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INÍCIO

Biblioteca Virtual acessa os melhores
jornais e revistas científicas do mundo
Em mais uma ação de grande visibilidade e credibilidade em favor de seu
associado, a Associação Médica de Goiás
(AMG) lançou, oficialmente, no dia 21
de novembro, sua Biblioteca Virtual que
será, certamente, um grande avanço científico para toda a Medicina no Estado de
Goiás. O evento, realizado no auditório
do Cremego, contou com a presença do
diretor da Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG), Gabriel de Almeida,
e da bibliotecária Miriam Carvalho, responsável pela implantação do projeto na
Associação mineira, há mais de 20 anos.
Com a palavra, Gabriel de Almeida
agradeceu o convite e ressaltou que a
AMMG está empenhada para que esta
parceria com a AMG deslanche. “É a
primeira vez que temos a oportunidade
de levar a Biblioteca Virtual da AMMG
além de Minas Gerais”, frisou.
A Biblioteca Virtual, hoje, possui
mais de 3 milhões de artigos científicos
gratuitos em sua plataforma, tendo mais
de 7 mil títulos disponíveis em todas as
especialidades médicas. Além disso, a
pesquisa bibliográfica é feita em plataformas como Medline, Pubmed e Lilacs,
grandes referências das produções científicas em todo o mundo.
Miriam Carvalho explicou que o
acesso à base de dados pode ser feito
de casa, por qualquer dispositivo que
tenha acesso à internet. “Uma equipe
de bibliotecários fica à disposição para
tirar as dúvidas e auxiliar na busca dos
melhores artigos nos principais jornais
e revistas centíficas do mundo, que se
adequem ao estudo do médico, por
especialidade”, detalhou.

Na oportunidade, foi assinado oficialmente o convênio entre AMG e
AMMG.

Quem estava lá

“É um trabalho brilhante. Levando-se em
consideração os grandes custos que o médico tem
para acessar as principais revistas científicas
do mundo, esta Biblioteca oferece um serviço
praticamente gratuito para o médico, que para
acessá-la apenas precisa estar adimplente na
Associação Médica de Goiás”. (Rui Gilberto Ferreira, diretor da Associação
Médica de Goiás)
“Por coincidência, estive na Academia
Americana e lá procurei um convênio entre
SBOT-GO e Elsevier com o objetivo de
oferecer ao nosso sócio uma plataforma de
acesso científico. Para 200 associados, o custo
seria de 10.000 dólares por ano, para ter

acesso a revistas de Ortopedia. Conhecendo
a Biblioteca Virtual, com um custo tão baixo
para o associado, estou encantado. É uma
ferramenta de fundamental importância,
de grande interesse para os ortopedistas e
certamente para médicos de todas as especialidades. Nosso objetivo é trazer o ortopedista
para dentro da Associação Médica para ter
acesso a este benefício”. (Marcelo Torres,
presidente da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia –
Regional de Goiás)
“Um grande ganho para todos os médicos, especialmente para os médicos do interior.
Acredito que os ginecologistas e obstetras de
nosso Estado farão bom uso da Biblioteca
Virtual para manterem-se atualizados”.
(Maurício Machado, presidente da
Sociedade Goiana de Ginecologia
e Obstetrícia)
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SERVIÇOS DA BIBLIOTECA VIRTUAL

– Busca de artigos científicos
Permite a cópia de documentos científicos (artigos, teses,
capítulos de livros) localizados em bibliotecas de qualquer
lugar do país e no exterior.

– Assessoria científica em eventos
É uma proposta de cooperação técnica-científica entre a
Biblioteca Virtual da AMMG e as sociedades de especialidades médicas. Viabiliza o acesso dos palestrantes aos artigos
científicos sobre os temas das palestras/mesas/aula, além de
ampliar e facilitar o acesso dos participantes dos congressos
à informação científica, e organização do conteúdo científico
recuperado.

– Pesquisa bibliográfica
Proporciona o acesso à literatura produzida em todo o
mundo sobre determinado assunto através das principais bases
de dados: Medline, Pubmed e Lilacs.

– Newsletter
Rastreador semanal das principais notícias da área médica
divulgadas pela imprensa, todas com referência de artigos
científicos relacionados.

