características ECGs dos tipos
de arritmias cardíacas e traz, ainda, 28 casos clínicos. Disponível
na Coopmed - Editora e Livraria de Medicina (Av. Alfredo Balena,
190 – BH).

Prevenção e controle de infecção: teoria e
prática para gestão do serviço
Dos autores André Luiz Alvim, Bráulio Couto, Carlos Starling, Estevão Urbano Silva e Fernanda Fuscaldi Almeida, o livro facilita o processo de gestão de trabalho dos profissionais de saúde. Traz uma
abordagem sobre as medidas que reduzem às infecções e promovem
a segurança do paciente. Editora CRV (editoracrv.com.br).

Tomou posse, 1º de julho, para o biênio
2018/2020, a nova diretoria da
Sociedade Brasileira de Clínica Médica –
Regional Minas Gerais. Da esquerda
para à direita: Breno Figueiredo Gomes
(primeiro tesoureiro), Oswaldo Fortini
Levindo Coelho (vice-presidente), Aline
Camille Yehia (primeira secretária),
Reginaldo Aparecido Valácio
(presidente), Último Libânio da Costa
(segundo secretário) e Sirlene Parreira
da Mata (segunda tesoureira).

Assumiram a nova diretoria da Sociedade
Brasileira de Endoscopia Digestiva - Estadual
Minas Gerais, para o biênio 2018/2020, dia
20 de setembro, da esquerda para à direita,
os médicos: Carlos Alberto Freitas Dias (2º
secretário), Amaury Teixeira Xavier (2º
tesoureiro), Karen Orsini de Magalhães
Brescia (1ª tesoureira), Elmar José Moreira
Lima (presidente) e José Dayrell de Lima
Andrade (vice-presidente). Faz parte da
diretoria, a médica, Patrícia Coelho Fraga
Moreira (1ª secretária).

ica

Atualização científ

O Jornal da AMMG publica sugestões de artigos médicos avaliados pelo Conselho Científico da
entidade. Nesta edição, o especialista em patologia
clínica, Fabiano de Almeida Brito comenta o artigo
sobre o desempenho analítico, clínico e custo-efetividade do colesterol LDL, colesterol não-HDL (nHDL),
apolipoproteína B (apoB) e número de partículas
LDL, no contexto da medicina personalizada.
Langlois MR, Chapman MJ, Cobbaert C, Mora
S, Remaley AT, Ros E, et al. Quantifying Atherogenic Lipoproteins: Current and Future Challenges in the Era of Personalized Medicine and
Very Low Concentrations of LDL Cholesterol. A
Consensus Statement from EAS and EFLM. Clin
Chem. 2018 Jul;64(7):1006-33
O consenso acima é uma análise crítica do desempenho analítico, clínico e custo-efetividade do
colesterol LDL, colesterol não-HDL (nHDL), apolipoproteína B (apoB) e número de partículas LDL, no
contexto da medicina personalizada.
O LDL, principal alvo-terapêutico para tratamento
da dislipidemia e redução do risco cardiovascular, é
calculado pela equação de Friedewald. No entanto,
o LDL calculado tende a subestimar sua real concentração se LDL<70 mg/dL, a meta terapêutica para
pacientes com risco alto e muito alto, e triglicérides
(TG) >175 mg/dL.
O nHDL, a massa de colesterol das partículas
apoB, incluindo remanescentes de colesterol, é calculado a partir do perfil lipídico, não necessita jejum,
e comparado ao LDL calculado tem menor variabilidade analítica e pouca influência dos TG.
A apoB, uma medida direta e precisa do número
de partículas apoB, não sofre influência da variabilidade
individual da massa de colesterol por partícula LDL ou
do estado alimentar, mas implica em custo adicional.
LDL, nHDL e apoB possuem valor preditivo semelhante para eventos cardiovasculares, mas em certos cenários clínicos podem fornecer informação discordante em relação ao risco. Na dislipidemia aterogênica, prevalente na obesidade, diabetes mellitus
(DM) e síndrome metabólica, as partículas de LDL
são depletadas de colesterol. Portanto, a dosagem
de LDL pode ser normal ou baixa, a despeito de alto
número de remanescentes e partículas apoB. Para esses pacientes, nHDL e apoB são medidas de risco
mais fidedignas.
Por fim, uma série de recomendações práticas foram elaboradas: dosar o perfil lipídico com o mesmo
método e laboratório; confirmar resultados próximos
aos limites de decisão clínica repetindo > 2 vezes, no
mesmo laboratório/método, e calcular a média; LDL
é o alvo terapêutico primário, nHDL e apoB são secundários se TG > 175 mg/dL, obesidade, síndrome
metabólica e DM2; quando TG > 400 mg/dL, nHDL
deve ser o alvo terapêutico no lugar de LDL direto.
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

JORNAL DA
associação
médica

Página 10 • Outubro/Novembro 2018

Outubro/Novembro 2018 • Página 11

ESPECIAL

Entidades de classe defendem título de especialista
Desde a aprovação do Ato Médico na Lei 12.842, em julho de 2013, os profissionais de medicina, por meio
das entidades de classe, intensificaram a defesa do título de especialista. Além de incentivar que a categoria
faça publicidade somente do que está habilitada a realizar, sociedades de especialidades, associações
médicas e conselhos regionais de medicina buscam soluções para que outros trabalhadores da área da
saúde não realizem procedimentos que são exclusivos dos médicos.
A presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG), Cláudia Navarro
Carvalho Duarte Lemos, avalia que
o título demonstra que o médico
de fato adquiriu conhecimento para atuar na especialidade que escolheu. “Depois de passar pela residência e pela prova de título que
o profissional de medicina se torna
apto a cumprir todos os quesitos
necessários para a área de sua preferência.” Lemos completa que para a comunidade em geral é importante saber se quem presta o
atendimento de fato possui a especialização que anuncia.
Para o presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), Lincoln Lopes Ferreira, o aperfeiçoamento profissional deve ser constante: “Quem ganha é o próprio
médico que fica mais preparado e
valorizado e, consequentemente, a
população que passa a ter um atendimento mais qualificado”. Ele explica que, entretanto, não se pode
confundir especialização acadêmica, com 360 horas/aula, com especialização médica, 2.880 horas/ano.
“Temos o Decreto 8.516/2015 que
distingue as duas na formação profissional médica. Uma vitória da
AMB, de suma importância, impondo essa diferenciação.”
Ferreira esclarece que para obter Título de Especialista e/ou Certificado de Área de Atuação, o médico deve ter sido aprovado em rigorosas provas realizadas pela
AMB, responsável pela emissão
dos títulos desde 1958, sob convênio entre as sociedades de especialidades, ou ter concluído residência médica oficial aprovada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
De acordo com a presidente
do CRM MG, também é válido o
Registro de Qualificação de Especialista (RQE) junto a um conselho
regional de medicina. “A normativa entrou em vigor em 2012, por
meio da Resolução nº 1.974/2011,

