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Qualificando sempre

Este é um novo momento que estamos iniciando. O nosso compromisso,

enquanto gestores da Associação Médica do Rio Grande do Sul, sempre

foram os mesmos, com algumas inclusões, ao longo da nossa jornada.

Sempre buscamos promover ações aos nossos associados, levando

conhecimento e atualização científica, e por que não, levando à

comunidade a opinião de credibilidade de nossos médicos.

E com o nosso Teatro AMRIGS, levamos cultura às pessoas. Nossa

Universidade Corporativa, a UniAMRIGS, continua a oportunizar o

aprendizado, qualificando e aprimorando o desenvolvimento

profissional. O Exame AMRIGS, tradicional prova da área de saúde,

continua sendo um importante meio de avaliação e conhecimento.

Cada vez mais consolidado, o Exame AMRIGS se tornou uma referência

na área da saúde. A Revista Científica da AMRIGS, com seus artigos de

grande qualidade técnica, também é referência na área médica. Também

não podemos nos esquecer de nossos projetos para o trânsito, que ceifa a

vida de milhares de pessoas todos os dias. Trouxemos para Porto Alegre,

em frente à nossa sede, um Totem que contabiliza as mortes no trânsito.

Também promovemos em nossa campanha Acorde para a Vida, a

Caminhada pela Paz, que foi um sucesso. É nosso dever estar presente

em tudo aquilo que diz respeito à saúde da população. O trânsito caótico

não pode ficar de lado. Devo citar as nossas Caravanas AMRIGS, que

passam por várias cidades do interior ouvindo reivindicações de

seccionais e estreitando laços, que tornam o exercício da medicina cada

vez mais qualificado e coeso. Nosso compromisso, de olho no futuro,

continua sendo o de levar conhecimento e proporcionar a todos uma

melhor qualidade de vida.

Dirceu Rodrigues

Presidente da AMRIGS
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Entrevista

Em 2011, dois conselheiros da AMRIGS lançaram livros que abordam o cuidado com o ser humano de forma menos usual. O livro "Gota a

gota: crônicas de amor à vida II", da Dra. Norma Benvenuti, trata de ginecologia e obstetrícia – sobretudo medidas preventivas – em forma

de crônicas, além de textos do cotidiano e homenagens a pessoas queridas. Já "50 casos de apometria", obra do conselheiro nato, Dr.

James Ricachenevsky, apresenta histórias de pacientes que obteram cura por um tratamento diferente: o do espírito. O lucro deste será

destinado à Casa do Jardim – entidade espírita assistencial de Porto Alegre onde o médico conheceu a apometria.

Diante de dois médicos preocupados com a saúde do todo em lugar da medicina superespecializada, que trata das partes, esta seção

questionou-os sobre medicina preventiva, limite dos tratamentos medicamentosos e a importância de um cuidado humano.

Quais as vantagens da medicina

preventiva?

Dra. Norma Benvenuti -

Por que nem sempre se faz medicina

preventiva?

Dra. Norma -

Carl Jung escreveu: “Conheça todas

as teorias, domine todas as técnicas,

mas ao tocar uma alma humana, seja

apenas outra alma humana”. Qual a

importância do fator humano em uma

avaliação e tratamento?

Dra. Norma -

Dr. James Ricachenevsky -

Se investís-

semos seriamente neste contexto,

certamente iríamos diminuir as esta-

tísticas de morbidade nas doenças

cardiovasculares, principal causa de

mortalidade. Esta, consequentemen-

te, iria decair por força de insistir nos

fatores de risco. Ainda acrescentaria,

na área ginecológica, o temor do cân-

cer de mama e colo uterino, que são

investigados anualmente pelos gine-

cologistas e médicos de ESF.

Ela não é considerada

um atendimento curativo. Lucros são

menores. A própria cultura do povo é a

medicamentosa, hospitalar. Ima-

ginem sair de um consultório sem

uma receita. Agora também, a mania

de solicitaçao de exames (e também

exigência de pacientes) que torna

impopular aquele profissional que

não atende aos apelos da clientela.

Já de muito tempo se

aprendeu na faculdade que a relação

médico-paciente é eficaz na cura ou

melhora do estado de saúde. Isto não

saiu de moda. Falta mais treina-

mento dos acadêmicos e amar a

profissão escolhida por vocação. O

médico ainda faz parte da família.

Sabemos

que o amor é a única forma de cres-

cermos verticalmente. Todo o conhe-

cimento, toda a sabedoria que possa-

mos adquirir somente nos fará crescer

de maneira horizontal. Só a caridade

que é o amor em ação nos fará crescer

verticalmente rumo a Deus.

O “fator humano” é a capacidade de

nos integrarmos ao meio em que vive-

mos e dar uma importância maior

àqueles que de nós dependem.

Como médicos devemos ter a cons-

ciência que o nosso melhor deve ser

empregado no tratamento daqueles

que nos procuram e devemos enxergar

no outro aquilo que ele realmente é:

um ser complexo, formado por duas

partes (a física e a espiritual). Quando

estas partes estão bem, estamos bem,

mas quando qualquer delas têm

problemas, aí surgem as doenças.

Tratar apenas uma não é errado, mas

Dra. Norma Benvenuti

Medicina humana: entrevista
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com conselheiros autores da AMRIGS
com certeza será um

tratamento incompleto.

- Sim. São

muitos fatores que inter-

ferem no tratamento com

o outro. Um deles é a

forma de atendimento

por 'fichas' (números!), a

rapidez. A semiologia fica no “vapt-

vupt”. A pesquisa da doença também

é morosa devido a problemas buro-

cráticos. O paciente se torna impa-

ciente, um número. Precisamos rever

os conceitos humanísticos que sem-

pre moldaram a ciência médica.

