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In Memoriam

Medicina goiana será eternamente grata
aos mestres Luiz Rassi e Nabyh Salum
A Medicina em Goiás teve duas
grandes perdas em novembro de 2016,
Luiz Rassi (13) e Nabyh Salum (30), que
certamente deixaram saudade e um legado de amor à profissão, à família, aos
colegas e, principalmente, à vida. Com

Luiz Rassi

Nabyh Salum

eles, foi possível trilhar caminhos vitoriosos para o erguimento de uma Medicina de qualidade no Estado. Pioneiros,
foram responsáveis pela fundação de
entidades médicas representativas da
classe, como a Associação Médica de

Goiás, que hoje rendem incontáveis
agradecimentos por suas obras. Neste
momento, a AMG se solidariza com
familiares e amigos. A memória e os
nomes destes grandes médicos nunca
serão esquecidos.

Além de um dos fundadores e primeiro
presidente da AMG, Luiz Rassi teve papel
fundamental ao titular uma das maiores
honrarias da classe médica, a Comenda Luiz
Rassi, entregue pela entidade a médicos
renomados do Estado. Nascido em Cuba,
no dia 5 de abril de 1920, Luiz Rassi chegou
a Goiás com quatro anos de idade. Formouse em 1947 pela antiga Universidade do
Brasil (RJ). De 1948 a 53 especializou-se
em Cirurgia Geral no Hospital das Clínicas
de São Paulo.
Nesta época, dividia seu tempo entre
as duas capitais, pois trabalhava na antiga

Casa de Saúde Dr. Rassi, em Goiânia,
e atendia no HC paulista. De 1959 a 64
passou a atender no Hospital Rassi. Em
1967 inaugurou o Hospital São Salvador.
Dirigiu os trabalhos que culminaram na
criação do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Foi um dos idealizadores e
presidiu a Academia Goiana de Medicina.
Presidiu ainda a Federação Brasileira das
Academias de Medicina, o Colégio Brasileiro e Cirurgiões e a seção brasileira do
Colégio Internacional de Cirurgiões. Autor
da técnica cirúrgica original de megaesôfago. Faleceu aos 96 anos.

Apaixonado pela vida, o pioneiro
era vice-presidente da AMG. Foi um
dos idealizadores e o responsável pela
construção da primeira sede da entidade,
o que lhe rendeu posteriormente o título
de Cidadão Goiano. Nasceu em 5 julho
de 1933, em Três Corações (MG). Diplomou-se médico em 1960, pela Faculdade
Nacional de Medicina da Universidade
do Brasil (RJ). Fez pós-graduação em
Radiologia e Medicina Nuclear.
Participou da fundação da Faculdade
de Medicina da UFG, da Academia Goiana
de Medicina, Sociedade Goiana de Radiologia, do Sindicato dos Médicos do Estado

de Goiás, além da Unimed Goiânia. Foi
professor concursado da FM/UFG por 36
anos. Foi conselheiro do Conselho Regional
de Medicina durante 10 anos e membro
do Conselho Fiscal da Associação Médica
Brasileira. Dirigiu o Hospital das Clínicas
da UFG em 1984 e foi diretor e presidente
da Clínica São Mateus.
Em 2015, Nabyh Salum foi eternizado
na história da Associação Médica com o
lançamento de uma placa com o seu nome
que identificará uma das alas das novas
instalações da AMG, no empreendimento
Órion Business & Health Complex. Nos
deixou aos 83 anos.
Jornal da Associação Médica de Goiás - 1

opinião

Ex-presidentes da Associação Médica de Goiás
comentam quem foram Luiz Rassi e Nabyh Salum:
Salomão Rodrigues Filho
(1979-1981)

“A perda do Dr. Luiz Rassi é muito significativa para a
Medicina goiana. Além de competente cirurgião, fez parte
da construção da história da Medicina em Goiás. Teve um
papel extremamente importante na fundação da AMG e
Cremego. Presidiu o primeiro Congresso do Centro-Oeste
Brasileiro, em Uberlândia, época que foi incluído o iodo
no sal de cozinha, o que gerou a prevenção do bócio endêmico em nosso Estado. Uma importante participação
em nossa história. Merece nossa admiração, respeito e
consideração. O Dr. Nabyh Salum é outro pioneiro da
Medicina goiana que desempenhou papel de extrema
relevância na fundação do Cremego e AMG, além de seu
crescimento. Foi um visionário da Medicina, da associação
classista, especialmente. Devemos um tributo grande à
pessoa do Dr. Nabyh Salum”.

