Ano 23 | nº 117 | Dezembro de 2018

www.amg.org.br

EDIÇÃO ESPECIAL

ESTAMOS DE
MUDANÇA
A partir de 2019, a Associação Médica de Goiás espera a
todos os médicos goianos em sua nova sede, no 15º andar do
Órion Business & Health Complex. Além da administração,
dentro de suas instalações estarão as Sociedades de Especialidades, Sicoob Unicentro Brasileira, Museu da Medicina, um
auditório que atenderá aos eventos científicos e sociais, dentre
outros. Venha nos fazer uma visita!
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PALAVRA DA PRESIDENTE

ANO FECUNDO
NA AMG
Caras (os) amigas (os) da AMG,
Acredito que este foi o ano mais profícuo em que esta diretoria esteve à frente da
Associação Médica de Goiás e parece que vai ser sempre em uma crescente devido às
grandes perspectivas que já se avizinham para 2019. A AMG tornou-se grande novamente
com um calendário repleto de eventos em que está perdendo quem não é associado.
Para 2019, já iniciaremos com a inauguração da nova sede no complexo Órion, onde
estaremos juntos ao Hospital Órion, a primeira administração do Hospital Albert Einstein
fora de sua sede original em São Paulo. Também estaremos juntos a várias Sociedades
de Especialidades, que já confirmaram presença junto à AMG.
Nossa parceria com a Biblioteca Virtual está funcionando maravilhosamente, convido-os
(as) a usarem-na e avaliarem o benefício que ela nos traz em termos de atualização e conhecimento. Ainda os (as) convido a conferir nosso calendário de eventos e a comparecer.
Participem conosco, falem da AMG para seus amigos e colegas, vamos todos fazer
a AMG cada vez mais forte e representativa.
Abraços,

JOSÉ UMBERTO VAZ DE SIQUEIRA

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOIÁS

NOVA SEDE

“Nova AMG terá
personalidade e estilo”
O arquiteto Paulo Victor Ferreira Ruas é o responsável pelo projeto de arquitetura da nova sede da Associação Médica de Goiás instalada no 15º andar do Órion
Business & Health Complex. Graduado pela Universidade Paulista (2008/2), possui
Pós-Graduação em Iluminação e Design de Interiores (2011). Em seu currículo, trabalhou com restauração das estações ferroviárias de Vianópolis e Goiandira e também
do casarão Rocha Lagoa, em Ouro Preto. Atua com exclusividade no Escritório de
Arquitetura 2Zero2.
“Para a AMG, serão criados ambientes com personalidade e estilo, demonstrando
cada detalhe do mobiliário, texturas, acabamentos, iluminação e adornos, que resultam
em um elegante espaço, valorizando a maravilhosa vista que o empreendimento oferece de Goiânia. A AMG contará com a Administração, Sala Presidência, Coworking,
Salas compartilhadas e um auditório para 80 pessoas” (Arq. Paulo Victor).
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ENCONTRO CIENTÍFICO

AMG promove seu I Simpósio em
parceria com o ECAM e COGEM
Sempre atenta ao aprimoramento científico do médico goiano, a Associação Médica
de Goiás promoveu, no período de 11 a 13
de outubro, seu I Simpósio, em parceria com
o 30º ECAM e 9º COGEM, no Centro de
Convenções de Goiânia. A programação
científica estava rica em conteúdo e em nomes
de professores renomados na classe médica
como Rosicleia de Vlieger, Paulo Vencio, Paulo
Francescantonio, José Umberto, Washington
Luiz, Raimundo Nonato, Fernando Ferro da
Silva, Fernando Esperidião e Juracy dos Santos.