Se o profissional se dispõe

a tratar a doença ele esquece que

existe o doente. Voltamos então àquilo

que há muito tempo é debatido: uma

eficaz relação médico-paciente.

Infelizmente a Medicina foi massifi-

cada e hoje o médico, para sobreviver

com dignidade, muitas vezes possui

vários empregos, tendo menos tempo

para dedicar a cada um deles. Com

pouco tempo e maior número de

pacientes, geralmente a anamnese é

mais rápida do que o necessário. Para

compensar esta situação os exames

complementares são solicitados em

grande número com vistas a ser

diagnosticada a patologia.

Se houvesse condições de ampliar a

duração de cada consulta, dando

oportunidade ao paciente de falar

aquilo que deseja, podendo o médico

fazer todos os questionamentos que

julgar importantes, e não apenas

aqueles dirigidos a causa do aten-

dimento, com certeza esta consulta

geraria um menor número de exames,

pois estaria sendo privilegiado e

tratado o doente, ao invés de, por

absoluta falta de tempo, ser su-

pervalorizada a doença.

A ciência reconhece como

verdadeiro apenas aquilo que pode

observar com os sentidos físicos e

aquilo se possa repetir infinitas vezes

em laboratório. Sabemos

que nos primórdios da

Medicina clássica médi-

cos executavam cirurgias

sem o menor cuidado

com a higiene ou uso de

anestesia. Hoje, sabemos

que os microorganismos

causam doenças e o sim-

ples ato de lavar as mãos

pode evitar graves infec-

ções. Estamos na era da

tecnologia e vemos mé-

dicos se destacarem nas

mais diversas áreas. A Medicina de

Imagem nos possibilita diagnósticos

precisos e que salvam vidas; cirurgias

são realizadas com a criança ainda no

útero materno; os transplantes nos

emocionam. Sou um apaixonado pela

profissão que abracei e a considero

uma das mais nobres dentre todas as

que existem.

Como a Medicina ainda não estudou a

alma humana, seus limites se encon-

tram nas chamadas “doenças do espí-

rito”, visto que os profissionais quan-

do se deparam com alguma destas

patologias não as reconhecem como

tal por jamais as terem estudado.

Neste caso a terapêutica empregada é

direcionada aos sintomas, ficando a

causa (espiritual) sem o tratamento

necessário. No livro

Na sua opinião, a

preocupação em tratar a

doença está afetando a

forma como os médicos

lidam com o ser humano?

Dra. Norma

Dr. James -

Quais os limites da medicina

clássica?

Dr. James -

Kaplan and

Sadock's Comprehensive Textbook of

Psychiatry; Lippincott Williams &
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Wilkins; 9 ed, 2007, verifica-se que

os autores descrevem aquilo que no

CID-10 é denominado como Estados

de transe e possessão (F44.3).

Tratando do tema, consideram que

esses transtornos dissociativos são

menos conhecidos do que os já pouco

conhecidos transtornos dissociativos,

e que a manifestação como o transe,

obtido por médiuns no espiritismo, ou

a possessão de entidades na umbanda

não são considerados distúrbios por-

que estão circunscritos a determi-

nadas culturas onde são aceitos e não

causam prejuízos nessas situações.

Os tratamentos ortodoxos

sempre poderão ser complementados,

porém ainda não podem ser substi-

tuídos. Se Deus não julgasse impor-

tante a presença dos médicos em

nosso meio, decerto que em nosso

planeta esta profissão não existiria.

Quando Jesus disse “ajuda-te que

Deus te ajudará”, nada mais afirmou

que primeiro devemos realizar o nosso

esforço, para só depois sermos aju-

dados. Em nosso grupo de Apometria

a regra mais importante é que

ninguém – sob qualquer hipótese –

abandone o tratamento que está

realizando.

Quando a célebre frase “mente sã em

corpo são” foi pronunciada, o homem

reconheceu que existia algo a mais

que o corpo físico. No século passado

pesquisas foram realizadas e concluí-

ram que em dois grupos de pacientes

com câncer, aqueles que oravam

obtinham uma sobrevida maior. Qual

a mãe não testemunhou um filho

pequeno, cansado e com olheiras

modificar-se completamente – para

melhor – após ser benzido por uma

vovozinha ou por uma Preta Velha? O

tratamento ortodoxo, quando carre-

gado de amor, transforma-se no

melhor tratamento que existe.

Os tratamentos ortodoxos podem ser

complementados? Como?

Dr. James -

AMRIGS tem dois novos
departamentos
Na última reunião de 2011 do Con-

selho de Representantes, realizada

no dia 10 de dezembro, foi aprovada

a criação dos Departamentos de

Nutrologia e Ultrasonografia. Após

passagem pelo departamento jurí-

dico e parecer favorável da Comissão

de Normas, o conselho aceitou as

solicitações feitas em novembro.

O Departamento de Nutrologia foi

requisitado pelo conselheiro, Dr.

Luiz José Varo Duarte – agora diretor

científico da entidade presidida pelo

Dr. Paulo Francisco Henkin.

A filiação da Associação Gaúcha de

Ultrasonografia foi solicitada pelo

presidente da ARGUS e diretor do

exercício profissional da AMRIGS,

Dr. Jorge Alberto Bianchi Telles. A

ARGUS já existia anteriormente e

agora passa a ser entidade abrigada

pela AMRIGS.

Dr. TellesDr. Varo



Criar novas faculdades e aumentar o

número de vagas nas que já existem. A

União acredita que faltam médicos,

sobretudo nas pequenas cidades. Já as

entidades médicas alertam para o fato

de o Brasil ocupar o 2º lugar no ranking

mundial em número de escolas mé-

dicas, perdendo apenas para a Índia, o

que indica que não faltam profis-

sionais, mas há má distribuição.

