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O futuro da
saúde no Brasil
Após uma eleição acirrada e
medidas que impactaram no sistema
de saúde brasileiro, os governantes
que assumem seus cargos, neste
mês de janeiro, contam com o apoio
das entidades representativas da
classe médica para que o setor
retome o desenvolvimento e possa
cumprir o que manda a
Constituição, garantindo assistência
médica de qualidade a todos os
cidadãos do país.
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Novo Código de Ética vigora em maio
No dia 1º de novembro, o
Diário Oficial da União (DOU)
trouxe o texto do novo Código
de Ética Médica (CEM), que entrará em vigor em 180 dias, após
sua publicação. A partir de maio,
estudantes e profissionais de medicina de todo o país terão acesso
à versão atualizada da edição que
circulava desde 2009. De acordo
com o presidente do CFM, Carlos
Vital, temas como inovações tecnológicas, comunicação em massa e relações em sociedade foram
abordados. No entanto, segundo
ele, ao atender uma necessidade
natural e permanente de aperfeiçoamento, a revisão do CEM foi
feita zelando os princípios deontológicos da medicina, sendo um
dos mais importantes, o absoluto
respeito ao ser humano, com a
atuação em prol da saúde dos indivíduos e da coletividade, sem
discriminações.
O novo CEM mantém o mesmo número de capítulos, que
abordam princípios, direitos e deveres dos médicos. Do conjunto

Márcio Arruda/CFM

O presidente do CFM, Carlos Vital, afirma que a revisão do CEM foi feita
zelando os princípios deontológicos da medicina

aprovado, há alguns trechos que
merecem destaque, como o artigo

que estabelece os limites para o
uso de redes sociais pelos médicos

no exercício da profissão. Outro
ponto relevante se refere às normas que definem a responsabilidade do médico assistente, ou seu
substituto, ao elaborar e entregar
o sumário de alta. O Código também assegura ao profissional o direito de recusa do exercício da
medicina em qualquer instituição
(pública ou privada) sem condições de trabalho dignas, colocando em risco a saúde dos pacientes.
Entre as proibições, ficam vedadas ao médico: a prescrição e
a comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes
(de qualquer natureza), cuja compra decorra de influência direta,
em virtude de sua atividade profissional. A regra reforça o compromisso ético da categoria com
o bem-estar e a saúde dos pacientes, coibindo interações com fim
de lucro, incompatíveis com os
princípios da boa medicina.
O novo texto já pode ser
acessado pelo link: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217.

Curso de Ética Médica
No dia 17 de novembro, na sede
da Associação Médica de Minas Gerias (AMMG), aconteceu o 7º Curso
de Ética Médica, promovido pelo
Conselho Regional de Medicina de
Minas Gerais (CRM MG). A edição
contou com o apoio da AMMG e

da Sociedade dos Acadêmicos de
Medicina de Minas Gerais (Sammg),
e serve como pontuação no concurso junto à Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais
(Aremg). Mais informações sobre
novas datas: www.crememg.org.br.
Clóvis Campos

Tomou posse, no dia sete de dezembro, a nova diretoria da Sociedade dos
Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (Sammg), gestão 2018/2019.
Sentados da esquerda para a direita estão: Priscila Magalhães Esteves de
Sales (Comissão de Comunicação Social e Marketing); Fernanda Dutra
Mansur (Comissão Estrutural); Pablo Seiji Serrano Furukawa (Comissão de
Ensino Médico); Júlia Sampaio Coelho (Comissão Científica); e Nathália
Lacerda Eller Costa (secretária de Relações Externas). E em pé da esquerda
para a direita: Mariana Rodrigues (secretária de Finanças); Ludmila
Aparecida de Almeida (Comissão Cultural); Henrique Cruz Baldanza
(presidente); Elisa Milagres Maciel (secretária Geral); Cristina Marques
Secundino (Comissão de Assuntos do Interior).
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Aluguel casas - Alugo duas casas para temporada, uma
para até sete pessoas e outra para até 12 pessoas, na
Praia dos Castelhanos, em Anchieta (ES). A duas quadras da praia, ideal para famílias. Contato, mais informações e fotos: Dr. Evaldo D’Assumpção, evaldo.edite@gmail.com ou (28) 99992 9269 (WhatsApp).
Aluguel sala - Alugo sala montada, em clínica com arcondicionado, 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.
Aluguel turnos - Alugo turnos em clínica em Contagem
para especialistas nas áreas de geriatria, ginecologia,
pneumologia e reumatologia. Além de infraestrutura
completa e excelente localização, disponibilizamos ampla carteira de convênios. Contato: Dr. Ewaldo Bayão
Júnior, tratar com Ângela Miranda: (31) 3370 3604 /
98772 1841.
Apartamento - Vendo apartamento reformado, 3 quartos, no bairro Gutierrez, ótima localização, com porteiro
24 horas. Contato: Dr. Carlos Eduardo Sobreira Maciel,
(31) 99602 5440.

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.

ERRATA Marcelo Versiani Tavares são o nome e
sobrenome corretos do diretor Adjunto de Defesa do
Exercício Profissional para Assuntos Legislativos da
AMMG. Ao contrário do que publicamos no Editorial,
página 5, da edição anterior do JAMMG, nº 173.

GENTE NOVA
Lívia Caroline Costa Luce
Lívia Catharina Vieira de Almeida Fialho
Lívia Graziella Oliveira Zadra
Lorena de Oliveira
Luana Amaral Magalhães de Souza Lima
Luana Antunes Silqueira Neves
Lucas Sol da Costa
Lucas Wendell da Cruz
Lucian Pereira de Sousa
Luciana Maria Leão
Luísa Diniz Reis
Luísa Leste Machado
Luiz Francisco Fonseca Noronha
Luiza de Melo Cerqueira
Luiza Gonçalves Martins
Maíra Cardoso Aspahan
Maísa Israel Azevedo
Manoel Souza Sette
Manuella Doly Gomes Reis
Marcela Magalhães Vieira
Marcelle Cardoso Marçal
Marcelo Jacob Loures
Marcelo Zambelli Taveira
Marcos Paulo de Souza Carneiro
Marcos Vinícius Assunção
Marcus Vinícius Pires da Costa
Maria Amélia de Carvalho Freitas
Maria Clara Bellavinha Thomazi
Maria Clara Souza Schettini
Maria Thereza Guimarães Lopes
Mariana Bizerra de Almeida Figueiroa
Mariana Fonseca Bittencourt
Marina Cunha de Souza Lima
Marina Magalhães Bastos

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.
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
101 novos associados:
Marina Soares Tanure
Mateus Borges Franceschi
Matheus Sewastjanow da Silva
Mayla Melo Cardoso de Oliveira
Michel Dantas Rocha
Michelle Tibúrcio Lopes Rodrigues Cota
Miguel Pedro Junger de Castro Garro
Murillo Otávio dos Santos Mayrink
Nádia Darliane G. dos Santos Malta
Natália Gabriela de Almeida Fernandes
Natalya Gonçalves Pereira
Nathalia Campos Bezerra
Nathalia Campos Schimidt
Nathália Vasconcelos Ciotto
Nayara Dias Curvello
Nayara Ferreira Mariosa
Pabllo Namorato Barros
Pablo Antônio Oliveira
Pablo Rafael de Brito Botelho
Pablo Vallim de Gouveia
Pammela Jacomeli Lembi
Patrícia Rosa Nunes
Patrik Ferreira de Carvalho Pinto
Paula Braga Nunes
Paula Oliveira Amarante
Paula Silva Pinto dos Santos
Paulo Henrique Resende Melges
Pedro Cássio Brasil Brandão
Pedro Damião Jansen
Pedro Henrique da Silva Vieira de Souza
Pedro Henrique de Oliveira Murta Pinto
Pedro Kaio Silva Soares
Priscila Freitas Marçal
Rafael Barbosa de Santis

Rafael Costa Marrara Pirfo
Rafael Fernandes Gomes
Rafael Franco Raso
Rafaela Bessa Uchoa
Raíza Randazzo de Carvalho Rocha
Renata Barbosa Rebuitti
Renata Bittar Britto Arantes
Renatha Daiane Lopes Assunção
Rhaissa Dutra Diniz E Vieira
Ricardo Boina Heleodoro
Ricardo de Oliveira Abrantes
Ricardo Rodrigues
Roberto Kaluf Filho
Rodolfo Ferreira Granier
Rodrigo Otávio Barreto Corrêa
Rodrigo Otavio Issa Costa
Romário Lopes da Rocha
Rosalina Magalhães Pereira
Rubens Cleyton da Silva Mendes
Ruddy Claure Gutierrez
Sabrina Guerson Juste Azavedo Vieira
Samara Rosaria Silva Caputo
Sara Jéssica Rodrigues Oliveira
Simonton Barcelos de Almeida
Sócrates Amorim Monteiro
Suzana Aline Silva Reis
Tais Lemos Koyano
Tatiana Araújo Jesen
Thaiane Rubioli Costa
Thais Braga Cerqueira
Thais Campos de Paula Martins
Thais Martins Lott Fonseca
Thamires Marx da Silva Santos
*Filiados entre 1º de julho e 30 de outubro de 2018

Ao leitor
Por meio de sua diretoria,
a Associação Médica de Minas Gerais deseja aos médicos
e estudantes de medicina de
todo o estado, um Ano Novo
repleto de prosperidade e
grandes realizações. Que o espírito associativo perdure ao
longo de 2019!
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Editorial

Márcio Silva Fortini*

Em 2019, mais
Saúde para o Brasil!
O novo Congresso toma posse em fevereiro
e o presidente eleito já está montando sua equipe
para governar o Brasil a partir de janeiro. Desejamos que consigam resolver os graves problemas do nosso país, principalmente na área da
saúde, apontada como uma das prioridades pelo
povo brasileiro.
Antes da eleição, as entidades médicas deram
uma relevante contribuição aos candidatos: uma
agenda pública, intitulada Manifesto dos Médicos
em Defesa da Saúde do Brasil. O documento,
que também é assinado pela Associação Médica
Brasileira (AMB), foi elaborado no XIII Encontro
Nacional de Entidades Médicas (XIII Enem) e tem
a finalidade de assegurar os direitos dos pacientes
e a qualidade do exercício da medicina e do atendimento em saúde no país.
O Manifesto reúne mais de 30 propostas prioritárias e exequíveis. Entre as questões consideradas urgentes estão a defesa do Sistema Único
de Saúde (SUS); uma maior participação da União
no investimento e no custeio do setor; a qualificação da gestão para a melhoria da infraestrutura
para atendimento à população; fortalecimento
de mecanismos efetivos de fiscalização, controle
e avaliação dos gastos públicos em saúde.
Outros temas do Manifesto, defendidos pela
AMB e pela Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), são o Exame Nacional Obrigatório de
Proficiência em Medicina e a Carreira de Médico
de Estado, sob responsabilidade da União.
O exame é necessário para proteger os pacientes de serem atendidos por médicos malfor-

mados, e também, para exigir mais qualidade
das escolas médicas na formação dos futuros
médicos. Com o exame, só poderá exercer as
atividades quem estiver preparado.
Já a Carreira de Médico de Estado irá permitir ao profissional se deslocar para regiões
mais afastadas com suas famílias, dando a ele
condições como piso salarial fixado por lei; estabilidade no emprego; oportunidade de planejar o seu crescimento.
Com a saída dos cubanos do Mais Médicos,
30 mil médicos brasileiros se inscreveram no edital, provando que não faltam médicos no Brasil.
Somos mais de 458 mil, número suficiente para
atender a população. Só precisamos de condições de trabalho e políticas sérias em defesa da
saúde do Brasil.
* Diretor de Defesa do Exercício Profissional
para Assuntos de Remuneração da AMMG e
diretor de Atendimento ao Associado da AMB
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Em destaq

