
UMA PUBLICAÇÃO DA Associação Médica de Minas
Gerais • Centro de Ciências Biológicas e da Saúde -
Unimontes • Centro de Ciências Biomédicas - Fundação
Universidade Federal de Uberlândia • Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais • Cooperativa Editora e de
Cultura Médica • Faculdade de Ciências Médicas Dr. José
Antônio Garcia Coutinho • Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais • Faculdade de Ciências Médicas
da Unifenas • Faculdade de Medicina de Barbacena •
Faculdade de Medicina de Itajubá • Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora •
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais • Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro •
Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais

Editor Geral: Enio Roberto Pietra Pedroso

Editores Associados: Enio Cardillo Vieira • Ennio
Leão • Francisco José Penna • Joel Alves Lamounier •
Manoel Otávio da Costa Rocha • Maria Isabel Toulson
Davisson Correia

Conselho Editorial: Alcino Lázaro da Silva - Belo
Horizonte (MG) • Aluízio Prata - Uberaba (MG) • Ana
Maria Arruda Lana - Belo Horizonte (MG) • Carlos
Mauricio F. Antunes - Belo Horizonte (MG) • Edmund
Chada Baracat - São Paulo (SP) • Elsa Regina Justo Giugliani
- Porto Alegre (RS) • Fausto Edmundo Pereira - Vitória (ES)
• Fernando Antônio Menezes da Silva - Boa Vista (RR) •
Geraldo Brasileiro Filho - Belo Horizonte (MG) • Giselia
Alves Pontes da Silva - Recife (PE) • José Eduardo Dutra de
Oliveira - Ribeirão Preto (SP) • Luiz Gonzaga Vaz Coelho -
Belo Horizonte (MG) • Maria Inês Boechat - Los Angeles
(EUA) • Mauro Fontelles - Belém (PA) • Nilce Mitiko
Matsuda - São Paulo (SP) • Paulo César Brandão Veiga
Jardim - Goiânia (GO) • Ricardo Bastos - Juiz de Fora (MG)
• Ricardo Queiroz Gurgel - Aracaju (SE) • Ricardo Shoiti
Komatsu - Marília (SP) • Tânia Torres Rosa - Brasília (DF)

Secretária e Normalização Bibliográfica: Maria
Piedade Fernandes Ribeiro Leite

Conselho Administrativo: Adelino Moreira de
Carvalho • Castinaldo Bastos Santos • Davidson Pires de
Lima • Edilson Corrêa de Moura • Edson Luiz Fernandes
• Francisco Ernesto Barbosa Filho • Geraldo Brasileiro
Filho • Geraldo Luiz Moreira Guedes • José Olindo
Duarte Ferreira • José Orleans da Costa • Francisco
Marcos Barros • Sérgio Visoni • Valéria Bonetti

Diretor Executivo: Marco Antônio Gonçalves
Rodrigues

Editora: Cooperativa Editora e de Cultura Médica Ltda.
(Coopmed)

Capa, projeto gráfico, composição eletrônica e
produção: Folium 

Periodicidade: trimestral

Tiragem: 5.000 exemplares

Correspondência e artigos
Coopmed
Revista Médica de Minas Gerais
Av. Alfredo Balena, 190
30130-100 • Belo Horizonte • MG • Brasil
Fone: (31) 3273 1955 Fax: (31) 3226 7955

ISSN: 0103-880x
Disponível na Internet: www.bibliomed.com.br
www.coopmed.com.br

Publicação Indexada na LILACS - Literatura Latino
Americana em Ciência da Saúde

A postagem desta revista é paga pelo CREMEMG

As despesas de produção desta revista são pagas pela
Unimed-BH e Credicom.

Rev Med Minas Gerais 2004; 14(1):1-75

O primeiro volume de 2004 revela ampla variedade de questões de gran-
de e atual impacto na Medicina com reflexão intensa sobre a vida da sociedade
moderna.

São apresentados temas como o trauma ocular em estudo epidemioló-
gico realizado nos últimos cinco anos em Uberlândia, em que é realçado o grave
problema da perda de visão em crianças que ocorre no próprio ambiente domici-
liar. Em um outro artigo, é analisada criticamente a dispensação farmacêutica das
receitas médicas mostrando-se que a maioria das prescrições apresenta proble-
mas que podem comprometer sua eficácia.

Outra revelação de grande impacto é o desconhecimento da população
brasileira sobre a transmissão e prevenção da dengue e febre amarela, em espe-
cial se reconhecendo que as condições atuais a que está submetida pressupõem
riscos de epidemias potencialmente graves de ambas as enfermidades. A relação
entre a exposição a pesticidas e os agravos à saúde é outro tema analisado, com
profundas repercussões sobre a atividade laborativa no Brasil. Nesse contexto
epidemiológico é evidenciada outra questão relevante, que é a prevenção secun-
dária do câncer colorretal em indivíduos assintomáticos de baixo risco e sua rela-
ção com o diagnóstico precoce das lesões pré-malignas, momento em que é pos-
sível tratamento cirúrgico potencialmente curativo.

A nutrição é tema de grande impacto, especialmente quando envolve
aspectos da desnutrição protéico calórica energética, como evidenciado em estu-
do realizado com crianças de menos de cinco anos em Baldim. Nele, o aleitamen-
to materno aparece como instrumento para a prevenção e redução dos efeitos da
desnutrição. Neste contexto, da desnutrição, é feita avaliação da prevalência da
anemia ferropriva e eficácia terapêutica do hidróxido de ferro III polimaltosado em
sua reversão em crianças menores de seis anos em Carrancas (MG).

Cada vez mais a preocupação com a nutrição enfoca a relação entre
sobrepeso, obesidade e atividades físicas. O diabetes mellitus e a cirurgia bariá-
trica são correlacionados em função da redução do peso no controle glicêmico.
O hábito alimentar saudável e o estilo de vida em que o sedentarismo dá lugar a
atividade física prazerosa são realçados como metas essenciais de programas de
qualidade de vida. 

O Programa de Saúde da Família em Minas Gerais é analisado como
estratégia de mudança de modelo assistencial no Brasil, como a possibilidade de
encontrar caminhos para a consecução das mudanças pretendidas que permiti-
rão melhorar as condições de saúde de vida da população brasileira.

Penetrando na perspectiva clínica da Medicina, são apresentadas reco-
mendações para uso da hemossedimentação, propedêutica já quase secular que
assegura apoio diagnóstico prático, simples e barato. Discutem-se casos clínicos
em que o raciocínio para o diagnóstico, a apresentação de artimanhas clínicas, a
elucidação de problemas, usuais ou não, estão presentes, seja na hiperelevação
hipotônica do diafragma ou no aneurisma da artéria poplítea tratado com aneuris-
mectomia e interposição de veia femoral superficial. É avaliada a terapia definiti-
va do hipertireoidismo com radioiodo.

A amplitude dos assuntos aqui tratados revela a dimensão do esforço
em propiciar, a todas as áreas da Medicina, estímulo para a atualização e avanço
de seu conhecimento em busca de maior eficiência que permita, diante das con-
dições econômicas brasileiras, obter saúde digna e equânime.
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