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FESTMEGO

Cante, dance, pinte, escreva. OUSE!
Esperamos por você nesta grande festa!
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A Associação Médica de Goiás (AMG) e o Sindicato dos 
Médicos no Estado de Goiás (Simego) convidam à classe 
médica para o I Festmego – Festival de Artes dos Médicos 
Goianos. Médicos radicados no Estado são convidados a 
deixarem seus consultórios e apresentarem seus talentos na 
música, dança, literatura e artes plásticas em festividade que 

Médicos estão convidados a mostrarem seus 
talentos em Festival de Arte e Cultura

FESTIVIDADE ACONTECERÁ NO DIA 7 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 

19H30MIN. CONVITES PODEM SER RETIRADOS NA SEDE DA AMG

comemorará o Dia do Médico 2016. Esta primeira edição 
acontecerá no dia 7 de outubro, no Sicoob Unicentro Brasileira 
(Av.T-8, nº 109, Qd.L-24, Lt.1/6 e 15, Setor Marista, Goiânia).

As categorias são: Canto, Dança de Salão, Poesia Falada, 
Pintura e Fotografi a. O regulamento completo pode ser 
conferido no site festmego.com.br.



OS CONVITES DEVEM SER RETIRADOS COM ANTECEDÊNCIA DA SEDE DA ENTIDADE

A LOCALIZAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE ESTÁ NO SITE AMG.ORG.BR

DATA: 12 DE OUTUBRO (FERIADO NACIONAL)

LOCAL: SEDE CAMPESTRE DA AMG
(ALAMEDA GUSTAVO VEIGA JARDIM, CHÁCARA 2, PARQUE VEIGA JARDIM 1)

HORÁRIO: 12 HORAS

OS CONVITES DEVEM SER RETIRADOS COM ANTECEDÊNCIA DA SEDE DA ENTIDADE

Ainda em comemoração ao Dia do Médico, 
a AMG promoverá a inauguração da sede 

campestre com dia festivo
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EXPEDIENTE
PALAVRA DO PRESIDENTE

ACOMPANHE NOSSA SEDE

NOVA SEDE DA AMG
ESTÁ SENDO ERGUIDA

A cada edição do Jornal da Asso-
ciação Médica de Goiás, os associados 
poderão acompanhar o andamento 
da construção do Órion Business & 
Health Complex. Confi ra as fotos:
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Prezados amigos e amigas, 
Nestas eleições de outubro próximo, quando elegeremos vereadores e 

prefeitos, temos que ter uma participação maciça de toda a classe médi-
ca. Não só como candidatos, que já estão defi nidos, mas também como 
participantes em todo o processo. 

Temos que eleger representantes médicos (as) ou no mínimo pessoas 
que tenham compromisso com a classe médica. Não é possível que conti-
nuemos a ser tão massacrados pelos nossos governantes e que continuemos 
de braços cruzados, olhando para nosso próprio umbigo, como um ser 
superior que esteja acima desta politicagem suja.

Temos que ter atitude. Fazer-nos representados. Votar e não só votar, 
mas também pedir votos, trabalhar, lutar, gastar dinheiro dentro do limite 
legal e dentro do limite de cada um. Eleger pessoas honestas e dignas. 
Sim, elas existem e, de preferência, que tenham compromisso com a classe 
médica, para que esta categoria possa ser resgatada e, em consequência 
disto, possa oferecer um trabalho digno e decente ao doente, que no fi nal 
é quem sofre com todos os desmandos por que passam nosso setor.

Se não ocuparmos os espaços que nos são oferecidos e se não tomarmos 
aqueles espaços que ninguém oferece, mas que temos direito, então, fi ca 
mais difícil. Se deixarmos os malandros tomarem conta, depois, não é 
solução reclamarmos que nossos pleitos são deixados de lado. 

A hora é agora. Levante de sua cadeira. Saia de seu conforto e venha 
ajudar a classe médica se fazer representada.