As entidades médicas falam na criação

de plano de carreira de estado, como o

que já existe para o judiciário, como

forma de incentivar a ida de médicos

para as cidades que necessitam. Ao

invés disto, o governo federal criou o

Programa de Valorização dos Profis-

sionais na Atenção Básica (Provab)

visando interiorizar o médico.

La
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Conselho de Representantes

O conselheiro José Carlos Duarte dos Santos
é o relator da Comissão de Ensino
Médico do CR AMRIGS

O que é o PROVAB?

Foco na Residência: Comissão de Ensino
Médico e Departamento Universitário
questionam visão do governo federal

• É um programa de incentivo para que médicos

recém-formados trabalhem, por um ou dois anos, em

municípios ou áreas de maior necessidade.

• Há integração com outros programas para pro-

porcionar supervisões a distância (Telessaúde Brasil

Redes) e supervisões semipresenciais. Se houver in-

teresse, o médico poderá se especializar em Saúde

da Família e Comunidade através da UNA-SUS

durante o período.

• Todas as instituições que oferecem programas de

residência médica de acesso direto serão obrigadas

a conceder bônus de 10% àqueles que participarem

por um ano e 20% aos que atuarem por dois anos.

• O Ministério da Saúde, em parceria com os

municípios, se compromete a oferecer salários com-

patíveis e boas condições de moradia e de trabalho

para os profissionais que optarem pelo programa. O

programa prevê vínculos regidos pela CLT e salários

na média dos pagos na Estratégia de Saúde da

Família (mínimo de R$ 7 mil).

• Os candidatos aprovados serão contratados pelos

municípios, por meio de regime celetista, jurídico

único ou contratação temporária por prazo mínimo

de 12 meses.

Críticas ao PROVAB

Estudantes de medicina repudiam a ideia.

Julgam que o bônus na prova de Residência

oferecido aos recém-fomados que participarem do PROVAB

torna-o obrigatório. O Departamento Universitário da AMRIGS

enviou um artigo ao jornal Zero Hora se colocando contra o

programa. Com maior ou menor intensidade, Conselhos,

Sindicatos e Associações médicas de partes do país também

criticam o projeto.

O funcionamento da supervisão semipresencial e à distância e a

falta de treinamento dos recém-formados são pontos

questionados por entidades. Universitários colocam em dúvida as

reais condições de trabalho e a medida de comprometimento dos

municípios com o pagamento dos profissionais.

Na mensagem do presidente da Associação Médica Brasileira,

publicada no Jornal da AMB (JAMB) de janeiro/fevereiro, o Dr.

Florentino Cardoso escreve que não concorda com o bônus criado

pelo governo, e apresenta a perspectiva da AMB: “Queremos a

estratégia saúde da família valorizada e isso passa, no mínimo,

por profissionais qualificados. Não podemos deixar nossa

população pobre e carente dessas cidades à mercê de recém-

formados, muitos em escolas de qualidade questionável. Vamos

formar verdadeiros médicos de família e comunidade!”.

7



08

Visão da Comissão de Ensino Médico do
Conselho de Representantes da AMRIGS
Na reunião do dia 10 de março do CR

AMRIGS, o relator da Comissão de

Ensino Médico, Dr. José Carlos Duarte

dos Santos, apontou a falta de

atendimento secundário como uma

questão ignorada pelo governo. O

conselheiro afirma que procura por

algumas Residências caiu a ponto de

sobrarem vagas – caso da pediatria,

pneumologia e nefrologia – e acredita

que dentro de alguns anos faltarão

profissionais nestas especialidades.

A preocupação encontra respaldo em

dados oficiais. Segundo estudos do

Ministério da Saúde, diminuiu a

procura por residência nas áreas de

pediatria, psiquiatria, neurocirurgia,

intensivista, neonatologia, medicina

de urgência e de saúde à comunidade.

O relatório de “Apontamentos sobre a

Residência Médica no Brasil”, de

maio de 2011 (Encomendado pela

Câmara de Deputados) afirma que

áreas consideradas prioritárias, como

saúde da família e comunidade,

pneumologia, nefrologia, neurologia e

cirurgia cardiovascular, têm pouca

procura por parte dos médicos recém-

formados. É cada vez maior a busca

por superespecialidades, o que faz as

residências em cirurgia geral e clínica

médica estarem entre as mais concor-

ridas (pré-requisitos para outras).

Quanto à suposta qualidade questio-

nável das escolas médicas, Dr. Duarte

dos Santos discorda. Ele afirma que

os cursos do Rio Grande do Sul

formam bons profissionais, mas que

estes precisam se atualizar perma-

nentemente. “O culpado não é o

médico”, diz, “é o exercício”.

• Apresentar a posição da AMRIGS

na mídia

• União com CREMERS e SIMERS

pela causa

• Realização de um painel ou

simpósio sobre o ensino médico

Ao término da explanação a Comissão

sugeriu três ações:

Três homenagens pelo Dia Internacional da Mulher

A primeira reunião do ano foi das mulheres

Dois dias após o Dia Internacional da Mulher (8 de março), conselheiras

foram homenageadas com flores, poesia e presentes. A presidente do CR

AMRIGS, Dra. Stela Maris Scopel Piccoli, distribuiu flores para que os

homens as entregassem às mulheres. O diretor de Assuntos do Interior da

AMRIGS, Dr. Bernardo Aguiar, fez sua homenagem em forma de acróstico.