– Alerta bibliográfico
Envio de alertas online, semanalmente, monitorados pela
biblioteca por temas e revistas escolhidos pelo usuário sempre
que houver novidades em sua área.

– Feed de artigos
Permite acompanhar os novos artigos que deram entrada
na base de dados da Biblioteca Virtual antecipando as necessidades do associado.

A Associação Médica de Goiás disponibiliza a Biblioteca
Virtual para todos os médicos associados da entidade, gratuitamente. Entenda os serviços:

Seja um associado da AMG e tenha acesso gratuito à Biblioteca Virtual. Maiores informações em amg.org.br ou (62) 3285-6111

PALAVRA DO PRESIDENTE

GRANDES PROJETOS E
DECISÕES EM 2018
Olá amigos,
Venho pela primeira vez falar-lhes como presidente reeleito da AMG. Nosso novo e
último mandato se encerra em outubro de 2020 e esperamos, a nova diretoria e eu, correspondermos a expectativa de todos.
A AMG reconquista a cada dia seu espaço na sociedade médica goiana. Este jornal mostra
um pouco disto e um pouco do que fizemos nestes últimos três meses.
Temos planos ambiciosos para o próximo ano e graças a participação efetiva dos médicos
goianos estes projetos estão se tornando realidade.
Além destes, 2018 será um ano de eleições gerais e a AMG não ficará à margem deste
processo. Participaremos intensamente e precisamos de todos, médicas, médicos, acadêmicas,
acadêmicos, para sermos ouvidos.
Estamos em condições de exigir mais de nossos candidatos para a área da saúde, educação e segurança, que, na minha opinião, andam juntas.
Convoco a todos os médicos de Goiás a nos ajudar a participar deste processo eleitoral.
Não ficaremos omissos e nossa força de reivindicação é tanta quanto maior for nossa
representação. Se você não participar, nossa força diminui e depois reclamar será em vão.
Vamos estabelecer uma pauta justa, honesta e não vamos apoiar ou defender candidatos
que não estejam afinados com nossa causa. Teremos como norte melhores condições de
trabalho para o médico, melhor remuneração e consequentemente melhor atendimento e
benefícios a toda população.

JOSÉ UMBERTO VAZ DE SIQUEIRA
Presidente da Associação Médica de Goiás
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AVANÇO

Hasteamento da Bandeira do Brasil no
complexo Órion marca uma nova etapa
da transição para nova sede
Em comemoração ao Dia do Médico, a diretoria da Associação
Médica de Goiás participou no dia 18 de outubro, da solenidade
d e h a s t e a m e n t o d a B a n d e i r a d o B r a s i l n o C o m p l e xo Ó r i o n .
Este dia é de grande celebração para a entidade médica que terá, em
breve, sua nova sede instalada no complexo que é considerado, hoje, o
mais alto do Brasil.

ACOMPANHE NOSSA SEDE

Evolução da
nova sede da
Crédito: FR / GVC

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.

ASSOCIADO DA AMG POSSUI
DESCONTO ESPECIAL NA LOCAÇÃO
DE SALAS COMERCIAIS NO ÓRION
BUSINESS & HEALTH COMPLEX*
* Desconto válido para áreas de propriedade
da Associação Médica de Goiás.

MAIS INFORMAÇÕES EM:

(62)

3238-2300

99222-1558

Associação
Médica de Goiás
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GESTÃO

Nova diretoria toma posse da Associação
Médica de Goiás para o triênio 2017/2020

Diretores durante a solenidade de posse
No dia 17 de outubro, foi empossada a nova diretoria da Associação
Médica de Goiás, triênio 2017-2020. A solenidade contou com a presença
dos novos diretores, autoridades médicas, familiares e amigos.
Dentre as propostas da nova gestão estão a Promoção de eventos
técnico-científicos, visando à educação continuada do médico; Ampliação
das atividades de defesa profissional do médico; Resgate da imagem
do médico e da Medicina; Ampliação da atuação no interior goiano na

promoção de eventos e atividades de defesa profissional; Luta incessante
da defesa do médico e da Medicina; e Investimento da cultura e lazer
para o médico e seus familiares.
Também estão dentre as metas a Celebração de convênios com empresas que assegurem vantagens para médicos e familiares; Implantação da
Biblioteca Virtual, disponibilizando acervos científicos virtuais; e Instalação
da nova sede administrativa da AMG no Órion Business & Health Complex.