Abraços,

DEVEMOS TER 
ATITUDE, SAIR 
DO NOSSO 
CONFORTO E 
LUTAR PELA 
NOSSA CLASSE

JOSÉ UMBERTO VAZ DE SIQUEIRA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOIÁS
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CIDADANIA

Entidades médicas entregam 
cartas de sugestões aos candidatos 
à prefeitura de Goiânia

O Comitê de Entidades Médicas do Estado de Goiás 
(Cemeg) se reuniu com os candidatos à prefeitura 
de Goiânia para ouvir suas propostas para a área da 
saúde no município e fazer reivindicações que visam 
melhorias no atendimento à população e nas condições 
de trabalho dos médicos. A Associação Médica de Goiás 

entregou cartas com sugestões para o plano de governo 
dos candidatos. 

Até o fechamento desta edição do Jornal, apenas os can-
didatos Delegado Waldir e Iris Rezende haviam se reunido 
com a classe médica. 

Confi ra na íntegra a carta entregue aos candidatos:

Goiânia, setembro de 2016.
Exmo. 
Candidato a Prefeito de Goiânia – 2016.

As entidades médicas do Estado de Goiás, compostas pela Academia Goiana de 
Medicina, Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás e Associação Médica de Goiás, 
representadas aqui pelo CEMEG, vêm por meio desta solicitar que Vossa Excelência 
apresente o seu Programa de Governo em relação a área de saúde, haja vista que é esta 
uma das que mais afl igem a população e preocupa as entidades médicas que defendem 
o estabelecimento de um serviço médico público de qualidade e, consequente, bom 
atendimento a todos que necessitarem de tais serviços.

Ao mesmo tempo, as entidades médicas signatárias sugerem a inclusão dos seguintes 
itens à vossa proposta de Programa de Governo para a área da saúde:

1 – Contratação de médicos especialistas em áreas básicas;
2 – Aparelhagem de todos os postos de saúde, no mínimo, com um aparelho de 

radiografi as e outro de ultrassonografi a, além de insumos básicos para o pleno desem-
penho ético da medicina.

3 – Garantir nas unidades de 24hr, o atendimento de especialistas (clínico geral, 
cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria e ortopedia e traumatologia).

4 – Remunerar médicos adequadamente de acordo com o piso salarial da categoria 
(FENAM).

5 – Na nossa opinião, não há necessidade de construção de mais unidades, bastando 
que as atuais sejam colocadas em pleno funcionamento com equipamentos adequados, 
estruturadas e com corpo clínico completo.

6 – Ouvir categorias médicas na escolha do Secretário de Saúde.
7 – Segurança nas unidades de atendimento, tanto para profi ssionais que trabalham 

quanto para a população, principalmente nas unidades 24 hrs.
Atenciosamente. 
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VOTO CONSCIENTE

Conheça os médicos candidatos 
a vereadores de Goiânia

A Associação Médica de Goiás 
(AMG) apresenta à classe médica goiana 
os médicos candidatos a vereadores de 
Goiânia. O voto consciente dos pro-
fi ssionais médicos em candidatos que 
defendam os interesses da Medicina é 

importante para que tenhamos resulta-
dos políticos satisfatórios que favoreçam 
as condições de trabalho da classe e a 
saúde pública de forma em geral.

As propostas foram enviadas pelas 
assessorias de cada candidato. A AMG 

disponibilizou espaço para os candida-
tos que procuraram a entidade. Caso 
algum médico candidato se interesse 
em divulgar suas propostas, enviar 
para comunicacao@amg.org.br para ser 
postado no site institucional.