Arquivo Aremg

A presidente da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Maria Inês de Miranda Lima, participou,
no dia 15 de dezembro, de reunião com a Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais
(Aremg), para a apresentação dos trabalhos de Conclusão do Projeto de Incentivo Financeiro para
Desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Programa de Residência Médica (TCPRM), do ano de
2017. Na ocasião, o presidente da Aremg, Júlio Dias Valadares, falou sobre a Plataforma de
Residências em Saúde, para residentes, preceptores e coordenadores das instituições, com o objetivo
de otimizar e melhorar a eficiência e eficácia dos Programas de Residências Médicas dos hospitais
associados à Aremg. Projetos importantes como o de cooperação técnico-científica, que permite aos
associados da Aremg usufruirem, gratuitamente, dos serviços oferecidos pela Biblioteca Virtual da
AMMG, foi fechado com a Aremg que está sempre em busca de valorizar e premiar os residentes.

Palavra da
Preside
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Chegamos ao final de mais um ano!
Tempo de reflexão do que produzimos,
dos nossos erros e acertos, e hora de
avaliar novas possibilidades sob outras
perspectivas.
Analisamos positivamente, como um
todo, os nossos trabalhos. A diretoria científica inovou com o projeto AMMG Reviews, disponibilizando aulas, via Workplace, de diretores das sociedades de especialidades sobre os mais diversos temas
dentro da medicina. Médicos de todo o
estado tiveram acesso não apenas a esse
material, mas assistiram a outra grande
iniciativa que é o Estúdio AMMG: evento
mensal de interesse da classe médica com
discussão interativa e, por vezes, aberta à
comunidade pelo Facebook.
As atividades continuaram com a parceria entre a Biblioteca Virtual e a Associação de Apoio à Residência Médica, disponível para residentes de hospitais vinculados ao Programa de Residência Unificado. Também pela Biblioteca, friso a
atualização da Revista Médica, com a publicação de vários suplementos, ação que
envolveu toda a diretoria. É importante
ressaltar o enorme quórum nas quatro
edições dos cursos de Medicina Baseada
em Evidências, realização conjunta com
o grupo Mais Evidências, e ainda o curso
de Ética Médica, o qual apoiamos o Conselho Regional de Medicina. Reunimos
mais de duas mil pessoas entre profissionais médicos e acadêmicos nesses eventos.
Para fechar bem o ano e iniciar melhor
ainda 2019, iniciamos uma reforma para
flexibilizar o Centro de Convenções e
Eventos da AMMG. O Salão Multimeios
Hilton Rocha poderá ser transformado
em sala de aula, quando necessário, com
estruturas modulares. O segundo andar
terá condições de ser adaptado para receber estandes. Serão várias alternativas
para atender públicos e eventos diversos.
A capacidade de circulação será de até
1200 pessoas.
Nosso empenho tem sido para firmar,
cada vez mais, a Associação Médica como
a Casa do médico mineiro. Queremos
atender às necessidades dos nossos sócios,
das sociedades de especialidades e de cada colega que conosco vier
colher os frutos do associativismo!
Maria Inês
de Miranda Lima
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Serviço beneficia sociedades e associados
A Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais
(BV AMMG) finalizou 2018 com
um amplo crescimento em sua
área de atuação. De acordo com
a coordenadora do setor, Miriam
Carvalho, os benefícios refletem
em produção do conhecimento
para os associados e sociedades
de especialidades.
Dados apresentados pelo departamento mostram que a BV disponibilizou aos sócios 14.420 artigos. Já a Assessoria Científica foi
oferecida em nove congressos,
atendendo a 94 palestrantes, com
695 pesquisas. As especialidades
contempladas: anestesiologia, cirurgia plástica, medicina de emergência, pediatria, psiquiatria, reprodução humana, reumatologia e Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (Sammg).
O presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, Ênio Ribeiro Reis, declara que a BV teve papel de destaque na Jornada Mineira de Reumatologia, na busca e seleção dos estudos referentes às pa-

Daniela Colen

Equipe da BV AMMG disponibilizou aos sócios, em 2018, 14.420 artigos

lestras ministradas e estande com
os documentos disponíveis para
impressão imediata a todos os
congressistas.
A grande novidade de 2018 foi
o Convênio de Cooperação Técnica firmado com a Associação dos
Residentes do Estado de Minas Ge

rais (Aremg). Dos 73 hospitais relacionados, 44 já enviaram a lista com
os nomes dos beneficiários e o contrato assinado, favorecendo 832
preceptores e residentes. Deste total, 19 equipes já receberam treinamento da AMMG. Apenas oito instituições não tiveram interesse e 21
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ainda não finalizaram o processo.
A coordenadora de cursos da
Aremg, Tânia Marcial, afirma que
a iniciativa contribui, por meio da
Comissão de Residência Médica
local, para a formação de médicos
residentes, com ênfase no interior.
“Desta forma valorizamos, ainda
mais, a educação continuada nos
hospitais credenciados.”
O diretor científico da AMMG,
Agnaldo Soares Lima, destaca o
crescimento da Revista Médica de
Minas Gerais (RMMG), que passou
a ser coordenada pela Associação
Médica no ano passado, aumentando o número de suplementos
e reduzindo o tempo médio de
submissão e aprovação dos trabalhos. “Em 2018 foram implementados 11 suplementos sobre congressos, anais e ligas acadêmicas,
emitindo 190 certificados de publicação para discentes, residentes
e docentes. Vamos aprimorar nossa forma de atuação para beneficiar especialidades, acadêmicos e
sócios, cada vez mais.” Acesse:
www.bibliotecavirtual.org.br.

Cencon apresenta novas configurações
A diretoria da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) e
das sociedades de especialidades
reuniram-se, no dia três de dezembro, no Salão Multimeios, para conhecer mais de perto os desafios
para os próximos anos e o novo
projeto do Centro de Convenções
e Eventos da entidade (Cencon
AMMG).
Para a presidente da Associação, Maria Inês de Miranda Lima,
é importante trabalhar com responsabilidade e levar com qualidade as premissas da AMMG, que
são a formação e a educação continuada para os médicos e seus associados. Pensando nisso, foi desenvolvido o Projeto de Expansão
do Cencon AMMG. A proposta é
que o primeiro e segundo andares
ganhem espaços modulados que
permitirão a configuração de acordo com a necessidade do cliente,
aumentando a capacidade de receber as pessoas.
O presidente da Associação
dos Ginecologistas e Obstetras de
Minas Gerais (Sogimig), Carlos

Clóvis Campos

Sociedades de especialidades reúnem-se na sede da AMMG para conhecer o
projeto de expansão de seu Centro de Convenções e Eventos

Henrique Mascarenhas Silva, conta
que a 11ª edição do Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia
(CMGO) será realizada, novamente na AMMG, a ‘Casa do Médico
Mineiro’. Segundo Mascarenhas, o
grande diferencial é a integração
dos andares de exposição e estandes com a área de salas de aulas
que passam a ser moduláveis, possibilitando comodidade e facilida-

de para os congressistas. “Vários
de nossos associados que frequentam o congresso veem de cidades
do interior, e esta região conta com
diversos hotéis, o que facilita a estadia. Sem falar na economia, já
que a Associação tem uma grande
parceria com as sociedades de especialidades, sendo imbatível na
negociação dos espaços quando
comparado com outros locais.”

Para o presidente da Sociedade
Mineira de Infectologia (SMI), Estêvão Urbano, o projeto é muito
promissor. “Temos todo o interesse
em fazer nossos congressos e jornadas aqui, sobretudo, com essa
proposta de flexibilidade que comportará eventos de pequenos, médios e grande porte.”
A iniciativa é aplaudida também pelo presidente da Sociedade
Mineira de Cardiologia (SMC),
Carlos Eduardo Souza Miranda, e
pelo então presidente da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia – Regional Minas Gerais
(Asbai MG), Eduardo Magalhães
de Souza Lima. Ambos ressaltaram
a carência de bons espaços para
a realização de congressos no coração de BH, além da localização
privilegiada e de um Centro de
Convenções com toda a infraestrutura de ponta.
O projeto deverá ser concluído em um prazo de 90 dias, ficando o Cencon AMMG, neste período, impossibilitado de receber
eventos.
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Previdência rende bons investimentos
Pensando no futuro de seus associados e nas reformas previstas
pelo Governo Federal, a Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), em parceria com a Oregon Seguros do Médico e Seguros
Unimed, oferece um plano exclusivo de Previdência Complementar.
A novidade proporciona ao profissional de medicina acumular e
investir recursos para que possa
aproveitar melhor suas aplicações.
De acordo com o diretor da
Oregon – responsável técnica dos
seguros da AMMG – Zilmar Barbosa, o novo plano é uma opção
de enorme flexibilidade, permitindo empregar em todos os fundos
disponíveis. “É necessário ressaltar
que estamos preparados para
orientar os sócios da Associação
Médica não apenas no investimento, mas principalmente, durante o
planejamento”, explica.
Barbosa relata que, a maioria
dos contribuintes faz aportes ao final do ano para atingir os 12% da
renda bruta, com o objetivo de deduzir do Imposto de Renda. A Oregon está orientando seus clientes
a aplicarem de maneira planejada,
onde não há riscos e sim vantagens. Entre elas, o desconto na
anuidade da AMMG para os novos e antigos sócios que aderirem
ao plano exclusivo.
A Previdência Complementar
apresenta investimentos para os
perfis conservador, moderado e arrojado, sem taxa de carregamento
de entrada e com excelentes tarifas
de administração (a partir de 0,7 %).
São duas opções de tributação e o
associado tem como escolher a
mais adequada às suas necessida-

Reprodução

Você está
pronto para
o futuro?

des. O associado poderá incluir o
cônjuge e filhos em qualquer dos
fundos, com o valor mínimo de
contribuição de R$100,00.
A princípio, o projeto contempla Belo Horizonte e Região Metropolitana. Esses atendimentos fa-

rão parte de um projeto piloto para, futuramente, seguirem para as
outras regiões em Minas Gerais.
Mais informações no setor de Relacionamento com Associado da
AMMG: (31) 3247 1631 ou relacionamento@ammgmail.org.br.