“É preciso que a classe médica se una.
Sozinhos, não conseguimos lutar por nossos direitos”
Nos últimos anos, a classe médica tem sido massacrada pela imprensa e governo, por isso,
é fundamental que os médicos conversem com seus pares e busquem as entidades médicas
para unidos conquistarem seus direitos. Quem afirma é a médica da Secretaria Estadual de
Saúde (SES), Rosicleia De Vlieger (GO), professora convidada para debater o tema “Como
ser Davi em terra de Golias”, durante o I Simpósio.
Rosicleia De Vlieger tem atuado fortemente, principalmente nos últimos três anos, em busca
de melhorias para os médicos dentro da Secretaria de Saúde. Ela cita algumas conquistas dos
últimos anos. “Após muitas batalhas, conseguimos a regulamentação da carga horária do médico
da SES. No Plano de Carreira de 2014, aumentou-se a carga horária de trabalho de 20 horas
semanais, como previsto em concurso, para 30 horas, o que inviabilizava a aposentadoria de
alguns colegas, pois deviam carga horária. Conseguimos reverter esta situação”, explica Rosicleia.
Matéria completa em www.amg.org.br

“Nossa luta é para que o residente não seja
encarado como uma mão de obra barata”
A Situação Atual do Jovem Residente foi um dos temas debatidos durante o I Simpósio
da Associação Médica de Goiás. O professor convidado Juracy Barbosa dos Santos (DF),
presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR), avalia a situação
nada agradável da Residência Médica em todo o Brasil que enfrenta, segundo ele, inúmeras
dificuldades. “A situação se agravou bastante principalmente durante as últimas gestões
da Comissão Nacional de Residência, as quais fizeram algumas ações que atrapalharam o
desenvolvimento das atividades da Residência no país. A gestão atual trabalha dobrado.
Arrumando a casa e propondo fortes mudanças”, argumenta.
De tal forma que, hoje, de acordo com Juracy Barbosa, o Brasil enfrenta o maior número de
denúncias relacionadas à Residência Médica dos últimos anos. Dentre estas denúncias, ele cita, como
exemplos, o não cumprimento da legislação vigente; assédio moral; e o despreparo dos preceptores.
Matéria completa em www.amg.org.br
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ESPAÇO DAS ESPECIALIDADES
1) OFTALMOLOGIA

Faco Clube Goiânia: há 18 anos trazendo novidades para a Oftalmologia
O Faco Clube Goiânia, evento mensal
promovido pela Sociedade Goiana de
Oftalmologia (SGO), finaliza 2018 com
êxito. Desde a aula inaugural, realizada em
março de 2017, já foram promovidos 18
encontros. Atualizar o oftalmologista com
o que há de mais novo sobre a cirurgia de
catarata é o objetivo do evento, que até
agora já contou com mais de 800 participações. O Faco Clube Goiânia foi ideali-

zado pelo ex-presidente da SGO, Fausto
Cazorla, e agora conta com a direção do

atual presidente da entidade, Fernando
Heitor de Paula.

2) GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

SGGO renova forças na promoção científica dos especialistas

O ano de 2018 foi de grande produção
e mudanças na SGGO. Foram quatro Edu-

cações Continuadas, eventos no interior
goiano, defesa profissional e promoção da

saúde junto à comunidade, além da 43ª
Jornada. No primeiro semestre, foi eleita
a nova diretoria da Sociedade, biênio
2018/2020. Presidida pela ginecologista e
obstetra Rosane Ribeiro Figueiredo Alves, a
nova coordenação também é formada pelos
especialistas Reisson Serafim Cruz, Eduardo
Camelo de Castro, Ricardo Mendonça
Lucas, Sebastião Mesquita, Joice Martins de
Lima Pereira, Maurício Machado da Silveira,
Rodrigo Teixeira Zaiden, José Antônio da
Silveira Leão e André Marquez Cunha.

3) CIRURGIA PLÁSTICA

SBCP-GO alerta sobre os riscos da busca de informações
médicas em redes sociais
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
– Regional Goiás (SBCP-GO) está desenvolvendo uma campanha educativa permanente
para orientar a população sobre os riscos da
busca de informações nas redes sociais sobre
cirurgias e tratamentos feitos por profissionais
não médicos ou por médicos não especialistas.
Em seus próprios canais nestas redes e em en-

trevistas do presidente Sérgio Augusto da Conceição à imprensa, a SBCP-GO tem explicado
os perigos da disseminação de publicações que
infringem o Código de Ética Médica e alertado
sobre a veiculação de informações e imagens
manipuladas de pré e pós-operatórios com a
exposição de pacientes e a quebra do sigilo médico, além de autopromoção do profissional.