CARLOS AUGUSTO DE BASTOS RIOS - CRM/GO 4358
GINECOLOGISTA E OBSTETRA

PTC - PARTIDO TRABALHADOR CRISTÃO – 36.007

Como médico e profi ssional da família, sei da realidade em nossos hospitais, 
centros cirúrgicos, questões sobre fornecimento de medicamentos e instrumentos 
que são vitais à sobrevivência dos pacientes, atendimento precário nos postos de 
saúde e o caos no SUS. É preciso melhorar o cuidado com os pacientes! Assim 
como você, sinto que precisamos avançar melhorando a qualidade de vida da po-
pulação goianiense através da Saúde de qualidade. Para isso vou lutar por: fortalecer 
e expandir serviços de saúde pública, gerir de maneira inteligente todo o sistema 
da saúde, valorizar os profi ssionais de saúde, ampliar a infraestrutura, aumentar a 
proporção dos gastos públicos em relação ao privado, regulamentar os planos de 
saúde com política de controle de tarifas, humanizar o tratamento aos cidadãos 
com sofrimento mental e trabalhar em prol da união da classe médica com diá-
logos entre nossos conselhos. Dr. Carlos Rios. Conto com você. Conte comigo. 

JAIME JOSÉ PEREIRA JUNIOR – CRM/GO 5083
COLOPROCTOLOGISTA

PSL- PARTIDO SOCIAL LIBERAL - 17777

O nosso objetivo como vereador é resgatar a dignidade profi ssional da nossa 
classe perante o Poder Público, representando a nossa categoria nas diversas 
Secretarias que tanto nos têm obstruído no âmbito municipal tais como Sema, 
Vigilância Sanitária, dentre outras. Procuraremos revitalizar a Associação Médica e 
CRM, buscando magnifi car as nossas matrizes, inclusive com a construção de um 
clube próprio para união e confraternização da classe. Buscaremos uma discussão 
aguerrida junto aos convênios e empresas conveniadas para o melhoramento dos 
honorários médicos hospitalares. E, por último, lutaremos por uma reorganização 
geral do SUS Municipal, buscando melhoria salarial, formalização do trabalho 
no PSF, regularizando a situação trabalhista dos profi ssionais desta categoria e 
reformulando totalmente a estrutura do atendimento, vide blog drjaime.com.br.

SEGUROS 
INDIVIDUAIS
• Automóvel
• Residencial
• Vida
• Acidentes Pessoais
• SERIT – Seguro de Renda 
  por Incapacidade  
   Temporária
• RC Profissional
• Previdência Privada
• Outros

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

Conheça todas as modalidades e descubra o seguro ideal 
para você, sua família e sua empresa. CORRETORA DE SEGUROS

Vendas: (62) 3216-8700

Deixe a segurança do que você 
preza com quem você conhece.

Corretora Unimed 23 anos.Corretora Unimed - Av. T-9, nº 276, Setor Marista.

A Corretora Unimed trabalha com todos os tipos de seguros
e as melhores seguradoras do mercado.
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PAULO DAHER - CRM/GO 9498 
GINECOLOGISTA E OBSTETRA

DEM - DEMOCRATAS - 25555

“Sou médico há 16 anos, dos quais 10 anos atendi pelo SUS e 4 anos pelo 
PSF. Sou privilegiado por conhecer de perto duas difíceis realidades. De um 
lado, pacientes vítimas do descaso politico, abandonadas pelo poder público e 
lançadas a própria sorte. De outro os profi ssionais da saúde que seguramente 
fazem muito além do que é possível com os poucos recursos e equipamentos 
que tem a sua disposição. Entendendo que é possível transformar este cenário 
para uma realidade mais humana e digna, tanto para a população quanto para 
nós que temos a missão de respeitar a vida e zelar pela dignidade humana, me 
candidatei a vereador por Goiânia. Minhas propostas são coerentes e simples de 
serem executadas. Dentre elas, uma terá a minha atenção especial: Valorizar os 
profi ssionais da saúde, com reconhecimento remunerado e premiações aos que se 
destacarem no exercício de suas funções, bem como os hospitais conveniados”.