Para as sociedades de especialidades é real que a Lei do Ato Médico, mesmo aprovada com vetos,
trouxe benefícios. O presidente da
Sociedade Brasileira de Angiologia
e Cirurgia Vascular – Regional Minas Gerais (SBACV MG), Rodrigo
Daniel Moreialvar, revela que alguns
colegas acreditam que a Lei trouxe
prejuízos. No entanto, ele não considera a afirmação verdadeira: “A
aprovação do Ato Médico foi considerada uma vitória para a categoria, visto que tramitou no congresso
durante 12 longos anos. Os que se
sentem prejudicados, ou até agem
de má fé, buscam brechas na legislação ou interpretações que permitam a realização de atos exclusivos
da medicina por outros profissionais da saúde e por não especialistas”. Para o diretor da Associação
Mineira de Psiquiatria (AMP), Maurício Leão de Rezende, um dos benefícios da Lei é definir como atos
médicos o diagnóstico nosológico
e a prescrição especializada.
As entidades de classe advertem que os riscos existem para médicos e pacientes, quando quem
atende não é especialista. Em caso
de intercorrências, o médico pode
responder a processo se não conseguir uma solução. O paciente,
por sua vez, pode ter sequelas relativas a um procedimento mal feito, por exemplo. Moreialvar salienta que há uma grande discussão
sobre a formação do médico no
Brasil, o que acaba esbarrando na
titulação. “O movimento que de-

Clóvis Campos

A presidente do CRM MG, Cláudia Navarro, fala da
importância em saber se quem presta o atendimento
de fato possui a especialização que anuncia

do Conselho Federal de Medicina.”
Ela afirma que o Conselho tem o
papel de orientar a classe quanto
à relevância do RQE e sobre os critérios necessários para obtê-lo.
No site da AMB (www.amb.
org.br) já aparecem as informações
sobre as provas de título para
2019. Na página do Conselho Federal de Medicina (CFM) podem
ser encontradas orientações sobre
o RQE.

O valor da titulação
“Cada macaco no seu galho” é
o que defende o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Minas Gerais (SBPC
MG), Alexandre Alcides Mattos de
Meira. “Uma das principais ações
da Brasileira é a defesa da especialidade. Como exemplo, cito uma
ação do departamento jurídico da
SBPC contra os odontólogos que
realizam procedimentos na face.
Quero deixar claro, que não se trata de uma defesa de mercado, mas
sim uma proteção ao paciente. Ele
deve ser orientado para saber buscar o profissional adequado que
irá explicar os prós e contras dos
procedimentos, e saber tratar possíveis intercorrências.”

O valor do título de especialista para a presidente da Sociedade
Brasileira de Dermatologia – Regional Minas Gerais (SBD MG)
Ana Cláudia de Brito Soares, é proporcional às necessidades dos pacientes. “O especialista é quem têm
um treinamento maior no diagnóstico e tratamento das doenças da
sua área de atuação. Se ele não é
daquela área, pode haver dificuldade para diagnosticar e tratar, e
pode não surtir o efeito desejado.”
O especialista em acupuntura,
Hildebrando Sábato, é enfático ao
dizer que o Colégio Brasileiro de

Clóvis Campos

Os riscos existem

Acupuntura (CBA) defende que os
procedimentos desta área devem
ser realizados somente por médicos. “Na verdade, a acupuntura
exige habilidades no manuseio de
instrumentos como agulhas, ventosas e outros que só se consegue
com treinamento. Além disso, como é uma especialidade eminentemente clínica, para se realizar
com propriedade é necessário conhecimento específico para um
diagnóstico mais completo, caso
contrário, está sob pena de se proporcionar atendimento superficial
e muitas vezes pouco eficaz.”
iStock

veria acompanhar a evolução da
própria medicina, muitas vezes,
tem sido ignorado. Quando um
colega se propõe a realizar tratamentos ou até procedimentos invasivos para os quais não tem formação ou tem formação inadequada, na maioria das ocasiões ele
não tem preparo para lidar com
situações adversas ou até complicações do procedimento, colocando em risco desnecessário o resultado ou até a saúde do seu paciente”, reflete.
Já a presidente do CRM MG,
Cláudia Navarro Carvalho Duarte
Lemos, explica que, em casos de
emergência, o médico não pode
recusar atendimento, mesmo sem
a titulação para o problema que lhe
foi apresentado. “Não podemos falar que o médico não tem competência para tal. O que podemos dizer é que ele tem aquela especialidade e, portanto, está habilitado
para ela. O conselheiro do CFM,
Hermann Alexandre Vivacqua von
Tiesenhausen, reitera que, seguindo
o Código de Ética Médica, o profissional, para publicizar sua especialidade, tem que estar devidamente habilitado, após o registro
do título de especialista: “Todo
aquele que mediante anúncio se
propuser dizer que tem a especialidade e não tem, poderá perder o
direito de exercer a profissão”.
Para o presidente da SBACV
MG, Rodrigo Daniel Moreialvar, a
situação piora e os riscos são ainda maiores quando outros profis-

Para o presidente da SBACV MG, Rodrigo Moreialvar, a situação piora
quando outros profissionais da saúde invadem a medicina

sionais da saúde invadem a medicina, “O perigo aumenta porque
eles não têm uma visão global da
doença e muito pouco conhecimento de fisiologia e fisiopatologia.” Com isto as chances de complicação também crescem e, depois, o paciente tem que necessariamente recorrer a ajuda médica.
“Temos visto na imprensa casos
de pessoas até mutiladas por essas
complicações. Outro aspecto é
que os conselhos dessas profissões, geralmente criados recentemente, não imputam a devida responsabilidade e os pacientes ficam
desassistidos”, conclui.
O diretor de Comunicação e
Marketing da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG) e diretor

da Sociedade Mineira de Oftalmologia (SMO), Luiz Carlos Molinari,
frisa que em sua especialidade é
necessário o domínio do exame especializado do olho, através de
aparelhos específicos: “Em sua
maioria, somente o oftalmologista
está devidamente treinado e habilitado para executar o exame oftalmológico completo”. Molinari
acentua que, pensando na saúde
ocular da população, e lembrando
que várias doenças oculares como
glaucoma, catarata, retinopatia diabética, degeneração macular só podem ser diagnosticadas por oftalmologistas, a procura por profissionais não médicos e não especilistas pode apresentar risco de perda visual para o paciente.