4) PEDIATRIA

Sociedade Goiana de Pediatria promove evento sobre amamentação
Pediatras da Sociedade Goiana de Pediatria (SGP) e
outros profissionais estiveram presentes no Anhanguera
Saúde - Semana Mundial da Amamentação, realizado
pela SGP em parceria com a TV Anhanguera, afiliada da
Globo. O evento, que aconteceu no dia 04 de agosto,
no Aparecida Shopping, contou com a presença de
mães, pais, avós, crianças e atuais e futuras lactantes.
Eles participaram das diversas atividades e orientações
oferecidas gratuitamente ao público.
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5) ENDOCRINOLOGIA

XIII Congrego reúne mais de 200 participantes em Goiânia
De 17 a 19 de outubro de 2018, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Goiás (SBEM-GO) realizou
o XIII Congresso de Endocrinologia de Goiás
(CONGREGO) que contou com mais de 200
participantes. Com temas variados, desde a
pesquisa até a prática clínica diária, o Congresso contou com a presença dos principais
nomes da Endocrinologia Nacional.

6) MASTOLOGIA

Atitude Rosa seleciona 200 mulheres para consultas e exames
A Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional
Goiás, em parceria com a TV Anhanguera, realizou, no
dia 21 de outubro, o Atitude Rosa, evento preparado
especialmente para debater o câncer de mama e a importância de sua prevenção e diagnóstico precoce. Além
do acesso à informação sobre a doença, a comunidade
também participou de outras atividades como dança,
ginástica e música. Ao final, 200 mulheres foram selecionadas para realização de consultas e exames gratuitos.
Parabéns a SBM-GO pela iniciativa e importante papel
científico e social junto à sociedade.

7) ANESTESIOLOGIA

SAEGO ensina comunidade sobre reanimação cardiopulmonar
Em 2018, a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Goiás - SAEGO implementou o projeto de treinar pessoas não médicas em suporte
básico de vida. Com esta ação, multiplicam-se reanimadores capazes de
dar atendimento inicial às vítimas de parada cardíaca na comunidade
em geral. É o Projeto REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR PARA
TODOS. SAEGO NA COMUNIDADE.

8) PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA

Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia chega a sua 39ª edição
A Sociedade Goiana de Pneumologia
e Tisiologia promoveu no período de 04
a 08 de agosto, no Centro de Convenções de Goiânia, o XXXIX Congresso
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia e
XV Congresso Brasileiro de Endoscopia
Respiratória. O auditório lotado reflete a
grande participação dos especialistas no
evento que reuniu, em sua programação
científica, nomes importantes da Pneumologia e Tisiologia brasileiras. No discurso,
o presidente do evento, Marcelo Fouad
Rabahi, que recentemente lançou o livro
“A meta da humanização: do atendimento

à gestão na saúde” e se tornou membro
titular da cadeira nº 22 na Academia
Goiana de Medicina.
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9) ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Congresso Goiano de Ortopedia e Traumatologia
já tem data definida
Marque em sua agenda: nos dias 29 e 30 de março de 2019 acontecerá o XIV Congresso
Goiano de Ortopedia e Traumatologia, promovido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia – Regional Goiás. Em 2019, o maior evento da especialidade em Goiás
acontecerá no Órion Business & Health Complex. Além de uma programação científica
extensa, que abrangerá as diversas subespecialidades, os temas serão voltados para as discussões multidisciplinares como Fisioterapia e Nutrição. Durante o encontro será apresentada
a nova diretoria da Sociedade.

10) COLOPROCTOLOGIA

Sociedade Goiana de
Coloproctologia tem nova diretoria
A Sociedade Goiana de Coloproctologia (SGCP) elegeu sua nova diretoria para o biênio 2018/2020. Os novos diretores são Paula Chrystina
Caetano de Almeida e Leite (presidente), Hélio Moreira Júnior (vice-presidente), André Gonçalves da Silva (secretário) e Milton César de Oliveira
(tesoureiro).

11) CLÍNICA MÉDICA / INFECTOLOGIA

Sociedades de Infectologia e Clínica Médica de Goiás se
unem em Congresso
O 19º Congresso de Clínica Médica do
Estado de Goiás uniu, este ano, duas grandes
entidades médicas: a Sociedade Brasileira
de Infectologia – Seção Goiás, presidida por
Christiane Kobal, e a Sociedade Brasileira de
Clínica Médica – Seção Goiás, presidida por
Marcelo Pacífico. O congresso foi realizado
entre os dias 20 e 22 de setembro de 2018,
no Conselho Regional de Medicina do Estado
de Goiás (Cremego), em Goiânia, e teve como
tema principal “Infectologia para o Clínico”.