DIRETORIA 2017/2020
Presidente: José Umberto Vaz de Siqueira
1º Vice-Presidente: Washington Luiz Ferreira Rios
2º Vice-Presidente: Hélio Moreira

Elio Caetano de Assis
Geraldo de Jesus Gonsalves
Gilson Cassem Ramos
Jorge Temer Merhi
Paulo Luiz de Carvalho Francescantonio
Rafael Cardoso Martinez
Regina Maria Santos Marques
Rui Gilberto Ferreira
Salomão Rodrigues Filho
Sérgio Daher
Soraya Rassi Dafico
Waldemar Naves do Amaral
Wilzenir Brito Sandes Barbosa

Diretores:
André Luiz Braga das Dores
Antônio Carlos Ximenes
Antônio Fernando Carneiro
Carlos Edurdo Cabral Fraga
Celmo Celeno Porto
Clausmir Zaneti Jacomini
Clidenor Gomes Filho

QUALIFICAÇÃO

AMG cria as Comissões de Assuntos Políticos
e de Assuntos da Revista Goiana de Medicina
O PRESIDENTE DA AMG, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CRIA AS SEGUINTES COMISSÕES:
COMISSÃO DE ASSUNTOS POLÍTICOS
DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOIÁS

COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS
DA REVISTA GOIANA DE MEDICINA

Finalidade: assessorar a diretoria da AMG em assuntos
relacionados à política de classe e política partidária.

Finalidade: tratar de assuntos relacionados à Revista Goiana
de Medicina

MEMBROS:
Cláudio Hernane Carvalho
Marco Túlio Tahan
MJ Rosana Cristina de Oliveira
Paulo Roberto Cunha Vêncio
Paulo Reis Esselin de Melo
Ruy Rocha de Macedo
Waldemar Antonio Tassara

MEMBROS:
Antônio Fernando Carneiro
Celmo Celeno Porto
Frederico Barra
José Umberto Vaz de Siqueira
Juarez Antônio de Sousa
Marcos Pereira de Ávila
Nilzio Antônio da Silva
Waldemar Naves do Amaral
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ASSEMBLEIA

Entrega da Comenda Nabyh Salum marca história
da Associação Médica e da Medicina goiana

A noite do dia 6 de novembro se tornou um marco na história
da Associação Médica de Goiás com a criação e entrega da Comenda
Nabyh Salum a cinco médicos goianos: Anis Rassi, Ary Monteiro do
Espírito Santo, Etevaldo Marçal da Silva, Geraldo Paulino Santana
Filho e Waldemar Naves do Amaral. Foi um momento especial de
grande reconhecimento e homenagens ao médico, homem e sonhador Nabyh Salum que doou sua vida à Medicina, especialmente à
construção de uma AMG sólida e fortificada pelos parâmetros da
ética, união e defesa classista.
O deputado Helio de Sousa, autor do projeto que criou a Comenda,
abriu a solenidade. “A Comenda Nabyh Salum traduz o sentimento da
nossa categoria médica. Ao procurar os médicos, percebi que Nabyh
Salum era amigo de todos”, frisou. “Dentro de tudo que pesquisamos
sobre Nabyh Salum, podemos destacar os valores de família que ele
contemplou e uma carreira de respeito reconhecido pela categoria”,
continuou. Helio de Sousa ainda destacou a participação decisiva do
homenageado na criação de entidades médicas no Estado de Goiás,
como a Associação Médica de Goiás e Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Goiás. “Nabyh Salum representa para nós
o símbolo do homem que veio à Terra para fazer o bem”, destacou.