Também em evidência
Plano de Saúde
A AMMG oferece aos seus associados planos de saúde da Unimed
com descontos de até 30% em relação ao mercado, variando de
acordo com o produto, acomodação e faixa etária do usuário. A aquisição é possível através da parceria
entre a AMMG e a Unimed BH, intermediada pela Valem Administradora de Benefícios, representada pela Federação Nacional das Cooperativas Médicas (Fencom).
Cadclin - Biosoft Informática
Sistema de Prontuário Eletrônico
do Paciente (PEP) consagrado, com
a solidez de uma empresa criada e
dirigida por um colega médico. Os
associados da AMMG que ainda
não possuem o Cadclin, poderão
se beneficiar de: desconto de 32%

sobre o preço de tabela da Biosoft;
gratuidade no envio de 100 mensagens de SMS por mês para confirmar consultas; treinamento completo para médicos e secretárias;
assistência técnica e suporte telefônico personalizado.

Jorlan Chevrolet
Associados AMMG que possuem
registro como pessoa jurídica, têm
reduções de até 25% na compra de
veículos Chevrolet na rede Jorlan. Os
valores dos automóveis e seus respectivos descontos variam de acordo com a política mensal da montadora, cada modelo possui dedução específica. A tabela é divulgada
no site da AMMG na aba de Benefícios. Os descontos são exclusivos
para aquisição de veículos Chevrolet
novos (0km) nas lojas Jorlan.

Aproveite os
descontos e
usufrua dos
benefícios
No pagamento integral da
anuidade até o dia 31 de janeiro,
os médicos associados à AMMG
têm desconto de 5%. A conveniência é para todas as formas
de pagamento: dinheiro, cheque
à vista, cartões de crédito e débito, ou boleto bancário. O sócio também tem a opção de
parcelamento do valor, sem juros e sem os descontos, ou de
utilizar o cartão de crédito via
site, sem o desconto.
Em 2019, a anuidade é de R$
698,00 para médicos da capital,
formados há mais de três anos,
correspondendo a R$ 58,17 por
mês, e R$ 349,00 para aqueles
com até três anos de graduação.
Para residentes e profissionais de
medicina de outros municípios
mineiros o valor anual é R$
282,00, mesma contribuição dos
membros colaboradores.
Na sede, a quitação pode ser
efetuada em dinheiro, cheque e
cartões de crédito e débito. Por
telefone pode ser em boleto ou
crédito, e pela internet somente
com o cartão de crédito.
Quem não recebeu o boleto
bancário deve entrar em contato
com a Central de Atendimento da
AMMG pelos telefones (31) 3247
1622 e 3247 1623 ou e-mail: atendimento@ammgmail.org.br.

Dezembro 2018/Janeiro 2019 • Página 9

ATUAÇÃO

Brasileiros aderem ao ‘Mais Médicos’
Dia 14 de novembro de 2018,
quando o Governo de Cuba decidiu abandonar o Programa Mais
Médicos, havia no Brasil 18.240
profissionais trabalhando em 4.058
municípios e 34 distritos sanitários
especiais indígenas, segundo o Governo Federal.
A Associação Médica Brasileira (AMB) e as demais entidades
nacionais representativas da classe, imediatamente, se manifestaram com sugestões de ações a serem adotadas pelo Ministério da
Saúde (MS), declarando que não
faltam profissionais no Brasil e
que há número suficiente de médicos para atender às demandas
da população.
A presidente da Associação
Médica de Minas Gerais, Maria
Inês de Miranda Lima, reforça que
a imagem negativa sobre os médicos que não desejam atuar em regiões remotas deve ser elucidada.
“Sem devida condição de trabalho
e assistência, eles são tão vítimas
quanto o cidadão sem atendimento adequado.”

Arquivo AMB

O diretor da AMB e AMMG, Márcio Fortini, afirma que a resposta dos
médicos brasileiros ao Programa foi positiva

No dia 20 de novembro, o MS
publicou no Diário Oficial da
União (DOU) chamamento público para atuação no Programa. A
resposta foi de 8.411 inscritos na
primeira etapa da seleção. A fase
de adesão, no entanto, não foi
tranquila e os interessados enfrentaram dificuldades para acesso ao
site e durante a inscrição.

O diretor do Exercício Profissional da AMMG e diretor da
AMB, Márcio Fortini, lembra que a
entidade nacional lançou pesquisa
para identificação das falhas no
processo de adesão e o Conselho
Federal de Medicina (CFM) orientou os Conselhos Regionais a
adiantarem a emissão dos registros
dos estudantes para beneficiar os

formandos em medicina do segundo semestre de 2018.
No dia 15 de dezembro, o MS
informou que 30% dos inscritos
não se apresentaram aos municípios. Para Fortini, resultado de uma
convocação de urgência aos médicos brasileiros, que não puderam
se preparar para ocupar as vagas
deixadas no Programa Mais Médicos. “Como é feito um contrato
sem garantias mínimas da manutenção da assistência à população,
durante a troca dos cubanos pelos
brasileiros?”, questiona Fortini. Para
ele, um contrato com viés desfavorável ao Brasil, que em nenhum
momento resguardou o nosso sistema de saúde. “No geral, a resposta foi positiva, demonstrando o
compromisso do médico brasileiro
com a medicina.”
Fortini reforçou que as entidades médicas trabalham unidas.
“Acreditamos na criação da Carreira de Médico de Estado, adequado
financiamento na saúde e uma formação médica que ofereça à população uma medicina de qualidade.”
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Nova gestão: o futuro da saúde em Minas e no Brasil
Presidente e governadores eleitos assumiram seus cargos, oficialmente em janeiro, dando início a um
novo capítulo da história do nosso país. Na área da saúde, a expectativa é de mudanças emergenciais.
Qual cenário eles encontrarão e quais as medidas capazes de dirimir o caos no setor?
Segundo o presidente da Associação Médica Brasileira (AMB),
Lincoln Lopes Ferreira, os finais dos
últimos governos se caracterizaram por uma isenção de responsabilidades para com os prestadores de serviços, em geral, na área
da saúde. Ele afirma que, em vários
estados da Federação, e em Minas
Gerais não é diferente, a falta de
financiamento traz o risco da desassistência do cidadão. “A palavra
genocídio não pode ser afastada
neste momento, uma vez que sabemos que a medicina de qualidade implica em planejamento, materiais, pessoal qualificado e medicamentos que exigem recursos.”
De acordo com Ferreira, a
perspectiva é de que os novos governantes tratem o sistema de saúde com o respeito e a seriedade
que ele merece. “Não existe mágica que altere o quadro a ‘toque de
caixa’, porém se você sinalizar uma
política que aponte, aos atores envolvidos, a possibilidade de regularizar o fluxo de pagamento em
prazos determinados, sem dúvida,
já representará um grande alento
para todos.”
Para o presidente da AMB, a
aprovação de mecanismos que disponibilizem para as instituições,
notadamente as hospitalares, amparo para seus gestores junto ao
mercado financeiro, também é relevante neste momento. “O quadro é caótico. Há uma dívida do
Estado com as instituições de saúde que chega a sete bilhões de
reais”, declarou a presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos Minas Gerais (Federassantas), Kátia Rocha, durante
evento que reuniu gestores, políticos e médicos, em Belo Horizonte,
em novembro.
A presidente da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
Maria Inês de Miranda Lima, alerta
que a situação dos médicos não é
melhor. No dia 11 de dezembro, o
Conselho Regional de Medicina de
Minas Gerais (CRM MG) divulgou
nota oficial à população, assinada

Arquivo AMB

Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, entidades devem se unir
para fortalecer os ideais da categoria e manter um diálogo coeso

também pela AMMG e pelo Sindicato dos Médicos de Minas Gerais
(Sinmed MG), sobre os atrasos sistemáticos nos pagamentos dos salários, superiores a seis meses.
No documento, as entidades
responsabilizam as autoridades públicas, constituídas pelos entes federativos, pelas consequências advindas dos legítimos movimentos
de reivindicação dos médicos.
“Não é possível aceitar que um trabalhador de qualquer segmento
não tenha o direito de exigir o pagamento em dia de seus proventos
e que seja imputada aos médicos
a culpa pelas mazelas da saúde”,
desabafa Lima.
O presidente da AMB reforça
que é esperada a regularização do
fluxo de pagamento. “Almejamos
que os médicos voltem a receber
diretamente do Ministério da Saúde (MS), sem interposição de intermediários, para que possam saber sobre o que estão recebendo,
além de poderem questionar

eventuais glosas ou alterações de
valor.” Ferreira acrescenta que é
necessário eleger um responsável,
a quem os médicos recorram no
caso de não pagamento, o que
não ocorre hoje.
Propostas serão cobradas
Durante os períodos de transição eleitoral, Jair Bolsonaro, presidente, e Romeu Zema, governador
de Minas Gerais, atribuíram à corrupção e a uma gestão ineficiente
a precariedade da saúde brasileira.
Ainda candidatos, receberam a
pauta com as propostas da categoria, conforme manifesto produzido durante o 13º Encontro Nacional de Entidades Médicas.
Zema, em visita ao Sinmed
MG, em outubro, afirmou que é
possível aperfeiçoar a gestão da
saúde no estado, com consequente aumento na eficiência dos serviços prestados: “Dá para ver que,
com uma administração mais ade-

quada é viável melhorar o atendimento à população sem gastar
mais”. Ele também falou em restruturação da atenção primária, investimentos em saneamento básico e medicina preventiva.
Sobre a precariedade dos vínculos empregatícios e ausência de
condições de trabalho, que fazem
com que os médicos não atuem
em localidades remotas do país, o
ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, destaca que o presidente Jair Bolsonaro foi o único que
colocou formalmente em seu projeto de Governo a criação da Carreira de Médico de Estado, reivindicação das entidades como forma
resolutiva para esta situação. Para
a presidente da AMMG, o anseio
é que por meio desta iniciativa sejam instituídas políticas de fixação
de médicos nas diversas regiões do
país e do estado de Minas.
Mandetta recomenda que as
entidades representativas da classe
médica trabalhem juntas. “Associações, Conselhos e Sindicatos devem fortalecer os ideais da categoria e estabelecer um diálogo coeso
junto ao Governo.”
Ferreira acrescenta que a AMB
tem se colocado sempre como
uma propositora de soluções para
o Ministério da Saúde, detentora
de conhecimento técnico por
meio de suas sociedades de especialidades, assim como a AMMG
nas localidades em que atua. “Nos
colocamos como apoiadoras críticas das ações propostas pelos novos gestores, em prol da cidadania
de uma saúde decente e cidadã.”
A presidente da AMMG ressalta que a união é um ponto forte
em Minas, cujas entidades valorizam o trabalho sinérgico, cada
qual em sua esfera de atuação. Ela
lembra de que mediante as reivindicações entregues aos partidos
dos candidatos, há um grande
compromisso. “Vamos contribuir
com o que for de nossa competência, assim como cobraremos os resultados de uma medicina melhor
para todos.”

