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Associação Médica de Goiás se fortalece no interior
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Regional de Mineiros é reativada após doze anos. Associação espera adesão de aproximadamente
100 médicos da região. Nova diretoria será presidida pelo médico Vinícius Amaral

Em assembleia realizada no dia
27 de janeiro de 2015, decidiu-se, perante aprovação da maioria dos presentes, pela reativação
da Associação Médica de Goiás
- Regional de Mineiros. A decisão
foi tomada após conclusão da necessidade da união dos médicos
em defesa profissional da classe.
Nova diretoria foi eleita no dia
3 de março. O novo presidente,
Vinícius Araújo Amaral, será
empossado em abril.
A regional de Mineiros foi fundada na década de 90. Segundo o
médico Marcelo Carlos Nogueira,
último presidente da Regional, a
reativação em Mineiros é fruto da
mesma filosofia defendida pela
AMG, desde sua fundação, que
é a defesa dos interesses dos
médicos. "Na defesa da categoria por melhoria nas condições
de trabalho e normatizações de
condutas médicas, por meio de
diretrizes e cursos, esperamos
obter um alto nível de serviços
prestados à população e, com
isso, fortalecer nossa classe", argumenta o médico. A expectativa
é a adesão maciça dos médicos
locais. "Provavelmente entre 80
a 100 colegas", conclui.

VALORIZAÇÃO MÉDICA
P a r a o p r e s i d e n te e l e i to,
Vinícius Amaral, a principal missão da nova diretoria é melhorar
a qualidade da saúde por meio
da união dos médicos, valorização profissional e atualização
científica. "Como consequência
destas três vertentes, conseguiremos aprimorar o atendimento
ao cidadão mineirense", avalia.
Para Vinícius Amaral, é fundamental que se recupere a
credibilidade do médico perante a
sociedade. Para isso, serão desenvolvidos projetos para promoção da
saúde como campanhas de prevenção e orientação, diagnóstico precoce de doenças e conscientização
do papel do profissional médico na
saúde do paciente, seja na rede privada, conveniada ou pública. "Nosso intuito é dar voz aos médicos e

Dr. VINÍCIUS ARAÚJO AMARAL, presidente eleito
da Associação Médica de Goiás - Regional Mineiros

suas reivindicações, além de oferecer vias de atualização científica. A
união dos médicos é nossa principal
meta nesse mandato", acrescenta.
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[ PALAVRA DO PRESIDENTE ]

expediente
JORNAL DA ASSOCIAÇÃO
MÉDICA DE GOIÁS

Seja um associado e
fortaleça a Medicina
em nosso Estado
Prezados colegas,
Este é o primeiro jornal deste ano da Associação Médica de Goiás. Vocês vão notar diferenças na diagramação
e distribuição. Mudamos muita coisa e acreditamos que
para melhor.
Este grupo assumiu a AMG em outubro/14 e tem a intenção de dar continuidade ao trabalho e mudanças que
já vinham sendo desenvolvidos pela diretoria anterior,
encabeçada pelo Dr. Rui Gilberto.
Temos muito a fazer por estes próximos três anos e
nossa diretoria está engajada e participativa.
Uma tarefa árdua, e que acabou de ser cumprida com
êxito, foi a atualização de nosso cadastro. Está 90% completo. Tivemos ajuda importante do CREMEGO nesta tarefa.
Por outro lado, retiramos nosso site do ar, momentaneamente, para ser modernizado, repaginado e voltará
nos próximos dias, atualizado, onde o associado terá
muitas novidades.
Estamos organizando algumas e colaborando com outras
jornadas médicas pelo interior do Estado. Os Drs. Clausmir
Zanetti e Élio Caetano estão empenhados nesta tarefa.
Participamos de um comitê para discussão de valores
de honorários médicos para garantir uma remuneração
justa e atualizada para os médicos. Tarefa esta a cargo
dos Drs. André Braga e Paulo Francescantonio. Talvez
você não saiba, mas o que o médico recebe hoje, junto
aos planos de saúde, bem ou mal, deve-se à AMG, junto
a outras entidades médicas, como o Sindicato dos Médicos. Se não fosse a atuação destas entidades, nosso
ganho seria ainda mais defasado.
Iremos promover, na semana do médico, em outubro,
um evento que ficará marcado junto a classe médica.
Não deixem de participar. Associe-se à AMG. Juntos
seremos mais fortes.
Abraços,
José Umberto Vaz de Siqueira,
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[ COMO EU TRATO? ]
Responsável: Dr. Hélio Moreira