Por fim, o conselheiro Dr. Roberto César Costa presenteou as conselheiras

Dra. Stela e Dra. Rosemarie Lopes Gomes com uma garrafa de espumante

da sua cidade, Bento Gonçalves.

Dr. Roberto César Costa entrega o presente
à presidente do Conselho
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Especial

A AMRIGS criou sua

Universidade Corpo-

rativa, a UniAMRIGS, em

dezembro de 2006 com o

objetivo de potencializar programas de educação e

oportunizar o permanente aprendizado, qualificando

associados, colaboradores, fornecedores, empresariado e

comunidade em geral, para que possam melhor cumprir sua

missão, tornando a AMRIGS um centro de excelência na

difusão de capacitação e conhecimento.

Após seis anos, a UniAMRIGS se reinventa, aprimorando e

incorporando conceitos mais atuais ao seu ensino, ampliando

sua área de atuação ao firmar parcerias estratégicas com

empresas de ponta e ao desenvolver novos cursos sobre

gestão e sustentabilidade dos negócios. A nova Logomarca

da UniAMRIGS, simbolizada pelo pássaro Fênix, representa o

renascimento de cada profissional através do conhecimento

e da capacitação.

Segundo a supervisora da UniAMRIGS, Pedagoga Deisy Rosa,

o momento é de aproximação com o mercado empresarial,

com a finalidade de promover o conhecimento, capacitando o

capital humano e contribuindo para que as empresas possam

atingir suas metas e melhorar seus resultados.

A instituição é hoje uma conquista dos médicos gaúchos, que

nasceu da necessidade de capacitar pessoas, qualificar

processos, compartilhar conhecimentos, melhorar programas

de ensino no nosso Estado, na busca incessante por tornar o

aprendizado compartilhado e permanente.

Ainda em 2012, a UniAMRIGS está oferecendo cursos na

área de Gestão, Liderança, Recursos Humanos, Marketing,

Finanças, Suprimentos, Carreira, Atendimento e Vendas.

Estão previstos novos PEC's (Programa de Educação

Continuada) voltados para médicos, cursos de formação de

especialistas em parcerias com universidades voltados para

profissionais da área da saúde, e atividades de coaching,

aberta à comunidade. A UniAMRIGS também apresentará

suas atividades em formato de cursos (aberto e in company),

grupos de estudo, fóruns temáticos e eventos.

A UniAMRIGS tem como objetivo

contribuir para o fortalecimento dos

negócios através da disseminação

de conhecimento na área da saúde,

gestão corporativa e desenvolvi-

mento profissional, em total conso-

nância com a missão da AMRIGS,

que tem na ação educativa um de seus meios para a

promoção da saúde.

Tendo como foco educativo "Saúde no Trabalho e Gestão de

Resultados" a UniAMRIGS tem três grandes pilares temá-

ticos: Saúde e Bem-estar, gestão corporativa e gestão da

carreira. Com essa concepção, quer atender as diferentes

empresas do ramo da saúde, bem como outras organizações

que busquem a integração entre saúde, bem-estar e

resultados.

No pilar temático o objetivo é a

disseminação de conhecimentos que contribuam para a

promoção da qualidade de vida no trabalho, tais como:

Ambiente e Patologias do Trabalho, Relacionamento Inter-

pessoal, Legislação e Normas Regulamentadoras, Educação

Financeira entre outros.

é o pilar temático que promove a

ampliação do conhecimento relativo a gestão de negócios nas

suas diferentes áreas de atuação.

Saúde e Bem-estar

Gestão Corporativa

Em 2012

Áreas de atuação

UniAMRIGS: integrando gestão e saúde
para a sustentabilidade dos negócios
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No Pilar o foco está no desenvolvimento profissional

integrado através da disseminação do conhecimento cientí-

fico e da melhoria do desempenho profissional, pois a

UniAMRIGS entende que a realização profissional é um

importante fator de qualidade de vida dos indivíduos.

A UniAMRIGS é responsável pela Revista da AMRIGS:

Tradicional e respeitado periódico para publicações de

trabalhos científicos da área médica, de periodicidade

trimestral e distribuição gratuita a todos os associados e às

Faculdades de Medicina do Brasil. Existe há cinco décadas e

está indexada no Index Medicus Latino-Americano.

Também cabe a UniAMRIGS organizar o Exame AMRIGS, a

mais tradicional prova da área de saúde, que avalia o

conhecimento e as habilidades específicas indispensáveis ao

exercício ético e qualificado da medicina pelos médicos em

geral e a seleciona médicos formados para programas de

Residência Médica.

Carreira

Revista e Exame AMRIGS

Áreas de atuação
Temas a serem desenvolvidos

Modalidade*: curso / workshop / palestra
* consulte as possibilidades

Administração do Tempo
Empreendedorismo
Ferramentas para solução de problemas
Ferramentas para planejamento
Gestão de Indicadores
Gestão de Segurança do Trabalho
Planejamento Estratégico
(entre outros)

GESTÃO

Comunicação e Feedback
Desenvolvimento de lideres
Dicção Desinibição e Oratória
Gestão de equipes
Lider Coach
Liderança para atingir resultados
Relacionamento Interpessoal
Trabalho em equipe
(entre outros)

LIDERANÇA

Administração de pessoal
Comunicação interna
Recrutamento e Seleção
Remuneração e benefícios
Treinamento
(entre outros)

RECURSOS

HUMANOS

Construção da marca
Endomarketing
Marketing de relacionamento
Marketing pessoal
(entre outros)

MARKETING

Áreas de atuação
Temas a serem desenvolvidos

Modalidade*: curso / workshop / palestra
* consulte as possibilidades

Fluxo de Caixa
Gestão Financeira
Gestão de Custos
Matemática Financeira com HP
Orçamento e Finanças Pessoais
(entre outros)

FINANÇAS

Gestão de Compras
Gestão de Estoques
Logística
Negociação com fornecedores
(entre outros)

SUPRIMENTOS

Atendimento: lidando com
conflitos
Atendimento Telefônico
Qualidade no atendimento
Treinamentos para Secretárias
(entre outros)

ATENDIMENTO

Como Montar um Plano de
vendas
Técnicas de Vendas
Telemarketing
Vendedor Consultor
(entre outros)

VENDAS
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Qual a importância de investir no desenvolvimento de

pessoas para a sustentabilidade dos negócios?