Ações das entidades nacionais
A Associação Médica Brasileira
(AMB) está com uma proposta, em
andamento, de um curso a ser realizado na entidade nacional, para valorizar o título de especialista da
AMB. O presidente da AMB, Lincoln
Lopes Ferreira, aponta que é preciso
implementar o Catálogo de Especialidades Médicas. Ele conta que
outra ação será tornar os médicos
não especialistas cientes sobre os limites de sua atuação. “É necessário
também implantar um regramento

legal que discipline a atuação de médicos nas especialidades definidas
pela Comissão Mista de Especialidades.” Ferreira enfatiza que o trabalho
será feito ainda com instituições que
detêm decisões no setor de saúde
como o Ministério, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
Supremo Tribunal Federal, secretários de saúde, prefeitos, governadores entre outros, para que atuem a
favor dos médicos especialistas, para
que estes possam realizar procedi-

mentos de suas áreas de atuação.
O conselheiro do CFM, Hermann Alexandre Vivacqua von Tiesenhausen, conta que, há um ano,
montaram um núcleo que atende
os CRM’s regionais e associações
médicas e sociedades de especialidades, com assessores jurídicos de
alguns conselhos, incluindo o de
Minas Gerais. “Em conformidade
com o Ato Médico, o núcleo atua
para inibir ações de outras áreas da
medicina quando diz respeito

àqueles que anunciam especialidade que não possui e demais profissionais da saúde que exercem procedimentos da medicina. Cirurgia
plástica e dermatologia são as especialidades que mais nos procuram. Todas as instâncias do Supremo Tribunal Federal têm decidido
favoravelmente para a nossa categoria, baseado no Ato Médico”, ressalta Tiesenhausen que incentiva a
classe a denunciar, nos Conselhos,
práticas consideradas ilegais.
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Brasileiro de Mastologia em 2019
Reprodução

males que acometem as
Acontece nos dias dez
a 13 de abril de 2019, no
mamas. Já estão confirmaRio de Janeiro, o XXII Condas a presença do cirurgião
gresso Brasileiro de Mastoplástico e diretor do serviço
de cirurgia plástica restaulogia. A programação cienradora do Instituto Europeo
tífica está sendo desenvoldi Oncologia (Itália), Mario
vida com o objetivo de
IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
Rietjens; da professor de raabordar temas que envoldiologia no Hospital da
vem a cirurgia, a biologia
Universidade da Pensilvânia
molecular, genética, imagi(EUA), Emily Conant e do
nologia, radioteparia e on10 A 13/04/2019 | RIO DE JANEIRO
chefe da Divisão de Câncecologia clínica. Serão realires da Mulher e diretor do
zados cursos, pré-congressos com temas da atualidade na ciplinar. Especialistas de todo o Programa de Mama e Oncologia
especialidade e aulas práticas. Du- Brasil e do exterior trarão o que no Centro Susan F. Smith de Câncerante o encontro, serão realizadas há de mais moderno em trata- res Femininos, em Boston, Massagrandes conferências em salas úni- mento, medicamentos, diagnósti- chusetts, Erick Winer. Mais informacas e com a participação multidis- cos e intervenções cirúrgicas para ções: www.mastologia2019.com.br.

Congresso de Medicina da Família e Comunidade
Em 2019 será a vez de Cuiabá
(MT) sediar o 15º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, que acontece nos dias
dez a 13 de julho. São esperados
mais de quatro mil participantes,
que terão acesso a uma programação científica ampla, que abordará
todos os espaços de atuação do médico de família (MFC) e dos demais
profissionais da atenção primária.

Dentre as muitas atrações do
evento, além dos convidados nacionais e internacionais, destacam-se o
tema da organização da agenda do
médico e a facilitação do contato
com os seus pacientes, como com
o uso de novos aplicativos, prontuários eletrônicos integrados, telessaúde, dentre outros; e a possibilidade
de maior oferta de serviços na sua
clínica ou unidade de saúde com a

utilização de equipamentos como
eletrocardiograma e espirômetros
digitais, aparelhos de eletrocirurgia,
criocautério, microscópios, autorefratores, retinógrafos, dentre outros.
O envio dos resumos dos trabalhos
será até o dia 24 de fevereiro e podem ser na área de pesquisa quantitativa, qualitativa, relatos de experiência e temas de revisão. Mais informações: www.cbmfc2019.com.br.

Alergia e
Imunologia
em Pediatria
A Sociedade Brasileira de Pediatria realiza, nos dias dez a 13 de abril
de 2019, o 15º Congresso Brasileiro
de Alergia e Imunologia em Pediatria,
em Foz do Iguaçu (PR). O tema central será ‘Alergia e Imunologia em Pediatria: da atenção primária a medicina personalizada’. O encontro visa
reforçar com mais de um século da
imunoterapia específica para o alérgeno e cinco décadas da descoberta
da IgE, a necessidade de propagar e
sedimentar o conhecimento das
doenças alérgicas e imunológicas na
atenção primária. Além disso, o aumento do conhecimento da etiopatogenia e do tratamento das doenças
alérgicas e imunológicas aproximam
o pediatra ainda mais do controle
e cura destas enfermidades. Serão
abordados temas muito frequentes
como a rinite, a asma, a dermatite
atópica, as infecções de vias aéreas
e também assuntos relevantes como as imunodeficiências primárias.
O congresso contará com um espaço para a apresentação de trabalhos científicos. Mais informações:
www.sbp.com.br/especiais/congresso-de-alergia-e-imunologia.
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Mineiro de Nefrologia em Tiradentes
A cidade histórica de Tiradentes
(MG) sedia o 13º Congresso Mineiro de Nefrologia, nos dias 23 a 25
de maio de 2019, reunindo médicos nefrologistas, urologistas, cirurgiões vasculares, residentes, acadêmicos de medicina, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes
sociais e outros profissionais que
atuam na área. De acordo com organizadores, os principais objetivos
são discutir as atualidades sobre os
avanços das medidas preventivas,
diagnósticas e tratamentos das
doenças renais. Com a meta da qualificação e capacitação profissional,
está sendo construído uma progra-

Reprodução
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mação científica diferenciada e multiprofissional, que deverá abordar
os principais temas da área. Haverá
um espaço para a apresentação das
Ligas Acadêmicas, palestras que
abordam a nefropediatria, nefrogeriatria, nefrointesivismo, doenças raras ligadas à especialidade, gestão

em diálise e vários estudos de casos
clínicos e sessões prós e contras
que aquecem os debates sobre o
uso de medicamentos, tratamentos
e cirurgias na área da nefrologia. A
data para o envio dos trabalhos é
até 25 de março. Mais informações:
www.smn.org.br/congresso.