A partir deste número, nosso jornal da Associação Médica de Goiás será enriquecido com esta Sessão (Como eu trato) que temos a pretensão de que poderá ser útil, principalmente para os colegas que
labutam no interior do nosso estado. Serão enfocados, por colegas especialistas, assuntos práticos no
dia-a-dia da nossa profissão, com soluções exequíveis, sem exigência de grande parafernália tecnológica.
Dr. Hélio Moreira

Tratamento da Trombose Hemorroidária
A doença hemorroidária é uma afecção bastante comum na população geral (estima-se que até 50% da população mundial apresentará, em algum momento de suas vidas
sintomas hemorroidários). Hemorroidas externas, localizadas no plexo hemorroidário
inferior, quando de pequeno volume, são, na maioria dos casos, assintomáticas; entretanto, quando complicam com a presença de tromboflebite, se tornam, na maioria das
vezes, muito desconfortáveis, com dor anal intensa e a percepção de nodulação perianal
edematosa (figura 1-A); eventualmente está também associada a discreto sangramento,
quando associadas a ulcerações ou necrose (figura 1-B)
O tratamento cirúrgico da trombose hemorroidária é considerado definitivo, pois ao
mesmo tempo que se trata a complicação, reduz-se significativamente o risco de recidiva
da doença. Entretanto, quando se trata de doença extensa, com grande edema tecidual, a
cirurgia imediata resulta em ressecções mais amplas, aumentando o tempo de cicatrização
e de desconforto pós-operatório. Por isso, mesmo que se pense em tratamento cirúrgico,
o ideal é que se inicie pelo tratamento clinico medicamentoso, com o objetivo de diminuir
o processo inflamatório e edematoso, para então realizar a cirurgia de forma mais bem
planejada e menos agressiva. Há, entretanto, exceções. Nos casos mais graves e extensos
de trombose hemorroidária, como na vigência de pseudoestrangulamento hemorroidário, há
maior possibilidade de estar associado a quadro infeccioso secundário. A evolução clínica
para calafrios, febre, piora da dor local e a observação de necrose mamilar reforçam essa
suspeita. Nessas situações, o tratamento cirúrgico imediato é indicado.
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Trombose hemorroidária sem
necrose e com necrose

O tratamento clínico pode ser empregado com altos índices de sucesso para pacientes
com trombose hemorroidária. O uso de pomadas ou cremestópicos a base de heparina,
analgésicos e/ou corticoides, associado ao uso de analgésicos orais e antiinflamatorios
não hormonais é bastante eficiente para a maioria absoluta dos casos. Recomenda-se,
ainda, o uso de banhos de assento com água morna (3 a quatro vezes ao dia), o que
parece aliviar mais rapidamente o desconforto anal. Deve-se, entretanto, observar que
o uso tópico de corticóides deve ser restrito a um período mais curto, em torno de 10
a 14 dias, no máximo.
Os medicamentos à base de diosmina e flavonóides, parecem ser eficientes para o
controle do sangramento hemorroidário; entretanto, não existem ainda estudos clínicos que possam validar a utilização dessas drogas para o tratamento das hemorróidas
externas trombosadas.
Para pacientes obstipados, orienta-se para o uso de dieta rica em fibras e água, sem
álcool, e sem condimentos, prescrevendo-se, eventualmente, suplementação oral de
fibras ou mesmo laxantes suaves de propriedade osmótica.
Após o início do tratamento, o primeiro sintoma que alivia é a dor perianal, a qual se
torna bem tolerável após 24-48 horas de tratamento. A nodulação perianal comumente
leva mais tempo para desaparecer, por volta de 3 a 4 semanas após o início do tratamento.
Cerca de 70% dos pacientes com trombose hemorroidária são tratados, com sucesso, clinicamente. Entretanto, a recidiva do quadro de trombose é bastante comum.
Por isso, após o tratamento clínico bem sucedido de uma trombose hemorroidária,
observamos, com frequência, a evolução crônica da doença, até que a indicação de
tratamento cirúrgico se torna necessária.

por D r. H é l i o
Moreira Júnior
– CRM-GO 6609
Professor Adjunto do
Serviço de Coloproctologia do Departamento de Cirurgia
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás.
Membro Titular da
Sociedade Brasileira
de Coloproctologia.

