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WWW.PRECAVER.COM.BR
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Tempos melhores virão!

M

ais uma vez e, com muita alegria, sou chamado falar com meus colegas
médicos através do Jornal do Médico.
Vivemos tempos difíceis, não apenas para a Classe Médica, mas para
toda a população brasileira. O país mergulhado em uma interminável crise política e
financeira, que corroem a capacidade de investimentos públicos e privados, travando
a nossa, já combalida economia.O estado totalmente quebrado, não cumpre há muito
suas obrigações e a falta dos repasses constitucionais deixaram as prefeituras ainda
mais sem capacidade de cumprir o mínimo.
Mais um a vez a saúde é a maior vítima. Estamos à beira de um colapso no
atendimento da saúde pública, e nossa prefeitura, para tentar sobreviver, diga-se de
passagem, já começou a reduzir os honorários de atendimento, e não afasta de todo,
a possibilidade de comprometimento grave dos serviços hospitalares.
Somos atualmente cerca de 800 médicos lutando para manter atendimento digno e
humano à população de Valadares e região. Mas é necessária e urgente a regularização
dos repasses do Estado, sob risco da nossa gente, especialmente os mais carentes,
pagarem com o luto esta conta que não é sua!
Mas como dito antes, vivemos tempos difíceis, e “tempos difíceis fazem homens
fortes”, e tenho convicção de que vamos, com a força do nosso povo, recolocar este
país nos trilhos. Com a iminente reforma da previdência e tributária, bem como uma
agenda mais liberal para a economia, vamos voltar a gerar emprego e renda, desta
vez de forma sustentável e duradoura.
Creio em tempos melhores também para a saúde, mas temos que brigar muito
pela aprovação da carreira de médico do estado, maior controle na formação do
médico, exigindo qualidade nas escolas médicas, investimento público e privado na
estruturação da saúde pública e financiamento adequado para o SUS.
Eu acredito!
Tempos melhores virão!
Apreciem mais esta edição do Jornal do Médico, que está reformulado, revigorado,
para melhor informar a classe médica.
Muito obrigado!
Grande abraço a todos e Boa Leitura!

Diagramação:
Finotrato Design

Editora responsável:
Ana Paula Teixeira
Jornalista e Assessora de Comunicação
(Registro Profissional): MG 0013923

Av. Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 41
Centro, Gov. Valadares/MG
Tel: (33) 3203-8997

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade
de seus autores e não refl etem necessariamente a
opinião da Associação Médica de GV, bem como do
corpo editorial do Jornal do Médico.

Contato Comercial: (33) 99956-4344
jornaldomedicogv@gmail.com
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Concerto de Jazz se apresenta
à Classe Médica

No dia 25, o fundador do Legião Urbana, KaduLamback, não poupou o público com Jazz e Blues de primeira qualidade.

Já no dia 26, a cantora e compositora TarynSzpilman impressionou a plateia, juntamente com o guitarrista João Gaspar.

Rosimara Moraes Bonfim
Cirurgiã Plástica e membro Titular SBCP
Diretora de Assuntos Profissionais AMGV

A

Internet, redes sociais
e medicina

s tecnologias trazem agilidade e maior acesso a
comunicação entre todos. Mas, até que ponto uma
consulta via telemedicina ou postar antes e depois
nas redes sociais são bons para o médico e para o paciente?

As novidades demoram a ser analisadas e videmos isso
atualmente. Consultar um médico na frente de um computador,
sem contato físico, pode ser rápido, mas também incompleto.
Exames de imagem e traçados de eletrocardiograma transmitidos
podem ser mais fáceis de interpretar do que avaliar uma
adolescente que já menstrua e se encontra queixando de
dor abdominal á direita sem poder examinar diretamente o
abdome. Operar ou não operar? Esta decisão pode significar até
uma evolução para sepse com óbito no seu pior cenário. E se
acontecer, é responsabilidade do médico via remota ouda falta
de informação fornecida pelo paciente? São questionamentos
pertinentes e que á luz do que sabemos hoje o médico é o
responsável, por julgar ser suficiente esta avaliação. Quem
arquiva estes dados e regulamenta os protocolos de atendimento?