Ibsen Augusto de Castro Azevedo Coutinho
(1991-1993 e 1995-1997)

“O Dr. Luiz Rassi foi um visionário, aquele que fundou
a AMG. Além desta visão associativa, era uma pessoa extremamente educada, amorosa com os pacientes, que fez
por merecer todos os elogios. Dr. Nabyh era um grande
empreendedor. Aquele que transformava sonhos em realidade. Praticamente o construtor da AMG, na Avenida
Portugal, e o grande idealizador da construção que hoje
se ergue naquele local, um espaço moderno que condiz
com a entidade. Cultivou ao longo da vida muitos amigos.
Somos gratos a Deus pela trajetória tanto do Dr. Nabyh
quanto do Dr. Luiz Rassi”.

Waldemar Naves do Amaral
(2005-2008)

“Entre Dr. Luiz Rassi e Dr. Nabyh Salum existem
algumas similaridades. Foram líderes classistas e importantes para a classe médica e docentes da UFG. Tiveram
uma história forte para as últimas gerações. Os dois são
de origem libanesa, com famílias que chegaram ao Brasil
fugindo da guerra em condições financeiras ruins. Os dois
conseguiram ter avanços profissional, pessoal, social e financeiro importantes. Foram personalidades fundamentais
para a construção da história em Goiás. Tiveram a data de
morte próxima um do outro. E eram amigos. Pessoas que
admiramos fortemente. Somos filhos de Luiz Rassi e Nabyh
Salum. Temos as batutas da classe médica, da docência
universitária e da relação. Ter convivido com os dois foi,
para mim, um ato de nobreza e de grande aprendizado que
jamais vou me esquecer”.

José Abel Alcanfor Ximenes
(1983-1985)

“Os dois foram pioneiros na Medicina goiana e brasileira. Envolveram-se na representação das entidades médicas
como Cremego e AMG. Devo muito a eles neste sentido,
pois sempre participei do movimento médico e eles sempre
me apoiaram e incentivaram. Foram colegas de diretoria
na Associação Médica e estavam sempre prontos a prestar
ajuda. São exemplos de desprendimento em prol da Medicina e defesa da classe médica. Duas figuras que marcaram
e influenciaram minha vida”.

Daniel do Prado Figueiredo Júnior
(1987 – 1989)

“Foram meus professores dentro da Faculdade de
Medicina. Luiz Rassi foi pioneiro na área cirúrgica, extremamente habilidoso e cuidadoso. Já o Dr. Nabyh além de
extraordinário médico radiologista, foi um visionário. Ele
construiu a AMG batendo na porta de médico por médico.
Ele tinha capacidade de empreender e acabou construindo um local tão grandioso em um espaço, agora, gigante,
que melhorará e muito a representativa do médico tanto
socialmente quanto politicamente. São duas pessoas que
merecem toda a nossa admiração”.

Eizechson Brasil Gomides
(2002 a 2005)

“O Dr. Nabyh era meu amigo sincero. Ele era um expoente na área médica e social. Um grande radiologista, um
grande médico e um grande ser humano, de uma capacidade
intelectual, moral e de relacionamento muito grande. Estou
sensibilizado com seu falecimento. A classe médica perde
muito. Dr. Luiz Rassi também dispensa comentário. Foi um
grande cardiologista, pesquisador e ser humano. Deixam
uma lacuna na Medicina em Goiás”.