[ PERSONALIDADE ]
Vardeli Alves de Moraes
Presidente da Academia Goiana de Medicina (AGM)

"Missão da AGM é exercer
papel cada vez maior na
defesa das aspirações do
médico brasileiro"
São quatro décadas completas de compromisso
e doação à Medicina, e mais de 30 anos dedicados
à formação acadêmica de dezenas de profissionais.
Vardeli Alves de Moraes nasceu em Itumbiara, interior
de Goiás. Filho de José Franco de Oliveira e Sebastiana Júlia de Morais, o médico sempre contou como
suporte o apoio da sua esposa e psicóloga Marlene
Vieira de Moraes e dos seus filhos Alexandre Vieira
Santos Moraes e Leonardo Vieira Santos Moraes, que
herdaram seu amor pela Medicina, e a caçula Fernanda
Vieira Moraes que herdou a Psicologia da mãe. Aos
64 anos de idade, assume a presidência da Academia
Goiana de Medicina, entidade que, segundo as suas
próprias palavras, tem como esperança desempenhar
um papel cada vez maior na defesa das aspirações do
médico brasileiro.Vardeli Alves de Moraes graduou-se
em 1974 pela Universidade Federal de Goiás (UFG).
Fez residência médica no Hospital Geral da Previdência
Social (hoje, HGG) em Ginecologia e Obstetrícia. Em
1985 foi admitido como professor do Departamento
de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina
da UFG. Realizou vários cursos de especialização e de
pós-graduação, dentre eles o de Mestrado e Doutorado
na Universidade Federal de São Paulo. Na Faculdade
de Medicina foi chefe do Departamento de Ginecologia
e Obstetrícia, coordenador do internato, coordenador
de Curso e diretor da Faculdade. Como ginecologista-obstetra, atuou na Maternidade Nossa Senhora de
Lourdes, no HGG e no Hospital Materno-Infantil como
preceptor de residência médica. Atualmente, atua
como ultrassonografista em clínica privada.
Na entrevista, ele conta suas aspirações no universo acadêmico e clínico, revela sua satisfação em ver
seus filhos seguirem a carreira médica e detalha seus
anseios e desafios frente a diretoria da AGM.

Em qual momento em sua vida a Medicina começou a fazer parte dos seus planos? Quando
teve certeza que escolheu a profissão certa?
Desde a adolescência dizia com frequência aos meus
familiares que seria médico, embora não tivesse nenhum
médico na família e também condições financeiras para
pagar bons colégios preparatórios para o vestibular de
Medicina - na época já existia uma grande concorrência.
Desde quando iniciei o curso de Medicina tive a certeza
que tinha escolhido a profissão certa, porque em nenhum
momento pensei em desistir da minha escolha e nunca
pensei em outra profissão.
O senhor se dedicou, por vários anos, e
ainda se dedica à academia. Como é fazer
parte da formação acadêmica de dezenas
de profissionais?
O ensino sempre foi a área na qual eu mais me dediquei
dentro da profissão. Desde a época de estudante e interno
na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes já publicava
trabalhos na especialidade e continuei na Faculdade durante
toda a minha vida. Me sinto bastante gratificado por ter
sido professor de várias gerações de alunos e preceptor de
várias gerações de ginecologistas e obstetras que são hoje
destaques na especialidade no contexto da medicina goiana
e brasileira. Atualmente, estou aposentado na Faculdade, no
entanto, continuo como professor voluntário na disciplina
de Bioética no mestrado profissional em Ensino na Saúde
e de História da Medicina na graduação.
O que lhe encanta na Faculdade?
O que me encantou e encanta na Faculdade de Medicina é a seriedade e dedicação de várias gerações de
professores ganhando salários ínfimos e se desdobram
para dar uma formação de qualidade aos seus alunos

/UnimedGoiania
/UnimedGoiania
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ELE TEM EM
QUEM CONFIAR.
VOCÊ TAMBÉM.