sempre podemos ter complicações ou intercorrências? Se houver
imagens de complicações, há segurança jurídica para o médico?
Quem garante que não se utilizou o famoso Photoshop nas
fotos? Vemos fotos que melhoram ou pioram os resultados,
mudando apenas a posição da luz.
O universo da internet e redes sociais, vastamente acessível,
ainda carece de uma melhor regulamentação destes e outros
questionamentos. A maior responsabilidade ética e legal ainda recai
sobre o médico, portanto ainda há um caminho longo a percorrer
neste sentido. Telemedicina ampla apesar de desejável, precisa
de respostas a estas perguntas. Apenas uma reflexão nossa....

As imagens de sucesso em procedimentos na rede social
significariam então que todosteriam o resultado daquela forma?
Podemos ter a certeza que lerão eventuais alertas de que
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CAPA

Sogileste divulga XII Congresso
de Ginecologia e Obstetrícia

A

Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Leste
(Sogileste) realizará nos dias 12 e 13 de Setembro
próximos, o seu XIICongresso de Ginecologia e
Obstetrícia. Serão palestrantes convidados das cidades de São
Paulo e Belo Horizonte,os quais farão uma explanação atualizada
sobre diversos temas como terapia hormonal,medicina
fetal,perdas gestacionais de repetição,tromboembolismo na
mulher,sexologia e outros.

De acordo com Dr. Lindolfo Henrique S. Martins, o evento
acontecerá na Casa do Médico _Edifício La Vitta_ e será destinado
a profissionais da área da saúde,incluindo acadêmicos de
medicina e residentes na área. As vagas são limitadas.
O evento acontece com o apoio da Sogimig (Associação de
Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais), “Nós por Elas”.

*INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail:
sogileste@gmail.com ou pelos contatos:
Mateus (33) 99809-6293
Skarlath (33) 99116-8345
Carla (22) 99717-6050
Thainá (32) 98826-5543
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*VALORES PARA
PARTICIPAÇÃO

R$ 100
• Acadêmicos e residentes:
• Médicos: R$ 250
300
• Demais profissionais: R$
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A humanização dos
ambientes de saúde
A arquiteta Ana Dutra explica que agregar valor a um determinado espaço é uma forma eficaz de atrair
novos clientes para o profissional que ali atua