Arquivo Feluma

Estratégias devem
envolver médicos
De acordo com o ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o
Ministério da Saúde carrega uma
responsabilidade social extremamente elevada e desafiadora, sendo necessárias estratégias que envolvam médicos, equipe multiprofissional, gestores e instituições de
ensino, visando resultados em curto, médio e longo prazos.
Segundo ele, o Brasil tem um
sistema de saúde que propõe ser
universal, integral e equânime. “O
SUS é uma conquista ainda muito
recente na história do nosso país,
com apenas 30 anos. Com a máxima da Constituição, em 1988,
‘Saúde é um direito de todos e dever do Estado’ criou-se um desafio
para as gerações futuras para que
os ideais saíssem do papel e fossem de fato construídos. Nessas
três décadas tivemos avanços e algumas políticas mais lentas, mas
em um balanço geral, ocorre uma
construção coletiva.” Mandetta
afirma que universalidade e integralidade são pilares essenciais do
Sistema Único de Saúde (SUS) e serão mantidos.
Dentre as ações emergenciais,
o ministro ressalta a questão do
‘Mais Médicos’ e a adequação dos
estoques de medicamentos importantes para o tratamento da população, assim como medidas efetivas para temas como pré-natal,
primeira infância, mortalidade infantil, cobertura de vacinas, gravidez na adolescência, doenças
mentais e estresse no trabalho. “O
Estado precisa recuperar sua capacidade de atuar fortemente na
atenção básica.”
Assim como o ministro da Saúde, o novo secretário de Estado de
Saúde de Minas Gerais, Wagner
Eduardo Ferreira, nomeado pelo
governador Romeu Zema, em dez
de dezembro, também é a favor da
criação da Carreira de Médico de
Estado. “É inteligente. Conforme
existe na magistratura, com salários que sejam dignos e condições
de trabalho adequadas é possível
estimular o médico, principalmen-

te, os que estiverem no início de
carreira.”
Referente a formação acadêmica, Ferreira, que é professor e
ex-presidente da Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), valoriza a adaptação dos
currículos para uma realidade
mais prática, dando a oportunidade ao aluno de aprender fazendo. Já o ministro, relata que na
maioria dos países ocorre uma
avaliação seriada, que pode ser a
cada cinco, dez, ou 15 anos. “Teremos que definir o que é adequado para o Brasil e incluir formas de aferir as faculdades de
medicina, que tiveram uma expansão abrupta nos últimos dois
anos.” Ele ressalta que não se tem
conhecimento de como é o conteúdo ministrado, o corpo didático e a infraestrutura das escolas.
“Devemos avaliar as instituições
de ensino porque se não o fizermos o próprio mercado se encarregará de uma seleção, o que não
é salutar. Outras questões referentes à formação, como o ensino à distância para alguns profissionais da saúde, também serão
discutidas.”
Mandetta afirmou, ainda, que
há experiências exitosas em diversos estados que poderão ser multiplicadas. Ele citou iniciativas da
telemedicina e dos Consórcios Intermunicipais. Em Minas Gerais, o
novo secretário participou do grupo que criou o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Estado de Minas Gerais. Ferreira afirma que eles
representam uma união de esforços em torno de municípios de
uma mesma região. “Na prática,
uma cidade atende uma especialidade, outra localidade uma outra,
para que, ao final, o paciente tenha
dentro de uma área geograficamente próxima o atendimento
completo e integral do cidadão,
contribuindo, ainda, para que
ocorra uma racionalização dos recursos.”
Minas Gerais conta com 81
Consórcios Intermunicipais de

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Wagner Ferreira, é a favor
da criação da Carreira de Médico de Estado

Saúde, dentre generalistas, que
têm como objetivo a realização
de procedimentos de média complexidade ambulatorial, consultas
e exames, e os temáticos, que gerenciam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nas
regiões ampliadas. São aproximadamente 800 municípios consorciados, atendendo uma população aproximada de 17 milhões de
habitantes, conforme dados da
Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais. O secretário acrescenta que Minas são muitas, com
características de várias regiões
do país, incluindo suas endemias,
o que exige ações precisas para
esta diversidade.
Sobre os próximos passos para a saúde do país e de Minas Gerais, secretário e ministro têm
pensamentos similares. Para ambos, é preciso manter uma equipe
que tenha entrosamento e que
seja integral, capaz de ver todas
as facetas do problema e apresentar soluções. Eles reforçam
que, além do financiamento, é necessária uma gestão eficiente
com apoio de todos os componentes do setor de saúde, imprensa e população.

Saúde Suplementar
Dados do Instituto de Estudos
da Saúde Suplementar (Iess) mostram que os planos de saúde, entre
setembro de 2014 e setembro de
2018, perderam 2,9 milhões de
usuários. Em Minas Gerais foram
400 mil pessoas que migraram de
atendimento, segundo a Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), e agora buscam por postos
de saúde e hospitais públicos. Esse
cenário impactou no acesso e na
qualidade dos atendimentos da rede pública, sobrecarregado em todo o país.
Para o presidente da Unimed
BH, Samuel Flam, o possível aquecimento da economia a partir das
medidas propostas pelo novo Governo pode contribuir com a saúde pública, a medida que empresas
e população possam regressar aos
planos. “O aumento do número
de adesões está diretamente relacionado com o emprego formal
no país. A instabilidade econômica
nacional inviabilizou as atividades
e a retomada dos empregos terá
como consequência o aumento do
número de usuários, de volta ao
sistema de saúde suplementar.”
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SMP realiza
XVI Mineiro de Medicina Intensiva
A Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) promove de
seis a oito junho, em Belo Horizonte, o XVI Congresso Mineiro
de Medicina Intensiva. O tema
central é ‘Equipe: O Pilar do Cuidado Centrado no Paciente’. O
evento contempla ainda o IV
Congresso Mineiro de Nutrição
em Terapia Intensiva, a III Olimpíada Mineira de Simulação Abramede-Somiti, o II Congresso Mineiro de Psicologia Hospitalar,
Emergência e UTI e o I Congresso
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Mineiro de Enfermagem em Terapia Intensiva. Estarão reunidos
mais de mil profissionais intensivistas, dentre eles enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos intensivistas e emergencis-

tas, odontólogos e psicólogos, em
um espaço de discussão científica
que envolve o cuidado centrado
no paciente gravemente enfermo.
Mais informações: www.congressosomiti.com.br.

Pneumologistas realizam encontro em junho
Nos dias 27 a 29 de junho, no
Centro de Convenções e Eventos
da Associação Médica de Minas
Gerais (Cencon AMMG), em Belo
Horizonte, acontece o XV Congresso Mineiro de Pneumologia e
Cirurgia Torácica e V Congresso
Mineiro de Pneumologia Pediátrica. Promovido pela Sociedade Mi-

neira de Pneumologia e Cirurgia
Torácica (SMPCT), o encontro reúne grandes especialistas de todo o
estado e alguns convidados do Brasil em grandes palestras e discussões de casos. Palestrantes com larga experiência falam de doenças
respiratórias e distúrbios que acometem o pulmão, tanto em pa-

cientes adultos, quanto crianças.
Dentre os temas de destaque estão
asma, fibrose cística, fibrose pulmonar, câncer de pulmão, hipertensão pulmonar, pneumonias, tabagismo, sono e doença pulmonar
obstrutivo crônico. Mais informações: www.smpct.org.br/congresso2019.

Simpósio
A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) realiza, no Centro de
Convenções e Eventos da Associação Médica de Minas Gerais (Cencon AMMG), nos dias 22 e 23 de
março, o IV Simpósio de Atualizações em Doenças Respiratórias na
Infância e Adolescência. Voltado para pediatras, residentes, acadêmicos
de medicina e médicos interessados. O encontro tem como objetivo
oferecer atualização científica sobre
os vários assuntos relacionados ao
tema. Palestras com especialistas
com grande experiência abordam
problemas recorrentes desde o nascimento até antes da fase adulta.
Prevenção, diagnósticos e medicamentos novos, junto a discussões
de caso serão apresentados. Dentre
os principais temas a serem discutidos estão: tosse crônica, asma,
pneumonia e bronquiolite, muito
comum em ambas as fases. Mais informações: www.smp.org.br.
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ATUALIZAÇÃO
CGMO 2019 reúne grandes especialistas
O Centro de Convenções e Eventos da Associação Médica de Minas Gerais (Cencon
AMMG) sedia, dias 22 a
25 de maio, o XII Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia
(CGMO). Mesas redondas, conferências, cursos
de atualização, discussões interativas, apresentação e exposição de trabalhos fazem parte da programação. Dentre os principais temas estão, en-
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docrinologia ginecológica, contracepção, interrupção da gestação,
reprodução assistida, cirurgia mi-

nimamente invasiva, urgência obstétrica, doenças benignas e suas repercussões, envelhecimento saudável, dentre
outros. Já estão confirmadas as presenças dos especialistas Rossela Nappi
(Itália), Diogo Ayres de
Campos (Portugal), Enrique Gil Guevara (Peru),
Maria Fernanda Escobar
Vidarte (Colômbia) e Rogelio Cruz
Martinez (México). Mais informações: www.cmgo2019.com.br.

Minas sedia Jornada de Psiquiatria
A XX Jornada Mineira de Psiquiatria e Jornada ABP Sudeste de Psiquiatria, nos dias 20 a 22 de junho,
que será sediada no Centro de Convenções e Eventos da Associação
Médica de Minas Gerais (Cencon
AMMG), em Belo Horizonte, debaterá grandes temas ligados as mais

diversas doenças psiquiátricas. A novidade será o ‘Concurso AMP Jornalismo’, que premiará trabalhos jornalísticos produzidos no estado, veiculados em jornais, revistas, emissoras de rádio e de televisão com sede
em Minas e desmistificaram vários
aspectos que envolvem os transtor-

nos mentais. Serão realizados três
concursos exclusivos para os associados inscritos: Poesias, Contos e Fotografias, além do ‘Show dos Talentos
da Psiquiatria’, com médicos psiquiatrias em apresentações musicais, teatrais ou circenses. Mais informações:
www.psiquiatria 2019.com.br.

mações: (31) 3247 1616 ou www.minasinfecto.com.br.

da Sociedade Brasileira de Glaucoma, 23 a
25 de maio, São Paulo. Informações:
www.sbglaucoma.org.br. XXXIV Congresso
Pan-Americano de Oftalmologia, 25 a 28
de maio, Cancun, México. Informações:
www.paaocancun2019.com. X Congresso
Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, 29
de maio a 1º junho, Brasília, DF. Informações:
www.brascrs2019.com.br. XXII Congresso
da Sociedade Brasileira de Uveítes, 6 a 8 de
junho, Recife, PE. Informações: www.uveitesbrasil.com.br. 63º Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, 4 a 7 de setembro, Rio de
Janeiro. Informações: www.cbo2019.com.br.