Faça um Seguro de Vida Unimed e garanta proteção total
e cobertura contra acidentes para você e sua família.
Se o seguro é Unimed, você pode confiar.

Corretora de Seguros Unimed
Venda de Seguros e Planos de Saúde
Av. T-9, nº 276, Setor Marista. Fone: 3216-8700.
Ligue e agende a visita de um corretor.

Goiânia
SAC: 3216-8000 / 0800 642 8008

que são aprovados em concorridíssimos concursos de
residência médica em todo o País. Outro aspecto que
me gratifica é a democracia, o estímulo para o ensino e a
liberdade de atuação que respiramos dentro do ambiente
da Universidade Federal de Goiás que propicia para quem
se interessa a progredir dentro da carreira universitária.
Posso constatar este fato - o de progredir - desde aluno
da instituição até diretor da Faculdade em que me formei.
Como concilia a vida acadêmica e clínica?
Esta conciliação é natural, porque na vida acadêmica
você estuda, ensina, pesquisa e faz assistência médica
para uma população do sistema público de saúde. Os
conhecimentos e a experiência obtidos nas pesquisas na
vida acadêmica são aplicados na clínica privada. Médico,
professor e pesquisador conseguem exercer estas atividades concomitantes porque elas se complementam.
E sua família? Sempre lhe apoiou?
Sempre tive apoio de minha família, desde os tempos de
estudante até hoje. Mesmo nos momentos nos quais tive que
ausentar para viajar a congressos ou para dar assistência médica às pacientes nas longas horas do acompanhamento do
parto. Sempre tive a compreensão de minha esposa e filhos.
O senhor possui herdeiros na Medicina.
Qual foi sua reação com a notícia? Apoiou
seus filhos a fazerem o curso?
Tenho dois filhos que fizeram Medicina. O Alexandre
fez a minha especialidade e o Leonardo fez Ortopedia. A
reação foi a mais prazerosa possível porque sempre os
apoiei, aliás os estimulei a fazer Medicina. Sempre achei
que é uma profissão extremamente gratificante para quem
a pratica em todos os aspectos: respeito das pessoas,
prestígio pessoal e financeiro. Além da possibilidade de
exercer as grandes virtudes do ser humano: gratidão,
doação e solidariedade. O médico é um dos raros profissionais que participa de todas as etapas da vida do ser
humano desde o nascimento até a morte, participando da
alegria do nascimento de um filho, do alívio do sofrimento
durante a doença e do conforto aos familiares durante a
dor sem tratamento que é a perda de um familiar querido.
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O senhor assumiu a Academia Goiana de
Medicina. Quais os projetos frente a entidade?
A proposta durante o nosso mandato é manter as
atividades e projetos das diretorias anteriores como a

revista da Academia e a participação ativa no Comitê
de Entidades Médicas em conjunto com o CREMEGO,
AMG e SIMEGO. Pretendo estreitar relações com as
entidades médicas no sentido de desenvolver atividades incluindo temas que versam sobre humanidades:
Bioética, Filosofia e História da Medicina.Pretendemos
que todos os membros da Academia se disponham a
participar ativamente da entidade e colaborar com o
serviço público de saúde quando solicitados por intermédio de pareceres, sugestões e posicionamentos
sobre as lutas da classe médica,porque ela é composta
por médicos de todas as especialidades, professores,
vários deles com Mestrado e Doutorado em suas
áreas de atuação que exercem a Medicina no Estado
de Goiás por pelo menos 25 anos. Portanto, são médicos experientes e que podem contribuir de forma
significativa diante dos grandes dilemas e desafios
atuais da Medicina, por intermédio de assessorias,
pareceres e propostas para a saúde pública e privada
do Estado de Goiás.
Para o senhor, qual a importância desta
entidade?
As Academias de Medicina no Brasil são entidades
médicas criadas desde o período do império quando foi
criada a Academia Imperial de Medicina ( hoje Academia
Nacional de Medicina) e que à semelhança de outros
países possuem importância como uma entidade que
exerce assessoria, aconselhamento e posicionamento
frente aos grandes dilemas da Medicina, principalmente
a exercida nos órgãos públicos. As academias exercem
ação complementar junto às outras entidades que têm
função específica como os Conselhos, Sindicatos e
Associações.
Quais as esperanças para o futuro?
A esperança é a de que a Academia Goiana de Medicina cresça em ações e atitudes para ombrear junto
às coirmãs de todo o Brasil, exercendo um papel cada
vez maior na defesa das aspirações do médico brasileiro
defendendo princípios universais da medicina: respeito
aos princípios éticos, que trate pessoas e não doenças,
que tome decisões a favor do paciente e do sistema de
saúde e não em favor de si próprio, que trabalhe em
equipe e que o seu reconhecimento na sociedade seja
determinado pela honradez, responsabilidade e compromisso com a profissão.

