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SERVIÇOS
AMRIGS PROTEGE: Assistência
Jurídica ao médico gratuita para o
exercício profissional em casos
de alegação de erro médico; e
25% de desconto sobre a tabela
da OAB para casos de Direito de
Família, Trabalhista, Imobiliário,
Criminal e Cível.
Rua: Freire Alemão, 523/301 -
Porto Alegre-RS - Fone: (51)
3330.9077

*AUXÍLIO DOENÇA MENSAL
TEMPORÁRIO (ADMT) - seguro
para atender o sócio em um even-
tual imprevisto, aonde se asse-
gura uma renda mensal pelo perí-
odo em que se mantiver afastado
do trabalho.

*FUNDO DE AUXÍLIO FUNERAL
(FAMRIGS) – pecúlio aos familia-
res em caso de falecimento do as-
sociado que tiver direito e em dia
com as mensalidades.
CSA AMRIGS (0800.51.4041)

*PLANO DE SAÚDE: assistência
médica aos sócios (em dia), fami-
liares e secretárias com valores
mais acessíveis, através de par-
ceria com a Unimed Porto Alegre.
CSA AMRIGS 0800.51.4041 ou
0800.5104646 (Unimed)

*AMRIGS FARMÁCIA: sistema de
compra e entrega em domicílio de
medicamentos com 20 a 50% de
desconto, através de parceria com
a Medex.
Fone: 0800.541.4200 (interior)
3323.4200 (capital)

*AMRIGSPREV: plano de previdên-
cia privada através do Banco do
Brasil. Taxa de carregamento 0%.
Rua: Marquês de Pombal, 1710/
706 – Porto Alegre-RS-Fone: (51)
3343.8859

*ASSISTÊNCIA ODONTO-
LÓGICA: através de parceria com
a Uniodonto/RS com plano de pré-
pagamento no valor de R$ 21,80
por pessoa.
Rua: Praça Osvaldo Cruz, 15/412
– Porto Alegre-RS – Fone: (51)
3325.7671

*ASSESSORIA PARA COMPRA,
VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓ-
VEIS: assessoria gratuita quanto
às informações de documentos
necessários para negociações
imobiliárias. Para compra, venda
e locação o associado tem um
percentual de desconto.
Rua: Marcelo Gama, 960 – Porto
Alegre-RS – Fone: (51) 3342.2090

*ASSESSORIA DE PESSOAL
(Gratuita): disponibiliza o servi-
ço necessário para a administra-
ção de pessoal para secretárias e
recepcionistas de consultórios
médicos e também para emprega-
dos domésticos.
Rua: Brito Peixoto, 216 - Porto
Alegre-RS - Fone: (51) 3341.3550

*ASSESSORIA CONTÁBIL: ser-
viços gerais de contabilidade,
tais como: livro-caixa e imposto
de renda.
Rua: Olinda, 72 – Porto Alegre-RS
- Fone: (51) 3333.0566

* ASSESSORIA TRIBUTÁRIA:
serviços jurídicos na área tributá-
ria com desconto de 10% sobre o
habitualmente cobrado.
Av. Praia de Belas, 1554 – Porto
Alegre-RS – Fone: (51) 3025.3300

*ASSESSORIA PREVIDEN-
CIÁRIA: através de parceria com
renomado e especializado escri-
tório de advocacia com custos
reduzidos para sócios da
AMRIGS.
Rua: Vigário José Inácio, 540/901
– Porto Alegre-RS – Fone: (51)
3224.5791

*ASSESSORIA DE MARKETING:
criação e implantação de site, cri-
ação de anúncio, materiais de
expediente entre outros, com des-

Acesso às Curso oferece
treinamento para a

pesquisa na Internet

om a disponibilidade quase ilimita-
da de dados na web, é necessário
saber pesquisar para otimizar o

tempo. Para proporcionar ao médico mai-
or capacidade de pesquisa de dados
usando a internet, a Amrigs está ofere-
cendo em outubro o curso “Treinamento
de Acesso às bases de dados”, a ser mi-
nistrado pela bibliotecária do Hospital
Conceição Izabel A. Merlo.

O curso abordará os seguintes temas:
Instruções para navegação e pesquisa em
Biblioteca Virtual; Descritores de assunto –
DECS; Uso de operadores boleanos; Pesqui-
sa estruturada: uso de formulário avançado
de busca na BIREME; Uso dos campos de

C

busca: autor, descritores de assunto, limi-
tes e outros; Refinamento de Pesquisa; Ba-
ses de Dados na área da saúde; Uso ade-
quado do Google; Exercícios virtuais.

Está com sorte o endocrinologista Idalêncio Medina Neto: ele queria visitar a filha que
está morando em Barcelona e “como o cavalo encilhado não passa duas vezes na tua
frente”, disse rindo, resolveu arriscar no sorteio da viagem da Amrigs. E olha ele ali na foto,
recebendo a passagem da CVC do diretor Cléber Álvares da Silva e o diretor Dirceu Rodrigues,
Isabel Rodrigues (CVC), a gerente de marketing Ani Mari Hartz Born e Sandro Sherer (CVC).

Torneio de Tênis em Canela
Para os aficcionados em tênis, a Amrigs está promovendo, nos dias 4 e 5 de

novembro, no Hotel Laje de Pedra, em Canela, o I Inter-Médicos Amrigs-Medex de
Tênis.

Dividido em três categorias - 22 a 35 anos/ 35 a 50 anos/ acima de 50 anos- o
torneio terá Provas Masculino e Feminino e simples

As inscrições - com uma diária inclusa no Hotel Laje de Pedra- podem ser feitas até
o dia 20 de Outubro pelo tel. (51) 3339.2899 Ramal 285 ou 0800 51 4041. As vagas são
limitadas!

Sócio da Amrigs: R$ 60,00/ Não Sócio: R$ 120,00
Promoção: A. Mello Tênis e Tênis Gaúcho, com patrocínio do Hotel Laje de Pedra

Mountain Village Class - Primeira Classe em Hospedagem.

Data: 28 de Outubro
Horário: 19h às 21:15h
Local: Centro de Eventos Amrigs
Sócio Amrigs: gratuito
Não sócio: R$ 65,00
Inscrições : (51) 3339.2899 R 285 ou
0800 51 4041
Apoio: Imuno, Laboratório Rosetti,
Fornix, Pharmácia Calabash, EPI
Informática

Atendimento às
Sociedades de
especialidades

Há quase dez anos, a Andrade Ma-
deira Advogados Associados vem
atuando na defesa dos interesses da
classe médica junto à Amrigs. Funda-
do em 1982, o escritório de advogados
vem desempenhando importante pa-
pel nos aspectos jurídicos relaciona-
dos à todas as áreas do Direito, con-
tudo, são as práticas administrativas,
éticas e jurídicas envolvendo os pro-
fissionais da medicina que mais inte-
ressam e ganham atenção dessa equi-
pe de profissionais.  

Com competência, essa assesso-
ria jurídica vem se estabelecendo,
de forma gradativa, no segmento.
Para tanto, desenvolve plano pre-
ventivo, no que se refere ao risco
profissional quanto à responsabili-
dade ética, civil e penal. Também
esclarece questões importantes na
elaboração de documentos entre mé-
dico e paciente, além de prestar ori-
entação, defesa e acompanhamen-
to em processos administrativos, éti-
cos e judiciais aos médicos. 

Alteração
estatutária
das Sociedades

Entre outras possibilidades de
atendimento, o escritório está apre-
sentado-se para esclarecer e colabo-
rar junto às sociedades em sua alte-
ração estatutária. Trata-se de um cum-
primento do novo código civil, vigente
desde de 2002, que trata das associ-
ações e prevê que, aquelas entidades
que NÃO possuem fins lucrativos, de-
vem transformar seu estatuto de “so-
ciedade” para “associação” médica.
Segundo a advogada Samanta Bertei,
a “adequação à nova regulamentação
é fundamental, e o não cumprimento
pode acarretar inclusive em multa”, es-
clarece lembrando que o prazo (ven-
ceu em 31/12/2004 e foi prorrogado
até 31/12/2005). 

A partir dessa edição, o Jornal da
AMRIGS contará com uma coluna fixa
com informações acerca da respon-
sabilidade civil profissional dos médi-
cos. Nesse espaço, os associados tam-
bém terão suas dúvidas jurídicas
esclarecidas. Envie sua pergunta para
o e-mail sbertei@via-rs.net ou entre
em contato pelo (51) 3018 1111.

DIAGNÓSTICO
JURÍDICO

Bases de Dados
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SERVIÇOS
contos no mínimo de 17%.
Rua: Jari, 85/403 – Porto Alegre–
RS – Fone: (51) 3362.6630

*CENTRAL DE SEGUROS:
disponibiliza uma linha de produ-
tos especiais para o associados
com coberturas 100% planejada:
seguro de automóveis, residênci-
as e clínicas/consultórios.
Rua: Riachuelo, 1455/64 - Porto
Alegre-RS - Fone: (51) 3224.5583
Seguro de vida e responsabilida-
de civil. Fone: (51) 9246.0260

*FINANCIAMENTOS: para aqui-
sição de equipamentos ou
melhorias em clínicas e/ou con-
sultórios. Financiamentos até R$
48.000,00 com juros pós-fixados:
TJLP+4,00% a.a
Rua: Av. Protásio Alves, 560 -
Porto Alegre-RS - Fone: (51)
3331.4666

*ORIENTAÇÃO PARA OBTEN-
ÇÃO DE DOCUMENTOS: como,
onde e o quê precisa para a obten-
ção de carteira de motorista, cartei-
ra de trabalho, passaporte, visto de
permanência, títulos de especia-
lista e receituários controlados.
CSA AMRIGS (0800.51.4041)

*GRÁFICA: serviços de impressão
de receituários, envelopes perso-
nalizados e cartões de visita com,
no mínimo, 5% de desconto.
Rua: Joaquim Nabuco, 79 - Porto
Alegre-RS - Fone: (51) 3228.4040

 *AGÊNCIA DE VIAGENS: Passa-
gens aéreas nacionais e interna-
cionais com 5% de desconto.
Descontos em pacotes turísticos,
locação de carros com tarifas
promocionais, atendimento 24
horas e mínimo de 20% de des-
conto em hotéis pelo Brasil.
 Rua: Rua Garibaldi, 116 – Porto
Alegre-RS – Fone: (51) 3346.1758

*CENTRAL DE INTERCÂMBIOS:
especializada em educação inter-
nacional e turismo jovem. Estági-
os e trabalhos remunerados no
Exterior, carteiras internacionais
de descontos, cursos de idiomas
e high school.
Rua: Padre Chagas, 80 – Porto
Alegre-RS – Fone: (51) 3346.4654.