ROBSON AZEVEDO - CRM/GO 4781-0
ORTOPEDISTA

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - 15190
 
Olá! Meu nome é Robson Azevedo, sou médico ortopedista há mais de 30 

anos e policial militar há mais de 24 anos. Como médico participei da gestão de 
várias áreas da saúde na nossa Capital, como da diretoria da Unimed Goiânia, 
Conselho Regional de Medicina, Sindicato dos Médicos e Associação Médica. 
Também fui presidente da Associação dos Hospitais de Goiás e da Sociedade 
Goiana de Ortopedia. Como médico e líder sindical, conheço bem as difi cul-
dades e as lutas da nossa classe. Sei que os nossos desafi os são grandes e é por 
isso que resolvi lutar por nossa categoria, buscando valorização e respeito a 
nós, profi ssionais da saúde. Estou colocando o meu nome a disposição como 
candidato a vereador por Goiânia, para que juntos possamos defender os di-
reitos da nossa classe. Não adianta apenas reclamar, é preciso tomar atitude. 
Nessas eleições municipais peço o seu apoio, vote Dr. Robson 15190.

LUCIANO LEÃO BERNARDINO DA COSTA - CRM/GO 2388
CIRURGIÃO GERAL

PV - PARTIDO VERDE - 43.777 

Minhas propostas na área da saúde serão focadas em especial no que compete 
ao município, ou seja,na atenção primária (prevenção de doenças infecto-conta-
giosas e cronico-degenerativas - obesidade infantil e adulta, diabetes, hipertensão 
arterial,implantação de programas educacionais em saúde nas escolas públicas, for-
talecimento da assistência materno-infantil, vacinação). Também são meus objetivos 
a adequada modelagem da rede de atenção primária, com a criação de um plano de 
carreira voltado para os profi ssionais de saúde que trabalharão nas unidades básicas 
de atendimento (Cais e Ciams), aí incluída a melhoria das condições de trabalho 
para os referidos profi ssionais. Também a implantação de centros geriátricos de 
atendimento multiprofi ssional e a valorização da complementaridade do SUS com 
a rede privada e fi lantrópica, conforme estabelece nossa constituição federal vigente.
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Neste número temos a presença do colega Alexandre Sávio Oliveira de Freitas, formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás, especialista em Urologia.

Dr. Alexandre traz à baila um assunto que, por incrível que possa parecer, não é muito discutido nas jornadas médicas cien-
tífi cas: Infecções do trato urinário no adulto.

Temos certeza de que a linguagem, sem subir aos píncaros da científi ca, por ele utilizada nesta abordagem, irá surpreender, 
principalmente aos colegas que militam longe dos grandes centros, pela objetividade que ele imprimiu ao texto; o interesse de 
trazer a experiência deste tão querido colega para esta problemática: Infecção Urinária, deve-se, em parte, porque estamos diante 
de uma das principais causas de consulta médica no nosso dia a dia.

HÉLIO MOREIRA 

COMO EU TRATO?RESPONSÁVEL: DR. HÉLIO MOREIRA

A infecção do trato urinário 
(ITU) constitui uma das princi-
pais causas de consulta na prática 
médica, somente ficando atrás das 
infecções respiratórias, e é definida, 
já que se considera que a urina nor-
mal seja estéril, como a colonização 
microbiana com invasão tecidual 
de qualquer parte do trato urinário, 
desde a uretra até os rins.

O sexo feminino é mais vulnerável 
do que o sexo masculino para ocor-
rência de infecção urinária. Mulheres 
adultas têm 50 vezes mais chances 
de adquirir ITU do que os homens e 
30% das mulheres apresentam ITU 
sintomática ao longo da vida. Como 
a principal rota de contaminação do 
trato urinário é por via ascendente, 
atribui-se esse fato à menor extensão 
anatômica da uretra feminina e à maior 
proximidade entre a vagina e o ânus 
característica da genitália feminina. 
Embora mais comum em mulheres, 

bém deve-se pensar em prostatite. 
Exames complementares utilizados 
para o diagnóstico de ITU: Urina 
Rotina (EAS) – Que poderá eviden-
ciar a presença de piúria (≥ 10.000 
leucócitos/mL ou ≥ 10 leucócitos/
campo), de hematúria e de bacteriú-
ria; Fita positiva para leucocitoeste-
rase e/ou Urocultura/Antibiograma 
– Usado para o isolamento do agente 
etiológico da infecção a partir de bac-
teriúria signifi cativa (habitualmente 
≥ 100.000 UFC/mL). 