Homenagem da Família

A médica Rosana Gouveia prestou sua homenagem ao seu pai,
Nabyh Salum. “Agradecemos a Associação Médica de Goiás pela
iniciativa desta criação da Comenda. Quem conheceu Nabyh Salum
sabe bem que, para ele, a Medicina sempre foi uma profissão, uma
paixão e um sacerdócio o qual ele se dedicou incansavelmente” relatou. “Ele sempre se esforçou para ajudar a construir a Associação
Médica e hoje ele se orgulharia ao ver a nova sede. Ele foi um médico
dedicado, batalhador e visionário, um sonhador quando o assunto
era a defesa e fortalecimento da classe médica”, afirmou.
Rosana Gouveia parabenizou os homenageados, que segundo ela,
foram amigos do pai. “Temos a certeza que Nabyh Salum está feliz
por ter seu nome escolhido para batizar uma comenda entregue a estes
médicos que tanto contribuíram para a Medicina goiana”, salientou.

homenageou. O presidente ainda contou a trajetória da vida
profissional do doutor Nabyh Salum, destacando seu currículo e
experiências com a classe médica.
Dentro de seu legado na Associação Médica de Goiás, José Umberto destacou a atuação de Nabyh na aquisição do terreno da Avenida
Portugal e Avenida Mutirão para a construção da primeira sede da
entidade. Também listou a presidência de Nabyh Salum por quatro
mandatos, e sua atuação na criação de instituições como a Unimed
Goiânia. “Construiu a antiga sede por meio de seu empenho pessoal
em arrecadar dinheiro junto à classe médica. Engana-se quem pensa
que ele ficou triste com a implosão desta sede. Ele ficou radiante. Seu
grande sonho era ver um espigão construído no local”, analisou. José
Umberto completou: “ele foi comigo vistoriar três vezes o canteiro
de obras do Complexo Órion e desejou imensamente estar aqui para
sua inauguração. Visionário, ele projetou em sua cabeça muito do que
é o Órion hoje, após exaustivos estudos e projetos de especialistas”.
O presidente da AMG ainda referenciou o grande número de
amigos que o homenageado fez ao longo de sua carreira e terminou
seu discurso com uma frase do próprio Nabyh: “Com estes amigos
enfrentei várias batalhas em prol da Medicina e da saúde. Porém,
nem sempre do mesmo lado. Nem por isso perdemos a amizade”.

Em nome dos homenageados

Waldemar Naves do Amaral, homenageado indicado pela Associação Médica de Goiás por sua amizade e parceria com Nabyh
Salum, discursou em nome dos homenageados. “Estar aqui hoje é
uma dupla honraria, primeiro por ser homenageado com a comenda
que carrega o nome de um grande amigo, segundo por representar
grandes nomes da Medicina nesta homenagem”, iniciou. “Conheci
Nabyh quando eu era estudante do 5º ano de Medicina. Eu tinha
acabado de perder meu pai, e ficamos amigos. Não, ficamos muito
amigos. Tive o prazer de conviver com aquele que tinha inteligência
ímpar e uma grande capacidade de ver atrás dos montes. Junto com
Nabyh, em minha presidência na Associação Médica, criamos, juntos,
a Comenda Luiz Rassi em homenagem a outro libanês de grande
relevância para a Medicina goiana”, detalhou.
“Ainda em minha presidência, criamos o embrião desta Comenda
Nabyh Salum e parabenizo o deputado Helio de Sousa e o atual presidente da AMG, José Umberto, por transformar aquele embrião neste
grande destaque de valor institucional e de Estado que representa
a grande importância e relevância de Nabyh Salum. Ele sabia viver
em comunidade com arte, com comportamento conciliador, sem
perder o espírito aguerrido de sua origem libanesa. Ele foi muito mais
bombeiro que incendiário durante sua vida. Estimulou e praticou a
ciência sem perder a fé religiosa. Cultuou os bons livros e os valores
de nosso povo como nação”, completou.