*CURSO DE IDIOMAS: cursos
exclusivos para crianças, adoles-
centes e adultos em inglês e es-
panhol. Em Porto Alegre; Santana
do Livramento; Caxias do Sul;
Erechim; Ijuí; Santa Cruz do Sul e
Bento Gonçalves.
CSA AMRIGS (0800.51.4041) para
consulta telefones.

*IMÓVEIS: através da parceria com
a Incorpore Planejamento e Cons-
truções Ltda empreendimentos co-
merciais e residenciais com des-
contos de 3% na compra do imóvel.
Rua Barão de Ubá, nº 637 – Porto
Alegre-RS – Fone: (51) 3333.4477
Somente em Porto Alegre

*CLUBE DO SÓCIO: descontos
em cinemas, academias, floricul-
turas, entre outras.

*NOVOS CONVÊNIOS:
Sbardecar 10% desconto sobre a
tabela praticada
Matriz: Av. Getulio Vargas, 5995 BR-
116 – Tel. 051-3052.7777 Canoas-RS
Filial: AV. Farrapos, 4521 – Tel. 51-
3027.7777 Porto Alegre-RS

Hotéis Rishon
Rua: Dr. Flores, 27 Centro
Tel. 51-3228.1387 Porto Alegre-RS
25% de desconto sobre a tabela
praticada no balção
 
Pousada San Clemente Ltda
Rua: Bela Vista, 41 Centro
Tel. 54-286.1626 Gramado-RS

Hotel L´Hermitage
Rua: Pedro Candiago, 993
Tel. 54-286.1270
10% desconto sobre a tabela pra-
ticada
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Ibope revela confiança dos
brasileiros nos médicos

Pesquisa aponta que 81% dos brasileiros confiam nos médicos
ma pesquisa realizada pelo Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Esta-
tística (Ibope) mostra que a classe

médica é a instituição com maior credibilidade
na opinião do povo brasileiro, com um índice
de 81% de confiança. Pela pesquisa, os médi-
cos são mais confiáveis até mesmo que a Igre-

ja Católica, segunda instituição com maior
confiança com 71%, seguida pelas Forças Ar-
madas (69%). Entre os demais profissionais
liberais avaliados, engenheiros e advogados
alcançam índices de confiança de 61% e 48%,
respectivamente.

Segundo o Ibope, para chegar a esses nú-

meros, foram entrevistados 2.002 eleitores em
143 municípios do País, entre os dias 18 e 22 de
agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos
percentuais, para mais ou para menos, com um
intervalo de confiança de 95%. Informações
mais detalhadas sobre a pesquisa podem ser
encontradas no site www.ibope.com.br. 

U
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   EXPEDIENTE

ue políticos estejam envolvidos em
corrupção não é nenhuma novida-
de. Que o governo seja flagrado

em práticas pouco sérias, irregulares, ou
duvidosas é algo que faz parte da nossa
história. Que até membros do judiciário
sejam, por vezes, questionados em suas
ações ou punidos por certas atitudes,
entendemos, e faz parte da democracia.
Agora, juiz de futebol admitindo a mani-
pulação de resultados dos jogos, aí já é
demais!Vai-se uma das últimas esperan-
ças do povo na crença que este país te-
nha seriedade.

Pois uma pesquisa recente do IBOPE
revelou que dentre as instituições brasi-
leiras, aquela em que a população mais
confia é a medicina. Embora uma
constatação importante, este fato não é
novidade para alguns setores que há mui-
to tempo baseiam ações em determina-
dos grupos profissionais, como é o caso
dos bancos que estimulam a captação de
clientes médicos porque estas contas difi-
cilmente ocasionam preocupações ao ge-
rente. Ou aquela expressão antiga utiliza-
da pelas revendas de automóveis classifi-
cando como “carro de médico” aquele ve-
ículo bem cuidado, revisado, isto é, que
se pode confiar. Assim como, ao comprar
algo, aquele que se apresenta como mé-

uma redundância?
Médico confiável,

Q
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dico passa a ser visto como
portador de uma espécie de
atestado de bons anteceden-
tes, que abre créditos e facili-
ta contratos.

É claro que muito disto
vem do tempo em que ser
médico significava ser rico, o
que não é mais uma verdade.
O importante é que, mesmo
com menor poder aquisitivo,
o médico mantém a sua
confiabilidade, fruto da sua conduta e
postura pessoal. A mudança foi que o
médico tornou-se mais atento às influên-
cias externas na sua profissão ao invés de
dedicar-se exclusivamente ao estudo e ao
cuidado dos seus pacientes, como acon-
tecia no passado.

Um bom exemplo é a discussão so-
bre contratos com os planos de saúde,
antes assinados pelos colegas sem
questionamento e hoje avaliados em
detalhes com a participação da associa-
ção médica. Atualmente os médicos es-
tão preocupados com toda a atitude
que possa influenciar na sua atuação
profissional e possa atingir aos seus pa-
cientes. Em última análise, por estar na
linha de frente do atendimento, o médi-
co é um dos principais defensores da

saúde pública o que refor-
ça a sua confiabilidade.

 É cada vez menor o es-
paço para aqueles que pen-
sam em usurpar a liderança
do médico, seja criando sub-
terfúgios administrativos na
saúde pública, tentando in-
fluenciar os estudantes de
medicina ou estimulando
outras profissões a assumi-
rem tarefas tradicionalmen-

te exclusivas do médico. A constatação
feita pela pesquisa atinge frontalmente
os articuladores de tais ações enviando-
lhes o recado que a população não con-
fia nas suas idéias fugazes, com interes-
ses outros que não as reais necessida-
des da comunidade.

Permanecerá sempre verdadeiro aqui-
lo que foi construído e sedimentado no
tempo, tendo como base a conduta profis-
sional do médico, sua dedicação e compro-
misso social.

Por mais que tentem atingir a sua ima-
gem, a confiança nos médicos tem se mos-
trado inabalável, o que nos permite dizer
que a expressão “médico confiável” pode
ser entendida como uma redundância.

Newton Barros
Presidente da AMRIGS
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Entidades levam posição
dos médicos ao MEC

Alegrete  Presidente: Erasmo
Guterres Silva; Alto Jacuí 
Presidente: Luiz Renato Boff;
Alto Taquari  Presidente:
Paulo César da Rosa
Tavaniello; Alto Uruguai 
Presidente:Hermes Pereira
Mello; Bacia Carbonífera do
Jacuí  Presidente: Nádia
Bezerra Vasconcelos; Bagé
 Presidente: Jorge Moussa

J. Abi Habib; Bento
Gonçalves  Presidente:
Vicente Paulo Mendes
Tarragó; Camaquã 
Presidente: Marconi Luiz
Dreckmann; Cachoeira do Sul
 Presidente: Letícia Nunes

Beckenkamp; Canoas 
Presidente: Helena Wenher;
Cara-zinho  Presidente:
Paulo Roberto Menta; Caxias
do Sul    Presidente: Carlos
André Tár-rio Gandara;
Celeiro  Presidente: Danilo
Antonio Cerutti; Cruz Alta 
Presidente: Paulo Ricardo
Nazário Viecili; Dom
Pedrito  Presidente: Luiz
Mário Gonçalves de
Gonçalves;  Encosta da Serra
 Presidente: Paulo Emílio S.

Morassutti; Erechim 
Presidente:Lídia Oliveira
Magalhães; Horizontina 
Presidente: Armando
Eichkoff; Itaqui  Presidente:
Mara Lúcia Marques Ayub;
Litoral Norte   Presidente:
Ciro C. E. Simoni; Médio Jacuí
 Presidente: Vitor Emanuel

Cassol; Montenegro 
Presidente: Marcos Müller;
Noroeste  Presidente:
Francisco Coutinho Kubaski;
Novo Hamburgo  Presidente:
Eliane Gomes Andara
Beuren; Ame-plan  
Presidente: Érico Ramos
Hecktheuer; Pelotas 
Presidente: Ada Lygia
Macedo de Pinto Ferreira; Rio
Grande  Presidente:
Elizabeth Vascon-cellos
Duarte; Rio Pardo 
Presidente: Iguatemy Carlos
Soares; Rosário do Sul 
Presidente: Agripino
Azambuja de Oliveira; Santa
Cruz do Sul  Presidente:
Paulo Renato Jornada Krebs;
Santa Maria  Presidente:
Febus Camargo D’Ornellas;
Santa Rosa  Presidente: João
Carlos Serafim; Santanense
  Presidente: Juan Francisco

O’Keeffe; Santiago 
Presidente: Sônia Maria
Nicola Portela; Santa Vitória
do Palmar  Presidente: José
Paulo Ro-tunno Corrêa; Santo
Ângelo  Presidente: João
Carlos Ghellar; São Borja 
Presidente: Luiz Roque
Lucho Ferrão; São Francisco
de Assis  Presidente: Adelfo
Antonio Fumaco; São Gabriel
 Presidente: Ricardo Lannes

Coirolo; São Leopoldo 
Presidente: Renato Bruffato
Machado; São Luiz Gonzaga
 Presidente: José Renato

Guimarães Grisólia;
Uruguaiana  Presidente:
Sérgio Luís Kaercher; Vacaria
 Presidente: Tito Livio

Moreira; Venâncio Aires 
Presidente: Renato Girardi
Fragomeni; Zona da Serra 
Presidente: Edio Fontana.

SECCIONAIS/
SOCIEDADES DO

INTERIOR DO
ESTADO

Jornal Amrigs

A Comissão contra a Proliferação de Es-
colas Médicas do RS expôs ao minis-

tro da Educação Fernando Haddad a posi-
ção dos médicos contrários à abertura de
mais uma faculdade de Medicina no RS, du-
rante audiência em Brasília, no dia 16 de se-
tembro. Segundo o presidente da Amrigs
Newton Barros, o ministro ouviu atentamen-
te os argumentos sobre a inexistência da ne-
cessidade social para justificar a formação
de maior número de médicos, e a pondera-
ção de que é necessário qualificar os cursos
existentes, assim como adaptar seus currí-
culos às necessidades da saúde pública.