Paulo. Informações: www.sbp.com.br. XIII
Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia, 29 de maio a 1º de junho, Costa do Sauípe. BA. 39º Congresso Brasileiro de Pediatria, 9 a 12 de outubro, Porto
Alegre, RS. Informações: www.spb.org.br.

VII Colpominas
em Belo Horizonte
Acontece em Belo Horizonte,
nos dias cinco e seis de abril, a VII
Colpominas – Jornada de Patologia
do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Tradicional evento em Minas, especialistas na área falam de
novidades em diagnóstico, prevenção e tratamento. Conferências, debates de casos e exposições de trabalhos com o que há de mais recente, não só no Brasil, como também no exterior, serão apresentados. Dentre os temas principais estão a síndrome gênito-urinária da
menopausa, vacinação em mulheres previamente expostas, vacinação em homens, infecção por HPV
em outros sítios, tratamentos clínico e cirúrgico das lesões HPV induzidas no trato anogenital, colposcopia, afecções benignas do trato genital inferior e neoplasias intraepiteliais cervicais e vulvares. Inscrições abertas. Mais informações:
www.colpominas.com.br.

AGENDA CIENTÍFICA
Acupuntura – I Congresso de Dor do Colégio
Médico Brasileiro de Acupuntura, 20 a 23
de novembro, Fortaleza, CE. Informações:
www.cba.org.br/eventos.
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, BH. Informações:
www.sbahq.org. 66º Congresso Brasileiro
de Anestesiologia, 13 a 16 de novembro,
Goiânia, GO. 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.
5º Congresso Brasileiro Multidisciplinar de
Acesso Vascular para Hemodiálise, 15 a 16
de março, São Paulo. Informações: (11) 3836
0593. 43º Congresso Brasileiro de Angiologia
e de Cirurgia Vascular, 8 a 12 de outubro, Recife, PE. Informações: (81) 99289 9875.
Cardiologia – XXIII Curso Presencial de Eletrocardiografia da SMC, 18 a 21 de março, BH.
42° Encontro Sul Mineiro de Cardiologia, 4 a
7 de abril, Poços de Caldas, MG. III Encontro
da Regional Campo das Vertentes, 26 e 27 de
abril, Barbacena, MG. I Encontro da Regional
Triângulo, 3 e 4 de maio, Uberlândia, MG. IX
Encontro da Regional Centro-Oeste, 17 e 18
de maio, Divinópolis, MG. 29º Congresso da
Sociedade Mineira de Cardiologia, 4 e 6 de julho, BH. I Encontro da Regional Leste/Nordeste, 23 e 24 de agosto, Teófilo Otoni, MG. I Encontro da Regional Norte, 27 e 28 de setembro, Montes Claros, MG. Informações: (31)
3274 6839. 74º Congresso Brasileiro de Cardiologia, 20 a 22 de setembro, Porto Alegra,
RS. Informações: www.cardiol.br. XVIII Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, 8
a 10 de agosto, Fortaleza, CE. Informações:
www.deic2019.com.br.
Cirurgia Cardiovascular – 46º Congresso da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardio-

vascular, 5 e 6 de abril, BH. Informações:
www.sbccv.org.br/46congresso.
Cirurgia da Mão – 39º Congresso Brasileiro de
Cirurgia da Mão, 1º a 3 de agosto, Gramado,
RS. Informações: ww.mao2019.com.br.
Cirurgia Geral – XXXIII Congresso Brasileiro
de Cirurgia, 1º a 4 de maio, Brasília, DF. Informações: www.congressocbc.com.br.
Cirurgia Plástica – Reuniões científicas do departamento de Cirurgia Plástica da AMMG.
Informações: (31) 3275 1488. 13º Simpósio
Mineiro de Intercorrências, 24 a 25 de maio,
Ouro Preto, MG. 2º Simpósio Mineiro de Cirurgia Pós Bariátrica, 20 a 30 de março, BH.
24ª Jornada Mineira de Cirurgia Plástica, 3 a
5 de outubro, BH. Informações: www.cirurgiaplastica.org.br/mg. 56º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, 13 a 16 de outubro,
Brasília, DF. Informações: www2.cirurgiaplastica.org.br/eventos/eventos-oficiais
Clínica Médica – Reuniões científicas do departamento de Clínica Médica da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. 5º Congresso
Brasileiro de Clínica Médica e o 5° Congresso
Internacional de Medicina de Urgência e Emergência, 2 a 5 de outubro, Florianópolis, SC.
Informações: www.clinicamedica2019.com.br.
Coloproctologia – Reuniões científicas do
departamento de Coloproctologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647 ou
www.smcprocto.com.br. IBD Day - Doenças
Inflamatórias Intestinais, 11 de maio, na sede da AMMG. Informações: (31) 3247 1638.
Gastro Vertentes, 24 e 25 de maio, Tiradentes, MG. Informações: (31) 3247 1647. 68º
Congresso Brasileiro de Coloproctologia,
18 a 21 de setembro, Fortaleza, CE. Informações: www.coloprocto2019.com.br. Gastrominas 2019 e 14º Workshop Internacional de Endoscopia Digestiva do IAGHC/UFMG, 29 a 31 de agosto, na sede da
AMMG. Informações: (31) 3247 1638 ou
www.sobedmg.org.br
Dermatologia – Reuniões científicas do departamento de Dermatologia da AMMG: 9 de
fevereiro. 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, Rio de Janeiro. Simpósio de Dermatologia Tropical da
SBD, 30 de maio a 1º de junho, 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. 74º
Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 11 a 14 de setembro, Rio de Janeiro. Informações: www.sbd.org.br. 4º Simpósio Internacional de Cabelos e Unhas da
SBD e 27º Jornada Sul Brasileira de Dermatologia, 31 de outubro a 2 de novembro, Gramado, RS. Informações: www.sbd.org.br.
Endocrinologia e Metabologia – Educação
médica continuada do departamento de Endocrinologia e Metabologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1605. Endo 2019, 23
a 26 de março, Los Angeles, EUA. Informações: www.endocrine.org/endo2019. 17º
Congresso da Associação Brasileira para o
Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, 18 a 20 de abril, São Paulo. Informações:
www.abeso2019.com.br. XX Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica,
15 a 18 de maio, Curitiba, PR. Informações:
www.congressobariatrica.com.br. XVII Congremem, 13 a 16 de novembro, na sede da
AMMG. Informações: (31) 3247 1605.

AMMG: 21 de março, 18 de abril, 27 de junho, 19 de setembro e 31 de outubro. Informações: (31) 3247 1638 ou www.gastromg.org.br. IBD Day - Doenças Inflamatórias Intestinais, 11 de maio, na sede da
AMMG. Gastro Vertentes, 24 e 25 de maio,
Tiradentes, MG. Gastrominas 2019 e 14º
Workshop Internacional de Endoscopia Digestiva do IAG-HC/UFMG, 29 a 31 de agosto,
na sede da AMMG. Jornada Sobed MG e
SGNMG, 27 e 29 de setembro, Ipatinga, MG.
Informações: (31) 3247 1638 ou www.sobedmg.org.br.
Geriatria e Gerontologia – Reuniões Científicas do departamento de Geriatria e Gerontologia da AMMG: 10 de abril, 15 de maio,
26 de junho, 18 de setembro, 23 de outubro
e 20 de novembro. Informações: (31) 3247
1613. III Fórum de Nutrição Geriátrica, 30
de março, BH. Informações: (31) 3247 1613.
X Congresso de Geriatria e Gerontologia de
Minas Gerais, 29 a 31 de agosto, BH. Informações: (31) 3247 1605.
Ginecologia e Obstetrícia – Reuniões Científicas
do departamento de Ginecologia e Obstetrícia
da AMMG. Informações: (31) 3222 6599 ou
www.sogimig.org.br. Encontro Mineiro de Ginecologistas e Obstetras (EMGO), 15 e 16 de
fevereiro, Uberlândia, MG. Informações: (31)
3222 6599 ou www.sogimig.org.br. VII Colpominas, 5 a 6 de abril, BH. Informações: (31)
3291 9899. XII Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia (CGMO), 22 a 25 de
maio, na sede da AMMG. Informações: (31)
3222 6599 ou www.sogimig.org.br.

Endoscopia Digestiva – Reuniões Científicas
do departamento de Endoscopia Digestiva
da AMMG: 4 de fevereiro, 11 de março, 1º
de abril, 6 de maio, 3 de junho, 2 de setembro, 7 de outubro, 4 de novembro e 2 de dezembro. Informações: (31) 3247 1638 ou
www.sobedmg.org.br. Gastro Vertentes, 24
e 25 de maio, Tiradentes, MG. IBD Day, 11
de maio, na sede da AMMG. Gastrominas
2019 e 14º Workshop Internacional de Endoscopia Digestiva do IAG-HC/UFMG, 29 a
31 de agosto, na sede da AMMG. Jornada
Sobed MG e SGNMG, 27 e 29 de setembro,
Ipatinga, MG. Informações: (31) 3247 1638
ou www.sobedmg.org.br. Semana do Aparelho Digestivo, 22 a 26 de novembro, Fortaleza, CE. Informações: www.sobed.org.br.

Homeopatia – Reuniões científicas do departamento de Homeopatia da AMMG. Informações: (31) 3446 0087 ou www.amhmg.org.

Gastroenterologia – Reuniões científicas do
departamento de Gastroenterologia da

Infectologia – Reuniões científicas do departamento de Infectologia da AMMG. Infor-

Hematologia – 1º Fórum sobre Disponibilidade de Acesso a medicação no Brasil, 15 de
fevereiro, São Paulo. 10° Brazilian Lymphoma Conference, 29 de março, São Paulo. Terapias Avançadas Células e Genes (TACG),
30 a 31 de agosto, São Paulo. Informações:
www.abhh.org.br.