Com uma programação científica repleta de
assuntos de grande importância para o dia a
dia do médico generalista, o evento contou

com a participação de, aproximadamente,
300 pessoas dos Estados de Goiás, São Paulo,
Minas Gerais, Tocantins e do Distrito Federal.

12) GERIATRIA E GERONTOLOGIA

Simpósio da SBGG Goiás discute a doença de Alzheimer

A Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia – Seção Goiás (SBGG
Goiás), presidida pela geriatra Zélia
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Santana, promoveu, no dia 1º de setembro de 2018, o IV Simpósio Alzheimer
de A a Z, no auditório da Unicred, em

Goiânia. O evento contou com a participação de palestrantes de Goiás, do
Rio de Janeiro, do Distrito Federal e
de Porto Alegre, que discutiram sobre
envelhecimento, as fases do Alzheimer,
as melhores alternativas de tratamento,
entre outros assuntos. O fechamento do
simpósio ficou por conta de Fernando
Aguzzoli, autor do livro “Quem, eu?”,
que emocionou os participantes ao contar sua experiência de ter abandonado
a faculdade para focar nos cuidados da
avó Nilva, diagnosticada com a demência.

13) UROLOGIA

Urologia realiza mais uma edição de seu tradicional Simpósio
A Seção Goiás da Sociedade Brasileira de
Urologia (SBU-GO) realizou seu tradicional
Simpósio anual nas dependências do Castro’s
Park Hotel em 09 e 10 de novembro. O evento contou com a presença do presidente da
Associação Médica de Goiás (AMG), José Umberto Vaz de Siqueira, que deu as boas vindas
aos participantes e reforçou o compromisso da
AMG com as Sociedades de Especialidades.
Ainda dentro do programa científico da SBU,
em 23 de novembro, aconteceu o Workshop

em Uretroplastias, ação conjunta da SBU-GO
e HC-UFG, com a presença do expert da área
André Cavalcanti (RJ).

14) DERMATOLOGIA

83ª Jornada Goiana de Dermatologia conta com
grandes dermatologistas do eixo RJ - SP
Aconteceu, nos dias 09 e 10 de novembro, na
sede do Sicoob, a 83ª Jornada Goiana de Dermatologia, organizada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Goiás (SBD-GO),
Adriano Loyola, e contou com a presença de grandes
dermatologistas do eixo RJ- SP, para compartilharem suas experiências e promoverem importante atualização científica. Em dezembro, SBD promove, em todas as regiões do País,
mutirão de atendimento gratuito à população em mais uma campanha ‘Dezembro Laranja’,
que alerta as pessoas sobre prevenção, diagnóstico e acesso ao tratamento do câncer de
pele. Em Goiás, médicos dermatologistas da SBD-GO realizaram atendimentos gratuitos,
em Goiânia, no dia 1º de dezembro, no Hospital das Clínicas - UFG.

15) GASTROENTEROLOGIA

Ação da Sociedade Goiana de Gastroenterologia assiste mais de 300
pessoas em Goiânia
Em parceria com o Projeto Ilumina, a
Sociedade Goiana de Gastroenterologia fez
uma ação de orientação e prevenção primária e secundária no combate à parasitose
em uma comunidade em Goiânia. Dentre
crianças e adultos, foram assistidas mais de
300 pessoas que receberam orientações
sobre higienização pessoal e coletiva. Após
atendimento médico, foram fornecidos medicamentos antiparasitários gratuitos.