Haddad mostrou surpresa com a reali-
dade descrita pelas entidades: Santa Cruz
do Sul tem um médico para 300 habitantes,
bem acima do número de um médico por
mil habitantes, preconizado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) e está locali-
zada quase no centro do Estado, sendo pra-
ticamente rodeada pelas 10 faculdades de
Medicina existentes.

Os representantes do Cremers, Amrigs e
Simers transmitiram ao ministro a preocupa-
ção dos médicos com a mercantilização do
ensino: faculdades “caça-níqueis”, que or-
ganizam excelentes currículos, com profes-
sores “fantasmas” comprometendo-se a for-
mar “médicos para o SUS”, até conseguirem
a aprovação para funcionamento. Depois
não existe mais o compromisso e a saúde
pública continua o caos de sempre, apesar
da faculdade de medicina, conforme exem-
plos em várias cidades. Mas a Universidade
atinge o seu objetivo de aumentar os lucros
com um curso de alto custo para os alunos.
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Audiência com Ministro da Educação expõe posição
contrária dos médicos ao curso da Unisc

Com a presença do Prof. Nelson Maculán,
da Secretaria de Ensino Superior (Sesu) e do
secretário executivo da Comissão Nacional
de Residência Médica Prof. Antonio Carlos
Lopes, Haddad disse que sua pasta está ten-
do o maior cuidado na aprovação de novos
cursos de medicina. Ele ressaltou que uma
mais uma faculdade de medicina, mesmo
sendo de universidade particular, disputará
os recursos públicos para educação e saú-
de, que já se sabe de antemão que não vão
aumentar no próximo ano.

Após a audiência, as entidades médicas
decidiram elaborar um relatório completo
para entregar ao Ministério da Educação
com a exposição de motivos e os argumen-
tos contrários à criação da 11ª faculdade de
Medicina no Estado, postulada pela Unisc.
Também participaram da reunião o deputa-
do e presidente da Comissão de Saúde e
Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do
RS, Pedro Westphalen, o 1° secretário do
Conselho Federal de Medicina (CFM) e o se-
cretário do Cremers Flávio Job.

Exame Amrigs 2005
Novidade é a inscrição pela Internet

As inscrições para o Exame Amrigs 2005 estarão abertas de 1º a 18 de novembro
próximo, e serão efetuadas através dos endereços eletrônicos: www.amrigs.com.br ou
www.faurgs.ufrgs.br/concursos. Neste mesmo período, de segunda a sexta-feira, das
08 às 18h, haverá um posto de inscrições na sede da Amrigs para aqueles candidatos que
não têm acesso à internet.

 Pelo cronograma,  a publicação do extrato do Edital de abertura de inscrições ao
Exame Amrigs 2005 será realizada no dia 31 de outubro, na Zero Hora e a data limite para
pagamento da taxa de inscrição e para postagem dos documentos é 21 de novembro.

A prova será aplicada no dia 8 de janeiro de 2006, às 8h30min. A divulgação do
gabarito e do resultado do Exame Amrigs está marcada para o dia 11 de janeiro, data do
envio das listas de selecionados pelo Exame para os PRMs.

A Unanimidade
São três assembléias e uma una-

nimidade: contra a abertura de novas
escolas médicas no Rio Grande do Sul.
Duas foram realizadas em agosto –
dia 16 em Porto Alegre e dia 30 em
Santa Cruz do Sul; e a terceira foi dos
Médicos Residentes do RS, durante a
mobilização nacional dia 15 de setem-
bro. Hoje o Rio Grande do Sul possui
10 faculdades de medicina formando
cerca de 900 médicos por ano e a Uni-
versidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)
almeja abrir a 11ª.

Drs. Luiz Augusto Pereira (Cremers), Newton Barros (Amrigs) e Maria Rita Assis Brasil (Simers)
com o ministro da Educação Fernando Haddad
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Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) prorrogou mais uma
vez o prazo para a assinatura dos

contratos de prestação de serviços entre
médicos e operadoras de planos de saú-
de. A nova data é 8 de novembro. Dessa
forma, as entidades médicas terão mais
90 dias para negociar propostas
consensuais de contrato com os diversos
segmentos de saúde suplementar.

A Associação Médica do Rio Grande do
Sul alerta aos médicos que não assinem
os contratos enviados pelas empresas sem
a orientação da Amrigs, que disponibiliza
assessoria administrativa e jurídica
especializadas para a orientação e revi-
são dos contratos . Entre em contato com
a Cecomed-RS para adotar modelo de con-
trato ético elaborado pela assessoria jurí-
dica da Amrigs. Tel. (51) 3339.2899 email:
centraldeconvenios@amrigs.com.br.

Novo prazo para
assinatura de contratos

Amrigs alerta para que médicos não assinem
contratos sem orientação da Cecomed

A
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Equipe da Central de Convênios do RS (Cecomed) com equipe da Caixa de Assistência dos
Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Cabergs) analisam todas as
mudanças, buscando enquadramento do contrato na Resolução Normativa de nº71 da ANS.

Lançada nova edição
da CBHPM

Cerca de 700 procedimentos so-
freram algum tipo de ajuste nesta
quarta edição da Classificação Bra-
sileira Hierarquizada de Procedi-
mentos Médicos (CBHPM), lançada
em setembro pela Associação Mé-
dica Brasileira, Conselho Federal de
Medicina e a Federação Nacional
dos Médicos, em conjunto com as
Sociedades de Especialidade.

Alguns procedimentos foram eli-
minados e outros incluídos ou
atualizados. Todas as correções
foram acordadas com as 48 Socie-
dades de Especialidade que solici-
taram revisão de procedimentos,
durante as reuniões da Câmara Téc-
nica Permanente da CBHPM - da
qual fazem parte entidades médi-
cas, de autogestão e de cooperati-
va médica - e também da Comissão
Nacional de Honorários Médicos.

“Dessa forma, a nova CBHPM
atinge o seu papel principal, que é
se consolidar como um importante
balizador tanto para o setor públi-
co como para o setor privado de
saúde, referenciando e valorizan-
do os procedimentos da área médi-
ca”, afirma o presidente da Câmara
Técnica e da Comissão Nacional,
Amilcar Martins Giron.

Em breve, a nova Classificação
estará disponível pela internet
www.ambr.org.br

Projeto de Lei:
parecer favorável

O Projeto de Lei 3466/04, que
referencia a Classificação Brasilei-
ra Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM) no sistema suple-
mentar de saúde em âmbito nacio-
nal, recebeu parecer favorável do
seu relator deputado Nelson
Pellegrino (PT-BA), na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania da
Câmaras dos Deputados, dia 29 de
setembro.

Pellegrino atestou a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do PL, nos mesmos ter-
mos da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Co-
mércio, que o havia aprovado em
agosto. A Comissão deve votar o
relatório na primeira semana de
outubro. De autoria do deputado
Inocêncio Oliveira (PL-PE),o PL já
havia sido aprovado pela Comissão
de Seguridade Social e Família, no
ano passado.

No momento que tramita um projeto
de lei no Congresso Nacional para re-
gulamentar o ato médico, a Universida-
de Católica de Pelotas (UCPel) adota o
nome “Curso de Medicina e de Fisiote-
rapia”, este último criado há dois anos.

O fato preocupa as entidades médi-
cas, disse o presidente Newton Barros

Amrigs atenta para mudança do
nome do curso da UCPel

Reunião na UCPel:Drs. Magno, Gastal, Renato, Barros e Araújo (E)

ao diretor da Escola de Medicina e Fisio-
terapia Prof. Renato Silva e ao coorde-
nador do curso de Medicina Prof. Carlos
Edmundo Darley Gastal. “As três enti-
dades médicas vão marcar uma reunião
com o Reitor da Universidade para ex-
por as razões da preocupação” disse
Newton Barros, que estava na cidade

para a posse da nova diretoria da Asso-
ciação dos Médicos de Pelotas. Partici-
param igualmente da reunião o conse-
lheiro do Cremers Magno Spadari e o
vice-presidente da Associação Médica
de Pelotas Enio Paulo Araújo.

Os dirigentes da Universidade, que
são médicos, disseram que os cursos
são diferentes, separados, com currícu-
los impossíveis de serem aproveitados
no caso de uma possível transferência
de um para outro curso. Segundo eles,
houve mudança no nome da Faculdade
apenas para que os dois cursos (Medi-
cina e Fisioterapia) ficassem sob a mes-
ma diretoria que, casualmente, é ocu-
pada por um médico. Mas deixaram cla-
ro que, por indicação da Reitoria , o car-
go poderá ser ocupado por um profissi-
onal de outra área, até mesmo um
pedagogo. Isto porque o cargo é buro-
crático, sem envolvimento com o curso.

O tema foi levado à discussão no plená-
rio do Conselho de Representantes da Amrigs
através da Comissão de Ensino Médico.



Fórum para a
comunidade

Um talk show com mediação do
jornalista Túlio Milman vai discutir
qualidade de vida em suas múlti-
plas percepções. Aberto à comuni-
dade, com entrada gratuita, o
Fórum será realizado das 10:30h às
12h no Teatro Amrigs:

Presidido pelo diretor da Amrigs,
mastologista José Luiz Pedrini, o talk
show contará com os seguintes con-
vidados:
Médico e Jornalista Abraão Winogron
Cardiologista Fernando Luchese
Sra. Maria Helena Johanpeter, presi-
dente da organização Parceiros Vo-
luntários
Paulo Paixão, preparador físico do
Internacional e da Seleção Brasileira

O momento de debater
Qualidade de Vida

Jornal Amrigs
Agosto / Setembro 2005

ais uma vez a Associação Mé-
dica do Rio Grande do Sul
apresenta o seu Congresso

anual, desta vez na 22ª edição, fruto
do trabalho da Diretoria Científica e So-
ciedades de Especialidade. São três
dias de atualização científica em te-
mas que congregam várias áreas da
medicina, muita discussão sobre ques-
tões políticas e de defesa profissional,
ensino médico, novas escolas médicas,
convênios e outros temas contro-
versos.(Veja programação completa
nas páginas seguintes)

O coordenador do 22º Congresso
Amrigs Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva
convida os médicos e acadêmicos de
medicina a participarem do evento,
bem como a comunidade dos fóruns
específicos. “O enfoque na Qualidade
de Vida e a escolha de temas científi-
cos da atualidade proporcionarão aos
participantes atualização e ênfase em
assuntos importantes para a prática
médica. Premiações e homenagens por
méritos científicos ou associativos fa-
rão parte desta grande festa da medi-
cina gaúcha”, assegura.E, mais uma
vez, as instituições médicas estarão
unidas e ativas para melhor direcionar
os rumos da profissão.