Mastologia – Reuniões científicas do departamento de Mastologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1613. IV Jornada Mineira
de Mastologia, 31 de maio a 1º de junho,
BH. Informações: (31) 3247 1613. XXII
Congresso Brasileiro de Mastologia, 10 a
13 de abril, Rio de Janeiro. Informações:
www.mastologia2019.com.br.
Medicina de Emergência – II Congresso de
Emergência da Abramede, 26 a 28 de setembro, na sede da AMMG. Informações:
www.abramede.com.br. XVI Congresso Mineiro de Medicina Intensiva e III Olimpíada
Mineira de Simulação da Abramede-Somiti,
6 a 8 de junho, BH. Informações: www.congressosomiti.com.br.
Medicina do Exercício e do Esporte – Reuniões científicas mensais do departamento
de Medicina do Exercício e do Esporte da
AMMG. Informações: (31) 3247 1605.
Medicina do Trabalho – Reuniões científicas
mensais do departamento de Medicina do
Trabalho da AMMG. Informações: (31) 3247
1616. Conferência Internacional de Epidemiologia Ocupacional, 29 de abril a 2 de
maio, Wellington, Nova Zelândia. Informações: www.confer.nz/epicoh2019. 17º Congresso Nacional da Anamt, 15 a 18 de maio,
Brasília, DF. Informações: www.congressoanamt2019.com.br.
Nefrologia – Reuniões científicas mensais do departamento de Nefrologia da AMMG. Informações: (31) 3247 1616. 13º Congresso Mineiro
de Nefrologia, 23 a 25 de maio, 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 – 44º Congresso da Sociedade
Brasileira de Retina e Vítreo, 10 a 13 de abril,
Fortaleza, CE. Informações: www.retina2019.com.br. XVIII Simpósio Internacional

Ortopedia e Traumatologia – Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico, 9 a 11 de maio,
Curitiba, PR. Informações: traumaortopedico@oxfordeventos.com.br. 19º Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, 15 a 18 de maio, Florianópolis, SC.
Informações: congresso@abtpe.org.br.
Otorrinolaringologia – Reuniões científicas
do departamento de Otorrinolaringologia da
AMMG. Informações: (31) 3247 1647.
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. Simpósio de Doenças Respiratórias na Infância e Adolescência, 22 a 23 de
março, na sede da AMMG. Informações: (31)
3222 9861 ou www.smp.org.br. 15º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia em Pediatria, 10 a 13 de abril, Foz do Iguaçu, PR.
Informações: www.sbp.com.br. Fórum da
Academia Brasileira de Pediatria, 25 a 28 de
abril, na sede da AMMG. Informações:
www.sbp.org.br.15º Simpósio Brasileiro de
Vacinas, 15 a 18 de maio, Aracajú, SE. Informações: www.sbp.com.br/especiais/simposio-brasileiro-de-vacinas. 15º Congresso Brasileiro de Adolescência, 23 a 25 de maio, São

Pneumologia – Reuniões Científicas do departamento de Pneumologia da AMMG. Informações: (31) 3213 3197 ou www.smpct.org.br.
XIII Curso Nacional de Doenças Intersticiais,
22 a 23 de março, São Paulo. Informações:
eventos@sbpt.org.br. XV Congresso Mineiro
de Pneumologia e Cirurgia Torácica e V Congresso Mineiro de Pneumologia Pediátrica,
27 a 29 de junho, na sede da AMMG. 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 e Congresso Brasileiro
de DPOC, 14 a 16 de agosto, João Pessoa,
PB. Informações: eventos@sbpt.org.br.
Psiquiatria – Reuniões Científicas do departamento de Psiquiatria da AMMG. Informações: www.ampmg.org.br. XX Jornada Mineira de Psiquiatria e Jornada ABP Sudeste
de Psiquiatria, 20 a 22 de junho, na sede da
AMMG. Informações: (31) 3247 1650 ou
www.ampmg.org.br. XXXVII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 9 a 12 de outubro, 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, Quito, Equador. Informações: www.congreso-panlar.com. XI
Jornada Mineira de Reumatologia. 2 e 3 de
agosto, BH. Informações: (31) 3247 1613.
XXXVI Congresso Brasileiro de Reumatologia. 4 a 7 de setembro, Fortaleza, Ceará. Informações: www.reumatologia.org.br.
Tanatologia e Cuidados Paliativos – Reuniões
científicas do departamento de Tanatologia da

AMMG. Informações: (31) 3247 1616. Simpósio Sotamig, 12 a 14 de setembro, na sede
da AMMG. Informações: www.sotamig.com.br.
Urologia – Reuniões científicas do departamento de Urologia da AMMG: 27 de novembro. Informações: www.sbu-mg.org.br.
XXXVII Congresso Brasileiro de Urologia,
24 a 27 de agosto, Curitiba, PR. Informações: www.cbu2019.com.br.
Terapia Intensiva – Curso para residentes e especializando em medicina intensiva, todas as
terças-feiras, na AMMG. XVI Congresso Mineiro de Medicina Intensiva e III Olimpíada
Mineira de Simulação da Abramede-Somiti,
6 a 8 de junho, BH. Informações: www.congressosomiti.com.br. ACLS: 19 a 20 de janeiro, BH; 24 a 25 de janeiro, Caratinga, MG; 26
a 27 de janeiro, BH, Varginha e Guanhães,
MG; 2 a 3, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 16 a 17, Ipatinga, MG; 23 a 24 de fevereiro, BH; 23 e 24
de fevereiro, Montes Claros, MG; 9 a 10, 16
a 17 de março, BH; 23 a 24 de março, BH e
Juiz de Fora, MG; 30 a 31 de março, BH; 6 a
7, 13 a 14, 27 a 28 de abril, BH, 4 a 5, 11 a
12, 18 a 19, 25 a 26 de maio, 1º a 2, 8 a 9,
15 a 16, 22 a 23 de junho, BH. ATLS: 24 a 26
de janeiro, BH; 7 a 9 e 21 a 23 de fevereiro,
BH; 28 a 30 de março, BH; 25 a 27 de abril,
BH e 23 a 25 de maio, BH; 27 a 29 de junho,
29 a 30 de junho, BH. BLS: 26 de janeiro, 9
e 23 de fevereiro, 2 e 29 de março, 12 e 27
de abri, 11 e 31 de maio, 8, 27 e 29 e 28 de
junho, BH. PVMA: 22 a 23 e janeiro, 2 a 3 de
fevereiro, Rio Sul, MG; 13 a 14 de fevereiro,
BH. MAVIT: 1º, 8, 15, 22 de fevereiro, BH; 15,
16 e 29 de março, BH; 13, 24 e 25 de março,
BH; 10, 11, 24 e 25 de maio, BH. PVMC: 24
a 25 de janeiro; BH. TEFE: 26 de janeiro, Caratinga, MG. CMTI: 29 de janeiro, 19 de fevereiro, BH. SAVI: 30 a 31 de janeiro, 20 a 21
de fevereiro, BH. PICC: 1º de fevereiro, BH.
ECTE: 5 a 6 de fevereiro, 7 a 9 de março, BH.
TINP: 26 a 27 de fevereiro, BH. FCCS: 9 a 10
de fevereiro, Juiz de Fora, MG e 23 a 24 de
março, BH.
Videocirurgia – 16º Congresso de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, 30 de maio
a 1º de junho, Rio de Janeiro. www.sobracilrj.com.br/congresso.
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Brasil tem mais casos de sarampo

Clóvis Campos

O ortopedista
pediátrico
Francisco Nogueira
se depara
diariamente em
seu consultório
com acidentes com
crianças e
adolescentes

Detecção em dez minutos
Pesquisadores da Universidade de Queensland
desenvolveram um teste de dez minutos capaz de
detectar a presença de células cancerígenas em qualquer parte do corpo humano. Ele foi testado apenas
em animais e devem ser feitos grandes ensaios clínicos
no homem, antes de ser usado em pacientes em potencial. O resultado foi publicado no periódico científico Nature Communications, 4 de dezembro, após
identificarem que o câncer forma uma estrutura única
de DNA.

Proteína ligada ao Alzheimer
Cientistas do Instituto de Demência do Reino Unido descobriram que o acúmulo de proteína betaamiloide no cérebro relacionada ao desenvolvimento
do Alzheimer, pode se multiplicar de um cérebro para
o outro. Eles transplantaram em ratos tecidos cerebrais com placas da proteína retirados de cadáveres
humanos e as mesmas se propagaram. Não é claro
que a doença é transmissível. O estudo foi publicado,
em 13 de dezembro, na revista britânica Nature.

Refluxo atinge 51% dos brasileiros
Estudo realizado, recentemente, pela Federação
Brasileira de Gastroenterologia (FBG), descobriu que
o refluxo gastroesofágico atinge mais da metade dos
brasileiros a cada semana. A frequência é maior na
mulher, sendo que quase 40%, ou seja, quatro em cada dez, já tinham engravidado ou estavam grávidas.
Os sintomas são piores também em obesos, sedentários e fumantes, entre 36 e 47 anos. Pacientes costumam confundir o caso com má digestão, e 30% se
automedicam.

TDAH e sistema imunológico
Estudo recente conduzido por neurologistas e
psiquiatras da Faculdade de Medicina de Tanta, no
Egito, mostra que o desenvolvimento do Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) pode
estar associado a alterações do sistema imunológico,
mais especificamente a níveis elevados de uma molécula produzida pelo organismo: a interleucina-6 (IL6). O experimento envolveu 60 crianças com diagnóstico em TDAH e um outro mesmo número sem
a doença.
4 Acesse os artigos científicos pela Biblioteca Virtual
(BV AMMG): www.ammg.org.br ou informe-se pelo
telefone (31) 3247 1633.

Os acidentes representam a principal
causa de morte de crianças e adolescentes
de um a 14 anos no Brasil e a 3ª causa de
internação no Sistema Único de Saúde
(SUS), de acordo com o Ministério da Saúde
(MS). Segundo Marislaine Lumena de Mendonça, presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Mineira
de Pediatria (SMP), depois dos acidentes de
trânsito, causa líder de morte, é no ambiente
doméstico que acontece a maioria dos acidentes fatais com os menores de 15 anos,
seguido por afogamentos, asfixia, queimaduras, quedas e intoxicações. De 15 aos 19
anos prevalecem as causas violentas. As quedas são responsáveis por quase metade das
internações por trauma no SUS, seguido pelas queimaduras, acidentes de trânsito e intoxicações. Muitos pacientes evoluem com
sequelas temporárias ou permanentes, com
enorme perda da qualidade de vida e incalculável custo emocional e financeiro.
Para Francisco Nogueira, membro da
Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot) e da diretoria da Sociedade
Brasileira de Ortopedia Pediátrica, (Sbop),
a responsabilidade pela integridade física
e emocional das crianças é primariamente
dos pais. “Não é correto transferi-la à criança. São os pais que têm por obrigação ensinar as noções de segurança aos filhos.”
De acordo com Lumena, o pediatra encontra-se numa posição privilegiada na promoção da segurança das crianças e adolescentes junto às famílias, que veem nele
a primeira fonte de informação sobre prevenção. Ele deve incorporar no seu cotidiano de trabalho orientações de promoção
de segurança.
O endoscopista, Paulo Bittencourt, presidente da Comissão de Centros de Treina-
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Segurança de crianças e
adolescentes em xeque