Reconhecimento da AMG

O presidente da Associação Médica de Goiás, José Umberto
Vaz de Siqueira agradeceu ao parlamentar Helio de Sousa pela
criação da comenda. “A criação da Comenda Nabyh Salum foi
uma das maneiras que pensamos para eternizar a memória do
Nabyh que tanto lutou pelo associativismo, especialmente pela
Associação Médica. Convivi com o Dr. Nabyh em seus últimos
quatro anos de vida e pude conferir um pouco do muito que ele
foi. Infelizmente, por sua condição física, não me foi permitido
explorá-lo mais, mas pude aproveitar cada encontro que tivemos”,
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ARTE E CULTURA

Médicos brilham
em noite
de talentos
e superam
expectativas do
Festmego 2017
Parceria entre Associação Médica de Goiás
(AMG) e Sindicato dos Médicos no Estado de
Goiás (Simego), o 2º Festmego, realizado no dia
27 de outubro, na Sicoob Unicentro Brasileira,
superou todas as expectativas em uma noite de
muito talento e brilho. Aproximadamente 350
presentes puderam assistir, com alegria e entu-
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siasmo, a mais de 40 apresentações que provaram
que médicos são muito mais do que profissionais
competentes dentro do consultório, mas seres
humanos de grandes talentos artísticos e culturais.
A Associação Médica de Goiás agradece
ao parceiro realizador Simego, ao coordenador
artístico Eberth Vêncio, a Sobrames-GO por

seu apoio cultural, aos patrocinadores Cifarma
e Unimed e ao apoio da Sicoob Unicentro Brasileira que, todos unidos a Associação Médica
transformaram a noite do dia 27 de outubro
de 2017 inesquecível para a cultura e arte dos
médicos goianos.
Álbum de fotos completo em amg.org.br

TRADIÇÃO

Comenda Luiz Rassi homenageia três nomes da Medicina goiana
Durante o Festmego 2017, a Associação Médica de Goiás entregou a Comenda Luiz Rassi
aos médicos Eleusa Fleury Taveira, Georthon Rodrigues Philocreon e Nilzio Antônio da Silva.
A AMG parabeniza a todos os homenageados e agradece pelo trabalho e ótimo desempenho de
cada um em favor da Medicina goiana. Confira a matéria completa no site amg.org.br

“O reconhecimento é
importante principalmente
porque sou mulher. Há
tempos, a mulher luta não
apenas para ser família,
mas para competir no mercado de trabalho. São 46
anos de Medicina. Não foi fácil, mas hoje recebo com
gratidão esta homenagem. Estou satisfeita e honrada”
(Eleusa Fleury Taveira)

“Esta homenagem é
muito bonita. Nem todo
mundo chega onde estou
com este reconhecimento.
Estou muito grato. O
começo da minha carreira aconteceu em meados de
1965. Na época, eu e meus colegas começamos a
dizer que a Medicina deveria ser incorporada em
nível federal. Começamos a lutar para que isto
acontecesse e unidos conseguimos fundar a Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Goiás.
Uma ótima lembrança” (Georthon Rodrigues
Philocreon)

“Recebo esta homenagem com grande alegria. Esper o que seja
uma honraria merecida
por todo o trabalho que
realizamos no desenvolvimento da Associação ao
longo dos anos. Participei de várias diretorias. E
ainda mais valoroso é o nome do Dr. Luiz Rassi
nesta comenda. Ele era o diretor da Faculdade
de Medicina quando me formei. Uma pessoa que
convivi em várias ocasiões e por isto eu o admirava
bastante por ver suas posições em relação a vários
aspectos da classe médica e em defesa de nossa
Faculdade de Medicina. Receber uma homenagem
com o nome deste grande médico é muito importante
para minha vida” (Nilzio Antônio da Silva)

PREMIAÇÃO

Salomão Rodrigues Filho recebe a Medalha de Honra UFG 2017
O médico Salomão Rodrigues Filho foi
homenageado no dia 30 de novembro, em
Goiânia, com a Medalha de Honra UFG
2017. A premiação é conferida pela Universidade Federal de Goiás a ex-alunos da
instituição que se destacam por relevantes
contribuições à sociedade.
Na foto, os médicos Rômulo Sales,
Elias Hanna, Erso Guimarães, Eduardo
Teixeira, Aldair Novato, Evandélio Morato
e José Umberto Vaz de Siqueira, presidente
da Associação Médica de Goiás, junto ao
homenageado Salomão Rodrigues Filho (de
terno, ao centro).