Informações e inscrições
www.amrigs.com.br

M
Ao solicitar a versão em

português do instrumento
da Organização Mundial de
Saúde para avaliar qualida-
de de vida, o médico Mar-
celo Pio de Almeida Fleck,
que havia concluído seu
doutorado na França, rece-
beu como resposta que mu-
dou sua vida: não havia
versão em português e ele foi convida-
do a fazer isso.

Professor de Psiquiatria da Ufrgs – cujo
departamento trabalha a metodologia
bem rigorosa-, ele faz parte do grupo do
OMS “Quality of Life” – o WHO-QOL- e é
sócio da Isoqol, organização internacio-
nal que reúne os pesquisadores da área.

O fato do 22º Congresso Amrigs de-
dicar-se inteiramente ao tema é avalia-

O holofote no paciente
do como iniciativa impor-
tante por Fleck. “Uma das
aplicações de qualidade de
vida é puxar um pouco a
medicina para uma área
menos técnica e mais
humanista. Esta é uma das
contribuições do conceito
de qualidade de vida – a va-
lorização do que o pacien-

te vê, o que está sentindo. É colocar o
holofote no paciente”, explica.

Ele considera que a Amrigs cumpre
seu papel como entidade de chamar a
atenção para que isso. “É a valorização
do que é importante para a pessoa”,
enfatiza. Na sua opinião, as tecnologias
só são defensáveis do ponto de vista
ético na medida em que possam me-
lhorar a vida das pessoas. “Toda a

Qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura
e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, pa-
drões e preocupações” (Definição do Grupo de Qualidade de Vida da divisão de Saúde Mental da OMS, 1994).

Foram desenvolvidos até o momento dois instrumentos gerais de Qualidade de Vida: o WHOQOL-100 e o WHOQOL
BREF. O WHOQOL-100 consta de 100 questões que avaliam 6 domínios: Físico, Psicológico, Nível de Independência,
Relações sociais, Meio-ambiente e Espiritualidade/Crenças Pessoais. Já o WHOQOL BREF é uma versão abreviada com-
posta pelas 26 questões que obtiveram os melhores desempenhos psicométricos extraídas do WHOQOL-100. A versão
abreviada é composta por 4 domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio ambiente.

tecnologia deve ser um meio para que
as pessoas vivam melhor, às vezes isso
se perde e a tecnologia acaba sendo
um fim em si mesmo”.

Lembrando que há confusão
conceitual importante – “muitas vezes
se fala em medir qualidade de vida
quando está se medindo outra coisa”
ele recorda de uma definição:

“Qualidade de vida é a diferença
entre as expectativas e as realizações
de uma pessoa: se a pessoa consegue
aproximar as realizações das expecta-
tivas ele se sente bem “
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20 de outubro de 2005
Quinta-Feira

8:30h-10h
ASPECTOS CONCEITUAIS EM QUALI-
DADE DE VIDA E A SUA
APLICABILIDADE NA PRÁTICA
Coordenação: Dra. Ana Flávia Lima
Dr. Eduardo Chachamovich

10h-10:30h – Intervalo

14h-18:30h
VIVA BEM COM A SUA COLUNA/ CUI-
DE BEM DE SEUS PÉS
Coordenação: Dr. Antônio Carlos Flo-
res dos Santos

14h-16h – VIVA BEM COM A SUA CO-
LUNA
Transtornos Degenerativos Cervicais=
Síndromes Dolorosas–Dr. Yorito Kisaki
Transtornos Degenerativos Lomba-
res= Síndromes Dolorosas–Dr. Danilo
Gonçalves Coelho
Escola Postural sobre Perspectiva
Somática – Anelise Leão (Fisioterapeuta)
Deformidades da Coluna Vertebral =
Prevenção e Tratamento – Dr. Ilídio
Theisen

16h-16:30h – Intervalo

16h30min-18:30h
CUIDE BEM DE SEUS PÉS
Pé Doloroso – Dr. Luciano Keiserman
Calçados – Dr. Egon Henning
Halux Valgus – Dr. Fábio Krebs
Deformidades dos Dedos dos Pés – Dr.
Rafael Ott

Pé Diabético – Dr. Renato Slomka
Talagias – Dr. Antonio Carlos Flores dos
Santos
Metatarsalgias – Dr. Carlo Henning
Pé Plano – Dr. Paulo César de César
Pé Cavo – Dr. Luiz Antônio Carvalho

14h-16h – QUALIDADE DE VIDA  E CI-
RURGIA PLÁSTICA
Coordenação: Dr. Léo Doncatto
Moderador: Dr. Ricardo Albuquerque Arnt
Cirurgia da Calvície – Dr. Carlos Uebel
Cirurgia Plástica da Face – Dr. Ronildo
Storck
Rinoplastia – Dr. Nelson Heller

Videocirurgia em Cirurgia Plástica – Dr.
Rinaldo Angeli Pinto
Moderador: Dr. Luis
Fernando Franciosi
Lipoaspiração – Dr.
Alex Paxeco
Aumento Mamário
com Prótese – Dr.
Paulo Amaral
Abdominoplastia –
Dr. Mauro Deos
Mamoplastia Redu-
tora – Dr. Níveo
Steffen

14h-16h – PREVENÇÃO
NO CICLO DE VIDA
Coordenação: Dra.
Marianela Flores de
Hekman
Moderadora: Dra.
Mariângela Badalotti
Acompanhamento
Pré-Natal da Mulher
– Dra. Sônia Madi
Acompanhamento
Genético Pré-Natal –
Dr. Eduardo Becker
Avanços na

Ecocardio do RN – Dra. Patrícia Barros
Infertilidade – Dra. Mariângela
Badalotti

21 de outubro de 2005
Sexta-Feira

8:30h-18h –
OBESIDADE
Coordenação: Dr. Antônio Carlos Weston

8:30h-9h
Obesidade: uma epidemia ou a realida-
de dos tempos atuais? – Dr. Airton Golbert

9h-10h
OBESIDADE: QUAIS AS CAUSAS?
Aspectos de Fisiopatologia –  Dra. Julia
Pereira-Lima
Fatores Nutricionais – Dra. Caroline
Aleiko
Fatores Sociais – Assistente Social
Adriane Barboza

Aspectos Alimentares – Márcia
Porciúncula - Nutricionista
Fatores Emocionais – Dr. Rafael
Candiago
Comentadores: Dra. Helena Schmidt

10h-10:30h – Intervalo

10:30h-12h
OBESIDADE: EXISTE TRATAMENTO?
Reeducação Alimentar – Carolina
Miranda - Nutricionista
Atividade Física no Obeso – Verlaine
Lagni - Fisioterapeuta
Uso de Medicações – Dra. Lenara
Golbert
Antidepressivos, existe indicação na
obesidade? - Dr. Marcelo Leite
Acupuntura no Tratamento da Obesida-
de – Dr. Silvio Siqueira Harres
Resultados do Tratamento Conservador
– Dra. Kátia Souto

14h – 16h
Cirurgia da Obesidade – Dr. Antônio
Carlos Weston
Serviço Institucional da Obesidade –
Madelle Rodrigues - Enfermeira
Quando operar o obeso? Dr. Luiz de Carli
Cirurgia Convencional – Dr. Sérgio
Pioner
Cirurgia Laparoscópica – Dr. Plauto Beck
Resultados do Tratamento Cirúrgico –
Dr. Gerson Junqueira
Como acompanhar o paciente operado
– Dra. Marilia Espíndola

16h-16:30h – Intervalo

16:30h-18h
Cirurgia da Obesidade
Banda Gástrica – Dr. Cláudio Corá
Balão Intra-Gástrico – Dr. José Inácio
Sanseverino

8:30h – 16h
CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E CÂNCER
DE MAMA
Coordenação: Dr. Flávio da Costa Vieira

8:30h-10h – Câncer de Colo de Útero I
Moderador: Dr. Francisco Cancian
Epidemiologia do Câncer de Colo de
Útero no RS e no Brasil – Dr. Flávio Vieira
Rastreamento do Câncer de Colo de Úte-
ro – Dr. Waldemar Rivoire
Mitos e Verdades sobre o HPV, a captu-
ra híbrida – Dra. Maria Cristina Barcelos
Citologia Convencional X Citologia em
meio líquido – Dr. Fernando Anschau

10h-10:30h – Intervalo

10:30h – 12h
Câncer de Colo de Útero II
Moderador: Dr. Paulo Damiani
Conduta nas Lesões de Baixo Grau –
Dra. Fabiola Fridman

Conduta nas Lesões de Alto Grau – Dra.
Adriane Camozzato
Tratamento Cirúrgico do Câncer de Colo
– Dr. Gustavo Gomes da Silveira
Radioterapia e Quimioterapia – Dr. Sér-
gio Lago

14h – 16h – Câncer de Mama
Moderador: Dr. Antônio Frasson
Epidemiologia do Câncer de Mama no
RS e no Brasil – Dr. Álvaro Fagundes
Rastreamento do Câncer de Mama – Dr.
Diógenes Baségio
Dieta e Câncer de Mama – Dra. Alice
Zelmanowicz
Patologias Benignas da Mama – Dr.
Felipe Zerwes
Tratamento do Câncer de Mama: Cirur-
gia, Radioterapia, Quimioterapia e
Hormonioterapia – Dr. José Pedrini
TH e Câncer de Mama – Dr. Carlos Menke

8:30h-12h
PREVENÇÃO NO CICLO DE VIDA
Coordenação: Dra. Marianela Flores de
Hekman

8:30h-10h
Moderador: Dr. Mauro Bohrer
Quando devemos realizar nossa 1ª con-
sulta com o oculista? Por quê? – Dr. Mar-
celo da Rosa
Problemas de audição no mundo atual
– Dra. Tatiana Giustina
Quando prevenir problemas da coluna
para a maturidade – Dr. Sérgio Zilberstein

10h-10:30h – Intervalo

10:30h – 12h
PREVENÇÃO NO CICLO DE VIDA
Moderadora: Dr. Tatiana Giustina
Prevenção de doenças no adulto com di-
eta saudável na infância – Dr. Lúcio Filman
TH x qualidade de vida climatério-Me-
nopausa – Dr. Oscar de Andrade Miguel
Longevidade x qualidade na visão – Dr.
Afonso Pereira
Longevidade x audição – Dr. José
Seligman