 Os antibióticos potencialmente 
úteis a serem prescritos serão defi nidos 
a partir do padrão de sensibilidade do 
microrganismo; Hemograma Comple-
to – para avaliar as alterações sanguí-
neas, a dosagem da Uréia e Creatinina 
para avaliar a função renal, Ultras-
sonografi a _. Para descartar quadros 
obstrutivos, como cálculos das vias 
urinárias e outros tipos de obstruções 
que podem levar a hidronefroses, 
dosagem do PSA (Homens)- para 
diagnosticar as prostatites quando o 
PSA se eleva bastante. Obs: Em casos 
de prostatites o tratamento deve ser 
de, no mínimo, 21 dias.

O tratamento deve seguir critérios 
clínicos e laboratoriais, e, principal-
mente, após o resultado da Urocultura 
que é determinante para a melhor ava-
liação clínica do paciente. Em casos de 
cistite simples a Fosfomicina Trome-
tamol, Sulfametoxazol-Trimetoprim e 
a Macrodantina, ainda são antibióticos 
com efi cácia entre 85 a 95%. Lembrar 
sempre que os Aminoglicosídeos 
(Amicacina ou Gentamicina) são bas-
tante nefrotóxicos e devem ser usados 
com muito critério e atenção.

FORMADO PELA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG. 
RESIDÊNCIA MÉDICA EM UROLOGIA PELA FACULDADE DE 
MEDICINA DA UFG. ATUALMENTE TRABALHA NO SERVIÇO 
DE UROLOGIA DO HGG E DO HUGOL. CONSULTÓRIO 
PRÓPRIO NO EDIFÍCIO DE CLÍNICAS. CONSELHEIRO FISCAL 
DA SICOOB - UNICENTRO BRASILEIRA.

POR ALEXANDRE SÁVIO 
OLIVEIRA DE FREITAS

INFECÇÕES DO TRATO 
URINÁRIO NO ADULTO 
a incidência de ITU aumenta entre 
homens acima de 50 anos, sendo que 
a ocorrência de doença prostática é o 
fator mais implicado no aumento da 
incidência no sexo masculino nesta 
faixa etária.

A maioria das ITUs é causada 
por bactérias gram negativas, sendo 
a Escherichia coli o microrganismo 
invasor mais comum, sendo isolada 
em cerca de 70% a 90% das infecções 
urinárias agudas de origem bacteriana. 
O Staphylococcus saprophyticus pode 
ser responsável por 10% a 20% dos 
casos de ITU em mulheres jovens se-
xualmente ativas, sendo considerada a 
segunda causa mais comum nesse gru-
po de indivíduos. Outras bactérias que 
podem estar envolvidas nas ITUs são 
Staphylococcus aureus, Streptococcus 
do grupo B e D, Enterococcus faecalis, 
Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., 
entre outros.

Sua classificação, geralmente, é 
baseada no seu sítio: Cistite: Manifes-
ta-se com Disúria (dor ou sensação 
de queimação à micção), Polaciúria 
(aumento da frequência urinária), 
Urgência miccional, Dor supra púbica 
e Hematúria Pielonefrite: Presença 
ou não dos mesmos sintomas acima, 
mais febre (38°C), calafrios, dor lom-
bar, ângulo costovertebral dolorido, 
náuseas, vômitos. Algumas vezes 
pode simular doença inflamatória 
pélvica (DIP); pode apresentar-se 
como sepse, falência de múltiplos ór-
gãos, choque ou mesmo, insufi ciência 
renal aguda (IRA).