A

o desdobrar-se em múltiplas especialidades, a
medicina não deve considerar menos importante
um fator fundamental: produzir bem-estar através
de um atendimento humanizado, oferecendo um ambiente
comprometido com o conforto e com o qual o paciente crie
uma identidade. É o que defende a arquiteta e urbanista Ana
Dutra, que há mais de 15 anos atua no ramo.
Fazendo menção a uma memória recente, Ana Dutra lembra
que os ambientes de saúde sempre se caracterizaram por uma
certa frieza no quesito aconchego. “Normalmente, além dos
equipamentos básicos, o ambiente se resumia numa simples mesa
de atendimento com uma maca para o paciente, prevalecendo
quase sempre a cor branca. Aos poucos alguns ambientes de
saúde foram incrementando seus espaços, compondo-os com
uma estante de livros ou porta-retratos, por exemplo”, recorda.
“Hoje, porém, as pessoas estão cada dia mais visuais e fazem
questão de mostrar que estão sendo atendidas por uma clínica
ou consultório que se destaca pela qualidade e pelo bem-estar
que oferecem; prova disso é que quando o paciente se sente
bem em um lugar, ele posta e marca aquele consultório nas
redes sociais”, enfatiza a arquiteta.
Ana explica que, atualmente, duas tendências da arquitetura
estão sendo difundidas como ferramentas que unem o cliente
ao profissional: o “ambience”, que é a criação de espaços que
podem servir de cenários dentro de um ambiente; e o “espaço
instagramável”, ambiente bem decorado e com a identificação da
logomarca do profissional, que desperta nas pessoas o desejo
de fotografar e compartilhar nas suas Redes Sociais, sendo o
Instagram, a principal delas.
CUSTO-BENEFÍCIO
Aliado à publicidade, o trabalho de psicologia ambiental,
aplicado ao projeto de interiores, aumenta o retorno financeiro de
um cliente, segundo a visão da arquiteta Ana Dutra. “No entanto,
embora cada profissional tenha sua própria maneira de atuar,
gosto de gerar um estudo de viabilidade sobre as necessidades
que cada especialidade requer, dentro das regras da Vigilância
Sanitária. Então, jogo essas informações em 3D para os devidos
ajustes e analiso o espaço que o cliente dispõe para, então, partir
para a execução: compor o ambiente, criando laços entre este
profissional e seu público, compatibilizando custos e benefícios,
conforme a viabilidade de cada um”, detalhou.
Ana ressalta que o trabalho de harmonização e ambientação
é capaz de construir uma memória afetiva onde a pessoa sentese segura. “O tamanho do espaço não interfere; mas entenda
que um médico normalmente passa mais tempo no trabalho do
que em casa. Então ele precisa estar bem para produzir melhor;
sua sala precisa ter sua personalidade para que o paciente
se identifique com ele”, garante.“Em alguns casos, basta uma
repaginada, trocando a iluminação ou mudando a cor da parede,
para fazer toda a diferença no ambiente”, finaliza.
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Clínica de Fisioterapia
“Articular”- antes de
depois do trabalho de
repaginação do ambiente, suavizando-o

Consultório de Psicologia – “Antes o ambiente era mais impessoal, não tinha o
ar de acolhimento que tem agora.Depois do projeto percebi um nítido impacto,
tanto em mim como no cliente que, com a inclusão de cores e poltronas, sentiu
total diferença”. (Alessandra Gomes, psicóloga)

Consultório Daniella Prado – foto do projeto e do
local atualmente, após a
execução do trabalho da
arquiteta

Rua Dom Pedro II, 541, sala 601 - Ed. Castor Amaral
Centro - 33 3203-7550 / 9 9989-2905
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Valadares ganha “Galeria
NATUZZI” na
O nome do conforto desde 1959 chega agora em solo valadarense: líder mundial no setor
mobiliário, o sofá Natuzzi Editions lidera a preferência daqueles consumidores que prezam
pela qualidade na hora da compra.

Cada modelo é produzido nas fábricas da empresa no mundo inteiro, em conformidade com as leis de cada país.

A

cada dia os benefícios oferecidos pela prática da
decoração e organização de ambientes vêm se
tornando mais conhecidos. Ou seja, saúde e bem estar
não são privilégios proporcionados apenas pelos frascos de
medicamentos vendidos em farmácias. Para conforto emocional,
“uma casa precisa ser querida, ter móveis e objetos afetivos e
aconchegantes, misturando as memórias com o momento atual
vivenciado por seus ocupantes”, dizem os especialistas da área.
Sintonizada com as tendências da alta decoração _a empresa
Laju Interiores, em Governador Valadares, oferece com excelência
em qualidade, trabalhando com as melhores indústrias do país.
Como fruto da Laju, uma das mais conhecidas marcas globais de
móveis aterrissa em Governador Valadares: a Natuzzi Editions.
Fundada na década de 50, a indústria italiana surgiu diante da
missão de criar um negócio que unisse, ao mesmo tempo, valor
e integridade. Foi o nascimento do estilo Natuzzi.
A Galeria Natuzzi chegou para atender o gosto particular
dos que desejam o melhor em termos de conforto, proporções
perfeitas e alto valor agregado. Isto significa que o estilo, a
engenharia e o elevado critério de qualidade dos produtos são
constituídos para satisfazer a exigência dos mais criteriosos
consumidores.