14h – 16h
PREVENÇÃO NO CICLO DE VIDA
Moderador: Dr. Lionel Leitzke
Qualidade de vida nas crianças e ado-
lescentes com incontinência urinária e
fecal – Dr. Lionel Leitzke
Qualidade de vida na incontinência
urinária na infância e adolescência – Dr.
Lionel Leitzke
Qualidade de vida na incontinência
fecal na infância e adolescência –  Dra.
Sandra Calefi
Resultado do tratamento cirúrgico nas
incontinências urinária e fecal – nossa
experiência – Dr. Alberto Peña

Programação 22º  Congresso AMRIGS

22º Congresso Amrigs e Sul Saúde

Happy Pôsteres
Dias 20 e 21 das 17h30 às 18h30

junto à Feira de Exposições
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22 de outubro de 2005
Sábado

8:30h– 12h
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
Coordenação: Dra. Solange Bordignon

8:30h – 10h
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
Uso dos peptídeos natriuréticos no
diagnóstico e manejo da insuficiên-
cia cardíaca: uma visão crítica das
evidências – Dr. Luis Beck da Silva
Monitorização de parâmetros de fun-
ção sistólica e diastólica na insufici-
ência cardíaca: o que vale a pena –
Dr. Luis Danzmann
Como identificar pacientes em risco
de morte súbita: uma revisão dos
preditores clínicos, laboratoriais e de
exames subsidiários – Dr. Gustavo
Glotz da Lima
Debate: Tratamento da insuficiência
cardíaca – Coordenador: Dr. Ilmar Kohler

10h – 10:30h– Intervalo

10:30h- 12h
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
Qual o papel dos bloqueadores de
angiotensina? Uma visão integrada
dos estudos VAL-HeFT, VALIANT e
CHARM – Dr. Luiz Carlos Bodanese
Beta-bloqueadores na insuficiência
cardíaca: um efeito de classe? Uma

análise crítica dos estudos contempo-
râneos (MERIT, CIBIS, BEST e COMET) –
Dr. Altamiro Reis da Costa
Implante de células tronco: como, quan-
do e em quem utilizar. Uma real alterna-
tiva ao tratamento das cardiomiopatias
– Dr. Renato Kalil

8:30h 12h
ALERGIA RESPIRATÓRIA
Coordenação: Dr. Giovanni di Gesu
8:30h 10h
ALERGIA RESPIRATÓRIA
Doenças das Vias Aéreas Superiores –
Moderador: Dr. Moacyr Saffer
Alergia, uma doença sistêmica – Dr. Luiz
Antonio Guerra Bernd
Obstrução nasal: causas não alérgicas
– Dr. Otávio Pilcher
Rinossinusite crônica – Aspectos atuais
– Dr. Gerson Maahs
Cirurgias: Quando estão indicadas? –
Dr. Marcelo Zanini

10h – 10:30h – Intervalo

10h30h– 12h – ALERGIA RESPIRATÓRIA
Rinite e Asma, uma mesma via aérea,
uma mesma doença - Moderador: Dr.
Luiz Antonio Guerra Bernd
Navegando pela gravidade da Asma –
Dr. Waldo Mattos
Eficácia e segurança no tratamento da
Asma – Dr. Eduardo Garcia
Abordagem do paciente com tosse per-
sistente – Dra. Dayse Alt

20/10/05 – Quinta-feira
 Gestão Médico- Assistencial e Estratégica
no HOSPITAL CONTEMPORANEO-
13h30-18hoo
 Abertura Oficial do 22º Congresso e do
Sul Saúde 2005-Coquetel
Direito em Saúde-ATUALIDADES
Gestão do Faturamento emSaúde-
Das 8h30-18h
 As Boas Práticas em Nutrição em Hospitais

21/10/05 – Sexta-feira
Gestão Médico-Assistencial e Estratégica
– Continuação-8h30-18h-
Gestão de Pessoas-Resultados-18h30-22h
Assistência Médico-Hospitalar Baseada
em Evidências
Qualificação e Informação em
Saúde Suplementar, TISS e a
ANS
Das 8h30-12h
Financiamentos a Hospitais e
Serviços de Saúde: Projetos de

Sul Saúde 2005
Programação

Invest., Capital de Giro, Pesquisa
e Educação-
Das 13h-18h
Arquitetura e Engenharia Hospitalar
Curso de Formação de Multiplicadores
para o Sistema Brasileiro de Acreditação-
16 h (1º dia)

22/10/05 – Sábado
 Gestão de Pessoas –Resultados- Cont. –
8h30-12h
Tema:R.H COMO DIFERENCIAL COMPE-
TITIVO IMPULSIONANDO  OS RES.
Práticas em Saúde e Segurança
Ocupacional-Atualização
O TRABALHO DO
ENFERMEIRO-
Os Diferentes Olhares-
VI JORNADA DE
ENFERMAGEM DO IAHCS-
Das 8h30-18h
Curso de Formação de Multiplicadores
para o Sistema Brasileiro de Acreditação
(2º dia)

PALESTRAS:INSCRIÇÕES GRATUITAS
DIA 20/10/05 – QUINTA-FEIRA
Palestra –A Importância da Gestão Empresarial p/Micro e PequenasEmpresas-SEBRAE
II Jornada Acadêmica Integrada do Sul Saúde 2005 – Trabalhos Livres

DIA 21/10/05 – SEXTA-FEIRA
 Palestra: As Boas Práticas em Gases Medicinais
 II Jornada Acadêmica
Integrada Sul Saúde 2005 –Trabalhos Livres

Quinta-feira

UNIMED Porto Alegre
Dr. Paulo Afonso Oppermann
(8h30 - 11h30)

SOCIEDADE PSICANALÍTICA
DE PORTO ALEGRE
A quem e quando medicar?
Dr. César Brito e Dra. Lais Knijnik
TDAH - Qual a sua real prevalência?
Dra. Gipsi Rocha e Dra. Eneida
Iankilevich
(12h - 13h30)

SOCIEDADE GAÚCHA DE
MEDICINA DO TRÁFEGO
Aspectos jurídicos da atuação como
perito médico do trânsito
Dr. Bernardo Avelino Aguiar (12h - 14h)

ENSINO MÉDICO
Exame AMRIGS
Dr. Jorge Lima Hetzel
Da Graduação à Residência
Dr. Leonel Lerner
(12h - 14h)

Sexta-Feira

Manhã
Desmistificação e Prevenção da
Epilepsia
Dr. Cléber Ribeiro Álvares da Silva
(8h30 - 12h)

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE
COLOPROCTOLOGIA
Constipação
Incontinência Fecal

Simpósios
Doenças Anais
Pólipos Intestinais
Dr. Vitor Binda
(9h - 11h30)

SIMPÓSIO DE CONTROVÉRSIAS
Uso de Vitaminas
 Dr. Luis Beck e Dr. Mauro Pontes
(12h - 12h30)

SIMPÓSIO DE CONTROVÉRSIAS
Medicina Ortomolecular
Dr. José Valday e Dr. Guilherme
Barcellos
(12h30 - 13h)

SOCIEDADE GAÚCHA DE MEDICINA
FÍSICA E REABILITAÇÃO
Qualidade de vida em pacientes
amputados
Dr. Paulo Mulazani
Qualidade de vida - Uma visão
fisiátrica para pacientes idosos
Dr. Mateus Facchin
(13h - 14h)

SIMPÓSIO DE CONTROVÉRSIAS
SOCIEDADE DOS MÉDICOS AUDITO-
RES DO RS
Supervisão Hospitalar
Conflito na autorização prévia
Dr. Israel Berger (12h - 13h30

SOCIEDADE GAÚCHA DE MEDICINA
DO TRABALHO
Simpósio sobre Qualidade de Vida no
Trabalho
Dr. Mário Antônio Guimarães
(12h - 14h)

Qualidade de vida do paciente alérgico
– Dr. Giovanni di Gesu

8:30h – 12h
PREVENÇÃO NO CICLO DE VIDA
Coordenadora: Dra. Marianela Flores de
Hekman
Aumento da expectativa de vida com
independência – Dra. Marianela Flores
de Hekman
Papel da Nutrição na expectativa de vida
– Dr. João Senger
Atividade física como fator de indepen-
dência – Dr. Salvador Ramos
Expectativa de vida x Fatores
cardiovasculares – Dr. Newton Terra

10h – 10:30h – Intervalo

10:30h – 12h – PREVENÇÃO NO CICLO
DE VIDA
Moderador: Dr. João Senger
Longevidade com qualidade óssea – Dr.
Antonio Carlos de Souza
Longevidade com saúde mental – Dr.
Eduardo Daura
Sexualidade x Qualidade de vida na
mulher – Dra. Jaqueline Brendler
Sexualidade x Qualidade de vida no
homem – Dr. Carlos Eurico Cairoli

12h – 13h – Encerramento

21h – Jantar de Encerramento

Programação Cultural
Pré-Congresso

Programação Social
Sexta-Feira - 21/10
Festa Oficial do Congresso
Local: Microcervejaria Dado Bier –
Shopping Bourbon Country)
Horário: a partir das 20h

17/10 (Segunda-feira)
XVIII RECITAL DO CANTO LÍRICO DA
AMRIGS
Local: Teatro AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311)
Horário: 20h
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Fumo Zero engajado na ratificação da Convenção
Internacional sobre controle do tabaco

epois de Santa Cruz, em dezem-
bro passado, agora foi a vez de
Camaquã sediar uma audiência

pública do Senado sobre a Convenção-
Quadro de Controle do Tabaco. Foi no dia
23 de setembro num clima pré-eleições
2006: o palco repleto de políticos, capita-
neados pelo governador Germano Rigotto
e os senadores Pedro Simon, Paulo Paim
e Sérgio Zambiasi, e o auditório do colé-
gio Mundi Lucere lotado de agricultores,
e outras centenas no lado de fora acom-
panhando através de telões.

O Senador relator da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária Heráclito
Fortes teve de fazer um apelo ao públi-
co para respeitar a posição favorável à
ratificação. O prefeito de Camaquã fez
a defesa econômica da fumicultura, em
nome dos “64 mil camaquenses”.

No total foram 33 intervenções inter-
caladas entre os contrários e favoráveis
à ratificação. A maioria de discursos in-
flamados contrários à ratificação da Con-
venção Quadro era de políticos insistin-
do no fator econômico. E não adiantava
os argumentos dos técnicos e ativistas
de ONGs explicando que a Convenção
visa proteger o agricultor para um futuro
cujo cenário é da diminuição do tabagis-
mo em escala mundial.