Rui Gilberto Ferreira
(2008-2011 / 2011 a 2014)

“Goiás perdeu, nos últimos dias, duas das maiores lideranças médicas do nosso Estado. Foram fundadores da
AMG, Faculdade de Medicina e de outras entidades médicas.
Além de competentes, eram preocupados e empenhados
com os interesses coletivos da classe médica, sobretudo
com a saúde pública. Estamos de luto e nos resta pedir a
Deus que abençoe os familiares. Que seus ensinamentos e
legados sejam exemplo para nós, médicos, e para as futuras
gerações. Afinal, se nos espelharmos em seus exemplos
teremos uma grande Medicina”.

Luiz Rassi (1950 a 1954 / 1957 a 1958)
Nabyh Salum (1973 a 1974 / 1997 a 1999 / 1999 a 2002)
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Ano de
grandes
conquistas
e perdas

Olá colegas,
Gostaria de agradecer a todos que
colaboraram para que este ano fosse
profícuo para a AMG. Plantamos algumas sementes, que, imagino, darão
bons frutos para nossa classe. Estivemos
presentes ou representados em praticamente todos os eventos da área médica
em Goiás este ano, inauguramos uma
ala gastronômica e estamos tendo cursos
rápidos de culinária para a classe médica,
com programação já acertada para 2017.
Recuperamos e inauguramos uma sede
campestre em Aparecida de Goiânia,
que já está à disposição da classe médica,
participamos de inúmeras negociações
de classe e especialidades em prol de
melhores condições de ganho e trabalho
para a classe médica. Fizemos, junto ao
SIMEGO, um festival de arte e cultura,
que acredito será o primeiro de muitos
e renovamos nossa parceria junto ao
CREMEGO, em sua homenagem ao dia
do médico. Contando com apoio e participação de toda nossa diretoria, podem
esperar que 2017 será o ano da AMG,
inclusive com a inauguração da sede na
Portugal com a Mutirão.
Porém, em meio a toda esta alegria
e realizações, veio novembro e nos acertou em cheio, levando dois dos maiores
personagens da medicina goiana. De
uma só vez perdemos os dois maiores

nomes da Associação Médica de Goiás.
O Dr. Luiz Rassi, como seu fundador e
primeiro presidente, exaltado por todos
como um grande cirurgião, deixa um
legado enorme na medicina e um vazio
naqueles que conviveu com ele. Encontrava com Dr. Luiz Rassi, normalmente
em eventos médicos, onde era sempre
muito assediado, mas sempre dedicava
um tempinho de atenção comigo com
lições e ensinamentos que ficarão guardados para sempre em minha memória.
O outro, Dr. Nabyh Salum, era a cara
da Associação Médica. Foi o grande
mantenedor intelectual da AMG ao
longo dos anos. Não se programou,
planejou ou realizou nada significativo,
nesta instituição, que não tivesse, no
mínimo, “o pitaco” do Nabyh. Tornou
se meu amigo e conselheiro, desde que
entrei na AMG, na gestão do Waldemar
do Amaral. Mas foi durante a gestão do
Rui Gilberto, quando da negociação da
sede e fundação do complexo Órion,
que pude ver grandiosidade do Nabyh.
Com limitações físicas, que dificultavam
o acompanhamento “in loco”, mas com
uma cabeça super acelerada, que nós,
mais novos, tínhamos que estar atentos
para acompanhar. Na tarde anterior ao
seu falecimento estive em sua casa. Fui
recebido por sua mulher, Lucinha Valente, e por ele. Combinamos de inaugurar
a nova e estupenda sede da AMG, no dia
05/08/17. Data de seu aniversário. Um
exemplo claro de tráfico de influências,
nesta época do politicamente correto.
Infelizmente, não deu tempo.
Vão em paz Luiz Rassi e Nabyh
Salum. Seus nomes ficam. O legado de
vocês é para sempre dentro da medicina
e em nossos corações.
Abraços a todos,

José Umberto Vaz de Siqueira
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ACOMPANHE NOSSA SEDE

Evolução da
Crédito: FR / GVC

nova sede da AMG
A cada edição do Jornal da Associação Médica de Goiás, os associados
poderão acompanhar o andamento da
construção do Órion Business & Health Complex. Confira as fotos.
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festival