16) CARDIOLOGIA

Educação Continuada norteou a trajetória da SBC-GO em 2018
A SBC-GO teve um ano de grandes realizações científicas. Em abril, o 1º
Simpósio Goiano do Departamento de Imagem Cardiovascular (DIC) destacou-se
pelo pioneirismo. A SBC-GO foi a anfitriã do DEIC (abril) e SOBRAC (novembro),
impulsionando para o Brasil as novidades, respectivamente, de Insuficiência Cardíaca
e Arritmias. Em agosto foi inaugurada em Catalão a sub-regional do Sudeste goiano,
somando-se a consagrada sub-regional do Sudoeste, com sede em Rio Verde. Em outubro foi realizado o tradicional Congresso Goiano. Na foto, o presidente da SBC-GO,
Gilson Ramos, com o médico Anis Rassi, ícone da Cardiologia goiana e brasileira, no
lançamento da Revista Científica da SBC-GO, durante a SOBRAC, em novembro.
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MEMÓRIA

Comenda Nabyh Salum
homenageia médicos de destaque
na história da Medicina

No dia 22 de outubro aconteceu a entrega da Comenda Nabyh
Salum, na Assembleia Legislativa de Goiás. A Associação Médica de
Goiás parabeniza a todos os médicos homenageados, em especial
ao indicado pela entidade, Carlos Alberto Ximenes.
“Esta comenda representa um tributo de um trabalho realizado
por toda uma vida. Sinto-me honrado como médico e ainda mais
grato pela honraria levar o nome de meu tio Nabyh, com quem

trabalhei por muitos anos”, afirma Ximenes. “Segui a carreira médica
por influência de meus tios, dentre eles, Nabyh Salum. Mas a radiologia foi por influência direta de Nabyh que me orientou e tanto
me ensinou”, completa.
Além de Carlos Alberto Ximenes, também foram agraciados os
médicos Salomão Rodrigues Filho; Amaury Oliveira Tavares; Hélio
Moreira e Henrique Maurício Fanstone.

MÉRITO PROFISSIONAL

Diretor da AMG é homenageado com
Comenda Honra ao Mérito Profissional 2018
O diretor da Associação Médica de
Goiás, Sérgio Daher, foi um dos médicos
homenageados com a Comenda Honra ao
Mérito Profissional Médico 2018, entregue
pelo Conselho Regional de Medicina do
Estado de Goiás (Cremego), no dia 17 de
outubro. A cerimônia acontece anualmente
em alusão ao Dia do Médico, celebrado
em 18 de outubro. Também foram agraciados os médicos Joel Neder, Luiz Arantes
Resende, Maria Eugênia Gamero da Costa,
Moacyr Tyrone Guimarães, Paulo de Tárcio
Álvares, Taufic Auad e Udirse Rodrigues
do Nascimento.
Há mais de 40 anos atuando em Medicina, Sérgio Daher, que possui três filhos
médicos, afirma amar sua profissão. Ele frisa
que a principal mensagem que as entidades
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representativas dos médicos devem dar aos
colegas é: “nós, médicos, possuímos uma
missão importante perante a sociedade, ocupando um lugar especial. Precisamos ser valo-

rizados”. O diretor agradece a homenagem
recebida, tendo, segundo ele, um significado
extremamente grande. “É uma homenagem
especial. Sinto-me lisonjeado”, relata.

PERSONALIDADE

Luiz Henrique Mandetta
assumirá Ministério da
Saúde em 2019
O médico ortopedista pediátrico Luiz Henrique Mandetta foi
o escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o
Ministério da Saúde. Deputado federal em seu segundo mandato,
Mandetta realizou, nos últimos anos, um trabalho assíduo a favor
da Medicina brasileira.
Um dos criadores e presidente da Frente Parlamentar da
Medicina, liderou grandes conquistas políticas médicas como o
Decreto que delimitou, pela primeira vez na história do Brasil,
que Títulos de Especialidades Médicas só pudessem ser emitidos
através de bolsas de residência do MEC ou através de títulos das
Sociedades Brasileiras de Especialidades. Também foi decisivo na
aprovação da lei que obriga os planos de saúde a fazerem uma
data base nos contratos dos médicos e proporem um reajuste
anual das tabelas.
Em entrevista concedida com exclusividade à AMG, em setembro
de 2018, Mandetta falou sobre a importância da Frente Parlamentar
da Medicina, da recente criação do Instituto Brasil de Medicina, e
sobre o valor da participação ativa dos médicos na política.