Academia Goiana de
Medicina tem novo membro
Waldemar Naves do Amaral tomou posse, no dia 27 de fevereiro, da cadeira no 5 da Academia
Goiana de Medicina quem tem como fundador o Dr. Bruno de Oliveira Torres (in memorian) e como titular emérito Dr. José Urbano Figueiredo. A solenidade aconteceu na Mansão
Cristal, seguido de jantar dançante para 400 convidados. Waldemar Naves do Amaral possui
graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, em 1985, em especialização
em Ginecologia e Obstetrícia; e em Diagnóstico por Imagem (Ultrassonografia). Mestrado
em Doenças Infecciosas e Parasitárias pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública
(IPTESP/UFG) e doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela mesma instituição.

ESPAÇO DAS
ESPECIALIDADES

[ ULTRASSONOGRAFIA ]

[ DERMATOLOGIA ]

Presidente eleito tem como principal
meta a valorização da Dermatologia

A Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Goiás
(SBD-GO) iniciou o mês de janeiro de 2015 com a gestão
de uma nova diretoria. Eleito em agosto de 2014, Adriano
Loyola, demonstra a segurança de quem conhece seu
trabalho, a consciência da responsabilidade que tem
pela frente e a sensibilidade de quem respeita a história centenária da Sociedade Brasileira de Dermatologia
(SBD). Sua principal meta é valorizar a Dermatologia e
os dermatologistas da SBD-GO, enfatizando a amplitude e a complexidade da
especialidade, que atua nas áreas clínica, cirúrgica e cosmiátrica. O presidente
começa enfatizando a necessidade do trabalho em equipe e a aproximação com
o associado. "Meu estilo é simples, objetivo e participativo", diz.

[ PEDIATRIA ]

Goiânia receberá Congresso de Atualização
em Pediatria do Centro-Oeste

No período de 21 a 23 de maio, a Sociedade
Goiana de Pediatria, em parceria com as
Regionais da SBP do DF, do MT e do MS,
promoverá o Congresso de Atualização
em Pediatria do Centro-Oeste - CAPCO.
O evento tem como intenção unir os pediatras e estimular a educação continuada,
favorecendo, assim, a valorização da especialidade. Na página oficial do Congresso
(capco.com.br), é possível votar nos temas
de maior interesse e enviar sugestões. Os
cursos Pré Congressos debaterão Reanimação Neonatal de RN Termo e Pré Ter-

XXI Congresso
Teórico-prático e VI
JBUM serão em março
Tradicional há mais de 20 anos, já está
marcado o XXI Congresso Teórico-prático de Ultrassonografia que acontece
concomitante com a VI Jornada Brasileira
de Ultrassonografia Musculoesquelética
(JBUM). O evento ocorrerá de 27 a 29 de
março de 2015, no auditório do Conselho
Regional de Medicina (Cremego). As inscrições poderão ser realizadas no Grupo
Fértile, pelo telefone (62) 3092-5407 ou
ainda preenchendo a ficha que está
disponível para download e enviando
para o email congressos1@brturbo.com.
br. Durante a programação, ainda serão
sorteados um Iphone 6 e um Ipad 4.