Poltronas Re-vive Quilted 600- Natuzzi

Sofás 2, 3 Lugares e Seccionais com Mecanismo Elétrico B995 MERAVIGLIA

A linha Natuzzi Editions diversifica-se do estilo tradicional
ao transicional, do contemporâneo ao casual e possui suas
peças 100% desenhadas na Itália por um time composto por
mais de 100 designers.
Sofás Componível B726 ERNESTO – Natuzzi Editions

Endereço: Rua Mal. Deodoro, 845 – Centro Gov. Valadares - MG - Tel: (33) 3271-8880
Instagram @lajuinteriores facebook Laju Interiores email lajuinteriores@hotmail.com | www.lajuinteriores.com.br
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Ronald Amaral Júnior

ARTIGO #45

O

Membro permanente da Comissão de Defesa do Médico
Advogado da Associação Médica de GV e do Sindicato dos Médicos

PROLONGAMENTO
DESNECESSÁRIO DA VIDA

caso a seguir vem da Alemanha (www.migalhas.
com.br/GermanReport/133,MI303612,71043A+vida+nao+configura+dano), porém possível de
cogitarmos igual ocorrência aqui no Brasil. Um filho, único
herdeiro, ajuizou uma ação contra o médico responsável pelo
tratamento dispensado ao seu pai, alegando que o inútil
prolongamento da vida causou-lhe danos materiais, como
também grande sofrimento em ver o pai moribundo. O pai,
como 82 anos de idade, estava acometido por demência grave,
infecções no pulmão e vesícula, alimentado artificialmente, não
podendo mais expressar qualquer decisão autônoma, ou seja, se
encontrava à beira da morte. Na visão do filho, o médico, durante
dois anos, prolongara a vida do seu pai desnecessariamente.
Seu pai não deixara qualquer diretiva antecipada de vontade
que indicasse concordância ou não com o tratamento médico
dispensado a ele. De igual forma, o filho, por diversas vezes,
manifestara opinião no sentido de não mais prolongar a vida
de seu pai.
Após o óbito do pai, o filho ingressou com ação indenizatória
contra o médico, pleiteando 150 mil euros a título de
ressarcimento material, tendo em vista o custo ao longo dos
anos, além de compensação moral em face do sofrimento e
angústia nesses dois anos.

que a continuidade da vida, inútil e sofrida para o paciente,
configura-se em dano ressarcível. Esse caso chegou à terceira
instância, onde, acertadamente, foi revertida a decisão recorrida,
cuja parte da ementa expressa por si só:

“A vida humana é bem jurídico dos
mais elevados e absolutamente digno
de conservação. A decisão sobre o
seu valor não cabe a nenhum terceiro.
Por isso, é vedado ver a vida – mesmo
uma vida dolorosamente prolongada
– como dano. Da continuidade da vida
de um paciente, resultante de medidas
conservativas, não se deixa deduzir,
por isso, nenhuma pretensão ao
pagamento de dano moral.”

NOVA ESTRUTURA

Em primeira instância, o pedido foi tido como improcedente.
Todavia, em razão de recurso, a segunda instância reformou
a sentença e arbitrou uma compensação em 40 mil euros,
sob o fundamento de omissão da parte do médico quanto
ao dever de esclarecimento acerca da utilidade ou não da
alimentação artificial e de outros recursos clínicos que não
produziram nenhuma melhora ao paciente no decurso dos
dois anos. Em síntese, o órgão colegiado alemão adotou a tese

RADIOLOGIA
EQUIPAMENTO
DE ÚLTIMA
GERAÇÃO.

Homenagem

No dia 9 de julho de 2019, a Associação Médica de
Governador Valadares recebeu do “Valadares Jazz Festival”
uma Moção de Agradecimento pelo apoio concedido ao
evento durante os 20 anos de sua realização. A solenidade
aconteceu no Gabinete do Prefeito Municipal e contou com
a presença do guitarrista Toninho Horta que representou, na
ocasião, os músicos brasileiros.
A homenagem à AMGV foi recebida pelas mãos de seu
presidente, Dr. Roberto Carlos Machado
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FAÇA SEU EVENTO NO
ESPAÇO DA AMGV!