D

Audiência em Camaquã debate a
               Convenção Quadro

Favoráveis à ratificação da Conven-
ção repetiam que o tratado da Organi-
zação Mundial da Saúde não expressa a
“erradicação” do plantio do fumo. “De-
safio alguém a encontrar a palavra
erradicação no texto da Convenção Qua-
dro”, disse Carlos Steza, do Ministério
da Saúde, repetindo que a idéia do tra-
tado é adotar estratégias de assistência
técnica e financeira para auxiliar a tran-
sição econômica dos produtores.

Falando em nome das entidades
médicas nacionais – AMB, CFM e Socie-
dade Brasileira de Pneumologia- e da
Associação Médica do Rio Grande do Sul,
o diretor científico e coordenador do Pro-
jeto Fumo Zero Dr. Luiz Carlos Corrêa da
Silva disse aos agricultores que os mé-
dicos apóiam a Convenção Quadro por-
que têm consciência da sua missão de
prevenir os danos à saúde. E lembrou
que estava ali falando como médico,
apontado pelos brasileiros, em pesquisa
recente do Ibope, como a instituição
mais confiável do país.

Na sua avaliação, o poderio econô-
mico da indústria do tabaco está falan-
do mais alto com seu lobby em Brasília.
Mas as audiências públicas têm servi-
do para mostrar aos fumicultores todas
as conseqüências do uso do tabaco.

Um único agricultor falou em defesa
da ratificação: Albino Gewehr, da Fetraf-
Sul, que reúne trabalhadores de agricul-
tura familiar, disse que “o mundo está
parando de fumar”. Sua família já teve
plantações com mais de três milhões de

Convenção Quadro
Primeiro tratado internacional de saúde pública, a Convenção já entrou em vigor;

Brasil é o 2º maior produtor e o maior exportador;

China e a Índia, os maiores produtores junto com o Brasil, já ratificaram a Convenção;

pés de fumo e aos poucos foi trocando de
cultura. “O fumo aqui no Brasil é um bom
negócio para as multinacionais, vamos
produzir menos e cobrar mais”, desafiou
o público, ressaltando que o lucro das gi-
gantes do setor varia de 45% a 68%.

Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva: a posição dos médicos em meio aos políticos

Jornal Amrigs
Agosto / Setembro 2005
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Fórum Municipal aborda
Tabagismo Passivo

tabagismo passivo é uma reali-
dade comprovada cientificamen-
te que precisa ser enfrentada

pela sociedade. A afirmação foi do co-
ordenador do projeto Fumo Zero, Dr. Luiz
Carlos Corrêa da Silva no Fórum Munici-
pal sobre Tabagismo promovido pela
Comissão de Saúde e Meio Ambiente
(Cosmam) da Câmara Municipal, dia 27
de setembro.

O tabaco é a maior fonte de polui-
ção ambiental, com impacto muito mai-
or nas crianças menores de cinco anos.
“Após quatro horas de permanência
com fumantes em recintos fechados, o
fumante passivo absorve substâncias
tóxicas que equivalem ao conteúdo de
um a cinco cigarro”, explicou Corrêa da
Silva, ressaltando que essa fumaça pos-
sui mais de quatro mil substâncias tóxi-
cas, das quais pelo menos 80 são
cancerígenas. “É preciso desencadear
um processo educativo para que fuman-
tes e não-fumantes tenham comporta-
mentos adequados”, defende.

O cardiologista Aloysio Achutti abor-
dou a magnitude do problema, juntando
a questão saúde com a economia. “O
fumo gera gastos de 200 bilhões de dóla-
res em saúde, enquanto que as indústri-
as de cigarro têm lucro de 150 bilhões de
dólares”. Segundo Achutti, 1,3 bilhão de
pessoas, no mundo, são fumantes, sen-

O do que 50% delas fumam pelo período
de 15 a 20 anos. Ele informou ainda que
1,2 milhão de trabalhadores estão envol-
vidos na indústria do cigarro, sendo que
80% da produção está localizada em pa-
íses em desenvolvimento.

O Fórum teve ainda como exposito-
res o psiquiatra Ângelo Campana, coor-
denador da Unidade de Dependência
Química do Hospital Mãe de Deus, que
apresentou dados sobre o tratamento
do fumante; e a promotora Marinês
Assman que abordou o direito do não
fumante e as ações do Ministério Públi-
co Estadual.

O secretário Pedro Gus lembrou os
pioneiros gaúchos, como o médico Má-
rio Rigatto e a Amrigs, para conscien-
tizar a sociedade sobre os males do
fumo. “Hoje, somos mais conscientes
sobre os prejuízos do tabagismo do que
os europeus”.

Já o vereador Claudio Sebenelo
(PSDB),  presidente da Cosmam, cha-
mou a atenção para a propaganda
subliminar utilizada pela indústria do
tabaco nos meios de comunicação bus-
cando induzir as pessoas ao hábito de
fumar. E também criticou governantes
que oferecem incentivos às indústrias
de tabaco em troca da abertura de pos-
tos de trabalho, omitindo-se em relação
aos males do cigarro.

Projeto proíbe fumo em locais públicos fechados
A idéia do Fórum surgiu com o projeto de lei complementar do vereador João

Carlos Nedel (PP), que prevê a proibição do fumo em lugares públicos fechados
em Porto Alegre. Segundo ele, o objetivo do projeto é proteger quem não fuma.
Isso porque, segundo Nedel, a lei federal existente sobre o assunto é confusa
e não prevê penalidades para o uso do cigarro em recintos fechados; e a lei
municipal proíbe o fumo apenas em lugares específicos como hospitais,
shoppings e outros.

19ª Largada do Cigarro
Em parceria com a Igreja Adventista e Academia de Polícia, a 19ª Largada

do Cigarro ocorreu no dia 28 de agosto, na Usina do Gasômetro, marcando o
Dia Nacional de Combate ao Fumo.

Drs. Pedro Gus, Cláudio Sebenello, Luiz Carlos Corrêa da Silva e Aloysio Achutti (E)

Dia Nacional da
Saúde

Dia 06 de agosto, no Parcão,
foram atendidas 276 pessoas;
realizados 267 exames de pres-
são arterial, 260 de glicemia,
242 de IMC e 54 de monóxido
de carbono. Parceria com a
Medex e Conselhos Regionais
de Enfermagem, Nutrição e Edu-
cação Física.

Capacitação
Integrada

Realizada a II Capacitação In-
tegrada para Controle do Taba-
gismo, em parceria com a Secre-
taria Municipal da Saúde nos dias
16 e 17 de agosto e nos dias 30 e
31 de agosto para os profissio-
nais do Núcleo de Atenção à Saú-
de das Crianças e Adolescentes
(Nascas) e escolas.

Vereador João Nedel Dr. Ângelo CampanaDra. Marinês Assman

Jornal Amrigs
Agosto / Setembro 2005
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Doações para o Museu da Medicina
Mais de um século de história da medicina está sendo organizado na Amrigs.

É o projeto pró-memória, que ganha novo impulso com o Instituto Vida Solidá-
ria. O Conselho de Administração do Instituto está criando uma comissão para
tratar do “Centro de Memória da Medicina do Rio Grande do Sul” onde uma das
atividades será o Museu, liderado pelo conselheiro Nicolau Laitano. O futuro
Museu tem recebido dezenas de doações, já organizadas em uma sala no
quatro andar do Centro Amrigs. Agora o projeto começa a ter orientação técnica
com a coordenadora do Sistema Estadual de Museus do RS, Simone Monteiro,
que avalia como promissora a iniciativa da Amrigs.

As primeiras doações vieram dos irmãos Laitano – Nicolau e Genaro –, como
esculturas, medalhas, livros e estatuetas para o Museu. A partir da divulgação
do projeto começaram a surgir inúmeras doações, de documentos a equipa-
mentos, como do Hospital Municipal São Camilo.

A partir do dia 10 de outubro inicia a primeira fase do projeto, com vistas à
Lei de Incentivo à Cultura e Lei Rouanet.

Os interessados neste projeto são bem-vindos para contribuir. Basta entrar
em contato com a Amrigs tel (51) 3339.2899, ramal 161 ou 126, e e-mail
vidasolidaria@amrigs.com.br.

s políticas públicas existentes
para o Planejamento Familiar
estão em discussão em um gran-

de grupo do qual a Amrigs, através do
Instituto Vida Solidária, faz parte. Coor-
denado pelo diretor de Exercício Profis-
sional José Luiz Pedrini, que participou
de sessão na Câmara de Vereadores
com a gerente Simone Romanenco, o
grupo reuniu-se na Amrigs, dia 18 de
agosto, com representantes do IBGE,
Secretaria Estadual da Saúde, Socieda-
de de Obstetrícia e Ginecologia e Mi-
nistério Público Estadual.

Do encontro ficou definida a
implementação de um projeto no Cam-
po da Tuca, uma comunidade com
mais de 10 mil pessoas, situada no
bairro Partenon. Além dos presentes,
o grupo quer buscar mais três repre-

Mais projetos do
Instituto Vida Solidária

Planejamento Familiar e Prevenção
de Acidentes em fase de organização

A sentantes: da Secretaria Estadual da
Educação, da Secretaria Municipal de
Saúde e do Conselho Tutelar da re-
gião do Campo da Tuca.

Outra ação em desenvolvimento é
na área de prevenção de acidentes de
trânsito. O grupo, coordenado pelo di-
retor Alfredo Cantalice Neto, já conta
com um projeto piloto “Estudante:
perspectiva de mudança no trânsito”,
uma proposta da conselheira da Amrigs
Stela Maris Piccoli, a iniciar em Passo
Fundo. Como este projeto vai articular
várias ações, os dirigentes da Amrigs
foram visitar a presidente da Funda-
ção Thiago Gonzaga, Diza Gonzaga,
que coordena o “Vida Urgente”, um dos
projetos mais bem estruturados que
busca salvar vidas na verdadeira guer-
ra que é o trânsito.