Encontro reúne renomados cirurgiões
Dentre os dias 1º a quatro de
maio de 2019, Brasília recebe o
XXXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia, aproveitando a data onde
será comemorado os 90 anos do
Colégio Brasileiro de Cirurgia. Na
programação científica estarão englobadas várias áreas de atuação
dos cirurgiões, com temas sobre
avanços tecnológicos e recentes
recomendações para o cuidado
do paciente cirúrgico. Também es-

tarão contemplados temas voltados para os estudantes e residentes, que representam o futuro e o
presente da realidade nacional. Este cuidado será refletido no programa que dará ênfase ao Ensino
da Cirurgia nos tempos atuais. A
participação de convidados nacionais e internacionais contribuirá
para a qualidade e o ensino da
profissão. Já estão confirmadas a
presença de especialistas renoma-

dos da Argentina, Chile, Estados
Unidos, França Itália e México. Os
trabalhos sob a forma de tema livre, pôster e vídeo poderão ser enviados até o dia 11 de fevereiro
com os temas sobre cirurgia torácica, vascular, coloproctologia, esôfago, experimental/pesquisa básica, urgências não traumáticas, vias
biliares e pâncreas, dentre outros.
Mais informações: www.congressocbc.com.br

junho de 2019, Paris, França. Informações:
www.inrs-waw2019.fr. Conferência sobre
Work Disability Prevention and Integration,
5 a 7 de junho de 2019, Odense, Dinamarca. Informações: www.wdpi2019.dk. Conferência Internacional de Epidemiologia
Ocupacional, 29 de abril a 2 de maio de
2019, Wellington, Nova Zelândia. Informações: www.confer.nz/epicoh2019.

do departamento de Otorrinolaringologia
da AMMG. Informações: (31) 3247 1647.

tos@sbpt.org.br. II Jornada de Pneumologia Ano em Revisão, 24 de novembro,
na sede da AMMG. Congresso Mineiro de
Pneumologia e Cirurgia Torácica e V Congresso Mineiro de Pneumologia Pediátrica, 27 a 29 de junho de 2019, em Belo Horizonte. Informações: (31) 3213 3197. XX
Curso Nacional de Atualização em Pneumologia, II Curso Nacional de Atualização
em Pneumologia Pediátrica, 25 a 27 de
abril, Rio de Janeiro. Informações: eventos@sbpt.org.br. XII Congresso Brasileiro
de Asma VIII Congressos Brasileiros de
DPOC e Tabagismo Congresso Norte e
Nordeste, 14 a 16 de agosto de 2019,
João Pessoa, PB. Informações: eventos@sbpt.org.br.

Internacional de
Epidemiologia
Ocupacional
Nos dias 29 de abril a dois de
maio de 2019, acontece a 27ª Conferência Internacional de Saúde e
Meio Ambiente no Trabalho, Wellington, Nova Zelândia. Desde a primeira reunião em Helsinque em
1981, são realizadas regularmente
conferências científicas para promover a comunicação dos estudos epidemiológicos sobre os efeitos na saúde de exposições ocupacionais entre
epidemiologistas, toxicologistas, e
outros cientistas de saúde ocupacional. O programa incluirá debates que
possam ajudar a identificar os fatores
de risco causais e elucidar as relações
dose-resposta, ou se é necessário estar mais envolvido nas políticas públicas e na intervenção no local de
trabalho para melhorar a saúde do
trabalhador. O tema principal da
conferência será ‘Saúde e meio ambiente no trabalho: a necessidade de
soluções’. Será realizado um minisimpósio sobre ‘Avanços na epidemiologia das doenças neurodegenerativas’, além de conferências com
grandes nomes da saúde ocupacional de todo o mundo. Mais informações: www.confer.nz/epicoh2019.

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. 53ª Jornada de Anestesiologia do Sudeste Brasileiro, 20 a 22 de junho de 2019, Belo Horizonte. 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.
Cardiologia – XXXV Congresso Brasileiro
de Arritmias Cardíacas, 22 a 24 de novembro, Goiânia, GO. Informações: www.sobrac.org/sobrac2018. World Congress of
Cardiology & Cardiovascular Health 2018.
De 5 a 8 de dezembro, Dubai, Emirados
Árabes Unidos. Informações: www.worldheart-federation.org/congress.
Cirurgia Geral – XXXIII Congresso Brasileiro de Cirurgia, 1º a 4 de maio de 2019,
Brasília, DF. Informações: www.congressocbc.com.br.
Cirurgia Plástica – Reuniões científicas do
departamento de Cirurgia Plástica da
AMMG. Informações: (31) 3275 1488.
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.
Dermatologia – Reuniões científicas do departamento de Dermatologia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1627 ou
www.sbdmg.org.br. 2º Simpósio de envelhecimento e 12º Simpósio de Cosmiatria
e Laser da SBD, 28 a 30 de março de 2019,
Rio de Janeiro. Simpósio de Dermatologia
Tropical da SBD, 30 de maio a 1º de junho
de 2019, Porto Alegre, RS. 3º Simpósio
de Imunobiológicos e 11º Simpósio de
Psoríase, 4 de julho, São Paulo. 11º Teraderm, 5 a 6 de julho, São Paulo. 4º Simpósio Internacional de Cabelos e Unhas
da SBD e 27º Jornada Sul Brasileira de
Dermatologia, 31 de outubro a 2 de novembro de 2019, Gramado, RS. Informações: www.sbd.org.br. 74º Congresso da
Sociedade Brasileira de Dermatologia, 11
a 14 de setembro de 2019, Rio de Janeiro.
Informações: www.sbd.org.br.
Endocrinologia e Metabologia – Educação
médica continuada do departamento de
Endocrinologia e Metabologia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1605.
Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas do departamento de Endoscopia Digestiva da AMMG. Informações: (31) 3247
1638 ou www.sobedmg.org.br.
Gastroenterologia – Reuniões científicas do

departamento de Gastroenterologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1638 ou
www.gastromg.org.br. 2º Congresso Brasileiro de Doença Inflamatória Intestinal
2019, 29 a 31 de março de 2019, Campinas,
SP. Informações: www.gediib.org.br/Home/Profissional.
Geriatria e Gerontologia – Reuniões Científicas do departamento de Geriatria e Gerontologia da AMMG. Informações: (31)
3247 1613. VIII Congresso Latinoamericano y del Caribe e VIII Congresso Uruguayo de Gerontología y Geriatría, 17 a
19 de outubro de 2019, Montevideo, Uruguai. Informações: www.congresogeriatria2019.uy.
Ginecologia e Obstetrícia – Reuniões Científicas do departamento de Ginecologia e
Obstetrícia da AMMG. Informações: (31)
3222-6599.
Hematologia – 60º Encontro Anual da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, 1º a 4 de dezembro, San Diego, Estados Unidos. Informações: www.abhh.org.br/evento/60oencontro-anual-da-ash-e-exposicao.
Homeopatia – Reuniões científicas do departamento de Homeopatia da AMMG.
Informações: (31) 3446 0087 ou
www.amhmg.org.
Infectologia – Reuniões científicas do departamento de Infectologia da AMMG. In-

formações: (31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br.
Mastologia – Reuniões científicas do departamento de Mastologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. Reuniões do
Grupo Multidisciplinar de Estudos em
Câncer de Mama, Belo Horizonte. Informações: (31) 3247 1613. XXII Congresso
Brasileiro de Mastologia, 10 a 13 de abril
de 2019, Rio de Janeiro. Informações:
www.mastologia2019.com.br.
Medicina da Família e Comunidade –
Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, 10 a 13 de julho de
2019, Cuiabá, MT. Informações:
www.cbmfc2019.com.br.
Medicina de Emergência – III Olimpíada
Mineira de Simulação Abramede - Somiti,
de 6 a 8 de junho de 2019, em Belo Horizonte. Informações: (31) 3247 1605. II
Congresso de Emergência da Abramede
MG, 26 a 28 de setembro de 2019, Belo
Horizonte. Informações: 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.
Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31)
3247 1616. Conferência Internacional sobre
bem-estar no Trabalho, 22 de maio a 7 de