Trabalho
Fui eleito pela categoria médica do Mato Grosso do Sul tanto em 2010 quanto em 2014. O grande estrago e deboche que
os governos têm feito com a formação dos médicos brasileiros,
com a abertura indiscriminada de Faculdades de Medicina com
locais sem nenhuma infraestrutura, com a admissão de médicos
sem diploma dentro do Brasil, sem fazer uma prova, colocando
em risco a vida das pessoas, me levaram a um posicionamento
duro de enfrentamento ao governo do PT. Deste desdobramento,
começamos a nos organizar politicamente, não uma política para
médicos, mas uma política para a Medicina. A sociedade precisa
de uma Medicina de qualidade.

residência do MEC ou através de títulos das Sociedades Brasileiras
de Especialidades. O governo Dilma queria passar esta competência
para o Ministro da Saúde. Mas somente as autarquias federais como
a AMB têm a prerrogativa de dar a carga horária mínima para formar
o especialista e abrir novas especialidades.
Aprovamos também a lei que obriga os planos de saúde a fazerem uma data base nos contratos dos médicos e proporem um
reajuste anual das tabelas, o que foi muito importante na luta contra
os planos de saúde. Sobre os diplomas de médicos brasileiros que
as faculdades petistas estavam emitindo com título de bacharel em
medicina, aprovamos lei que diz que os diplomas deverão vir com
a redação médica por causa dos tratados internacionais.

Frente Parlamentar de Medicina

Instituto Brasil de Medicina

No Congresso Nacional, constitui a Frente Parlamentar de
Medicina. São aproximadamente 218 deputados federais e 34
senadores. É uma Frente Parlamentar Mista. Em 2015, fizemos
um grande levantamento da situação da Medicina tanto no
que diz respeito à graduação quanto ao problema das bolsas
de residência médica que são insuficientes para o número de
médicos que estão sendo formados, pois temos uma quantidade
enorme de médicos sem residência no Brasil. Também analisamos a situação do mercado, médicos não tem nenhum limite
de carga horária, estão fazendo 80 / 90 horas semanais sem
nenhum descanso.
Além disso, temos um profissional que paga uma das maiores
taxas tributárias se comparado a outros profissionais liberais. Temos
uma situação de mercado em que os planos de saúde sistematicamente desrespeitam os médicos. Portanto, abrimos várias frentes de
tensionamento, colocando agora não mais a Medicina na defensiva,
reclamando dos projetos, mas passamos a colocar os projetos que
nos interessam na pauta para serem debatidos.
Com isso, conseguimos uma grande vitória que foi o Decreto
que delimitou, pela primeira vez na história do Brasil, que Títulos de
Especialidades Médicas só possam ser emitidos através de bolsas de

Começamos a mostrar que bem articulados politicamente, podemos propor e ter vitórias. A medicina possui grande
credibilidade. Nestas eleições de 2018, com o objetivo de
consolidar politicamente os médicos, criamos o Instituto Brasil
de Medicina, em Brasília, que congrega todas as Sociedades de
Especialidades, as Associações Médicas, Sindicatos e Conselhos em
um órgão único que faz o relacionamento com os parlamentares.
Este Instituto, que tem oito meses de vida, será nossa grande mola
propulsora das lutas políticas doravante.

Médico na Política
Existe um sonho que é a vontade de cuidar do próximo. São
os humanistas, pessoas interessadas em gente e não em coisas. Vejo
os médicos com um olhar muito qualificado para as pessoas, para
gerar cidadania, para levar melhores condições de progresso. A
formação humanista dos médicos na política colabora e muito na
busca deste sonho.
Quando a Medicina descobrir sua força política, a capacidade do
médico em transferir o seu prestígio pessoal para um determinado
parlamentar, terá uma bancada que vai lutar por ela. Assim iremos
ver toda a força política da Medicina.
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OPINIÃO

A importância da
atualização científica
POR MIRIAM OLIVEIRA CARVALHO
COORDENADORA E IDEALIZADORA DA BIBLIOTECA VIRTUAL DA AMMG

O regular exercício profissional do médico
não requer apenas uma habilitação legal. Implica também no aprimoramento continuado,
seja nas publicações especializadas, congressos
ou nos cursos de especialização. Habilidades e
conhecimento são dinâmicos e precisam ser
constantemente revitalizados, assim, a atualização científica vem assumindo importância
como ferramenta para auxiliar os médicos
na tarefa de prestar uma medicina de melhor
qualidade aos pacientes.
É um direito e, a rigor, um dever do médico manter-se atualizado. O Capitulo 1 artigo
5 do Código de Ética Médica estabelece: "É
dever do médico aprimorar continuamente
seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente”.