I Festmego supera expectativas
Música, dança, poesia, artes plásticas e animação tornaram
a 1ª edição do Festival de Cultura e Arte do Médico Goiano
inesquecível aos mais de 400 participantes. Ao todo, foram
aproximadamente 35 apresentações artísticas, além de exposição de fotografias, pintura e obras literárias. Realizado no dia
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7 de outubro, o I Festmego faz parte da programação comemorativa ao Dia do Médico e é uma promoção da Associação
Médica de Goiás e do Sindicato dos Médicos no Estado de
Goiás. Patrocínio da Cifarma e apoio da Unimed Goiânia.
Confira algumas fotos:

AMG entrega Comenda Luiz Rassi a médicos
reconhecidos por sua dedicação à Medicina
Durante o Festival de Arte e Cultura do Médico Goiano, os médicos Célio Ferreira Leão, Iraydes
Duarte da Cunha Freitas e Penido de Oliveira foram homenageados pela Associação Médica de Goiás
com a Comenda Luiz Rassi. Esta medalha é entregue aos profissionais médicos que se destacaram
na história da Medicina no Estado de Goiás por sua competência e dedicação.

Depoimentos
Célio Ferreira Leão
Estou duplamente feliz. Primeiro por receber esta honra dos colegas que me indicaram.
Segundo por receber a Comenda que leva o nome do Dr. Luiz Rassi, que é um ícone da
nossa Medicina em Goiás e em todo o Brasil. Por isso, estou muito agradecido.

Penido de Oliveira
Em primeiro lugar, me sinto honrado e prestigiado. Queria aproveitar a oportunidade
de agradecer àqueles que tiveram a gentileza e generosidade de escolher meu nome. É um
grande estímulo para que possamos produzir e estudar ainda mais, sendo melhores em nossa profissão. Agradeço a todos os envolvidos. Creio que existem centenas de outros colegas
com condições mais produtivas e laboriosas que também merecem esta premiação. Por isso,
me sinto orgulhoso por receber esta homenagem.

Iraydes Duarte da Cunha Freitas
na ocasião representada por sua filha

Maria Otávia Duarte Cunha Freitas

Eu, Iraydes, com 87 anos de idade, embora lúcida, graças a Deus, mas com algumas limitações físicas, fiquei muito honrada e agradecida à Associação Médica de Goiás, na pessoa do
Dr. José Umberto Vaz de Siqueira, seu presidente, por me ter agraciado com a “Comenda Luiz
Rassi”, cujo título foi bastante feliz. Homem sempre correto e elegante no tratamento com colegas,
clientes, funcionários, ou seja, uma educação perfeita. E eu ofereço este presente ao meu saudoso
marido Ruffo, companheiro de 54 anos, a toda a minha família e a todos que me quiseram bem
e me ajudaram no exercício de minha profissão e durante toda a minha vida. E, acima de tudo,
agradeço a Deus. Obrigada, Senhor.

Diretoria da AMG visita a homenageada Iraydes Freitas
O presidente José Umberto Vaz de Siqueira e a diretora Wilzenir Brito Sandes
Barbosa visitaram, no dia 18 de novembro, a médica Iraydes Duarte da Cunha
Freitas, esposa do saudoso médico Ruffo Freitas e mãe do mastologista Ruffo de
Freitas Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Iraydes foi homenageada pela AMG com a Comenda Dr. Luiz Rassi. Uma tarde de grande aprendizado
com as belas histórias e memórias de uma das primeiras médicas mulheres de Goiás.
Durante as homenagens, no dia 7 de outubro, Iraydes Freitas foi representada por sua filha, Maria Otavia Duarte Cunha Freitas.
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Para o associado