Nefrologia – Reuniões científicas mensais
do departamento de Nefrologia da AMMG.
Informações: (31) 3247 1616. 13º Congresso Mineiro de Nefrologia, 23 a 25 de
maio de 2019, Tiradentes, MG. Informações: www.smn.org.br/congresso.
Neurologia e Psiquiatria Infantil – Reuniões científicas do departamento de Neurologia e Psiquiatria Infantil da AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
Oftalmologia – Brazilian Retina and Vitreous
Society Medical & Surgical Case Meeting,
21 a 25 de novembro, Comandatuba, BA.
Informações: www.sbrv.org.br/BRAMS
Ortopedia e Traumatologia – Congresso
Brasileiro de Trauma Ortopédico, 9 a 11 de
maio de 2019, Curitiba, PR. Informações:
traumaortopedico@oxfordeventos.com.br.
19º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, 15 a 18 de maio
de 2019, Florianópolis, SC. Informações:
congresso@abtpe.org.br.
Otorrinolaringologia – Reuniões científicas

Patologia – Reuniões científicas do departamento de Patologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
Patologia Clínica – Reuniões científicas
mensais do Departamento de Patologia Clínica da AMMG, nas últimas terças-feiras
do mês. Informações: (31) 3247 1605.
Pediatria – Terças Científicas do departamento de Pediatria da AMMG. Informações: (31) 2514 5160. 15º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia em Pediatria, 10 a 13 de abril de 2019, Foz do Iguaçu, PR. Informações: www.sbp.com.br/especiais/congresso-de-alergia-e-imunologia. 15º Simpósio Brasileiro de Vacinas,
15 a 18 de maio de 2019, Aracajú, SE.
Informações: www.sbp.com.br/especiais/simposio-brasileiro-de-vacinas. 15º
Congresso Brasileiro de Adolescência, 23
a 25 de maio de 2019, São Paulo. Informações: www.sbp.com.br/ especiais/congresso-brasileiro-de-adolescencia. 39º
Congresso Brasileiro de Pediatria, 9 a 12
de outubro de 2019, Porto Alegre, RS. Informações: www.spb.org.br.
Pneumologia – Reuniões Científicas do departamento de Pneumologia da AMMG.
Informações: www.smpct.org.br ou (31)
3213 3197. XIII Curso Nacional de Doenças Intersticiais (DIP), 22 a 23 de março
de 2019, São Paulo. Informações: even-

Psiquiatria – Reuniões Científicas do departamento de Psiquiatria da AMMG. Informações: www.ampmg.org.br. XXXVII
Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 9 a
12 de outubro de 2019, Rio Janeiro. Informações: www.cbpabp.org.br
Radiologia – Reuniões Científicas do departamento de Radiologia da AMMG. Informações: (31) 3273 1559.
Reumatologia – Reuniões científicas do
departamento de Reumatologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1613. XXI
Congresso PANLAR, 27 a 30 de abril de
2019, Quito, Equador. Informações:
www.congreso-panlar.com/?lang=pt-br
Tanatologia e Cuidados Paliativos – Reu-

niões científicas do departamento de Tanatologia da AMMG. Curso Anual de Tanatologia, 26 de fevereiro até 17 de dezembro. Informações: (31) 3247 1616.
VII Congresso Internacional de Cuidados
Paliativos, 21 a 24 de novembro, Belo Horizonte. Informações: www.congressoancp2018.com.br.
Terapia Intensiva – 9º Simpósio Somiti Ligami, 4 e 5 de fevereiro de 2019, BH. Curso
para residentes e especializando em medicina intensiva, todas as terças-feiras, na
AMMG. ACLS: 24 a 25 de novembro, BH e
Cabo Frio, RJ; 27 a 28 de novembro, BH;
1 a 2, 4 a 5, 8 a 9 e 15 a 16 de dezembro,
BH. ATLS: 24 a 25 de novembro e 13 a 15
de dezembro, BH. BLS: 23 de novembro e
14 de dezembro, BH. USPI: 24 a 25 de novembro, BH. PVMA: 24 a 25 de novembro,
BH. TINP: 24 a 25 de novembro, BH. PALS:
24 a 25 de novembro, BH. MAVIT: 22 e 23
de novembro e 8 de dezembro, BH. ATLS:
22 a 24 de novembro, BH. PHTLS: 23 a
24 de novembro, BH. XVI Congresso Mineiro de Terapia Intensiva e III Olimpíada
Mineira de Simulação Abramede - Somiti,
6 a 8 de junho de 2019, BH. Informações:
www.congressosomiti.com.br.
Urologia – Reuniões científicas do departamento de Urologia da AMMG. Informações: (31) 3213 7002.
Videocirurgia – 3º Simpósio Mineiro de Cirurgia Robótica, 8 de dezembro, na sede
da AMMG. Informações: (31) 3292 5552.
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Médicos da capital e interior são
homenageados em Belo Horizonte
A noite do dia 17 de outubro
brindou as ‘Personalidades Médicas’ e os ‘Médicos Mineiros em
Destaque’. A Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), em sua
sede, Conselho Regional de Medicina (CRM MG) e Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais (Sinmed
MG) receberam os homenageados
ao som do Leonardo Barcellos Trio,
que entoou o Hino Nacional.
A presidente da AMMG, Maria
Inês de Miranda Lima, abriu a solenidade, ressaltando que, além das
honrarias destinadas aos colegas
de profissão, seria o momento de
descerrar o quadro do ex-presidente da entidade, nas gestões
2011/2014 e 2014/2017, Lincoln
Lopes Ferreira, atual presidente da
Associação Médica Brasileira
(AMB). O descerramento aconteceu em meio à emoção de Ferreira:
“Sou apenas um cidadão do interior e senti que precisava devolver
à sociedade tudo o que em mim
foi investido. Saí mais digno e mais
humano de todo o processo como
presidente desta Casa”.
Em seguida, foram agraciados
com uma placa os profissionais da
medicina que estão em evidência
nas categorias: Atividade Científica;
Clínica; Defesa Profissional; Docente;
e Saúde Pública. São respectivamente: Jorge Andrade Pinto; José Salvador Silva; Calil Fouad Nicolau Cury;
Antônio José das Chagas; e Maria
das Graças Rodrigues de Oliveira.
Na mesma ocasião, também
com uma placa, foram homenageados os representantes da classe
médica de cidades do interior do
estado que se destacaram pelo trabalho realizado junto à comunidade científica e/ou na assistência à
população. (confira os nomes e cidades no site www.ammg.org.br).
O orador da Academia Mineira
de Medicina (AMM), Geraldo Magela Gomes da Cruz, saudou todos
os agraciados dizendo que na história de cada um e em tudo o que
está atrás dela estão os motivos para receberem as honrarias mais que
merecidas. Também estiveram presentes compondo a mesa, a presidente do CRM MG, Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, o presidente do Sinmed MG, Fernando

Luiz Mendonça, das duas entidades
que realizam o evento junto à
AMMG, o secretário Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, e o 1º vice-presidente da AMM, Walter Antônio Pereira. A ‘Semana do Médico
2018’ contou com o patrocínio da
Sicoob Credicom.