Conselheiros conhecem a sala que reúne o acervo histórico, embrião do Museu da Medicina

Planejamento familiar: Dr. José Luiz Pedrini na Câmara de Vereadores

Trânsito: Drs. Alfredo Cantalice Neto e Newton Barros e a gerente do Instituto Vida
Solidária, Simone Romanenco, com Diza Gonzaga.
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Canções para festejar
a Itália

s cantores líricos da Amrigs se-
lecionaram as mais belas can-
ções italianas para fazer uma

noite de festejos em homenagem aos
130 anos da imigração italiana no Rio
Grande do Sul. Foi no dia 9 de agosto,
com o grupo de médicos que praticam a
arte do canto lírico e apresentam dois
tradicionais recitais por ano: em Agos-
to com canções e em Outubro com tre-
chos de óperas.

Os cantores líricos foram Luiz Degrazia,
José Jerônimo Filho, Anabel Alzaibar, Jair
Ferreira, Aury Hilario, Pedro Alexandre
Martins, Auildo Munhoz, Virginia Fedrizzi e
Daniel Soruco, acompanhados ao piano
por Carlos Eduardo Morejano (foto).

Com a coordenação geral do Dr. Aury
Hilário e introdução do diretor de Rela-
ções Associativas e Culturais da AMRIGS,
Marcelo Zanini Corrêa, o espetáculo con-
tou ainda com imagens da Itália, em se-

O
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Teatro Noh e Kyoguen
 O Teatro Nô e o Teatro Kyoguen surgi-

ram no Japão há mais de 650 anos, de
uma única raiz, e seguiram rumos diferen-
tes: o Nô foi adotado pela aristocracia, re-
vestindo-se de elegância e sofisticação; e
o Kyoguen tornou-se popular, com perso-
nagens “gente como a gente” e uma lin-
guagem mais próxima do cotidiano.

Essa peça da cultura oriental foi
apresentada no dia 28 de Setembro no
Teatro Amrigs, em realização do Consu-
lado Geral do Japão em Porto Alegre e
Cia. Palco prá Toda Obra, com apoio do
Instituto Vida Solidária e do conselhei-
ro da Amrigs Nicolau Laitano.

Os Ingressos eram alimentos não-perecí-
veis que foram doados ao Abrigo João Paulo II.

Einstein na Amrigs
Enquanto veste-se para um jantar, Einstein conversa com a platéia: está em

dúvida se faz um discurso ou se toca violino e acaba revelando, com simplicidade
e bom humor, seu processo criativo, suas teorias, seu relacionamento familiar,
suas dificuldades escolares e o domínio nazista na Alemanha de 1930. Discute o
poder e a ciência, a ética e faz um libelo contra o terror das guerras e toda a forma
de opressão e violência.

A peça “Einstein”, Prêmio
Mambembe (1998/Funarte) Me-
lhor Ator Carlos Palma, comemo-
ra o Ano Mundial da Física, em
promoção do Instituto de Física
da Ufrgs e Departamento de Físi-
ca da Ulbra.

Dias 04 e 05 de outubro, às
20h, no Teatro Amrigs

Ingresso: R$ 25,00 (20% de
desconto para Clube do Assinan-
te ZH e 50% de desconto para
professores, estudantes, idosos,
sócios e funcionários da Amrigs)

leção do Prof. Fiore Giuseppe Marrone.
Essa foi mais uma promoção da

Amrigs, através do Instituto Vida Soli-
dária, tendo como beneficiário o Insti-
tuto Espírita Dias da Cruz, que recebeu
alimentos não-perecíveis.

Apoio: UNIMED, Rede Plaza de
Hotéis

Agenda
Teatro AMRIGS
Instituto Vida

Solidária
Outubro
Dias 04 e 05 – 20h
Einstein
Direção: Sylvio Zilber. Com Carlos Pal-
ma - Prêmio Mambembe (1998/
Funarte)- Melhor ator
Promoção: Instituto de Física da UFRGS e
Dep. de Física da Ulbra, em Comemoração
do Ano Mundial da Física
Ingresso: R$ 25,00
(Descontos de 50% para sócios/funcionários
Amrigs, professores, estudantes e idosos e 20%
para Clube do Assinante ZH)

Dias 14 e 15
III Copa Brasil e Sul-Americano de
Aeróbica e Hip Hop (Evento Internacional)
Ingressos: R$ 15,00 (antecipados a
R$ 10,00 na academia Franzen Fitness
- Rua Graciliano Ramos, 388 - F: (51)
3334-3099). Desconto de 50% para sócios/
funcionários Amrigs e idosos.

Dia 17 – 20h
XVIII Recital do Canto Lírico AMRIGS
Ingresso: Doação de alimento não-pe-
recível (arroz, feijão, açúcar, etc.) a ser
doado ao Abrigo João Paulo II

Outubro-Novembro
(Sextas a Domingos)
De 28/10 a 27/11, 21h
Homens de Perto
Direção: Néstor Monastério
Elenco: Oscar Simch, Rogério Beretta
e Zé Victor Castiel

Novembro
Dias 10, 17 e 24, 21h
Beterrabas Caprichosas Espetáculo da
Muovere Cia. de Dança Contemporâ-
nea Ingressos: R$ 20,00 (30% de desconto
para Clube do Assinante ZH e 50% para estudan-
tes, idosos, sócios e funcionários AMRIGS)

Novembro- Dezembro
Dia 28/11
Espetáculo de conclusão de curso do
Teatro Escola de Porto Alegre (TEPA)
Mais informações: (51) 3339 2899, ra-
mal 161

07/12
Espetáculo de conclusão de curso do
Teatro Escola de Porto Alegre (TEPA)

Informações: (51) 3339 2899, R161

10/12, 21h
Planeta Sonho Espetáculo da Orques-
tra de Flautas Villa-lobos
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Assembléia
Ordinária
13/08/05

Comissão Diretora
Gilberto Pereira Gomes
Rosemarie Lopes Gomes
Jair Rodrigues Escobar

Diretoria da AMRIGS
Cleber R. Álvares da Silva
Dirceu Rodrigues
Alfredo Cantalice Neto
Flávio Cabreira Jobim
Gislaine Silveira de Vargas

Conselheiros Eleitos
Anis Hauad
Bruno Wayhs
Carlos R. Hecktheuer
Gilberto P. Gomes
Gislaine Furian
Irineu Sérgio Pisani
Isaias Levy
Izaias Ortiz Pinto
Jair R. Escobar
João Alfredo P. Steibel
João Carlos Kabke
Lia M. Scortegagna
Luiz Antonio Lucca
Luiz B. de Moraes
Luiz José Varo Duarte
Marília T. da Cruz
Miréia Wayhs
Nicolau Laitano
Renato M. de Boer
Rosemarie L. Gomes
Stela Maris S. Piccoli
Túlio Wenzel
Walter Neumaier

Ex-Presidentes da
AMRIGS
Hans Ingomar Schreen
Hilberto Corrêa de Almeida
Paulo Marroni Silveira

Departamentos/Socieda-
des/Especialidades
Anestesiologia – Gislaine
Furian / Angiologia – João
Carlos Kabke / Cardiologia
– Bruno Wayhs / Cir.
Pediátrica – Hilberto
Almeida / Dermatologia –
Aída S. Libis / Docentes –
Hélio M. Balaguez / Geria-
tria – Rosa Mary L, da Silva
/ Méd. de Tráfego –
Bernardo Aguiar / Medicina
Interna – Edison Pizzato /
Neurologia – Cheple
Roberto Abib / Obstetrícia/
Gineco – João Steibel  / Ort/
Traumato – Itamar S. do
Canto / Psiquiatria – Jair R.
Escobar

Seccionais
Alegrete – Sandra Mara L.
Munró / Alto Uruguai – Lia
M. Scortegagna / Bento
Gonçalves – Irineu Pisani /
Canoas – Itamar Sofia do
Canto / Pelotas – Ada Lygia
Ferreira / Planalto – Mirian
Beatriz G. Ferrari / Rio Gran-
de – José Carlos H. D. dos
Santos / Sta Vitória Palmar
– José Paulo R. Corrêa

Delegados Junto à AMB
Israel Berger
Juarez M. Molinari
Stela Maris S. Piccoli

Assembléia Ordinária
10/09/05

Comissão Diretora
Gilberto Pereira Gomes
Rosemarie Lopes Gomes
Jair Rodrigues Escobar

Diretoria da AMRIGS
Newton Barros
Cleber R. Álvares da Silva
Dirceu Rodrigues
Luiz Carlos Corrêa da Silva
Alfredo Cantalice Neto

Conselheiros Eleitos
Albino Sciesleski
Anis Hauad
Bruno Wayhs
Gilberto P. Gomes
Ibrahim El Ammar
Izaias Ortiz Pinto
Jair R. Escobar
João Steibel
Lia M. Scortegagna
Luiz B. de Moraes
Marília T. da Cruz
Miréia Wayhs
Nicolau Laitano
Roger Castagno
Rosemarie L. Gomes
Túlio Wenzel

Ex-Presidentes da
AMRIGS
Hans Ingomar Schreen
Hilberto Corrêa de Almeida
Manoel Antonio
Albuquerque
Paulo Marroni Silveira

Departamentos/Socieda-
des/Especialidades
Cardiologia – Bruno Wayhs
Cir. Pediátrica – Hilberto
Almeida
Dermatologia – Aída S. Libis
Docentes – Hélio M.
Balaguez
Geriatria – Rosa M. Lech da
Silva
Medicina Interna – Edison
Pizzato
Méd. do Trabalho – Claudio
Schmitt
Méd. de Tráfego – Bernardo
Aguiar
Neurologia – Cheple
Roberto Abib
Obstetrícia/Ginecologia –
João Steibel
Ortopedia/Traumato –
Itamar S. do Canto
Psiquiatria – Jair Rodrigues
Escobar
Universitário – Nivio L.
Moreira Júnior

Seccionais
Alegrete – Sandra Mara L.
Munró
Alto Uruguai – Lia M.
Scortegagna
Canoas – Itamar Sofia do
Canto
Planalto – Mirian Beatriz G.
Ferrari
Sta Vitória Palmar – José
Paulo R. Corrêa

Delegados Junto à AMB
Israel Berger
Juarez Monteiro Molinari

Total/Participantes: 39

iante do fato expressivo de
que 80% da classe médica
e da população são depen-

dentes do Sistema Único de Saúde
e após amplo debate com respal-
do na Constituição e nas Leis 8080
e 8142, a Comissão do SUS do CR
está propondo uma série de ações
para a Amrigs.

O ponto de partida é avaliar o
que não está bom no SUS, através
de um questionário a ser enviado
para todas as Sociedades de es-
pecialidades e Seccionais. Além
disso, foi sugerida a instalação de
uma ouvidoria do SUS na Amrigs
para receber dúvidas, reclamações
e prestar informações para a po-
pulação em geral e classe médica.
A Comissão propõe, em vista do pre-
cário atendimento em muitas emer-
gências no interior, que a Amrigs
proporcione cursos de ATLS, atra-
vés dos PECs.