Qual o diferencial que a UniAMRIGS pode trazer ao

segmento de capacitação?

Os empreendedores ou lideres com sensibilidade para

perceber as pessoas da sua organização como Capital

Humano e não como um Recurso Humano estão perma-

nentemente investindo em: educação continuada, ade-

quadas condições de trabalho, monitoramento do De-

sempenho dos profissionais da sua organização. Em-

presa competitiva é local de profissionais diferenciados

atuando em alto desempenho.

O desenvolvimento profissional e a carreira é respon-

sabilidade da pessoa, mas a empresa pode e deve

demonstrar estar atenta, criando e mantendo um am-

biente propicio ao surgimento de oportunidades para

alinhar as competências dos seus profissionais com as

suas necessidades.

Compete a empresa através dos seus lideres mostrar

onde seus profissionais precisam melhorar, mas como

fazer isto se os lideres não fazem o que devem fazer, por

não saber como fazer? Como os lideres irão inspirar seus

subordinados se os mesmos nem sempre conhecem

formas e meios de agir? Compete à organização primeira-

mente investir na qualificação das lideranças, pois são

estes os responsáveis por contratar e principalmente

manter os profissionais dentro das empresas.

Devemos ter em mente que lideranças de primeira

contratam profissionais de primeira para compor suas

equipes e lideranças de quarta contratam pessoas de

segunda para que eles (lideranças) possam parecer de

primeira. Certamente não é este o cenário de competi-

tividade para sobreviver e prosperar nos dias atuais.

A UniAMRIGS possui produtos orientados para as

necessidades da organizações, desenvolvidos por

especialistas em gestão e desenvolvimento de pessoas e

desta forma assegura o desenvolvimento dos negócios

por meio do desenvolvimento das pessoas. Por estar

vinculada a AMRIGS a UniAMRIGS amplia o conceito de

gestão e sustentabilidade dos negócios, integrando a

saúde e o bem-estar nas suas capacitações. Este

propósito esta sendo respaldado na aliança estratégica

entre a empresa Cássio Mattos & Consultores Associados

e a UniAMRIGS: integrar gestão e saúde, sob o conceito:

O conhecimento que qualifica a vida.

A estrutura de atendimento esta adaptada para realizar

eventos customizados para empresas ou abertos ao

publico. Nos eventos customizados a equipe está pre-

parada para entender o briefing realizado pelo potencial

cliente e com base neste desenvolver um produto

adequado ao contexto apresentado.

Estamos trabalhando muito na realização de eventos

abertos, pois estes oportunizam aos participantes a

chance de conhecer pessoas do mesmo nível profissional

trabalhando em outras empresas e com isto compar-

tilhando experiências bem importantes, as quais se bem

aproveitadas trazem ótimo ganho de conhecimento.

A infraestrutura também nos diferencia, pois estamos

muito bem localizados e com recursos físicos e técnicos

diferenciados considerando a realidade de Porto Alegre.

A UniAMRIGS firmou recentemente uma aliança estratégica com a empresa Cássio Mattos &

Consultores Associados, que oferece consultoria em: Desenvolvimento de lideranças,

planejamento de carreiras, coaching executivo, avaliação de perfis profissionais, recrutamento

e seleção de profissionais, aplicação e gestão de processos e estruturas de RH. Cássio Mattos,

diretor da empresa, apresenta aqui algumas ideias sobre desenvolvimento pessoal e o que se

planeja com a nova parceria.
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UniAMRIGS Gestão: a nova ferramenta
do conhecimento na área da saúde
O profissional da área da saúde sempre teve, como

principal demanda, a necessidade pelo contínuo

aprimoramento científico.

A grande questão atual é a grande velocidade com que o

conhecimento evolui além da enorme massa de

informações disponíveis através da Internet. Temos que

estar preparados para discutir, inclusive, questões

técnicas e artigos científicos recém-lançados que foram

consultados pelos nossos pacientes. É a conhecida

“democratização da informação”.

Além deste desafio, existe a necessidade de um

conhecimento profundo e cuidadoso sobre a gestão da

atividade profissional. Termos como metas, indicadores,

fluxo de caixa e planejamento profissional que foram

incorporados à carreira.

Desta forma temos, além do enorme desafio de atender

bem o nosso paciente, ouvi-lo com atenção, dedicar o

carinho e o respeito que merece, resolver da melhor

forma o problema apresentado e estarmos atentos a toda

a complexidade deste atendimento. Temos uma

adequada infraestrutura no local em que trabalhamos?

Que tipo de interações temos que estabelecer para

exercer a nossa função? Com planos de saúde que

usualmente remuneram o trabalho de forma

inadequada? Quem sabe se, em alguns casos, não

estamos, literalmente, pagando para trabalhar? Desta

forma chegamos à conclusão que temos que ser

excelentes profissionais, dotados de um enorme

manancial de conhecimento científico e bons gestores

de nossa carreira.

A UniAMRIGS Gestão, Universidade Corporativa da

AMRIGS, tem como missão atender a esta enorme

demanda. A organização e execução de cursos de

aperfeiçoamento profissional com utilização de

ferramentas de ensino a distância ou interatividade

constituem um exemplo deste atendimento. Novas áreas

de atuação como Auditoria em Saúde e Estratégia de

Saúde da Família serão alguns dos temas abordados.