Em caso de homens com ma-
nifestações clínicas de ITU, tam-
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PERSONALIDADE

Quando começou seu desejo 

pela criação de canarinhos?

Visitei um canaril em Brasília. Senti 
uma grande alegria ao escutar o canto 
daqueles passarinhos. Pensei: “vou fazer 
um deste para mim”. Daí em diante, 
tornei a criação o meu hobby. Também 
participo de competições, em Brasília. 
Minha meta é, no ano que vem, participar 
do evento promovido pela Federação 
Ornitológica do Brasil, com exposição 
de canarinhos de todo o Brasil.

Existem questionamentos sobre 

criar os bichinhos em gaiola. 

Quais os benefícios?

Esta criação ofi cial e legalizada 
é incentivada pelo governo, porque 
estes pássaros não são da fauna bra-
sileira, são canários belgas. Quando 
uma pessoa adquire este canário, evita 
a retirada de pássaros da fauna brasi-
leira. Todos os canários nasceram em 
gaiola, são anilhados de acordo com 
as normas da Federação.

Quais os cuidados básicos?

São muitos, pois os passarinhos são 
muito sensíveis. Começando pela higie-
ne, o ambiente deve ser mantido limpo, 
sem pó para os canarinhos não terem 
problemas respiratórios. A alimentação 
é específi ca com mistura de sementes, 
com base no alpiste e uma “farinhada”, 
com nutrientes, vitaminas, cálcio e ou-

tros. Temos que estar atentos para que 
doenças não atinjam os bichinhos, pois 
prejudicam na procriação.

Qual o sentimento do senhor 

ao chegar ao seu criadouro e 

escutar o soar dos canários?

Descanso. Quando estou com os 
canarinhos, esqueço todos os pro-
blemas. Venho todas as manhãs. A 
tranquilidade encontrada aqui é levada 
para casa e para o consultório.

Sua família apoia esta sua 

criação?

Certamente. Minha esposa, Vi-
tória Jordão Milazzo, é quem tricota 

Descanso e paz com o soar 
dos canarinhos belgas

Branco, amarelo, amarelo mosaico, vermelho, vermelho 
mosaico, além da linha ágatas e isabelinos. Estas são as sete 
cores que, há cinco anos, acompanham o olhar sereno do 
médico Luiz Carlos Milazzo (CRM 971), em sua criação de 
canarinhos. Aos 74 anos de idade, o especialista em Patologia 
da Coluna Vertebral divide sua rotina entre os consultórios 
e as salas cirúrgicas com seu criadouro. Primeiro cirurgião 
de coluna com treinamento em Goiânia, Luiz Milazzo é 
graduado pela Universidade Federal de Goiás, onde apo-
sentou-se como professor. Especialista pela Santa Casa de 
São Paulo, frequentou dois serviços de Patologia da Coluna, 
nos Estados Unidos: Riverside Hospital (de Adultos), em 
Minneapolis, e Gillette`s Hospital (de Crianças), em Saint 
Paul. Foi um dos criadores da residência em Ortopedia do 

Instituto Ortopédico de Goiânia. Descobriu sua paixão pela 
criação de passarinhos em Brasília, em uma visita a um cana-
ril. Filiado à Sociedade Brasiliense de Ornitologia, começou 
criando canários em gaiolas em sua casa residencial e com 
o crescimento do número de passarinhos e também do seu 
amor por eles, resolveu construir seu próprio canaril, hoje 
também chamado de “refúgio particular”. Durante todas as 
manhãs, é ali que Luiz Milazzo esquece todos os seus pro-
blemas e se concentra em apenas um soar: dos mais de 500 
canarinhos belgas. Em 2016, passou por um infarto o que o 
afastou de seus canários por dois meses. “Sentia muita falta. 
A recomendação era repouso por mais tempo, mas logo fui 
visitar os canarinhos. É ali o meu repouso, onde me sinto 
bem”, afi rma. Confi ra a entrevista:

os ninhos. São mais de 150. Aos 
domingos, ela me acompanha até o 
criadouro. Meus filhos me apoiam, 
meus netos ficam encantados com 
os canários.