Para a relação com a comuni-
dade, a idéia é promover contato

Ações para o SUS
Comissão do CR quer envolver médicos e população

D ou reuniões conjun-
tas com entidades
representativas dos
usuários como a
Confederação Nacio-
nal dos Municípios
(CNM), que já publi-
cou dados mostran-
do que os estados
deixaram de investir
R$ 7,8 bilhões, no pe-
ríodo 2000-2003,
sendo que o RS em-
pregou R$ 653.000 a
menos que o exigido
pela Constituição
(12% do orçamento o
estado). A Comissão do SUS é com-
posta pelos conselheiros Bruno
Wayhs, Gislaine Furian, Hélio
Martinez Balaguez, Paulo Marroni
Silveira e Stela Maris Piccoli.

Nas sessões de agosto e se-
tembro foram aprovadas duas pro-
postas: o cons.Nicolau Laitano so-
licitando licença para apresentar

a história da Amrigs no X Congres-
so Brasileiro de História da Medi-
cina, a ser realizado de 26 e 29 de
outubro, na Fffcmpa; e a cons.
Miréia Wayhs registrando o fale-
cimento do colega Rython Paulo
Alves Achutti, em 09/08/05, soli-
citando o envio à família de votos
de pesar.

•Injeção de cimento para

•Ambulatorial com anestesia local assistida

estabilização mecânica
e alívio imediato da dor

FRATURAS DA COLUNA

POR OSTEOPOROSE

VERTEBROPLASTIA:

Dr. Ernani Abreu
CRM 10533

CIRURGIA COLUNADA

C E N T R O D E

Dr. Marcelo Simões
CRM 17508

Rua Costa, 30/603 POA/RS (51) 3230-2728

Conselheira Stela Maris Piccoli

Um dos líderes da classe médica na região Nordeste do Estado, o Dr. Paulo Rython Achutti faleceu no dia
09 de agosto último. Formado pela Ufrgs em 1956, com especialização em Gastroenterologia, o dr. Achutti foi
fundador do Sindicato Médico de Caxias, assim como da Unimed Nordeste e da Unicred Caxias.

Professor da Universidade de Caxias do Sul de1973 a 2000, na disciplina de Cirurgia Geral, foi presidente
da Associação Médica de Caxias do Sul na gestão 1993-95, diretor clínico do Hospital Del Mese, delegado do
Cremers em Caxias e conselheiro da Amrigs em várias gestões.

In Memoriam –  Dr. Paulo Rython Achutti

Prefeitura assume serviço de radiologista
O radiologista Adalberto Câmara

Botelho, de Uruguaiana, veio à reu-
nião do Conselho de setembro para
alertar sobre um problema que está
vivendo e solicitar apoio da Amrigs. O
prefeito da cidade Sanchotene Felice
decretou de utilidade pública todos
os equipamentos do departamento
de diagnóstico da Santa Casa de Ca-
ridade, de propriedade da sua empre-
sa, a Ultra Som serviços Ltda. A em-

presa era terceirizada para o atendi-
mento na área de diagnóstico por
imagem em ultra sonografia, radiolo-
gia geral, tomografia computadori-
zada e mamografia, sendo que todos
os equipamentos utilizados perten-
cem à sua empresa.

“Além disso, fomos surpreendidos
com uma ação liminar de reintegra-
ção de posse que determinava nos-
sa desocupação da área física do hos-

pital, em 48 horas. A alegação era de
rescisão contratual”, disse Botelho.
Porém, os equipamentos deveriam fi-
car no local sem qualquer tipo de in-
denização ou sequer pagamento pe-
los serviços já prestados. O serviço
era mantido por 14 funcionários e ago-
ra está funcionando precariamente.
A assessoria jurídica da Amrigs está
em contato com o advogado de
Botelho acompanhando o caso.
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om o projeto de criar uma es-
trutura em nove regiões do RS
para aproximar mais todos os

médicos da Amrigs, trazendo idéias e
sugestões e levando serviços a todos,
a chapa Consolidação foi confirmada na
eleição de 31 de agosto para uma ges-
tão de três anos.

Na mesma votação os médicos ele-
geram a diretoria da AMB, bem como
seus conselheiros no Conselho de Re-
presentantes e delegados da Amrigs na
AMB (ver relação ao lado).

A eleição foi tranqüila e a apuração
dos votos super rápida, graças a um
programa eletrônico inédito de conta-
gem de votos desenvolvido na Univer-
sidade Federal de Santa Maria, explica

Médicos confirmam a
chapa Consolidação

Eleita chapa única
para o triênio 2005-

2008 na Amrigs
cuja apuração dos
votos foi eletrônica

C

Jornal Amrigs
Agosto / Setembro 2005

Amaral é o novo presidente da AMB
“A inexistência de disputa eleitoral não apenas na AMB como na maioria

das suas Federadas manifesta a unidade existente
na categoria e também a confiança da classe em
seus representantes”, afirmou José Luiz Gomes do
Amaral, candidato de consenso da atual diretoria
para dirigir a entidade na gestão 2005/2008.

Além de dar continuidade ao trabalho desenvol-
vido na gestão anterior, Amaral destacou também a
qualificação e a valorização do médico como metas
primordiais em sua gestão. “Qualificar o médico é
garantir qualidade na graduação, especialização e
acesso ao aperfeiçoamento e educação continuada. Para valorizar a profissão,
ainda dependemos do sucesso em algumas ações já em curso: a aprovação do
PLS 25/02, que regulamenta a profissão, a implantação da Classificação Brasilei-
ra Hierarquizada de Procedimentos Médicos, a implementação do processo de
revalidação do Título de Especialista, além da criação de um plano de Cargos,
Carreiras e Salários no Sistema Único de Saúde”, resumiu.

o diretor de Normas Flávio Jobim, que
coordenou o processo eleitoral.

A chapa Consolidação, que toma
posse no dia 23 de Outubro, é forma-
da pelos seguintes membros: Presi-
dente Newton Barros; Diretor Admi-
nistrativo Flávio Vieira da Costa; Dire-
tor Financeiro Dirceu Rodrigues; Dire-
tor de Assistência e Previdência
Alfredo Floro Cantalice Neto; Diretor
de Exercício Profissional Antoio Carlos
Weston; Diretor de Relações Associa-
tivas e Culturais Cléber Álvares da Sil-
va; Diretor Científico Luiz Carlos Cor-
rêa da Silva; Diretor de Normas Rena-
to Lajús Breda; Diretor de Assuntos
do Interior do Estado Jorge Utaliz Gui-
marães Silveira.

José Luiz Gomes do Amaral

Posse em Pelotas
Nova Diretoria da Associação Médica de Pelotas empossada no dia 29 de se-

tembro: Presidente Dra. Ada Lygia Pinto Ferreira, vice-presidente Dr. Ênio Paulo
Araújo, diretora administrativa Dra. Nora Elizabeth Gonçalves, diretor financeiro Dr.
Amilcare Vecchi, diretor científico Dr. Guilherme Bicca e diretora social Dra. Marga-
rida Umpierre.

Os números da eleição
Cédulas apuradas: ......................................... 823
Chapa única Consolidação ..................... 711 votos
Branco ................................................... 104 votos
Nulo .......................................................... 8 votos

Candidatos a Delegado junto à AMB
Miréia Wayhs - Ijuí .......................................... 187
Juarez Molinari -Rio Grande .............................. 113
Stela Maris Piccoli - Passo Fundo ..................... 100
Gislaine S. de Vargas - Pelotas ........................ 100
Claudio Schmitt – Porto Alegre .......................... 52
Rudimar Porto- Caxias do Sul ............................ 50
Bernardo Aguiar- Gravataí ................................. 46
Marcelo Z. Corrêa - Porto Alegre ........................ 32
Rosemarie L. Gomes - Porto Alegre ................... 22
Branco .............................................................. 88
Nulo .................................................................. 33

Representantes Para o CR
Bruno Wayhs - Ijuí .......................................... 237
Stela Maris Piccoli - Pelotas ............................. 217
Juarez Molinari - Rio Grande ............................. 195
Túlio Wenzel- Pelotas ...................................... 147
Mirian B. G. Ferrari - Passo Fundo .................... 145
Marília R.Thomé da Cruz - Ijuí .......................... 137
Renato de Bôer 0 Pelotas ................................ 130
Anis Hauad- Pelotas ......................................... 112
Flávio Jobim - Santa Maria ............................... 106
James Ricachenevsky- Cruz Alta ..................... 104
Rosemarie L. Gomes - Porto Alegre ................... 97
Bernardo Aguiar - Gravataí ................................ 80
Albino Julio Sciesleski – Passo Fundo - .............. 74
Rudimar Porto – Caxias do Sul - ......................... 65
Branco ............................................................ 587
Nulo .................................................................. 30

Programa inédito foi destaque na apuração
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GENTE
O novo presidente do Cremers

PSIQUIATRIA
Psiquiatria no Século 21-
Integrando Conceitos

AMERERS
Paralisação Nacional
dos Médicos Residentes

SOGAMT
XII Jornada Gaúcha de
Medicina do Trabalho

SOMA-RS
Medicina Chinesa X Integração
Mente e Corpo

CLÍNICA MÉDICA
Comemorando o sucesso
do 8º Congresso Brasileiro

SBACV-RS
36º Congresso Brasileiro,
o maior da nossa história

UROLOGIA
Uma gestão marcada pela inovação

SOGIRGS
Atualização sobre Células Tronco

ASSOGOT
Sucesso no 1º Ciclo
Prof. Rudolf Lang

Capa
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Pág.10
17º Recital
de Canto Lírico

Tradicional homenagem ao Dia do
Médico, o Recital de Canto Lírico
deste ano será no dia 17 de outubro,
às 20h, no Teatro Amrigs, com um pro-
grama composto por árias de óperas,
duetos e um terceto. Serão 18 canto-
res e participação do Coral Amrigs.

Fumo Zero em
muitas frentes

Em audiência pública do Senado
Federal, ou na 19ª Largada do Cigar-
ro, no Fórum Municipal do Tabagismo
(foto) e com estandes nos parque e
shoppings da cidade: é o Projeto
Fumo Zero levando a contribuição da
Amrigs para a saúde da população.
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