A gestão da carreira na saúde, gestão de uma empresa,

seja uma pequena clínica ou um grande hospital,

ferramentas disponíveis e profissionalização "latu

sensu" também serão foco dos debates e das atividades

científicas da UniAMRIGS.

O futuro, a curto prazo, reserva novos avanços,

colocando a UniAMRIGS como um Centro de Pós-

Graduação disponível para todos os profissionais que

desejarem, através do conhecimento, ocupar uma

posição de destaque nas suas áreas de atuação.

Desta forma, a AMRIGS e a sua Universidade Corpo-

rativa, a UniAMRIGS Gestão, cumprem com as suas

mais nobres e características e missões que é valorizar a

vida difundindo conhecimento.

Antonio Weston

Diretor Científico da AMRIGS

Para saber mais informações sobre a UniAMRIGS ou sobre nossos cursos,

visite nosso site: www.amrigs.org.br/uniamrigs ou entre em contato através

dos nossos telefones: (51) 3014-2024 ou (51) 3014-2001.

E-mail: uniamrigs@amrigs.org.br
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A Associação Médica de Caxias

do Sul (Amecs) promoveu um

jantar com a Associação

Médica do Rio Grande do Sul

(AMRIGS). O encontro ocorreu

no Personal Royal Hotel, no dia

28 de março, e contou com a

presença dos presidentes das

duas entidades, Fábio Pas-

qualotto e Dirceu Francisco de

Araújo Rodrigues.

O objetivo da reunião foi a de

aprimorar a parceria entre as

duas entidades, procurando

intensificar as atividades jun-

tos aos seus sócios. “Também

queremos mostrar que temos a

intenção de valorizar o trabalho

médico, tanto em nível científico como no operacional”, diz

o diretor do setor científico da Amecs, Sérgio Freitas.

Também estiveram presentes o

diretor do exercício profis-

sional da Amecs, João Cava-

lheiro; o diretor do setor de

finanças da Amecs, João Luiz

Amadori Holtz; o diretor de

assuntos do interior do Estado

da AMRIGS, Bernardo Avelino

Aguiar; Maria da Graça Schnei-

der, supervisora da AMRIGS; o

presidente do departamento

universitário da AMRIGS,

Luciano Trombini; e os repre-

sentantes do departamento

universitário da AMRIGS em

Caxias do Sul, Guilherme Sin-

ger e Jorge Alberto Menegasso

Vieira. Durante a reunião foi

criado o departamento universitário da Amecs.

Institucional

AMRIGS e AMECS reúnem-se para fortalecer parcerias

Da esquerda para a direita: Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues (presidente da
AMRIGS); Fábio Pasqualotto (presidente da Amecs); João Cavalheiro (diretor exercício
profissional da Amecs); Maria da Graça Schneider (supervisora da AMRIGS); Sérgio
Luiz Oliveira de Freitas (diretor setor científico da Amecs); João Luiz Amadori Holtz
(diretor setor de finanças da Amecs); Bernardo Avelino Aguiar (diretor de assuntos do
interior do Estado da AMRIGS); Luciano Trombini (presidente do departamento
universitário da AMRIGS); Guilherme Singer (representante do departamento
universitário da AMRIGS em Caxias do Sul); Jorge Alberto Menegasso Vieira
(representante do departamento universitário da AMRIGS em Caxias do Sul).
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Dois novos integrantes tomaram posse

no dia 4 de abril, na diretoria do

Instituto de Previdência do Estado

(IPERGS). O médico e servidor público

do IPERGS Antônio de Pádua Vargas

Alves assumiu o comando da diretoria

de Saúde e o servidor Ari Lovera, a

diretoria de Previdência. Na ceri-

mônia, a secretária da Administração,

Stela Farias, representou o gover-

nador Tarso Genro. A AMRIGS foi

representada pelo seu Diretor de

Finanças, Dr. Alfredo Floro Cantalice

Neto.

A AMRIGS vê com satisfação a

indicação do médico Antônio de

Pádua Vargas Alves como novo Diretor

Médico do IPERGS, conforme afirma

o diretor Cantalice: "Esta era uma

exigência da AMRIGS e das entidades

médico-hospitalares que compõem o

Grupo Paritário. Conhecemos o Dr.

Antônio de Pádua e sabemos da sua

competência como profissional",

disse.

Stela Farias destacou o desafio dos

novos diretores. "O tema da previ-

dência está sendo enfrentado assim

como a criação do novo fundo. Esta é

uma tarefa inicial para acabarmos com

o endividamento e garan-

tirmos os benefícios para

as futuras gerações",

disse. O presidente do

IPERGS, Valter Morigi, lembrou da

importância das diretorias. "A Saúde e

a Previdência são os pilares desta

autarquia. A luta que vocês assumem a

partir de hoje é árdua".

Os novos diretores de Saúde e Previ-

dência foram referendados pelo Con-

selho Deliberativo e pelas entidades de

classe dos servidores públicos esta-

duais. O médico ortopedista Antonio

de Pádua Vargas Alves é servidor do

Instituto há mais de 30 anos. Ari

Lovera, engenheiro, pós-graduado em

gestão fazendária, é servidor público

estadual da Secretaria da Fazenda.

Pádua assume o plano de saúde

constituído por 950 mil beneficiários,

oito mil prestadores de serviços

médicos e investimentos na ordem de

R$ 80 milhões/mês no sistema de

saúde dos servidores públicos. "Que-

remos trabalhar em harmonia com o

Governo do Estado e o Conselho

Deliberativo em prol da melhoria do

atendimento médico do funcionalismo

público e seus familiares", afirmou.