Jubilados de Ouro recebem certificado
Fotos: Gláucia Rodrigues

Falando aos colegas
Em nome das ‘Personalidades
Médicas’, se pronunciou José Salvador Silva. Ele afirmou que sempre
esteve perto da Associação Médica
e que acompanhou Hilton Rocha
e viu o esforço dele para interiorizar a entidade e concluiu: “Ser médico é paixão e isto foi o meu sonho repetitivo da infância e que se
tornou realidade, somando-se a outro sonho concretizado que foi a
construção de um hospital”.
Para consagrar os ‘Médicos Mineiros em Destaque’, Sérgio Maranha citou o Código de Ética médica como algo que deve ser seguido
por todos os profissionais da área.
Como destaque, mencionou o artigo primeiro que traz os seguintes
dizeres: “A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve ser
exercida sem discriminação de
qualquer natureza”.
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A sequência da ‘Semana do
Médico 2018’ foi com a homenagem àqueles que, este ano, completaram 50 anos de formados, os
‘Jubilados de Ouro’. A noite do dia
18 de outubro, data em que também se celebram o ‘Dia do Médico’
e São Lucas, padroeiro dos profissionais de medicina, contou com
discurso de abertura da presidente
da Associação Médica de Minas
Gerais, Maria Inês de Miranda Lima.
O Teatro Oromar Moreira, na sede
da entidade, abrigou, além dos homenageados, familiares e amigos
para abrilhantarem o momento.
As turmas de 1968 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (FM UFMG)
e da Faculdade de Ciências Médicas
de Minas Gerais (FCMMG) viveram
momentos de lembranças com o
reencontro com os colegas da vida
acadêmica. Participaram formandos
de Uberaba e de Juiz de Fora que
também se jubilaram este ano. Os
jubilados César Augusto de Barros

Gláucia Rodrigues

Os profissionais da medicina que completaram 50 anos de formados
em 2018 reviveram momentos da formatura durante a solenidade

Vieira e José do Carmo Fonseca, representando respetivamente a FM
UFMG e a FCMMG, reviveram momentos da formatura como oradores e ao receberem, assim como os
demais, um certificado
Conjuntamente à presidente da
AMMG, compuseram a mesa da
solenidade: a presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM MG), Cláudia Navarro
Carvalho Duarte Lemos; o presidente do Sindicato dos Médicos de Mi-

nas Gerais (Sinmed MG), Fernando
Luiz de Mendonça; o diretor de
Atendimento ao Associado da Associação Médica Brasileira (AMB),
Márcio Fortini, representando o presidente desta entidade, Lincoln Lopes Ferreira; o presidente do Conselho Superior da Academia Mineira de Medicina (AMM), Cláudio
Azevedo Sales, representando o
presidente José Raimundo Lippi; e
ainda o diretor da FCMMG, José
Celso Cunha Guerra Pinto Coelho.

Confira os homenageados: https://ammg.org.br/medico/jubilados-de-ouro/

Emoção marcou o momento do descerramento do quadro do ex-presidente
da AMMG por duas gestões, Lincoln Lopes Ferreira, atual presidente da AMB

Da esquerda para a direita: Jorge Andrade Pinto, Antônio José das Chagas, Maria das Graças Rodrigues de Oliveira,
Calil Fouad Nicolau Cury, José Salvador Silva são as ‘Personalidades Médicas 2018’

Comenda
Honra à Ética
As celebrações terminaram no
dia 26 de outubro, às 20h, na sede
do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG),
com a entrega da ‘Comenda Honra a Ética’. A honraria é destinada
a médicos que em toda a sua vida
agiram com honradez e dignificam a profissão. Confira os nomes
dos homenageados no site
www.crmmg.org.br.
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Evento aborda Cuidados Paliativos

Filiadas celebram ‘Dia do Médico’
André Rangel da Silva

Filiada de Muriaé festejou o Dia do Médico em baile para sócios e familiares

nização, esta é uma excelente forma de motivar
os profissionais da categoria médica.”
Muriaé festejou a data no dia 19 de outubro, com um jantar seguido de baile para sócios
e familiares. Em Governador Valadares, o mês
do médico foi caracterizado pela realização do
15º Congresso da Associação Médica de Governador Valadares (AMGV) e 1º Congresso
da Residência Médica, de 17 a 19 de outubro,
na Casa do Médico. A abertura oficial contou
com a presença de lideranças da medicina, autoridades e convidados.
A programação incluiu atualizações em temas de diversas especialidades como: cardiolo-
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SEMANA DO MÉDICO
Outubro foi marcado pelas comemorações
do ‘Dia do Médico’. No dia 20 do mês, a Associação Médica de Betim (AMB) reuniu diretores,
associados, amigos e familiares, no Condomínio
Montserrat. “Esta foi a segunda reunião da atual
diretoria com o objetivo de promover a integração dos colegas em um momento descontraído”, disse o presidente da entidade, Geam
Karlo de Assis Santana.
O evento contou com a ‘Banda Doutor 50’,
que é formada exclusivamente por médicos,
homenagem aos colegas que se destacaram
em suas atividades no último ano e sorteio de
presentes. Santana afirma que para 2019, a
AMB continuará atuando como uma extensão
da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), promovendo o fortalecimento da
formação e a valorização dos médicos da cidade. “Quando nos conhecemos e interagimos
somos capazes de identificar interesses e objetivos comuns, que agregam valores a nossa
profissão. Vamos nos unir!”
Dia 19, na Associação Médica de Varginha
(AMV) aconteceu um animado Happy Hour.
Foram homenageados os aniversariantes dos
meses de julho, agosto e setembro e os novos
sócios. O presidente da AMV, Adrian Nogueira
Bueno, reiterou a importância de cada um para
o sucesso das atividades. “Além da confrater-
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gia, cirurgia geral, clínica médica, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, medicina da família e comunidade, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia e pediatria. “Uma oportunidade
ímpar para nossos médicos e estudantes se capacitarem. Foi grande o empenho da diretoria
da AMGV para promover este evento, que com
certeza é de grande importância para a carreira
de todos os participantes”, afirmou a diretora
de comunicação da entidade, Natália Machado.
Em Belo Horizonte, presidentes das filiadas
prestigiaram seus indicados a ‘Médico Mineiro
em Destaque 2018, no dia 17 de outubro (página 14).

