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A Associação Médica do Rio Grande do Sul, a qual represento com
muito orgulho, está firmemente engajada no projeto de capacitação
da classe médica no interior do Estado do Rio Grande do Sul: A
Caravana Itinerante AMRIGS. Recentemente, estivemos em Flores da
Cunha, Alegrete e Frederico Westphalen, onde tivemos a oportu-
nidade de ser recebidos pelos prefeitos e secretários da saúde de
cada um desses municípios.

A cada cidade visitada, fica o sentimento de que conseguimos
fortalecer e levar, cada vez mais, o conhecimento científico à classe
médica. Em cada local, conhecemos a realidade e necessidades dos
hospitais e o dia a dia dos médicos, recebendo de cada um suas
principais demandas. A continuidade dessas caravanas é de extrema
importância para a classe médica e para a sociedade.

O meu compromisso, como presidente da AMRIGS, é o de estar
sempre próximo de quem precisa e ouvir cada sugestão, de gestores
públicos e acima de tudo, dos médicos e da comunidade. E é
justamente por isso, que a AMRIGS está apoiando a Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT e SBOT-RS com a
inauguração de um Totem que irá contabilizar as mortes no trânsito
no País.

A iniciativa, inédita no Estado, vem ao encontro do apoio à “Década
de Ação para a Segurança nas Estradas”, campanha da Organização
das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial da Saúde (OMS),
que visa incentivar os governos dos países membros a se dedicarem,
entre 2011 e 2020, à redução dos acidentes de trânsito.

Dr. Dirceu Rodrigues
Presidente da AMRIGS
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A Unicred Porto Alegre inaugurou mais uma sala de

negócios na noite de 4 de agosto. O novo espaço está loca-

lizado no prédio administrativo da AMRIGS. A iniciativa é

uma aspiração antiga que se torna realidade, segundo o

diretor-presidente da Unicred Paulo Abreu Barcellos. A sala

possibilitará aos associados a contratação de produtos e

serviços, efetuar transações, entre outras ações. A proposta

é oferecer um ambiente diferenciado aos cooperados.

Conforme Barcellos, a Unicred e a AMRIGS têm valores

comuns, como a nobreza nos propósitos. O diretor-

presidente comentou que a Cooperativa tem "DNA" médico,

foi inspirada no exemplo da cooperação desses

profissionais e, atualmente, 74% do quadro social é

composto por médicos e seus dependentes.

Presidente da Associação, Dirceu Rodrigues, declarou que

a AMRIGS é cooperada da Unicred Porto Alegre há muito

tempo. "O espaço virtual que outrora existia, transformado

hoje em um espaço físico, consolida nossa aproximação. A

Unicred é bem-vinda aqui, tanto quanto temos certeza de

que somos bem-vindos quando procuramos qualquer uma

das agências", disse.

Junte 30 notas ou cupom fiscal com o valor mínimo de R$ 2,00 (cada) e troque

por uma cautela para as pessoas físicas participarem de sorteios trimestrais.

Troque seus cupons no Instituto Vida Solidária, além de ajudar a instituição você concorre a vários prêmios.

Informe-se: (51) 3023.3992

CONCORRA A MAIS DE

100 PRÊMIOS
CONCORRA A MAIS DE

100 PRÊMIOS
CONCORRA A MAIS DE

100 PRÊMIOS
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O diretor financeiro Gilberto Schwartzman e diretor-presidente da Unicred
Paulo Abreu Barcellos com o presidente da AMRIGS, Dirceu Rodrigues

AMRIGS

Unicred Porto Alegre inaugura
sala de negócios na AMRIGS
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IPERGS - Assinado termo de acordo com Grupo Paritário
para reajuste de honorários e procedimentos médicos

O Grupo Paritário das entidades médico-hospitalares

(AMRIGS, AHRGS, CREMERS, FEHOSUL, Federação das

Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e SIMERS) e o IPE

assinaram no dia 10 de agosto, um termo de acordo para

cumprir os reajustes reivindicados desde 2009. O reajuste

totaliza R$ 105 milhões, que valerão retroativamente, a

contar do dia 1º de agosto de 2011.