[ PNEUMATOLOGIA
E TISIOLOGIA ]
mo, Anafilaxia e Radiologia em Pediatria.
Dentre os temas propostos para o Fórum
Comunidade, Escolas e Academias estão
Nutrição Infantil, O papel da escola na
inclusão social dos pacientes com alergia
alimentar. As inscrições estão abertas.

Especialistas do
Centro-Oeste
se reúnem na
capital federal

[ GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA]
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AMG participa de Fórum sobre Assistência Obstétrica
O presidente da Associação Médica de
Goiás, José Umberto Vaz de Siqueira,
participou, no dia 24 de janeiro, do Fórum
Assistência Obstétrica (Resolução ANS nº
368/2015), no auditório do Cremego. Estavam presentes o membro da Comissão
de Defesa Profissional da SOGESP, César
Eduardo Fernandes, o presidente da
SGGO, Maurício Machado, o presidente
e o vice-presidente do Cremego, Erso
Guimarães e Aldair Novato, o representante da Unimed Goiânia, Lueiz Amorim
Canedo, além de médicos ginecologistas
obstetras e demais especialidades.
A norma da ANS, Resolução nº 368/2015
estabelece regras para o estímulo ao par-

to normal e a consequente diminuição
das cesarianas na saúde suplementar.
As novas regras ampliam o acesso à
informação, já que as usuárias poderão
solicitar aos planos os percentuais de
cirurgias cesarianas e de partos normais
por estabelecimento de saúde e por médico ginecologista-obstetra. As informações deverão estar disponíveis no prazo
máximo de 15 dias, contados a partir da
data de solicitação. A SGGO está formulando uma carta com o posicionamento
da entidade goiana perante a Resolução
e suas reivindicações que será enviada
para o Ministério Público Federal e comunidade em geral.

A 8ª edição do Congresso Centro-Oeste
de Pneumologia e Tisiologia acontecerá
nos dias 26 e 27 de junho, na Associação
Médica de Brasília (AMBr). O curso Pré-Congresso Radiologia e Pneumologia
Clínica debaterá, principalmente, Atuação em Medicina Respiratória. Inscrições e informações pelo email sbdt@amr.
org.br, telefone (61) 3245-8001 ou pelo
site doencastoracicas.com.br/sociedade.
O encontro é uma realização da Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas e
conta com o apoio da Sociedade Goiana
de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade
de Pneumologia e Tisiologia de Mato
Grosso e Sociedade de Pneumologia e
Tisiologia do Mato Grosso do Sul.

[ ESCLARECIMENTO ]

Informativo sobre a permuta dos imóveis de
propriedade da AMG por unidades autônomas
no Órion Business & Health Complex
Por decisão unânime tomada
pelos membros da Diretoria da
Associação Médica de Goiás, cuja
deliberação se deu em reunião
realizada no dia 24 de janeiro de
2011, a qual foi aprovada também
à unanimidade de votos dos presentes na reunião dos membros do
Conselho Deliberativo da Associação Médica de Goiás realizada no
dia 07 de fevereiro de 2011, cujas
deliberações foram apresentadas
na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de fevereiro
de 2011, tendo os associados da
AMG deliberado à unanimidade de votos dos presentes pela
edificação de sua nova sede social
e administrativa, ficando a Diretoria autorizada a firmar contratos
e compromissos que se fizerem
necessários para a implementação
de empreendimento imobiliário
contendo centro de convenções,
centro comercial e prestacional
de serviços de saúde, hotelaria e
que abrigue a nova sede da AMG.
As deliberações dos membros da
Diretoria, do Conselho Deliberativo
e da Assembleia Geral Extraordinária deliberaram, à unanimidade de
votos dos presentes, pela celebração de pactos negociais, com vistas
a viabilização do empreendimento
imobiliário em questão.
Em 06 de junho de 2011 foi