Sede campestre da
AMG é inaugurada
Ainda em comemoração ao Dia
do Médico, foi realizada, no dia 12 de
outubro, a inauguração da sede campestre da Associação Médica de Goiás,
em Aparecida de Goiânia. A entidade
informa à classe médica goiana que
as instalações no novo espaço estão
à disposição dos associados. A sede
possui ampla área com cozinha, quadra
de areia e de futebol. Para maiores informações e reservas, basta entrar em
contato com a secretaria, pelo telefone
(62) 3285-6111.
Acompanhe:

ações da amg

AMG realiza cursos de culinária na Casa VIP do Médico
A Associação Médica de Goiás, em parceria com a
Dani Andrade Gastronomia, promoveu, durante este segundo semestre de 2016, cursos de culinária para médicos
e convidados. As duas primeiras edições tiveram como

cardápios risotos especiais e hambúrgueres. Fique atento
para a programação de 2017. Lembrando que os custos
são subsidiados pela entidade e as vagas são limitadíssimas.
Confira as fotos:

Risotos

Hambúrgueres
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como eu trato?

Responsável: Dr. Hélio Moreira

O Dr. Geraldo Gonsalves, experimentado neurocirurgião de Goiânia, com uma experiência acumulada de muitos anos no
atendimento no serviço de urgência do Hospital Santa Helena, divide com os colegas frequentadores deste espaço, sua “expertise”
no atendimento, diagnóstico e tratamento do Acidente Vascular Encefálico. É uma grande oportunidade poder ouvir o que o
Dr.Geraldo Gonsalves nos ensinará a respeito desta doença que tanto preocupa as nossas autoridades sanitárias, uma vez que as
estatísticas mostram que, no Brasil, um em cada três óbitos são causados por doenças cardiovasculares e 1/3 destas mortes são
devidas a acidentes vasculares cerebrais.
HÉLIO MOREIRA

AVE: SINTOMAS,
TRATAMENTOS E CAUSAS
Alguns, porém, não podem ser
modificados, como a idade, a raça, a
constituição genética e o sexo.

Por Geraldo Gonsalves
Médico neurocirurgião, membro titular da
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, membro
titular da Academia Brasileira de Neurocirurgia
e conselheiro de Administração da Sicoob
Unicentrobrasileira

O Acidente Vascular Encefálico,
ou derrame cerebral, ocorre quando
há um entupimento ou o rompimento
dos vasos que levam sangue ao cérebro,
provocando a paralisia da área cerebral
que ficou sem circulação sanguínea adequada. O AVC é atualmente chamado
de Acidente Vascular Encefálico (AVE).
Existem medidas preventivas do
AVE que devem ser levadas em consideração, quais sejam:
A avaliação e o acompanhamento
neurológico regulares são componentes do tratamento preventivo bem
como o controle da hipertensão, da
diabete, a suspensão do tabagismo e
o uso de determinadas drogas (anticoagulantes) que contribuem para a
diminuição da incidência de acidentes
vasculares cerebrais.
Entre os fatores de risco que
podem ser modificados, destacamse Hipertensão, Diabetes, Tabagismo, Consumo de álcool e drogas,
Estresse, Colesterol Elevado, Doenças
Cardiovasculares, sobretudo as que
produzem arritmias, Sedentarismo,
Doenças Hematológicas.

Tipos de Acidente
Vascular Encefálico
1) Isquêmico ou infarto cerebral:
Entupimento de vasos que irrigam o cérebro. É responsável por 80% dos casos de
AVE. O entupimento dos vasos cerebrais
pode ocorrer devido a uma trombose
(formação de placas numa artéria principal do cérebro) ou embolia (quando um
trombo ou uma placa de gordura originária de outra parte do corpo se solta e pela
rede sanguínea chega aos vasos cerebrais);
ataques isquêmicos transitórios, como
o próprio nome indica, corresponde a
obstruções temporárias do sangue a uma
determinada área do cérebro;
2) Hemorrágico: ruptura de vasos
sanguíneos, com sangramento no cérebro
e que se dá, na maioria das vezes, no interior do cérebro, a denominada hemorragia
intracerebral. Esse subtipo de AVE é mais
grave e tem altos índices de mortalidade.
Diagnóstico na emergência
Muitos sintomas são comuns aos
acidentes vasculares isquêmicos e hemorrágicos: dor de cabeça muito forte, de instalação súbita. Fraqueza ou
dormência na face, nos braços ou nas
pernas, geralmente afetando um dos
lados do corpo. Paralisia (dificuldade
ou incapacidade de movimentação).
Perda súbita da fala ou dificuldade para
se comunicar e compreender o que se
diz. Distúrbios e/ou perda da visão ou
dificuldade para enxergar com um ou
ambos os olhos. Convulsões.
O que fazer diante de
sintomas de provável AVE
É uma emergência médica. Se
achar que você ou outra pessoa está