Presidente da Associação Médica de Goiás
nos anos 1979-1981, Salomão Rodrigues Filho,
que atualmente é conselheiro do Conselho
Regional de Medicina do Estado de Goiás
(Cremego) e do Conselho Federal de Medicina

(CFM), concluiu o
curso de medicina
na UFG em 1971.
Membro da
Academia Goiana
de Medicina, o
psiquiatra tem
uma grande trajetória profissional
dedicada à área
da saúde e à classe
médica. É o fundador e atual coordenador
político do Comitê das Entidades Médicas
do Estado de Goiás.

Academia Goiana de Medicina premia
melhores trabalhos científicos
A Associação Médica de Goiás parabeniza o mastologista Regis Paulinelli pela qualificação em primeiro lugar
no Prêmio da Academia Goiana de Medicina de 2017, entregue no dia 25 de outubro, com o trabalho “The Accuracy
of the SONOBREAST statical model in comparison to BI-RADS for the prediction of malignancy in solid breast
nodules detected at utasonography”. O artigo também tem como autores os médicos Luis Fernando P. Oliveira,
Ruffo Freitas Júnior e Leonardo R. Soares. “Este prêmio foi de grande importância, com um reconhecimento
profissional importante. A Academia Goiana de Medicina é uma instituição reconhecida, com membros notórios.
O valor recebido em dinheiro pela premiação será revertido para o nosso grupo de pesquisa em Mastologia no
Hospital das Clínicas. Também ajudará a financiar diversas outras pesquisas que estão em andamento”, afirma Regis Paulinelli.
O segundo lugar foi para a médica Miliana Lucato, com o trabalho “Effect of Tamoxifen and Raloxifene on the Proliferative Activity of the Breast
Epithelium in Premenopausal”. Também foram autores os médicos Ruffo Freitas Júnior, Marise Moreira, Júlio R.M. Bernardes Júnior, Sebastião A.
Pinto, Regis Paulinelli, e Leonardo R. Soares.
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ESPAÇO DAS ESPECIALIDADES

49º CBOT é realizado em Goiânia
Mais de 3.600 especialistas estiveram, em Goiânia, no período de 15 a 18 de novembro, para
o 49º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia. Ao todo, foram aproximadamente 600
professores nacionais, seis convidados internacionais e mais de 30 ligas acadêmicas envolvidas no
Congresso, um recorde dentre todas as edições. “Também tivemos o maior número de trabalhos
livres inscritos na história do evento, totalizando aproximadamente 500 trabalhos, apresentados
de forma oral e pôster eletrônico”, afirma Sandro Reginaldo, presidente do 49º CBOT. Ele ainda
destaca a grande repercussão do Cine SBOT, que apresentou vídeos com técnicas cirúrgicas.
Na foto, o convidado internacional Michael Gardner, uma das maiores autoridades mundiais
em trauma ortopédico, o ortopedista Sandro Reginaldo, sua esposa Janaina Oliveira Almeida, e
o ortopedista Antônio Carlos de Castro, ex-presidente da SBOT-GO.
Confira a entrevista com o ortopedista e traumatologista Michael Gardner, concedida exclusivamente para a Associação Médica de Goiás.
AMG: How was your first time in Brasil?
Michael Gardner: I had an absolutely outstanding experience in my first visit to Brazil.
Everybody was very welcoming and the passion
for orthopedics was very impressive.
AMG: What your impression about our city?
M.G: I loved everything about the city. It was bustling with activity and extremely friendly people.
AMG: What we need to improve for nexts
meetings?
M.G: The meeting was outstanding overall. The
one thing I would say is that maybe more debates
would be good and maybe fewer didactic lectures. The few debates that were had as roundtable
formats I think we're very well received.
AMG: You talked with some ortophedics
here and you saw a surgery at a hospital

in Goiânia. what did you think about the
surgery ortophedic that we do here?
M.G: I only saw one surgery live but I did
see a lot of x-rays. From everything I can
tell the surgery is top notch and extremely
high quality compared to all other modern
medical environments.
AMG: What did you most like in Brasil?
M.G: I would say what I like most in Brazil was
the energy and enthusiasm of everybody. I've met
both during the meeting and that the social events
after the meeting. Everybody seemed genuinely
happy and excited about orthopaedic surgery.
AMG: Would you say yes for future invitations for meetings in Brasil?
M.G: Although it is quite far away I would love
to come to Brazil at any time in the future for
another meeting!