celebrado instrumento particular de compromisso de permuta
da área de propriedade da AMG
entre esta e a empresa Artefato
Engenharia Indústria e Comércio
Ltda. por área a ser construída no
empreendimento imobiliário a ser
edificado no local onde se encontrava instalada a antiga sede da
entidade.
Em 11 de agosto de 2011,
através de nova deliberação de
Assembleia Geral Extraordinária,
os associados da AMG que se
fizeram presentes deliberaram
unanimemente pela aprovação da
celebração da permuta de imóveis
entre a AMG e a empresa Artefato
Engenharia Indústria e Comércio
Ltda.
Em 26 de dezembro de 2011
foi lavrada Escritura Pública de
Permuta através da qual a AMG
permutou os imóveis de sua propriedade à empresa SPE – Portugal
Empreendimentos e Investimentos
Imobiliários Ltda., constituída
pelas empresas Ar tefato En genharia Indústria e Comércio
Ltda., FR Incorporadora Ltda.,
SolPar – Sol Participações S.A.
e RF Engenharia e Construções
Ltda.onde esta comprometeu-se,
em contrapartida, a entregar à
AMG unidades autônomas do
empreendimento imobiliário logo

após a conclusão da edificação,
cujas áreas privativas deverão ser
de pelo menos 4.650,00 metros
quadrados para a AMG.
Também em 26 de dezembro de
2011 foi lavrada Escritura Pública
onde foi Constituída Garantia Hipotecária concedida pela empresa
SPE – Portugal Empreendimentos
e Investimentos Imobiliários Ltda.
em favor da AMG, com emissão
de Nota Promissória no valor de R$
14.000.000,00 (quatorze milhões
de reais) firmada pela devedora e
por seus garantidores.
Das tratativas realizadas entre
a Diretoria da AMG e do grupo
empreendedor, que acabou adquirindo outros imóveis instalados
nas confrontações dos imóveis
permutados, restou deliberado
pela construção do Edifício denominado de Órion Business &
Health Complex, cujo projeto foi
devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Goiânia e demais
órgãos reguladores, do qual serão
destinadas, á AMG, 46 (quarenta
e seis) salas comerciais, 44 (quarenta e quatro) salas clínicas, 42
(quarenta e dois) apartamentos
no hotel, 154 (cento e cinquenta
e quatro) vagas de garagens e
16,10% (dezesseis vírgula dez por
cento) do Shopping Center a ser
instalado no edifício.

[ ACOMPANHE NOSSA SEDE ]

Jornal da Associação Médica de Goiás
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Nova sede da AMG está sendo erguida
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:

[ IN MEMORIAN ]

AMG homenageia grande ícone da Medicina

A comunidade médica goiana e brasileira perdeu, no dia 26 de janeiro de 2015, um dos pioneiros da
Medicina em Goiás, Joffre Marcondes de Rezende. A Associação Médica de Goiás presta honrosa
homenagem a este grande idealizador da Medicina e compartilha este momento de perda e dor
com os seus familiares e amigos. A Medicina goiana guardará eternamente a lembrança médico,
professor e escritor gabaritado, e acima de tudo homem de valores.
Nascido em Piumhi, Minas Gerais, em 1921, veio para Goiânia em 1954. Especializou-se em
Gastroenterologia e ficou conhecido em todo o Brasil por seus trabalhos sobre o sistema digestivo
na Doença de Chagas. Foi presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia de 1963 a 1964.
Foi chefe do Departamento de Clínica Médica e vice diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás.
Foi fundador e editor por várias décadas da Revista Goiana de Medicina. Dedicou-se também ao estudo de temas de
linguagem médica, tendo publicado o livro Linguagem Médica. É um dos membros fundadores da Sociedade Brasileira de História da Medicina, tendo publicado vários livros sobre a história da Medicina. Em 26 de abril de 2006 a UnB
concedeu-lhe o título de Professor Honoris Causa.

Pediatria se despede de Manoel da Silva Garrote

março de 2015
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A Associação Médica de Goiás se solidariza com a família de Manoel da Silva Garrote,
falecido no dia 8 de fevereiro de 2015. O pediatra foi um dos fundadores do Hospital da
Criança. Ali, encerrou sua brilhante carreira, fez e deixa vários amigos.
Graduado pela UFG, fez sua residência médica na Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo. Retornou para Goiânia em 1972, quando iniciou sua carreira a
convite do amigo Dr. Anardino Nunes no grupo do Pronto Socorro Infantil de Goiânia.
Atuou no HGG, Materno Infantil, Antigo INAMPS da Rua 68 e Hospital da Criança.
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