ACONTECEU

O Centro de Convenções e Eventos da AMGV é o
espaço ideal para o sucesso do seu evento.

Conheça nossos espaços:
Salão de festas: ambiente sofisticado, que comporta até
500 pessoas.
Foyer: capacidade para 50 pessoas, próprio para exposições
e amostras culturais.
Auditório Hatem Homaidan: projetado com modernos
recursos para conferências, congressos, seminários,
apresentações artísticas e teatrais.
Auditório Milton Almeida: com capacidade para 60 pessoas,
dispõe de infraestrutura completa, com equipamentos
de última geração de áudio e vídeo (data-show – wifi microfones de mão e auricular – notebook - telão – ar
condicionado – internet, camarim, técnico de áudio e vídeo,
transmissão ao vivo, gravação do evento).

*INFORMAÇÕES:

(33) 9 8815-4774 | (33) 3203-8997
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2º semestre de 2019 começou a todo vapor na AMGV.
No dia 2 de Julho a Associação promoveu, em seu
auditório, a palestra “Você sabe como proteger
seu patrimônio?”. O assunto foi conduzido pelos advogados
consultores da VM&S Advogados de Belo Horizonte, Eurides
Veríssimo e Lucas Drumond.
Na oportunidade, os especialistas puderam esclarecer várias
dúvidas levantadas pelo público participante, além de explanar
sobre a estruturação necessária para que um patrimônio possa,
ainda que sem o exercício da atividade médica, gerar valor
para o médico e sua família. Os advogados também alertaram
sobre os riscos que ameaçam cada negócio e as estratégias
que devem ser usadas para um crescimento célere, eficiente
e menos oneroso.
Outra palestra promovida pela diretoria da AMGV aconteceu no
dia 9 de Julho, ambas no auditório da Casa do Médico. Desta vez,
o diretor técnico da “Aposentar Melhor”, Fábio Shikida Júnior,
trouxe à tona o assunto “A Reforma da Previdência e o impacto
no futuro dos profissionais de saúde”. Na ocasião, Shikida
elucidou os presentes sobre a nova realidade que se configura
no cenário individual de cada profissional a partir da possível
aprovação da reforma.
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FIQUE LIGADO

P

rezados colegas e amigos, é com satisfação e alegria
que convidamos a todos para ver as fotos que tiramos
em nossa recente viagem ao Oriente durante o mês de
abril. Começamos por Dubai, com sua mistura de modernidade
e luxo, ao lado das tradições muçulmanas e a cultura árabe.
Depois seguimos para Pequim, com seus palácios e templos
magníficos!
Como não se emocionar com a Grande Muralha? E o que dizer
dos Guerreiros de Terracota na lindíssima cidade de Xi-an. Hong
Kong com seu charme e ar britânico e Macau com tradição e
traços portugueses nos encantaram!
As fotos ficarão em exposição no hall da Casa do Médico.
Esperamos que gostem!
Daniel Alvarenga, Marcus Moraes e Marta Zambelli

