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O Centro de Eventos do SICEPOT MG, em Belo Horizonte recebeu nos dias 23 e 24 de 

novembro de 2018 a X Jornada Mineira de Reumatologia. Realizada pela Sociedade 

Mineira de Reumatologia, de âmbito nacional e interesse técnico-científico para os 

stakeholders da Reumatologia, o evento teve a chancela da Sociedade Brasileira de 

Reumatologia, Associação Médica de Minas Gerais e do Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Minas Gerais. A grade foi cuidadosamente elaborada com olhar nas novas 

tecnologias e processos relevantes ao exercício diário da profissão, capacitação e 

qualificação profissional. Registramos 236 inscritos, sendo 84% médicos e 13% estudantes 

de medicina com até 91,13% de participação nas atividades técnico científicas, também o 

sucesso de momentos dedicados ao networking e relacionamento com a indústria, 

confraternização e encontro com amigos celebrados com a gastronomia mineira. 

A tecnologia em consultórios foi um dos temas da Jornada Mineira, com o intuito de 

apresentar as novidades e tendências dos avanços tecnológicos e científicos para as 

doenças músculo-esqueléticas e reumatológicas. 

Foram abordas as diferentes formas em que as métricas ajudam a mensurar a atividade de 

doenças reumáticas, e os recursos digitais que auxiliam a fechar os protocolos em 

diagnósticos. Foi explanada a termografia que auxilia na complementação do exame clínico 

em algumas patologias reumatológicas Funcionalidades de aplicativos tais como: o 

Rheumahelper, uma ferramenta móvel para calcular a atividade de doenças e critérios 

diagnósticos que podem ser utilizadas por reumatologistas; O Whitebook, um aplicativo de 

interações medicamentosas, dosagens de medicamentos e efeitos colaterais e o “Flir” é um 

pequeno  “device” que se adapta ao celular, transformando-o em câmera termo sensível 

adaptada a foto digital . 

As doenças osteo-metabólicas também foram colocadas em pauta durante uma mesa 

redonda que abordou a osteoporose e os avanços da densitometria clínica, incluindo a 

avaliação da densidade mineral óssea, a ferramenta FRAX, que auxilia o reumatologista na 

sua decisão clínica e o TBS (trabecular bone score), um software recentemente incorporado 

à densitometria e que traz um dado importante na avaliação do risco de fratura, ou seja, a 

qualidade óssea. 

 



LYRIUM Eventos | www.lyrium.com.br 

Dentro do tema de atualizações terapêuticas em Reumatologia, foram dissertadas a 

abordagem dos marcadores terapêuticos das doenças autoimunes, da importância da 

pesquisa clínica na Reumatologia e os medicamentos biossimilares, que consiste em uma 

nova tecnologia, tão importante na fármaco-economia nos tempos atuais. 

A mesa de Imagem na Reumatologia que foi instalada na sexta-feira dia 23 de novembro, 

teve a participação de médico especialista em ressonância magnética na reumatologia que 

nos presenteou com uma aula sobre como este método é rico para o diagnóstico das 

doenças reumatológicas. A sessão abordou a aplicabilidade do ultrassom no dia a dia: Seria 

ele uma extensão do exame físico? Também discutida a importância da capilaroscopia no 

auxílio diagnostico das diversas doenças reumatológicas. 

No sábado pela manhã, tivemos duas intrigantes mesas sobre Patologias Inflamatórias, a 

primeira tratou das Vasculites, quando a biópsia não é acessível e aula sobre a interface das 

doenças reumáticas com a Esclerose Múltipla. A mesa seguinte, também com o tema de 

Patologias Inflamatórias discutiu novos alvos terapêuticos na Síndrome de Sjogren, uma 

patologia desafiadora em todos os aspectos. Também assunto do momento, a interface das 

doenças reumatológicas com a microbiota intestinal. E dentro da reumato pediatra, o que 

há de novo nas doenças auto inflamatórias; uma patologia sempre intrigante para todos 

nós. 

Em nome da Comissão Organizadora, agradeço a todos os envolvidos para a realização da 

X Jornada Mineira de Reumatologia, reitero nosso especial agradecimento ao apoio e 

patrocínio da indústria, fundamentais parceiras para compartilhar, propiciar e ampliar 

atualização e o conhecimento científico da Reumatologia. 

Missão cumprida, forte abraço. 

 

 

Dr. Ênio Ribeiro Reis 

Presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Todas as fotos estão disponíveis em alta resolução   www.xjornada.reumatominas.com .br  

 

 

Dr. Ênio Ribeiro Reis, Presidente da SMR; Dr. José Roberto Provenza, Presidente da SBR;  
Dra. Viviane Angelina de Souza, Presidente eleita da SMR 

 

 

Centro de Eventos  ::  SICEPOT MG 

http://www.xjornada.reumatominas.com.br/
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Dra. Mariana Peixoto Guimarães Ubirajara e Silva de Souza, Diretora Científica da SMR; Dr. Ênio Ribeiro Reis, 
Presidente da SMR; Dra. Viviane Angelina de Souza, Presidente eleita da SMR; Dr. Fábio Augusto de Castro 

Guerra, Vice Presidente da AMMG; Dra. Cibele Alves de Carvalho Vive Presidente do CRM MG 
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