sendo acometida por um AVE, é
preciso dirigir-se com urgência ao
serviço de emergência do hospital
mais próximo para um diagnóstico
completo e tratamento.
Atendimento emergencial
Quanto mais cedo o paciente for
atendido, melhor o prognóstico e
maiores as chances de sobrevivência.
Um importante avanço no tratamento
do acidente vascular cerebral isquêmico foi o desenvolvimento de novas
terapias capazes de dissolver o coágulo,
como os trombolíticos, e restaurar o
fluxo sanguíneo para o cérebro. Os
melhores resultados são obtidos se
tratados nas primeiras três horas após
o início dos sintomas.
O Diagnóstico na emergência
A história e o exame físico dão subsídios para uma possibilidade de doença
vascular cerebral como causa da sintomatologia do paciente. Entretanto, o
início agudo dos sintomas neurológicos
focais deve sugerir uma doença vascular
em qualquer idade, mesmo sem fatores
de risco associados.
São importantes nesta fase de avaliação: exames laboratoriais, incluindo
análises sanguíneas e estudos de imagem (tomografia computadorizada de
encéfalo ou ressonância magnética).
Outros estudos: ultrassom de carótidas e
vertebrais, eco cardiografia e angiografia
podem ser feitos.
Reabilitação física pós-AVE
A rea bi l i ta çã o pós -a ci dente
vascular cerebral, ajuda o indivíduo
a superar as dificuldades resultantes
dos danos causados pela lesão. A
instituição de fisioterapia previne e
tem papel importante na recuperação
funcional do paciente.
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Política

Bancada de Goiás desenvolve um
trabalho pioneiro para a destinação de
verbas parlamentares à saúde no Estado
A bancada federal de Goiás, composta por 17 deputados
federais e três senadores, realiza um trabalho inédito na disponibilização de verbas parlamentares de bancada destinadas
ao crescimento social da população goiana. No último ano,
foi liberado para o Estado aproximadamente 20 milhões de
reais que foram revertidos em investimentos principalmente
para a área da saúde. Coordenada pelo deputado federal
Jovair Arantes, a bancada, por meio desta verba, possui uma
grande importância na manutenção de um atendimento de
maior qualidade à população, visto que muitas instituições

não são assistidas de forma eficaz pelo governo, sendo necessária a verba parlamentar para prosseguir suas atividades
como atendimento, compra de equipamentos e realização
de pesquisas científicas. Além desta verba de bancada, cada
parlamentar possui verbas anuais liberadas pela presidência
da República que são direcionadas para a evolução social do
Estado. As Emendas podem ser acessadas pelo site da câmara
dos deputados (www2.camara.leg.br).
Conheça alguns parlamentares que possuem papel relevante para a saúde em Goiás:

Jovair Arantes,

É muito importante o trabalho que
realizamos na bancada direcionando
recursos para a área da saúde em
Goiás. Todos os anos, colocamos no
orçamento, aproximadamente 20 milhões de reais, totalmente direcionados
às entidades de saúde do Estado,
como Casa de Eurípedes, Hospital
do Câncer, Santas Casas, Hospital das
Clínicas, Vila São Cotolengo, CRER,