Congresso Nacional da SBC/DERC
realiza sua 24ª edição em Goiânia
A Associação Médica de Goiás (AMG) prestigiou e colaborou para a realização do XXIV
Congresso Nacional do SBC/DERC, que aconteceu de 21 a 23 de setembro, no Centro de Convenções de Goiânia. Presidido pelo diretor da AMG, Gilson Cassem Ramos, o encontro teve
como temáticas O fim das dietas, Treinamento intervalado de alta intensidade no cardiopata, e
Prevenção de eventos cardiovasculares durante exercício físico.
Na oportunidade, o presidente da AMG,
José Umberto Vaz de Siqueira, entregou ao
senador Ronaldo Caiado um ofício solicitando
seu apoio para a Lei do Senado nº 165/2017
o qual altera dispositivos da Lei nº 3268/1957,
com vistas a instituição do Exame Nacional de
Proficiência em Medicina.

Entidades se unem contra o exercício ilegal da Medicina
em procedimentos estéticos por não médicos
Em busca de esclarecimentos e debate sobre o exercício ilegal da Medicina e as complicações de
procedimentos estéticos por não médicos, o presidente da AMG, José Umberto Vaz de Siqueira, se
uniu ao presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Goiás, Adriano Loyola, e ao
presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de Goiás, Luiz Humberto Garcia de Souza, em
reunião no Ministério Público de Goiás, no dia 20 de setembro. Os presidentes foram recebidos pelo
promotor de Justiça e responsável pelo CAO - Saúde do Ministério Público de Goiás, Eduardo Prego.
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ESPAÇO DAS ESPECIALIDADES

SGGO e Cremego realizam Plenária sobre Assistência
Obstétrica e sua Interface com a Enfermagem
A Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia (SGGO) e o Conselho Regional
de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) promoveram, no dia 28 de novembro, a, a
Plenária sobre Assistência Obstétrica e sua Interface com a Enfermagem. Estava presente
o diretor de Defesa e Valorização Profissional da Febrasgo, Juvenal Barreto de Andrade,
além de ginecologistas e obstetras, diretores técnicos de maternidades e chefes de serviços de residência médica em Obstetrícia de Goiânia e interior de Goiás, e conselheiros
do Cremego. As entidades fizeram uma alerta sobre os riscos dos partos domiciliares e
desaconselharam essa prática por não oferecer segurança nem à gestante nem ao bebê.

SBD-GO realizada atendimento gratuito
durante Dezembro Laranja
Em alusão ao Dezembro Laranja, campanha nacional de
prevenção ao câncer da pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional de Goiás realizou, no dia 2 de dezembro, um
mutirão para atendimento gratuito à população. Ao todo, foram
aproximadamente 50 profissionais envolvidos na ação. Mais
de 100 procedimentos foram agendados após primeiro atendimento e 17 casos foram diagnosticados com câncer de pele.

SBCP-GO realiza segunda campanha “Cirurgia
Plástica, Anestesiologia e Hospitais Solidários”
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Goiás (SBCP-GO) está promovendo a segunda edição da campanha “Cirurgia Plástica,
Anestesiologia e Hospitais Solidários”. “Trata-se de uma grande ação social e
solidária que oferece cirurgias plásticas reparadoras a pessoas que necessitam
do procedimento e não podem arcar com os custos totais da operação”,
explica o presidente da SBCP-GO, Luiz Humberto Garcia de Souza.