A emoção tomou conta da
plateia no dia 29 de outubro com
o AMMG Cultural e o tema ‘Cuidados Paliativos: Por que eu importo?’, aberto ao público. Alexandre Ernesto Silva, enfermeiro, mestre e doutor na temática, falou sobre o papel do indivíduo em encontrar meios de ressignificar a vida. A iniciativa da Sociedade de
Tanatologia e Cuidados Paliativos
de Minas Gerais (Sotamig), em
parceria com a Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG) e a Sociedade dos Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (Sammg),
trouxe além de conceitos, experiências únicas de como é possível
aliviar o sofrimento não só físico,
como psíquico e espiritual.
Em 2002, a Organização Mundial de Saúde (OMS), definiu os
Cuidados Paliativos sendo um
conjunto de ações com uma abordagem ou tratamento que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares, diante de doenças
que ameacem a continuidade de
sua existência. Segundo a OMS,
cerca de 40 milhões de indivíduos
no mundo estão nesta situação.
Metade delas já se encontra em fa-

Clóvis Campos

Alexandre Ernesto Silva, mestre e doutor na temática em Cuidados Paliativos,
fala no AMMG Cultural

se final de vida, enquanto a outra
está com a doença em curso.
De acordo com Alexandre Ernesto Silva, abordar o tema como
filosofia e apresentar as diversas
formas de aliviar e tratar sintomas
de dimensões físicas, sociais, espirituais e psíquicas é fundamental.
Para a presidente da Sotamig,
Sarah Ananda Gomes, é necessário conscientizar a sociedade

quanto ao acompanhamento de
pacientes com doenças graves
e/ou em fase de terminalidade. As
ações incluem medidas terapêuticas para o controle dos sintomas
físicos, intervenções psicoterapêuticas e conforto espiritual ao paciente e também aos familiares.
Um programa adequado inclui as
mesmas medidas para os profissionais da equipe médica e de saú-

de, além de educação continuada.
“A condição ideal para o desenvolvimento de um atendimento
satisfatório ainda deve compreender uma rede de ações compostas
por consultas ambulatoriais, assistência domiciliar e internação em
unidade de média complexidade,
destinada ao controle de ocorrências clínicas e aos cuidados ao final
de vida”, explica.
Ao final do encontro, o mestre
e doutor na temática, contou a experiência de três pacientes e de
como a visão da dor e da necessidade de cada um é que dão o sentido da vida. Silva, ainda falou da
importância de todos saírem do
caminho da empatia e exercerem
a compaixão.
Segundo pesquisadores, apesar de a necessidade ser grande,
para a maioria das pessoas, alguma intervenção já traria benefícios.
Cerca de 5% a 10% precisam de
cuidados extremamente especializados, mas para 60% a 70%, intervenções básicas já seriam suficientes. No entanto, somente 14%
da população é assistida, enquanto 86% não têm nada e morrem
com dor e sofrimento.

Mutirão de cirurgia plástica em Minas
Cerca de 300 pacientes em fila
de espera do Sistema Único de
Saúde (SUS) para cirurgias de retirada de tumores de pele foram beneficiados pelo Mutirão de Cirurgia Plástica realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBPC) em mais de dez cidades mineiras. O início da ação aconteceu
no dia três de outubro, antecedendo a 23ª Jornada Mineira de Cirurgia Plástica, em Belo Horizonte,
realizada dos dias quatro a seis.
Na capital, os hospitais Alberto

Cavalcanti, Eduardo de Menezes,
Hospital das Clínicas Universidade
Federal de Minas Gerais e Santa Casa de Misericórdia e São José fizeram parte da ação. Ainda participaram, Poços de Caldas e Juiz de Fora.
“Todos os pacientes que foram
atendidos estavam na fila do SUS
aguardando a realização de procedimentos. A ordem dos atendimentos seguiu a posição dele na lista,
então nosso principal objetivo foi
antecipar a realização dessas cirurgias dando, inclusive, a oportuni-

dade de diagnóstico por meio das
biópsias feitas a partir do material
retirado”, explicou Victor José Adissi, diretor do Departamento de Assistência Social (DAS) da SBCP.
Nos hospitais credenciados de
Juiz de Fora foram realizadas 20 cirurgias de redução de mama. Segundo Adissi são cirurgias mais
complexas e demoradas e que beneficiaram pacientes que também
estavam na fila de espera do SUS
e dependem da cirurgia por comprometimento na coluna e outras

complicações causadas pelo peso
nas mamas.
Para o presidente da Regional
Minas da SBCP, Alexandre Meira, a
realização do mutirão foi uma resposta da especialidade às necessidades de promoção de saúde no
estado. “Por meio desta iniciativa
promovemos uma ação solidária,
reduzimos tempo de espera de pacientes que teriam que aguardar
muito para realizar os procedimentos e os acompanhamos até a sua
alta definitiva.”
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Campanha valoriza diagnóstico precoce
No mês de outubro as entidades se uniram para alertar a população sobre o câncer de mama. A
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) iluminou sua sede
de rosa e promoveu o ‘Estúdio
AMMG’ sobre o tema. A Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Minas Gerais (SBM MG) conduziu o ‘Outubro Rosa’ com ações
diversas: entregas de cartilhas,
orientações, palestras, atividade esportiva e debates, destacando a importância de simplificar e ampliar
o acesso aos atendimentos, desde
o rastreamento.
Dia 26 de outubro, o secretário
geral da AMMG, Gabriel de Almeida Silva Júnior, presidiu o ‘II Seminário Sobre Câncer de Mama’ promovido pelo Serviço de Mastologia do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (HC UFMG). O secretário, que
é mastologista, elogiou as iniciativas que ocorreram durante toda a
campanha e ressaltou a importância de levar informação adequada
para a comunidade, contribuindo

Rafaela Lima

Campanha mobilizou as pessoas para a caminhada na orla da Lagoa da
Pampulha, em Belo Horizonte

para que as mulheres tenham acesso à assistência e uma vida mais
saudável e plena.
O tema também mobilizou
mais de três mil pessoas para a caminhada na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, dia 28
de outubro, após concentração na
Praça Geralda Damata Pimentel,
local onde foi montada uma ampla

infraestrutura, coordenada pela
Ação Solidária às Pessoas com
Câncer (Aspec). A atividade recebeu apoio da SBM MG.
O presidente da Sociedade,
Waldeir Almeida, explica que a
campanha deste ano teve como
foco a complexidade dos sistemas
públicos de regulação, obrigando
as mulheres a aguardarem meses

por uma consulta ou exames e,
muitas vezes, devido a demora, são
diagnosticadas com tumores avançados, pelo menos em 60% dos casos, comprometendo a redução da
mortalidade.
Almeida reforça que: “Nós
médicos devemos estar comprometidos com a conscientização
da população sobre a importância da mamografia, assim como
chamar atenção para o grande
problema de acesso. Infelizmente,
o SUS não possui mamógrafos suficientes e muitos deles apresentam resultados de má qualidade.
A demora, assim como a dificuldade de acesso às biópsias e o início do tratamento, restringem as
chances de cura”.
O grupo Pérolas de Minas, que
acolhe mulheres com câncer de
mama, apoiou a SBM MG e integrou as atividades. A diretora do
grupo, Maria Luíza Oliveira, avalia
que a parceria com a Sociedade é
muito importante, contribuindo
para proporcionar, por meio da informação, saúde e bem-estar.
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CULTURA

Otto Cirne recebe a
mostra ‘Paisagens’

do

O que estou len
Reprodução

Fotos: Clóvis Campos

Agnaldo Lopes
da Silva Filho
Ginecologista e obstetra
Invencível: Uma história
real de coragem, sobrevivência e redenção
Laura Hillenbrand (Objetiva)

“Louis Zamperini canalizou sua rebeldia no atletismo, chegando às Olimpíadas. Durante a II Guerra
Mundial, sua aeronave caiu
no Oceano Pacífico, começando uma impactante
odisseia. Relato fascinante
da coragem e resiliência de
um humano extraordinário.”