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)
informou em dezembro de 2018, que há um aumento significativo de casos de sarampo nas Américas,
especialmente na Venezuela e no Brasil, com mais
casos confirmados da doença. Do início de 2018 até
o dia 30 de novembro, foram notificados 16.766 casos confirmados nas Américas, mais que o dobro dos
8.091 registrados até outubro. O Brasil responde pela
maior parte dos casos confirmados, 9.898, contra
2.192 do mês anterior.
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mentos em Endoscopia da Sociedade Brasileira de Endoscopia (Sobed) e membro
da Comissão de Eventos Científicos do Interior da Sociedade Brasileira de Endoscopia – Regional Minas Gerais (Sobed-MG),
conta que os principais casos atendidos nas
urgências são de ingestão de produtos de
limpeza domésticas, tendo um aumento
de casos no período de férias escolares.
Bittencourt explica que, a maioria desses produtos no Brasil é vendida sem tampas de segurança e, alguns, mesmo tendo
escrito no rótulo o risco de ingestão não
protegem as crianças menores. “Projetos
com o controle na comercialização dos
produtos e obrigatoriedade do uso de tampas de segurança, no Brasil, já foram propostos, mas nunca avaliados ou discutidos
pelos nossos deputados”, informa.
Outro grave problema fica por conta
das lesões do globo ocular na infância, que
aumentam nas férias e correspondem a
considerável parcela dos casos de cegueira
infantil no Brasil, de acordo com o presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, Luiz Carlos Molinari. “O trauma ocular é uma causa elevada de internações em
hospitais pediátricos. Constitui grave problema de saúde pública pela morbidade
na população pediátrica.”
Para entender um pouco melhor desse universo, o livro ‘Crianças e Adolescentes em Segurança’, da Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP), traz em linguagem simples e direta orientações de prevenção de
acidentes e violências. Já a obra, ‘Fraturas
em Crianças e Adolescentes’, lançado em
novembro último pelos médicos Francisco Nogueira, Forlin e Chang, sob a tutela
da Sbot, tem como objetivo auxiliar no
diagnóstico e conduta do especialista,
ambos da editora Manole.

Publicadas Diretrizes
dos CP’s no SUS
O Ministério da Saúde (MS)
publicou, no dia 23 de novembro, a Resolução de nº 41, que
normatiza a oferta de Cuidados
Paliativos (CP’s) como parte dos
cuidados continuados inseridos
no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), já oferecidos pelo
mesmo.
Para a presidente da Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais (Sotamig), Sarah Ananda, a possibilidade da atuação em rede e de
forma integrada sem dúvida é
um grande passo. “Garante a
continuidade do cuidado no hospital, ambulatório e domicílio, o
que é fundamental para provermos aos pacientes e seus familiares um atendimento de qualidade que, compreende desde um
adequado controle de sintomas
até o estabelecimento de uma
comunicação assertiva para que
o tratamento a ser proposto esteja alinhado
com os valores e preferências do paciente.”
De acordo com o vice-presidente da Associação Nacional de Cuidados Paliativos
(ANCP), André Junqueira, os profissionais estão começando a incorporar os conceitos e
aplicá-los na prática. Ele explica que a implementação dos CP’s depende não só da parte
teórica, mas também de uma política de capacitação e de remuneração de equipes.
A paliativista Sarah Ananda acredita também que o grande desafio é aumentar o número de profissionais capacitados em CP’s,
sobretudo, em relação aos cuidados de fim
de vida, quando a maior parte dos pacientes
com doenças graves, progressivas e terminais
são encaminhados para unidades de terapia
intensiva e submetidos a diversos procedimentos invasivos que, não apenas são incapazes de reverter o quadro clínico como promovem grande sofrimento ao doente e sua
família, prolongando a sobrevivência sem
qualquer qualidade.
Para a paliativista, secretária da Sotamig
e coordenadora do Programa Cuidar de Cuidados Paliativos e Atenção Domiciliar, do
Hospital Infantil João Paulo II, Carolina de
Araújo Affonseca, a comunicação é um ponto
muito forte. Ela explica que no hospital, exclusivamente de atendimento pediátrico, o
cuidado domiciliar existe desde 2000, mas
que somente em 2014 foi implantado os CP’s,
acontecendo assim, uma integração. “Cerca
de 50% dos leitos da UTI eram ocupados por
pacientes em cuidados paliativos e, hoje, esse
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A presidente da Sotamig,
Sarah Ananda, reforça a
importância de um cuidado
integrado dentro dos CP’s

cuidado foi transferido para uma unidade específica ou para o domicílio, permitindo a
otimização no uso dos leitos da terapia intensiva.” A médica explica que, entender em
cada família, independente do diagnóstico,
quais são os valores e trabalhar dentro disso,
é fundamental par o estabelecimento do plano de cuidados.
No Hospital Risoleta Tolentino Neves, na
região metropolitana de Belo Horizonte, começou em 2009, um projeto piloto de inserção dos CP’s. Com o crescimento da equipe
e consolidação do trabalho, em 2015, foi inaugurada a primeira unidade de CP’s de BH, inicialmente com seis leitos próprios, considerado um indicador de qualidade pela Agência
Nacional de Saúde. Com resultados cada vez
mais consistentes, em 2017, foi ampliado para
16 leitos de CP’s. Atualmente, a equipe recebe
uma média de 55 interconsultas ao mês e,
nesses dez anos, foram atendidas em torno
de 3.000 pacientes e familiares”, explica a vice-presidente da Sotamig e paliativista do hospital, Daniela Charnizon.
Para Charnizon, médicos e profissionais
de saúde, ainda têm uma formação muito
centrada na cura das doenças. “Quando lidamos com o cuidado integral e nas diversas
dimensões do ser humano, sempre há algo
a ser feito mesmo que não tenhamos um tratamento específico. Essa é a nossa grande
missão, aliviar o sofrimento de pessoas com
doenças ameaçadoras da vida.” Saiba mais
sobre o panorama dos CP’s no Brasil: www.paliativo.org.br.

O Jornal da AMMG publica sugestões
de artigos médicos avaliados pelo Conselho
Científico da entidade. Nesta edição, o geriatra
Marco Túlio Gualberto Cintra comenta o artigo
sobre Prevenção de Fraturas com Zoledronato
em Mulheres Idosas com Osteopenia.
Reid IR. Horne AM. Mihov B. Stewart A.
Garratt E. Wiessing KR. et al. Fracture
Prevention with Zoledronate in Older Women with Osteopenia. N Engl J Med. 2018
oct 1.
A osteoporose, definida por meio de densitometria com T score menor que -2,5 desvio-padrão, é frequente e temida em idosos,
pode resultar em fraturas, declínio funcional,
institucionalização e óbitos. A classe dos bisfosfonatos é o principal fármaco prescrito.
Uma parte significativa de fraturas ocorre em
pacientes com osteopenia (T score entre – 2,5
e - 1,0 desvios-padrão), todavia, não há evidência da efetividade dos bisfosfonatos nestes
casos. Reid I.R e cols (2018) conduziram um
estudo clínico duplo-cego na Nova Zelândia,
com seguimento por seis anos, com 2000 mulheres acima de 65 anos com osteopenia em
quadril, para avaliar a efetividade do ácido zoledrônico. O ácido zoledrônico é um bisfosfonato venoso com duração prolongada do
efeito. O tempo entre cada dose administrada
da medicação foi 18 meses. Não ocorreu suplementação de cálcio, mas os pacientes foram orientados a consumir 1 grama ao dia de
cálcio elemento. O desfecho primário avaliado
foi o tempo para a primeira fratura de fragilidade. Metade dos idosos foram submetidos
a administração de placebo (solução salina)
e a outra metade a administração endovenosa
de ácido zoledrônico. O principal resultado
reportado foi a redução de 37% nas fraturas
de fragilidade [RR 0,63 (IC95% 0,50 – 0,79),
valor p <0,001]. O número necessário ao tratamento (NNT) foi 15, ou seja, 15 mulheres
com osteopenia necessitam ser tratadas para
uma fratura de fragilidade em uma das pacientes. Não ocorreu aumento significativo de
reações adversas, incluindo a fibrilação atrial
e a osteonecrose de mandíbula. Conclui-se
que a administração de ácido zoledrônico no
referido estudo reduziu as fraturas de fragilidade vertebrais e não vertebrais em pacientes
com osteopenia de quadril. O estudo necessita
ser replicado, preferencialmente em diferentes
populações, para confirmação dos resultados
encontrados, mas abre uma janela de oportunidade de abordagem da osteopenia.
4 O trabalho mencionado pode ser encontrado
na Biblioteca Virtual (BV AMMG). Acesse
www.ammg.org.br ou informe-se pelo
telefone (31) 3247 1633.
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MINAS

Filiadas darão continuidade às ações de 2018
Atualização científica, eventos sociais, ampliação de benefícios para os médicos e melhorias nas sedes das filiadas da Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG) marcaram as atividades de 2018. Para 2019, a proposta é de continuidade e ampliação das atividades, em todas
as regiões de Minas.
A Associação Médica de Barbacena
(Amba) teve seu prédio totalmente reformado
e a reinauguração aconteceu dia 29 de novembro. “Agora temos novamente um lugar para
encontros sociais, culturais e científicos. Classe
médica e comunidade barbacenense merecem
que esse espaço moderno seja muito bem utilizado”, disse o presidente da entidade, Arinos
Duarte Filho. Ações solidárias e de aproximação
com a população, como o ‘Cinema em Debate’,
também ocorreram. Junto à classe médica, a
Associação manifestou seu apoio à categoria e
às unidades hospitalares locais, mediante os desafios do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Associação Médica de Ituiutaba
realizou palestras e a ‘Caminhada da Saúde
2018’, os participantes lotaram a avenida e doaram alimentos para obra beneficente. Houve
aferição de pressão arterial e academias animaram a atração.
A Associação Médica de João Monlevade (AMJM) finalizou 2018 abraçando a 3ª
Campanha Natal Sem Fome, com o alerta: Quem
tem fome, tem pressa, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e os amigos
da cidade de Afuá, no Pará. Os fundos foram revertidos em cestas de alimentos para a população que vive em situação de pobreza extrema.
O informativo da AMJM chegou a sua quarta
edição e a instituição comemorou o sucesso de
sua XXX Jornada Médica. Para a presidente, Anna
Beatriz Dutra Valente Costa, atividades científicas
são fundamentais para o aperfeiçoamento profissional e devem ser constantes.
As ações em Varginha também se estendem
até a população por meio das campanhas das
sociedades de especialidades. “Colocamos um
novo letreiro na fachada do prédio, mais moderno e com lâmpadas que permitem colorir
o edifício de acordo com o tema da Saúde, como fizemos com o ‘Novembro Azul’”, conta o
presidente da Associação Médica de Var-