Dubai

Hong Kong

Grande Mes
qu

ita branca,
Abu Dhabi

Macau
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Pais e Filhos
Médicos

O ASSUNTO É:
“OSTEOPOROSE”
No dia 25 de Junho a AMGV levou dezenas de profissionais da
medicina à Casa do Médico. Em pauta, a “Osteoporose, uma visão
multidisciplinar”, doença muito comum em idosos e mulheres
após a menopausa.O assunto foi discutido por profissionais de
diferentes especialidades.
A geriatra ÉRICA PRATA ressaltou os aspectos clínicos e
epidemiológicos da osteoporose que, em alguns casos, tem as
fraturas como sua pior consequência, sendo importante reconhecer
os fatores de risco a fim de prevenir e fazer o diagnóstico precoce.
Para o endocrinologista DOMÍCIO COSTA JR, a explanação dos
temas abriu o leque do conhecimento “Pude entender aspectos
importantes da osteoporose na visão de outros especialistas”,
afirmou ele que abordou sobre Cálcio, Vit D, Vit K2 e Magnésio em
pacientes com osteoporose.
Como diretor científico da Associação Médica e organizador do
evento, CÍCERO MORAES enfatizou sua satisfação com o Simpósio.
“Esta reunião multidisciplinar valoriza a experiência de nossos
colegas com os temas propostos. A osteoporose é um assunto
moderno, que tem se tornado mais frequente com o envelhecimento
da população”, destacou o médico, que caracterizou a densitometria
óssea como o exame “padrão ouro” que detecta a osteoporose
ou osteopenia.
Já o ginecologista LINDOLFO MARTINS abordou a doença desde
seu diagnóstico até o tratamento clínico. “É necessária uma prevenção
que começa na juventude, culminando com o período perimenopausa,
onde a mulher entra em uma fase de hipoestrogenismo, ou seja, os
ovários param de funcionar, resumiu Lindolfo.
A reumatologista FABIOLA BRANDÃO, por sua vez, alertou que
o tratamento com medicamentos consiste em várias classes.
“Temos os chamados antirreabsortivos: calcitonina, terapia de
reposição hormonal (TRH), moduladores seletivos dos receptores
de estrogênio (SERMs- raloxofeno); e também os bisfosfonatos, o
denosumabe e a teriparatida: único agente anabólico aprovado
no Brasil”, detalhou.
Outro tema abordado dentro da osteoporose fez referência à
“cirurgia no paciente”, conforme explanação feita pelo ortopedista
DR. ALCIDES LOPES JR.

A

Paulo Petruceli Carayon

espécie humana desde a pré-história já trazia
consigo alguns princípios que aos poucos
foram consolidando o conceito de família e sem
abandonar tais conceitos, estes humanos cada vez mais
Sápiens e sem perdeu seu instinto pretensioso, vislumbra o
universo, visitando e pesquisando outros planetas. Olhando
para dentro de si, este homem mergulha no fascinante
mundo do corpo humano, descortinando seus tecidos,
células, hormônios, enzimas e sua fisiologia que associada
à uma tecnologia quase inimaginável, permitem a nós
médicos usufruirmos da ciência médica para beneficiarmos
de forma incontestável a toda humanidade.
E como médico que sou e orgulhoso da profissão que
escolhi e aprendi a amar, tendo colado grau há mais de
40 anos, constituindo minha família e atuando em nossa
Valadares como Oftalmologista, sinto-me agraciado por
Deus pela boa qualidade de vida que tem proporcionado à
minha pessoa e à minha família. E por falar em família, não
poderia deixar de mencionar meus filhos Charles, Beatrice
e Nathaly, sendo que esta última presenteou-me com duas
netas, Victória de 2 anos e Maria Clara que está chegando.
Charles e Beatrice também escolheram a medicina como
profissão e sendo que este pai, além de médico é um ser
humano, torna-se fácil imaginar o quanto sinto-me feliz,
orgulhoso e honrado por poder atuar profissionalmente
ao lado de Charles e Beatrice em nosso Hospital de Olhos.
Queridos filhos, exercer a medicina é altaneiro, mas
o mais importante é atuar de forma humana, porque as
atitudes humanísticas advêm de Deus.
Caros colegas pais de médicos, creio que vocês estejam
em comunhão com os sentimentos de felicidade, orgulho e
honradez por também serem privilegiados com a convivência
de seus filhos médicos.
Viva a nós pais ! Viva os médicos pais ! Parabéns pelo
dia dos pais !

Paulo Petruceli ladeado por dois dos três filhos, Beatrice e Charles
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