Antônio Hilário
Alves Freitas
Coloproctologista
O anjo pornográfico - A vi-

O artista plástico Mario Teixeira apresenta no Espaço Cultural Otto Cirne, durante o
mês de novembro, a mostra ‘Paisagens’. Um
misto de pinturas produzidas com espátula
e pincel e em óleo sobre painel são as técnicas utilizadas para descontruir, em forma de
arte, a imagem comum que as pessoas têm
sobre o que é paisagem.
Mineiro de Belo Horizonte, cresceu observando o seu pai, o saudoso R. N. Lopes, a
colocar em tela formas e cores. “Criados nas
artes, eu e minha irmã absorvemos os ensinamentos de nosso pai. Embora tenha cursado psicologia, segui a vocação paterna, mas
considero que sequer chego aos pés do meu
pai como pintor”, conta.
Autodidata como o pai também foi, Teixeira desenvolveu na infância, e aprimorou
na fase adulta, as pinturas. Com olhar diferenciado em relação às paisagens urbanas,

optou por registrar seu trabalho de forma
abstrata, levando os espectadores de sua obra
a terem suas próprias impressões: “Minhas
peças têm uma linha tênue entre o figurativo
e o abstrato. Pinto o que vejo através da janela, dando voz à minha própria interpretação”, revela.
‘Paisagens’ fica em exposição durante todo o mês de novembro e as obras serão comercializadas. O Espaço Cultural Otto Cirne,
funciona de 8h às 21h, de segunda a sábado,
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.

da de Nelson Rodrigues
Ruy Castro (Companhia das
Letras)

“Trata-se da biografia
de Nelson Rodrigues, o
jornalista, o dramaturgo,
talentoso e polêmico, que
se intitulou como uma
pessoa que vê o amor pelo buraco da fechadura.
Obra descritiva de sua vida, aventuras e desventuras, sem julgamentos. Excelente!”

Geovani Teixeira
Pinto
Estudante de medicina
Somos energia - o segredo
quântico e o despertar das

O SUS que dá certo
O Sistema Único de Saúde inspirou a
mostra ‘O SUS que dá certo’. Em homenagem
aos 25 anos da Sociedade de Acadêmicos de
Medicina de Minas Gerais (Sammg) e ao mês
do médico, o Espaço Cultural Otto Cirne
abrigou, durante outubro, fotografias feitas
pelos futuros médicos durante as saídas da
sala de aula para aprender na prática os primeiros passos da profissão.
As imagens foram produzidas para a
quarta edição do Concurso Fotográfico, que
aconteceu durante o VII Congresso Sammg,
realizado no final de setembro, na sede da

Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG). O tema do concurso é o mesmo
que deu nome à exposição. Dentre as oito
fotografias concorrentes, a estudante do segundo período da Unifenas, Ingrid Santana
Oliveira, venceu o concurso com imagem
intitulada ‘Companheiros na saúde’. O prêmio foi uma câmera fotográfica Polaroide.
Em segundo lugar ficou a aluna do nono período do UNI BH, Raíssa Teixeira Pinto, com
a obra ‘Gratidão: o retrato do sistema que
dá certo. Todos os participantes do congresso votaram.

energias
Jorge Blaschke (Madras)

“Somos cápsulas de energia
quântica que trocam informações entre si. Influenciamos as
pessoas, assim como uma
partícula que modifica
seu comportamento
ao ser observada. Nada nos impede de
utilizarmos essa
energia em nossas relações interpessoais.”
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ACADEMIA

Academia comemora 48 anos de existência
A Academia Mineira de Medicina (AMM)
celebra, no dia 23 de novembro, seus 48 anos
de atividades. Representantes da entidade, homenageados e colegas comemoram a data em
cerimônia no Teatro Oromar Moreira, na sede
da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG).
Fundada no dia 16 de novembro de 1970,
a AMM congrega médicos, professores, doutores e grandes personalidades da medicina, com
o objetivo de fomentar debates científicos, realizar e apoiar ações culturais. Seu nascimento
ocorreu mediante à convocação do então presidente da AMMG, Francisco José Neves, e do
presidente do Conselho Superior, Itamar de Faria, que se reuniram na sede da Associação para
estruturar o órgão, que se tornaria o cume da
medicina mineira. Para a presidente da AMMG,
Maria Inês de Miranda Lima, motivo de orgulho
para a entidade. “Reconhecemos a inigualável
relevância da Academia Mineira de Medicina
e toda a sua contribuição para a classe médica.”
O presidente da AMM, José Raimundo Lippi,
afirma que a atual diretoria muito se empenha
para organizar a entidade de forma profissional.
“A Academia é a instituição médica mais importante hierarquicamente, situação não observada nos últimos tempos. Hoje, é possível
perceber todos os setores organizados e integrados, em um ritmo de trabalho alucinante,

Clóvis Campos

Acadêmicos se reúnem para celebrar aniversário e conceder homenagens

com reuniões administrativas e científicas ininterruptas, a cada terça-feira.”
De acordo com Lippi, o setor financeiro é
transparente, a Secretaria mantém as atas profundamente elaboradas para pesquisas históricas,
em qualquer época. O Conselho Superior se reúne de acordo com o estatuto, dando soluções
elevadas para todas as dificuldades. “Toda diretoria trabalha harmoniosamente, há uma comunicação estreita com nossas confreiras e confrades. Utilizamos a tecnologia, inclusive para as eleições dos novos membros. Os colegas têm sido
generosos com os elogios o que nos estimula a
continuar o trabalho, para deixar uma AMM sólida para a próxima gestão”, conclui o presidente.

Durante a cerimônia de aniversário são prestadas homenagens. Este ano são os agraciados:
Palmas Acadêmicas - Luiz Armando Cunha de
Marco, Pedro Duarte Gaburri e Vinícius Cotta
Barbosa;
Mérito Médico Capital – Adilson Quintela,
Francisco Panadés Rubió e Ricardo Salgado
Guimarães;
Mérito Médico Interior – João Oliveira Terra Júnior (Piumhi), Vera Lúcia Lauar (Teófilo Otoni)
e Vivaldo Soares Neto (Passos);
Médico ‘In Memoriam’ – Ajax Pinto Ferreira,
Cléber Godinho e Maurício Mauro Martins.

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