Arquivo AMI

Associação Médica de Ituiutaba promoveu a ‘Caminhada da Saúde’ com participação ativa da população local

ginha (AMV) Adrian Nogueira Bueno. Ele
acrescenta que a diretoria continuará realizando
happy hours, que agregam associados e familiares durante os eventos. “Vamos investir em
mais reuniões e palestras para o aprimoramento
da classe médica e iniciar as obras para a instalação de um elevador para o segundo andar do
prédio, garantindo acessibilidade aos médicos
e visitantes da Associação.”
Em Pouso Alegre, a defesa profissional ganhou reforço por meio da assessoria jurídica
contratada. O projeto arquitetônico da nova
sede foi concluído em 2018 e este ano as obras
terão início. “Almejamos contar com a Delegacia Regional do Conselho Regional de Medicina,
auditório para palestras e cursos e uma grande
área destinada a eventos”, exalta o presidente
da Associação Médica de Pouso Alegre
(Ampa), Rogério Mendes Grande.
Segundo o presidente da Associação Médica de Sete Lagoas, Felipe Drummond Tanos Lopes, o destaque do segundo semestre de
2018 foi o 4° Simpósio de Emergências Médicas, que aconteceu dias 25 e 26 de outubro. O
encontro contou com programação para atualização científica e troca de experiências, além
do apoio de empresas que trouxeram novidades do mercado. Também reuniram médicos e
equipe multiprofissional, a 2ª Jornada de Cuidados Paliativos e a 2ª Jornada de Pediatria, dia
27 de outubro. “Este ano, continuaremos com

as nossas aulas de educação continuada e o
Simpósio anual”, reforça Lopes.
AMMG garante participação
O diretor de assuntos do interior da AMMG,
Paulo Roberto Repsold, afirma que a exemplo
do que aconteceu em 2018, a Associação estará
presente nas atividades desenvolvidas por suas
filiadas, como reuniões da Urezoma e Jornadas,
assim como será mantido o Encontro das Filiadas. “Nossa entidade tem um olhar para todos
os médicos do estado e compartilhamos dos
mesmos anseios e dificuldades de nossas filiadas
para manutenção e desenvolvimento do associativismo.” Ele lembra de que a Biblioteca Virtual da AMMG também esteve presente nas filiadas de Carangola, Cataguases, Patos de Minas
e João Monlevade para divulgação do serviço.
Para a presidente da AMMG, Maria Inês de
Miranda Lima, no dia a dia é importante o uso
da tecnologia na redução da distância entre os
profissionais em suas diversas especialidades,
independente da região onde estejam. “A transmissão online das reuniões multidisciplinares,
o grupo de WhatsApp, as aulas do AMMG Reviews e o próprio Workplace foram criados para nos aproximar e estaremos sempre dispostos
a ampliar esta interação, envolvendo também
os futuros médicos, hoje presentes nas várias
escolas de medicina do nosso estado.”
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Academia termina 2018 com saldo positivo
Clóvis Campos

Academia recebeu novos integrantes titulares e honorários e comemorou um ano de grande produção científica

médico mineiro”, declarou Ferreira. A AMM ainda prestou homenagens póstumas a acadêmicos
e comemorou o Centenário de nascimento, em
memória, do 1º ocupante da cadeira 68 – Acadêmico João Henrique de Freitas Filho.
Publicações
O acadêmico e orador da AMM, Geraldo Magela Gomes da Cruz, lançou o livro ‘Câncer no
reto: meu paciente e eu’, que aborda a luta contra
o câncer, do ponto de vista médico, literário, psi-
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CULTURA

ACADEMIA
A Academia Mineira de Medicina (AMM)
teve um ano bastante produtivo. Semanalmente, os acadêmicos participaram de reuniões administrativas e científicas, assembleias, palestras,
homenagens e solenidades de posse.
“Em um ritmo de trabalho alucinante, a
Academia cumpriu o seu papel de forma bastante profissional e daremos continuidade aos
trabalhos neste ano que se inicia”, afirma o presidente da entidade, o psiquiatra José Raimundo da Silva Lippi.
Foram 14 palestras, com temas que trataram
de asma, febre amarela, doenças hematológicas,
catarata, depressão e luto, mitos da alimentação,
sequelas, inteligência artificial, histórias da histerectomia, psiquiatria mineira, diagnóstico por
meio de DNA e cirurgia robótica, dentre outros.
Em 2018, a Academia recebeu novos membros titulares: Walter dos Reis Caixeta Braga,
Eliane Dias Gontijo, Marco Aurélio Romano Silva, Paulo Kleber Avelar Araújo, Saulo Cavalcanti
da Silva, Luiz Fernando Fonseca, Sinara Leite, Ciro
José Buldrini Filogonio e Guilherme Santiago
Mendes. Os médicos Newton Kara José e Carlos
Eduardo Ferreira tomaram posse como membros honorários da AMM. “Nossa arcádia conta
com notável acervo de conquistas científicas,
culturais e históricas, tendo se transformado no
maior repositório da cultura e do pensamento
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cológico e filosófico. A obra foi patrocinada pela
Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma)
e os direitos autorais passados à Academia.
Outro livro de destaque é de autoria do acadêmico José de Souza Andrade Filho. ‘Analogias
no Ensino Médico’ baseou-se na pesquisa de termos analógicos, oriundos de consultas e conversas científicas e informais. São termos que são utilizados para se referir às funções de órgãos, doenças, sintomas, sinais e achados laboratoriais abordados no ensino e pela medicina. Mais informações sobre as obras e a AMM: (31) 3273 3287.

‘Otto Cirne’ abriga
a mostra ‘Arterial’
Durante os meses de dezembro e
janeiro, o Espaço
Cultural Otto Cirne
abriga a mostra ‘Arterial’. Os artistas
plásticos Ana Carolina Andreazzi, Christiana Quady, Conrado Almada, Fernando Fonseca, Fernando Medeiros, Gud
Assis, Lohuama Lisboa, Marcelo Miranda e Silva e Mariana
Laranjo estampam
em telas o aspecto
humano da patologia clínica. A exposição marca os 60
anos do Laboratório
Geraldo Lustosa.
De acordo com
a presidente do conselho administrativo
do Laboratório, Eliane Lustosa, ao comemorar seis décadas
em 2018, a ideia foi presentear Belo Horizonte com um trabalho onde ciência e arte
se encontrassem, e que despertasse nas pessoas uma nova visão sobre a medicina laboratorial: “Com abordagem simples, ‘Arterial’
leva os visitantes ao universo das células e de
suas estruturas, a partir de um olhar artístico,
educativo e humanista”, explica.
Todos mineiros, os participantes foram
selecionados por um edital e separados em
duas categorias: Profissional (artistas com reconhecimento público comprovado a partir
de currículo, notas e matérias jornalísticas
sobre projetos e exposições já realizadas); e
Livre (para artistas não profissionais, iniciantes
ou que nunca realizaram uma exposição e
que utilizam da arte como manifestação livre
e complementar). Como desafio, precisaram
criar algo lúdico a partir do sangue, principal
material biológico utilizado na análise clínica.
Uma comissão julgadora multidisciplinar,
designada pelo Laboratório Lustosa, constituída por quatro profissionais das áreas de
biologia, medicina e artes, escolheu os artistas
que seriam premiados. Os profissionais selecionados receberam uma premiação em dinheiro pelo trabalho desenvolvido. A exposição começou em julho, com uma instalação
aberta ao público no Museu Inimá de Paula,
no Centro de Belo Horizonte, com visitação
de cerca de 2.600 pessoas. Passou também
pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas
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Médica do trabalho
Gerenciando para o
aprendizado
John Shook (Lean Enterprise
Institute)

“Este livro mostra, através de um diálogo entre o
gerente e um membro da
equipe, a forma de gerenciamento Lean. Para a resolução de um problema é utilizado o A3, um processo
que facilita a forma de abordagem e estabelece contramedidas mais eficazes.”

Ana Alice Vieira
Barbosa
Oncologista
Toda luz que não
podemos ver
Anthony Doerr (Intrínseca)

Gerais (FCMMG) e pelo Hospital Lifecenter,
em Belo Horizonte. Outros locais na capital
mineira receberão as peças até o mês de junho de 2019.
Ao final do circuito itinerante, as obras
da exposição ‘Arterial’ serão comercializadas
em um leilão beneficente. 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.

“A obra é um romance
que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. É
muito atual, quando pensamos que uma guerra
acontece todo dia na vida
de pessoas próximas e a
solidariedade, o amor, e a
compaixão podem mudar
essas vidas. Vale a pena a
leitura.”

Pablo Seiji
Estudante de medicina
Churchill: uma vida
Martin Gilbert (Editora Leya)

‘Paisagens’
O artista plástico Mario Teixeira apresentou 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 desconstruir, 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.

“O livro nos leva pelos
principais fatos da história do
mundo moderno, desde as
guerras coloniais inglesas até
a Segunda Guerra Mundial, intrinsicamente
ligados à fascinante
vida do estadista
que influenciou
toda a geopolítica atual.”
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‘Dezembro Laranja’ aborda câncer da pele
Clóvis Campos

Durante toda a manhã do dia 24
de novembro, no Mercado Central de Belo Horizonte, a Sociedade Mineira de Cardiologia
(SMC) realizou campanha em
prol do ‘Dia Mundial do Diabetes’, celebrado no dia 14 do mesmo mês. Especialistas e estudantes de medicina ofereceram
à comunidade aferição da pressão arterial, glicosecapilar, orientações com médicos, e distribuição de material educativo. De
acordo com o coordenador da
atividade, o cardiologista Eustáquio Guerino, 248 pessoas foram alcançadas. O evento contou com o apoio da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG)
e parceria da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e Sociedade dos Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (Sammg).

O ‘Dezembro Laranja’ proporciona à população a oportunidade de avaliar
lesões que podem se tornar câncer de pele

coordenação da dermatologista
Gláucia Vianna, foram atendidas
515 pessoas, com 58 pacientes
submetidos à cirurgia. Já o HC,
com a coordenação da dermatologista Luciana Cônsoli, foi responsável por 421 atendimentos e 83
biópsias. A coordenação do ‘Dezembro Laranja’ no estado ficou
sob a responsabilidade da vice-pre-

sidente da SBD MG, Maria Luiza
Pires de Freitas.
Para continuar a chamar a
atenção das pessoas sobre a importância da prevenção da doença, a Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG) iluminou sua sede
na cor laranja durante todo o mês
de dezembro. Mais informações:
(31) 3247 1627.

Mônica Santiago

A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Minas Gerais
(SBD MG) abriu o mês de dezembro com atendimento e orientações à comunidade no dia 1º.
Com objetivo de conscientizar a
população sobre o câncer da pele,
foram montados 130 postos de
atendimento em quase todos os
estados brasileiros. Exames preventivos, cirurgias, encaminhamento para tratamento e palestras
educativas foram realizados de 9h
às 15h. Além de Belo Horizonte,
os municípios de Alfenas, Barbacena, Curvelo, Divinópolis, Itajubá,
Juiz de Fora, Montes Claros, Patos
de Minas, Uberaba, Uberlândia e
Viçosa contaram com especialistas em 14 unidades.
Na capital mineira, o início da
Campanha Nacional de Prevenção
do Câncer da Pele, primeira ação
do ‘Dezembro Laranja’, foi no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais (HC UFMG) e na
Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte. Na Santa Casa, sob
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