O diretor de Previdência administrará o

Regime Próprio dos Servidores

Públicos (RPPS), constituído por cerca

de 190 mil inativos, entre aposentados

e pensionistas. Lovera explicou que o

seu objetivo é aperfeiçoar o corpo

técnico do IPE para uma cultura

previdenciária. "Queremos um RPPS

amplo e igualitário para garantir os

benefícios previdenciários previstos

em Lei".

O IPERGS é uma autarquia com 80

anos de prestação de serviços previ-

denciários e de assistência à saúde e

possui uma administração paritária

composta por representantes do

Governo do Estado e das entidades de

classe dos servidores estaduais, assim

como na formação de seu Conselho

Deliberativo.

O diretor Alfredo Cantalice, falando em

nome da AMRIGS, "deseja que o novo

diretor de Saúde do IPE tenha sucesso

em sua nova missão, enaltecendo um

diálogo transparente e saudável na

resolução de vários problemas entre as

entidades médico-hospitalares e o

IPE".

Novos diretores de Saúde
e de Previdência
tomam posse no IPERGS

Grupo Paritário
Fo
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Cerimônia de posse do Dr. Antônio de Pádua Vargas Alves
como o novo diretor de Saúde do IPERGS

O diretor de Finanças da AMRIGS, Dr. Alfredo Cantalice, com
o novo diretor de Saúde do IPERGS, Dr. Antônio de Pádua
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A AMRIGS, representada pelo seu presi-

dente, Dr. Dirceu Rodrigues, participou

no dia 9 de março do “talk-show” de

boas-vindas aos alunos da turma de

medicina (ATM) 2017 da

Pontifícia Universidade Ca-

tólica do Rio Grande do Sul

(PUCRS). A cerimônia foi reali-

zada no Anfiteatro Irmão José

Otão, no Hospital São Lucas da

PUCRS.

Os assuntos abordados no encontro

foram: funções e atividades das enti-

dades médicas (AMRIGS, CREMERS e

SIMERS), participação enquanto aluno

da graduação, importância do associa-

tivismo médico e o valor dos projetos

sociais.

O prof. Ivan Antonello, da Faculdade de

Medicina da PUCRS (Famed), foi o

primeiro a palestrar, seguido pelo Dr.

Dirceu Rodrigues e pelos representantes

do Departamento Universitário AMRIGS

e do Núcleo Acadêmico do SIMERS.

AMRIGS participa de recepção aos
calouros de medicina da PUCRS

Institucional
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A recepção, organizada pela comissão do trote da Famed (ATM 2016),
fez parte do Trote de boas-vindas aos calouros da PUCRS

A AMRIGS, dentro do seu Projeto Amparo, promoveu no dia 12 de março,

palestra com o tema “A Presença das Mulheres na Medicina do Rio

Grande do Sul, no período de 1904 a 1954”. A palestra foi ministrada

pelo médico e conselheiro da AMRIGS, Dr. Genaro Laitano, e contou com

a participação de médicos e público leigo.

Os eventos do Amparo são abertos ao público e são realizados no Centro

de Convivência da AMRIGS. Os interessados em conhecer a agenda e o

funcionamento projeto podem obter mais informações através do

telefone (51) 3014-2034, com Núbia Barcellos.

Projeto Amparo promove palestra sobre mulheres na medicina gaúcha

O Centro de Convivência do Projeto Amparo recebeu
a palestra do Dr. Genaro Laitano

Jaim
e Freitas/AM

RIGS

AMRIGS Society - Desde o dia 31 de março está disponível para jogos

a nova quadra de grama sintética da AMRIGS. O novo piso, instalado

sobre a antiga quadra de areia, propicia um melhor aproveitamento

durante todo o ano. A estrutura conta ainda com quatro vestiários,

iluminação para jogos noturnos, churrasqueiras, bar e estaciona-

mento com segurança. Reservas pelo telefone (51) 8157-7348.

Quadra de grama sintética
na sede da AMRIGS
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A Comissão Estadual de Honorários

Médicos (CEHMRS) realizou, em 27 de

março, uma reunião com os presidentes

de mais de 20 Sociedades de Espe-

cialidade para discutir a organização do

movimento nacional de valorização do

trabalho médico. O grupo, integrado por

representantes da AMRIGS, CREMERS

e SIMERS, discutiu o calendário e a

pauta de reivindicações do movimento.

A CEHMRS enviará correspondência

aos representantes dos segmentos de

seguradoras de saúde no Estado –

Abramge, Fenasaúde e Unidas – convi-

dando-os a discutir os reajustes de con-

sultas e procedimentos para 2012,

além da implantação da Classificação

Brasileira Hierarquizada de Procedi-

mentos Médicos (CBHPM) vigente. Os

resultados dessas reuniões serão

debatidos na assembleia dos médicos

de planos de saúde prevista para o dia

10 de abril. Na ocasião também serão

analisadas as reivindicações das

sociedades de especialidades.

Conforme orientação da Comissão

Nacional de Honorários Médicos

(CNHM) e da Comissão Nacional de

Saúde Suplementar (COMSU), está

previsto um dia nacional de protesto em

25 de abril. Os presidentes das

entidades médicas gaúchas encami-

nharam correspondência ao presi-

dente da Associação Médica Brasi-

leira (AMB), Dr. Florentino de Araújo

Cardoso Filho, instando-o a convocar a

CNHM para a atualização dos valores de

consultas e procedimentos da CBHPM

atual.