O que o senhor aprende em suas 

manhãs no canaril?

Aprendo muito com os bichinhos. 
Por exemplo, existe a fase certa de 
chocar. As fêmeas vão para o ninho. 
Algumas não saem nem para comer e 
o macho leva comida para a fêmea. É 
uma lição para nós. Antes das fêmeas 
entrarem para a fase de chocar, elas 
trocam as penas. Entendo como uma 
renovação da vida.
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ESPAÇO DAS ESPECIALIDADES

No período de 3 e 6 de agosto, 
Goiânia sediou o 60º Congresso Bra-
sileiro de Oftalmologia (CBO 2016). 
Considerado o mais importante da es-
pecialidade no Brasil e terceiro maior 
do mundo, o encontro teve como 
tema central “Prevenção da Cegueira 
e Deficiência Visual na Infância”. 

Realizado pelo Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia (CBO), com 

Goiânia recebe maior evento 
de oftalmoloGia do brasil

apoio do Centro de Referência 
em Oftalmologia da Universidade 
Federal de Goiás (Cerof/UFG), o 
60º CBO teve em sua programação 
mais de 400 horas que incluíram 
aproximadamente 1500 apresen-
tações, 300 trabalhos científicos, 
análises de casos clínicos, 1ª Copa 
Interoftalmo do Conhecimento e 
exposição de novas técnicas.

Além do tema central, o congresso 
abordou tratamentos para o glaucoma, 
catarata, uveítes, doenças da córnea e 
retina, estrabismo e inovações sobre 
cirurgias refrativas, assuntos debatidos 
por mais de 700 palestrantes nacionais 
e internacionais. Foram cerca de 5 
mil congressistas de várias partes do 
Brasil, entre professores, residentes e 
médicos oftalmologistas.

*fotos retiradas da páGina oficial do evento no facebook.

O XXVI Congresso Goiano de 
Cardiologia, que será realizado no 
período de 3 a 5 de novembro de 
2016, em Goiânia, promete nesta 
edição uma maior interação entre os 
palestrantes e o público presente e a 
abordagem de temas com enfoque 
bastante prático, que reflitam a re-

conGresso de cardioloGia planeja maior 
interação entre palestrantes e público
*informações retiradas do site conGressoGc2016.com.br

alidade cotidiana do cardiologista. 
Além disto, haverá a realização con-
comitante da I Jornada de Nutrição 
em Cardiologia, o que possibilitará 
a troca de conhecimento entre os 
diferentes profissionais. 

É o que promete o presidente 
Leonardo Sara. “Está sendo um 

As Federadas da Associação Brasileira de Psiquiatria 
– ABP fizeram campanha durante o Setembro Amarelo 
para conscientização da comunidade para a prevenção de 
suicídio. As ações foram programadas por regiões, cola-
borando para a defesa da vida. Em 2016, a Campanha 
Setembro Amarelo chega ao seu terceiro ano seguido, com 
realização da Associação Brasileira de Psiquiatria juntamen-
te com a Associação Médica Brasileira – AMB, Conselho 
Federal de Medicina – CFM, Federação Nacional dos 
Médicos – FENAM, bem como entidades regionais. Entre 
os objetivos, está o combate ao estigma que paira sobre o 
tema, informando a população e falando sobre o assunto.

setembro amarelo mobiliza 
população para a prevenção 

do suicídio

* informações do site abp.orG.br

grande desafio organizar este evento 
tão importante para nossa Sociedade 
e me sinto realmente honrado com 
essa oportunidade”, afirma. Para 
informações sobre programação, 
palestrantes convidados, hospeda-
gem e inscrições, acesse congresso-
gc2016.com.br.
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REGIONAIS

A Associação Médica de Goiás - Regional de Ceres 
promoveu, no período de 26 a 28 de agosto, a 44ª edição da 
Jornada Médica de Ceres e 7ª Jornada do Cremego. Mais de 
150 médicos uniram conhecimento científi co e atendimento à 
população, fundamental para a aproximação da classe médica à 
comunidade. “Resgatamos a tradição que marca a jornada em 
Ceres, com programação atualizada, estandes para assistência 
ao público e grande interação”, afi rma Adriano Menezes, pre-
sidente da Associação Médica de Goiás - Regional de Ceres.