À medida que o conhecimento avança,
muitas práticas e procedimentos novos vão sendo incorporados, com uma velocidade muitas
vezes enorme, tornando obsoletos métodos de
diagnóstico e terapêutica até então empregados.
A Medicina enfrenta também uma delicada
situação: o crescente número de escolas médicas,
formando anualmente um grande número de
profissionais; a participação de outras profissões
que compartilham a atenção dos pacientes e a
nova geração de pacientes que busca informações
sobre as suas patologias, criando para o médico
um ambiente de intensa contestação. Ressaltando
que as enfermidades também não deixaram de
resistir, inovar e por vezes, alastrar-se.
O médico neste contexto encontra-se em
uma situação que exige, mais do que nunca,
estar em permanente processo de aprendizagem, e manter-se atualizado é uma questão
de sobrevivência profissional.
E, para acompanhar as rápidas mudanças
em curso, a Associação Médica de Goiás
(AMG), em parceria com a Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG), tem trabalhado
exaustivamente no aprimoramento do pro-

cesso de Educação Continuada, oferecendo
através da Biblioteca Virtual, serviços diferenciados para a atualização científica.
Atuante desde 1997, a Biblioteca Virtual
da AMMG é uma plataforma operacional de
cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial de
Saúde oferecendo acesso rápido e eficiente à
atualização científica para profissionais clínicos
e pesquisadores de todo o Brasil.
O portal reúne um acervo digital com
milhões de artigos científicos, indexados pelo
Medline, PubMed, Lilacs e Cochrane e o
médico pode acompanhar as publicações de
todas as especialidades, fazer levantamento
bibliográfico ou solicitá-lo ao bibliotecário,
além do download ilimitado dos artigos.
Existe um consenso de que a assistência
médica de qualidade e segura só pode ser
ofertada por excelentes profissionais e esta
qualidade não pode ser aferida num único
momento da vida, mas por toda a vida! Portanto, sem o estudo contínuo não há atualização
possível e sem esta não há como exercer a
melhor prática.

SOCIAL

Dia dos Namorados apresenta nova
sede da AMG aos médicos goianos
A Associação Médica de Goiás resgatou em seu calendário de festividades o Dia dos Namorados, com uma noite de massas
no dia 12 de junho. Além do clima descontraído e romântico, os convidados foram brindados com uma vista privilegiada do
15º andar do Órion Business & Health Complex que abrigará a nova sede da AMG, à época, ainda em fase de construção.
Confira as fotos:
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RETROSPECTIVA

Grande produção científica e
avanços em defesa do médico
marcaram 2018

O ANO DE 2018 DE DESTACA PELA ATIVA PARTICIPAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOIÁS NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A
CLASSE MÉDICA POR MEIO DA DEFESA PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO
CONTINUADA. CONFIRA ALGUNS DESTAQUES DESTE ANO:

Presidente da Associação Médica de Goiás em reunião com a presidente
da Associação Médica de Goiás – Regional de Rio Verde, Lilian Martins
Lacerda Mota, em 10 de janeiro. O encontro teve como objetivo
desenvolver ações conjuntas entre as associações em favor da defesa
de classe dos médicos da Regional de Rio Verde.

Diretores da Associação Médica de Goiás José Umberto Vaz de Siqueira
e Soraya Rassi, e o assessor jurídico adv. Marun Kabalan, em reunião,
no dia 14 de março, com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo
Mendanha, e com o procurador-geral Fábio Camargo. O objetivo foi dar
andamento na solicitação de arborização e contenção do córrego que
passa na sede campestre da AMG, em Aparecida.

Presidente da Associação Médica de Goiás (AMG) junto aos representantes
das entidades médicas de Goiás, em 3 de abril, para cobrar junto ao
IMAS o pagamento dos vencimentos dos médicos. Estavam presentes
a presidente do Simego, Pabline Marçal, o presidente da Fehoesg, Paulo
Francescantônio, e o coordenador político do Comitê de Entidades
Médicas de Goiás (Cemeg), Salomão Rodrigues.