Comissão Estadual de Honorários Médicos
planeja dia de protesto em 25 de abril

Honorários Médicos



No dia 09 de abril foi realizado o escrutínio dos votos que

homologaram a Diretoria Executiva (Presidente e Vice-Presidente),

elegeram o novo Conselho de Administração (seis membros) e o

Conselho Fiscal (três membros) para o cumprimento do mandato de

Administração do Instituto Vida Solidária na gestão 2012/2014.

A Comissão Eleitoral, composta por três membros associados ao

instituto, Dra. Aída Schafranski Libis, Dr. Renato Lajús Breda e o Dr.

Nicolau Laitano, foi secretariada pela assistente social Carla Duarte

nos trabalho de contagem dos votos. A posse da nova Administração

está prevista para a Assembleia Ordinária do Conselho de

Representantes da AMRIGS, que acontecerá no dia 14 de abril.

Instituto Vida Solidária
Jaim

e Freitas/AM
RIGS

Instituto Vida Solidária elege nova administração
para a Gestão 2012/2014

Comissão Eleitoral fazendo a contagem dos votos

DIRETORIA

Presidente

Vice-Presidente

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Suplente

CONSELHO FISCAL

Suplente

Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues

Stela Maris Scopel Piccoli

Bernardo Avelino Aguiar

Genaro Laitano

Hans Ingomar Schreen

Marilia Raymundo Thomé da Cruz

Renato Menezes de Boer

Roberto César Costa

Moacir Castello Branco de Albuquerque

Gilberto Pereira Gomes

José Carlos Henrique Duarte

Roger Lahorgue Castagno

Miréia Simões Pires Wayhs

Instituto Vida Solidária - Gestão 2012/2014
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Comunicado oficial AMB - CNA/ Título de Especialista
A formação

médica é lon-

ga e precisa

ser bem fei-

ta, pois trabalhamos com nosso bem

maior – a saúde de todos.

Preocupa-nos a graduação na medicina

com o elevado número de escolas mé-

dicas, várias delas formando médicos de

maneira inadequada. Na pós-gra-

duação com foco na residência médica,

precisamos fortalecê-la e pautar de

acordo com a prática médica moderna.

A Associação Médica Brasileira (AMB)

abraça essa bandeira há muitos anos,

culminando com o fato de ser a AMB e

suas Sociedades de Especialidade as

principais responsáveis pela emissão do

Título de Especialista.

Temos ido mais adiante quando intro-

duzimos a atualização profissional que

deverá ocorrer a cada cinco anos. De-

fendemos a boa prática médica e o me-

lhor para a saúde da população. Deve-

mos valorizar o médico que se atualiza e

recicla de maneira continuada.

Salientamos que o Título de Espe-

cialista nunca expira, mas a AMB

protagoniza, coordena e valoriza a sua

atualização. É o que tem feito muitos

países desenvolvidos, e não deixa-

ríamos que essa função fosse realizada

fora da AMB, berço científico da

medicina brasileira, em conjunto com as

suas Sociedades de Especialidade.

Dessa maneira, reiteremos que a atua-

lização do Título de Especialista será

conduzida pela AMB, de acordo com a

atual política da CNA/AMB (100 pontos

em cinco anos, com não mais que 40

pontos/ano).

A AMB é também a casa do médico

brasileiro e estará sempre lutando pelas

boas causas desses profissionais e por

melhorias para a saúde do nosso Povo.

São Paulo, 20 de março de 2012.

Associação Médica Brasileira

O plenário do Conselho Federal de

Medicina (CFM) aprovou por unanimidade

em sua sessão plenária de 21 de março a

recondução da atual diretoria da entidade

aos cargos que ocupam até setembro de

2014. Na oportunidade, os conselheiros

também concordaram com a permanência

dos atuais membros da Comissão de

Tomada de Contas em suas funções. A

posse dos eleitos está prevista para

acontecer durante a próxima reunião

plenária da entidade, em abril.

“Estamos no caminho certo. Contudo,

queremos avançar mais e deixar como

legado para os médicos brasileiros as bases

para a real valorização da Medicina”,

ressaltou o presidente do CFM, Roberto

Luiz d'Avila.

A votação nominal confirmou os bons

resultados alcançados pelo CFM – a partir

da condução da atual diretoria – ao longo

dos primeiros 30 meses da gestão, que se

iniciou em outubro de 2009 e se encerrará

em setembro de 2014. Neste período, o

Conselho Federal de Medicina logrou

importantes avanços nos campos da defesa

da ética e do exercício profissional de

qualidade.

A entidade também ampliou sua

participação no debate político junto ao

Executivo e ao Legislativo federais,

confirmando seu papel chave para a

definição de rumos para a qualificação da

assistência e para a melhora das condições

de trabalho e do ensino médicos. O CFM

também se mostrou proativo no debate de

temas relevantes para assistência, como

reprodução humana assistida, critérios

para a realização de procedimentos em

cirurgia plástica e de atendimento às

vítimas de queimaduras.

Entidades Médicas

Diretoria do CFM reeleita para mais um mandato

Presidente

1º vice-presidente

2º vice-presidente

3º vice-presidente

Secretário-geral

1º secretário

2º secretário

Tesoureiro

2º tesoureiro

Corregedor

Corregedor-adjunto

Roberto Luiz d'Avila (SC)

Carlos Vital Tavares Correia Lima (PE)

Aloísio Tibiriça Miranda (RJ)

Emmanuel Fortes Silveira Cavalcanti (AL)

Henrique Baptista e Silva (SE)

Desiré Carlos Callegari (SP)

Gerson Zafalon Martins (PR)

José Hiran da Silva Gallo (RO)

Frederico Henrique de Melo (TO)

José Fernando Maia Vinagre (MT)

José Albertino Souza (CE)
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