Adfego, dentre outras que necessitam
de recursos e que não possuem assistência suficiente do governo. Estamos,
por exemplo, construindo em Goiás
o maior Hospital de Clínicas do
Centro-Oeste brasileiro, um hospital
escola que substituirá o antigo HC. Foi
depositado na conta da Universidade
Federal de Goiás aproximadamente
80 milhões de reais, mais 20 milhões
para compra de equipamentos. É uma
verba da bancada de Goiás voltada aos
interesses da saúde pública e entidades
que prestam serviços relevantes, sejam
públicas ou privadas.
Nossa missão é pegar recursos e
ocupar um espaço que o governo não
consegue assistir. Existe este desejo

Flávia Moraes,
deputada federal por Goiás
Dentre todas as bandeiras que
defendemos dentro da bancada federal, a principal é certamente a da
área da saúde. Temos demandado
vários setores da saúde na busca de
aprovação de projetos de lei para
que possamos melhorar e cada vez
mais garantir recursos e melhorar a
gestão da saúde em nosso país. Nós
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tivemos, neste período, a oportunidade de encaminhar uma emenda
importante relacionada ao Centro
de Genética do Hospital das Clínicas da UFG que tem feito um grande trabalho e é referência nacional.
Certamente através deste recurso
melhoraremos cada vez mais as
possibilidades de conhecimento.

de toda a bancada em ajudar. A sociedade nem sempre sabe que muitas
atividades das entidades de saúde são
viabilizadas por estas verbas.
A classe médica ajuda e muito neste
trabalho por meio do voluntariado.
Toda a área da saúde em geral. Muitos
profissionais se dedicam a trabalhos
sociais magníficos em todo o Estado.
Juntos podemos melhorar a assistência
aos que realmente necessitam. Nosso
pedido é que os médicos continuem
tendo este viés social importante e levem ao conhecimento da sociedade que
Goiás possui uma bancada parlamentar
que tem esta preocupação em atender à
saúde e também assistir os profissionais
que realizam estes serviços nas entidades.

Créditos: Foto retirada do site flaviamorais.com.br

Créditos: João Ricardo Jotaric

líder da bancada de Goiás na Câmara dos Deputados

Créditos: Foto retirada do site joaocampos.com.br

Uma área de grande importância e
que merece toda a atenção da minha
atuação parlamentar quanto de todo
o congresso nacional.
Nós, que estamos no congresso,
temos trabalhado para aprovar pro-

jetos que valorizem cada vez mais os
médicos. Trabalhamos fortemente
para aprovar o Plano de Carreira dos
Médicos. Certamente marcará a saúde pública com a valorização destes
profissionais e que gerarão ainda mais

benefícios. Estamos trabalhando para
apoiar, sabendo a importância destes
profissionais em nosso país. Muitas
vezes são marginalizados. Queremos
valorizar nossos médicos para que
possam cuidar dos seus pacientes.

João Campos,
deputado federal por Goiás

Tenho absoluta compreensão
das demandas da área da saúde por
alguns critérios. O primeiro deles é
que o sistema público está sempre em
função da falta de recursos. Esta falta
de recursos tem consequências tanto
para o profissional de saúde - médicos,
enfermeiros e auxiliares - que não têm

condições de se desenvolver em um
serviço de qualidade, quanto para a
população que acaba não sendo assistida. Em função disto, tenho procurado
anualmente destinar grande parcela das
minhas Emendas para a área da saúde.
Ano passado, destinei para determinado setor do Hospital das Clínicas
1 milhão de reais em uma Emenda particular. Também destino verba a outras
entidades que atuam na área da saúde,
a exemplo da São Cotolengo, instituição respeitada e séria. Desta forma,
estamos atendendo ao mesmo tempo
o cidadão, pessoa simples que necessita
da saúde pública, e os profissionais
da saúde. Sem estes recursos, estas

entidades não possuem condições de
realizar o serviço a que se propõem.
Mais recentemente, mudamos uma
norma e estabelecemos que pelo menos 50 % dos recursos orçamentários
das emendas parlamentares devem ser
destinados à saúde. Todavia, sei que
não é suficiente, temos uma demanda
ainda maior.
A Associação Médica de Goiás
pode continuar contando conosco.
Gostaria de receber críticas, sugestões,
contribuições da entidade para meu
mandato, mas especialmente para estas
destinações. Me coloco à disposição
desejando boa sorte a toda a classe
médica de Goiás.
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espaço das especialidades