O trabalho de orientação e prevenção junto à comu-
nidade aconteceu graças a atuação de 31 Ligas Acadêmi-
cas participantes da XV edição do Encontro das Ligas 
Acadêmicas (ELA) da Faculdade de Medicina da UFG, 
realizada pela primeira vez fora de Goiânia. Cerca de 500 
pessoas foram atendidas por mais de 250 estudantes de 
Medicina e professores médicos. Foram realizados exa-
mes como eletrocardiograma, mamografi a, densitometria, 
rastreamento de osteoporose, orientações sobre zika, 
ressuscitação cardiopulmonar, dentre outros.

Jornada Médica é marcada por atualização 
científi ca e atendimento à população

De acordo com a estudante Wêdylla Vieira Braga, pre-
sidente do ELA, foram colocados à disposição 28 projetos 
de extensão, selecionados e avaliados por professores da 
UFG.”Depois de selecionada, a liga acadêmica teve que 
organizar uma aula que abordasse o tema do projeto de 
atendimento”, explica. “Vale lembrar que as ligas acadê-
micas ministram aulas regularmente para seus alunos. O 
tema do projeto precisava estar de acordo com a temática 
da Liga e, em geral, a aula já havia sido ministrada várias 
vezes para os mesmos alunos daquela Liga”, esclarece.

O presidente da AMG, José Umberto Vaz de Siqueira, 
e o assessor jurídico, Adv. Marun Kabalan, estiveram, no 
dia 15 de agosto, em Inhumas para reunião com médicos 
da cidade para debater e deliberar sobre a Associação 
Médica de Goiás – Regional de Inhumas. A Regional, 
que já existe juridicamente, está desativada há alguns 
anos. Porém, existe o anseio por parte da categoria mé-
dica local para torná-la ativa, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento da Medicina local. A diretoria da AMG 
se prontifi cou a prestar apoio a esta proposta.

AMG presta auxílio para reativação 
da Regional de Inhumas

Sucesso em sua primeira edição, a II Semana Come-
morativa do Dia do Médico, promovida pela Associação 
Médica de Goiás – Regional de Mineiros, promete a mesma 
qualidade nesta segunda edição, que será realizada de 18 
a 21 de outubro. “Chegamos à realização da 2ª edição da 
Semana Comemorativa do Dia do Médico que, durante 
quatro dias, irá promover debates nas várias especialidades, 
no âmbito do trabalho médico e ensino”, afi rma o presi-
dente Vinícius Araújo Amaral. 

Segundo ele, desde a fundação da Associação em Mi-
neiros, em fevereiro de 2015, a entidade tem mostrado para 
a sociedade médica mineirense, da região sudoeste e de 

Mineiros realiza 2ª edição da Semana 
Comemorativa do Dia do Médico

todo o Estado de Goiás, um trabalho de muita dedicação, 
buscando sempre a valorização do associado. “Convidamos 
a todos os colegas e acadêmicos para visitarem Mineiros 
e participarem deste grande evento que já se tornou refe-
rência”, ressalta Vinícius Amaral.
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ultrassom
e outros 
exames?

Conte Com
o Padrão.

AGENDAMENTO RÁPIDO: 
www.padrao.com.br

(62) 3221-9000

Responsável Técnico: Dr. Fernando Antonio Pimentel Bonfim - CRM-GO 9881 - RQE 5818

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 

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

so
lu

ti
on

PL-0005-16T - AD Jornal do Amigo - 21x31cm.indd   1 15/07/16   16:40