REGIONAL DE GOIANÉSIA

Associação Médica de Goianésia lota auditório em sua 36ª Jornada
A Associação Médica de Goiás - Regional
de Goianésia realizou, nos dias 29 e 30 de
setembro, a XXXVI Jornada da Associação
Médica de Goianésia. O presidente da AMG,
José Umberto Vaz de Siqueira, foi recebido pelo
presidente da Regional, Ivair Silva. Também estavam presentes o deputado Helio de Sousa e o
médico Luciano Leão, ex-gerente da Central de
Transplantes e Captação de Órgãos de Goiás.
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DEFESA PROFISSIONAL

Projeto de Lei que incorpora bônus ao salário
dos médicos está em fase final de aprovação
*Com informações da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

Médicos do Estado, junto ao presidente da AMG, mostram solidariedade
ao deputado Helio de Sousa, na luta pela aprovação deste Projeto de Lei

Está em fase final o trâmite do Projeto de Lei nº 4675/17, de autoria
do deputado Helio de Sousa, que altera valor da gratificação dos médicos
goianos por Exercício de Serviços de Saúde, prevista no § 1° da Lei nº
17.625, de 27 de abril de 2012.
Se aprovada pela Assembleia Legislativa, o valor da gratificação paga a
médicos será reduzida de R$ 2,5 mil para R$ 800. Em contrapartida, o texto
esclarece que um montante de R$ 1,5 mil será incluso na remuneração de todos os profissionais médicos do Estado, inclusive aposentados e pensionistas.
Outra lei conduzida e aprovada pelo deputado Helio de Sousa
permitirá ao médico do Estado se aposentar pelo regime de 20 horas
trabalhadas e não 30 horas como interpretado pela Procuradoria Geral
do Estado.

AMG busca parcerias
com a Unimed Goiânia
Os diretores da Associação Médica de Goiás, José Umberto Vaz
de Siqueira, Washington Rios e Antônio Carlos Ximenes, estiveram no
dia 11 de setembro, em reunião com o presidente da Unimed Goiânia,
Breno Álvares de Faria, que está à frente da instituição deste o dia 10
de abril. Também estava presente o diretor administrativo da Unimed
Goiânia, João Damasceno Porto. O encontro teve como objetivo buscar
parcerias que visem benefícios para a classe médica goiana e a valorização
das especialidades.
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Diretores da AMG visitam diretoria da Unimed Goiânia
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COOPERATIVA

Simpósio das Unimeds é marcado
pela despedida de José Abel Ximenes
*Com informações da Assessoria de Comunicação da Federação GO/TO/DF

Mesa diretiva da solenidade de abertura dos simpósios

Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro aconteceram dois dos maiores eventos de
cooperativismo de trabalho médico do Brasil:
o VIII Simpósio das Unimeds dos Estados
de Goiás, Tocantins e do Distrito Federal e
o XXIII Simpósio das Unimeds do Centro-Oeste e Tocantins (Sueco). Promovidos pela
Federação das Unimeds dos Estados de Goiás
e Tocantins e do Distrito Federal, os eventos
abordam vários assuntos atuais da área da
saúde e do cooperativismo, dentre eles a
mudança do atual modelo de atenção à saúde.
Durante a solenidade de abertura, o atual
presidente e o fundador da Federação, José
Abel Alcanfor Ximenes, enfatizou a importância da realização destes encontros para
o avanço do fortalecimento da integração

regional. “A força do cooperativismo está
na união, no trabalho conjunto”, ressaltou.
A realização do 23º Sueco e do 8ºSimpósio das Unimeds marca também os 23 anos
de fundação da Federação das Unimeds dos
Estados de Goiás e Tocantins e do Distrito
Federal. “Particularmente, é com muita honra que afirmo fazer parte de cada minuto da
história desta cooperativa criada para unir,
representar, apoiar as Unimeds goianas e
tocantinenses e incentivar o desenvolvimento
do Sistema Unimed e do cooperativismo em
nossa região”, frisou. À frente da presidência
da Federação na atual gestão e em outras
passadas, Ximenes disse ter muito o que
agradecer a todos que “junto comigo construíram essa história”, completou.

Os presidentes Raimundo Nonato, José Abel
Ximenes e José Umberto Vaz de Siqueira

Ao final de seu discurso, Ximenes comunicou que em março de 2018 encerrará
seu mandato na atual gestão e não mais será
candidato à diretoria da Federação. “Despeço-me com a alegria de ter contribuído
para a construção de mais um importante
capítulo da história do cooperativismo em
nossa região e com a certeza de ter feito o
melhor para o Sistema Unimed como um
todo, especialmente para as Unimeds de
nossa área de atuação”, declarou.
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