Associação Médica de Goiás, representada pelo seu presidente José
Umberto Vaz de Siqueira, por seu diretor de regionais Elio Caetano, e
pelo seu departamento jurídico, adv. Marun Kabalan, esteve no dia 10 de
janeiro na cidade de Jataí, Goiás, para unir forças junto à classe médica
local na reivindicação pela manutenção dos vencimentos médicos da
Secretaria Municipal de Saúde, que propôs a redução de 40% a 50% do
valor. A Secretaria Municipal de Saúde que, a princípio, estava irredutível,
mudou sua proposta e manteve o valor da remuneração do médico.

Reunião, no dia 20 de março, entre a diretoria da Associação Médica de
Goiás e as diretorias das Sociedades de Especialidades para apresentação
da nova sede no Complexo Órion e levantamento das necessidades das
especialidades médicas.

Plenária Temática: O Papel das Entidades Médicas, em 26 de abril,
no Cremego. O encontro debateu o papel e a atuação da Associação
Médica de Goiás (AMG), Conselho Regional de Medicina do Estado de
Goiás (Cremego), Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego) e
Academia Goiana de Medicina (AGM).
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Presidente da Associação Médica de Goiás presente, em 26 de junho, no XIII
Encontro Nacional de Entidades Médicas, em Brasília. O tema de discussão
foi a abertura indiscriminada de Faculdades de Medicina e a implantação
de exames de avaliação para o aluno de graduação em Medicina.

Associação Médica de Goiás, representada pelo diretor Waldemar do Amaral,
junto às demais entidades médicas , no dia 17 de julho, no Cremego, para
discutir a atual situação da Medicina brasileira. O encontro contou com
a participação do presidente da FENAM, Jorge Darze, que apresentou os
resultados do Encontro Nacional das Entidades Médicas (ENEM). A reunião
também teve como pauta a necessidade da união das entidades para buscar
soluções urgentes para os problemas enfrentados pela categoria médica.

Diretores da Associação Médica de Goiás, empreendedores do Órion
e diretores do Instituto Israelita Albert Einstein durante evento de
formalização da parceria entre Órion Hospital e Hospital Albert Einstein.
Pela primeira vez em sua história, o Hospital Albert Einstein atuando em
uma gestão privada em outra instituição de saúde.

Diretores da Associação Médica de Goiás presentes, no dia 1° de
outubro, na Posse da Nova Diretoria e dos Conselheiros Eleitos para a
Gestão 2018/2023 do Cremego. O novo grupo de conselheiros é formado por 40 médicos de diversas especialidades, que foram escolhidos
pelos colegas por meio do voto, e dois médicos indicados pela AMG:
Rui Gilberto Ferreira e Carlos Eduardo Fraga.

Registro histórico: primeira reunião da diretoria da Associação
Médica de Goiás em sua nova sede, no 15° andar do Órion Business &
Health Complex, em 27 de novembro. Estavam presentes os diretores
José Umberto, Washington Rios, Wilzenir Sandes Brito, Regina Santos
Marques, Rafael Martinez, Paulo Francescantonio, Soraya Rassi, Carlos
Eduardo Fraga, Antônio Carlos Ximenes, Clidenor Gomes Filho, Geraldo
Gonsalves e Sergio Daher.
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Reunião, no dia 11 de setembro, com o governador eleito de Goiás,
Ronaldo Caiado, à época candidato, promovido pelo Cemeg. O presidente da AMG entregou uma carta ao candidato com as reivindicações
da entidade e da classe médica, dentre elas, ouvir a categoria médica
na escolha do secretário de saúde de Goiás, reajustar a tabela do Ipasgo
de acordo com o reajuste da data base do servidor estadual, e coibir
veementemente a atuação do Conselho Estadual de Educação em sua
abertura desenfreada de faculdades de medicina.

Assembleia Geral da Associação Médica Brasileira (AMB), realizada
na sede da Associação Médica de Minas Gerais, no dia 30 de outubro,
em Belo Horizonte. Presença dos diretores da Associação Médica de
Goiás, José Umberto e Waldemar do Amaral. Na foto, também estão o
presidente da AMB, Lincoln Ferreira, e seu diretor Márcio Fortini.

Que 2019 renove
nossa força para lutar
nossa alegria de viver
nossa fé e esperança de vencer.

Boas Festas!
ASSOCIAÇÃO
MÉDICA DE GOIÁS