Dezembro Laranja em Goiás atende
mais de 500 pessoas
Dezembro é conhecido mundialmente como o mês
destinado à prevenção ao Câncer de Pele. Durante todo
o mês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove
campanha com objetivo de alertar a população sobre o
tipo de câncer mais incidente no Brasil, o de pele, com
176 mil novos casos por ano. Aproximadamente 3 mil
dermatologistas voluntários realizam consultas gratuitas
em 129 postos de atendimento em 24 estados brasileiros,
incluindo Distrito Federal.
Em Goiás, a ação foi realizada no dia 26 de novembro,
pela Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Goiás.
Foram 525 pessoas atendidas e mais de 200 encaminhadas
para tratamento no HC e HDT por apresentarem lesões.

Simpósio em Urologia recebe professores
nacionais para atualização

A Sociedade Brasileira de Urologia – Secção Goiás
realizou, nos dias 25 e 26 de novembro, o Simpósio Atualização em Urologia. A programação contou com temas
como Estudo urodinâmico, Pequenas Massas Renais, Novas
Opções de Tratamento de Câncer de Próstata Metastático
Resistente à Castração, Cistectomia Parcial, Neo Adjuvância em Tu Vesical, Terapia de Reposição de Testosterona,
dentre outros.

Departamento de GO da FM/UFG realiza sua 6ª Jornada
No período de 24 a 26 de novembro, o Hospital e Maternidade Dona
Íris (HMDI) recebeu a 6ª edição da
Jornada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG e o 5º
Encontro Científico e Multiprofissional do Hospital e Maternidade Dona
Íris e Maternidade Nascer Cidadão.
Na oportunidade, foi lançada a Liga
de Reprodução Humana da FM/
UFG, presidida pela aluna Lívia Maria
Oliveira Salviano, do 6° período do
curso de Medicina.
A Corretora Unimed trabalha com todos os tipos de seguros
e as melhores seguradoras do mercado.
Conheça todas as modalidades e descubra o seguro ideal
para você, sua família e sua empresa.

SEGUROS
INDIVIDUAIS
• Automóvel

Corretora Unimed - Av. T-9, nº 276, Setor Marista.
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• Residencial
• Vida
• Acidentes Pessoais
• SERIT – Seguro de Renda
por Incapacidade
Temporária
• RC Profissional
• Previdência Privada
• Outros

CORRETORA DE SEGUROS

SEGUROS PARA
EMPRESAS

• Automóvel
• Frota
• Condomínio
• Seguro de Pessoas
• Empresarial
• Responsabilidade Civil
• Risco de Engenharia
• Garantia de
Obrigações Contratuais
• Outros

Vendas: (62) 3216-8700
Deixe a segurança do que você
preza com quem você conhece.
Corretora Unimed 23 anos.
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solution

ultrassom
e outros
exames?
Conte Com
o Padrão.
Para ajudar a manter sua saúde em dia, o Laboratório Padrão
oferece um amplo menu de exames por imagem, além de
tecnologia de ponta e uma equipe médica altamente qualificada. E
você ainda conta com atendimento a convênios para simplificar a
sua vida. Precisou? Conte com o Padrão.

Raio-X | Mamografia | Densitometria Óssea
Ultrassonografia em 3D | Ressonância Magnética
Tomografia Computadorizada | Ecocardiograma
Duplexscan | Eletrocardiograma
Mapa e Holter de 24 horas
UNIDADE SUL DEDICADA DE IMAGEM:
Rua 83, 513 - Setor Sul
UNIDADE NOVO HORIZONTE:
Av. César Lattes, 217 (esq. c/ Pindorama),
Quadra 21 - Lote 4 - Jardim Vila Boa

(62) 3221-9000
AGENDAMENTO RÁPIDO:
www.padrao.com.br
Responsável Técnico: Dr. Fernando Antonio Pimentel Bonfim - CRM-GO 9881 - RQE 5818