Após sete reuniões consecutivas, o Grupo Paritário e o

Instituto chegaram a um denominador comum para o

reajuste, incrementando em 20% o valor de procedimentos

que estavam congelados há dois anos. Confira:

• Consultas: R$ 47,00 (quarenta e sete reais);

• Procedimentos Médicos (inclusive endoscopia digestiva:

20%;

• Pronto-atendimento: R$ 48,00 (quarenta e oito reais);

• Taxas: 40%;

• Descongelamento dos medicamentos de uso restrito

(Preço de Fábrica + 38,8%);

• Diárias psiquiátricas: 30%;

• Diárias (exceto UTI/ CTI e psiquiátrica): 10%;

• Diária UTI/ CTI (cód. 876): 30%;

• Análises clínicas: 10%;

• Anatomia patológica: 10%;

• Ecografia: 25%;

• Tomografia: 10%;

• Ressonância: 10%;

• Medicina Nuclear: 10%;

• Hemoterapia: 10%;

• Hemodiálise: 10%

O diretor de Finanças da AMRIGS, Dr. Alfredo Floro

Cantalice Neto, que representa a entidade da classe

médica junto ao Grupo Paritário, entende que as reuniões

entre o grupo e a diretoria do IPERGS permitiram a

concretização de um pleito antigo da classe médica.

"Um grande número de associados da AMRIGS,

principalmente os clínicos, têm no seu consultório um

percentual significativo dos seus rendimentos e este acordo

garantiu uma reposição no valor da consulta médica. Ao

mesmo tempo, houve também um aumento nos

procedimentos médicos. A AMRIGS, que representa 42

Sociedades de Especialidades Médicas, continuará

lutando para que as sugestões apresentadas por essas

sociedades sejam implementadas ou incluídas até o final

de 2011, quando é promessa por parte do IPERGS a

adoção da tabela da CBHPM", disse o diretor Cantalice.

O presidente do IPE, Valter Morigi, ressalta a importância

do Grupo nas negociações: “Toda a área da saúde está

concentrada nesta mesa, representando a democracia de

que precisamos para gerir o Instituto. Momentos tensos

fazem parte do processo, mas o mais importante é poder

chegar a este momento final de conciliação”.

Grupo Paritário

Durante a assinatura do acordo, diretoria de saúde do
Instituto comprometeu-se a adotar a nomenclatura

e os portes da CBHPM até o fim do ano

Diego Castro/SIM
ERS



Residência Médica: A mais importante e tradicional

prova na área da saúde para seleção dos programas

de residência médica do RS.

Autoavaliação: Autoavaliação para universitários

a partir do 4˚ ano de medicina e médicos que desejam

testar seus conhecimentos.

Importante: Associados AMRIGS beneficiam-se com até

70% de desconto.

Residência Médica: A mais importante e tradicional

prova na área da saúde para seleção dos programas

de residência médica do RS.

Autoavaliação: Autoavaliação para universitários

a partir do 4˚ ano de medicina e médicos que desejam

testar seus conhecimentos.

Importante: Associados AMRIGS beneficiam-se com até

70% de desconto.
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Período de Inscrição: 01/09 à 17/10 de 2011

Prova: 27/11/2011

Locais da Prova: Caxias do Sul, Passo Fundo,Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande e Santa Maria.

Informações: (51) 3014.2015

exame@amrigs.org.br

www.amrigs.org.br

40 anos40 anos

2011

AUTOAVALIAÇÃO

RESIDÊNCIA MÉDICA

AUTOAVALIAÇÃO

PARA

RESIDÊNCIA MÉDICA

SELEÇÃO

E

.

AMRIGS

.

A N O S



Dando continuidade ao projeto itinerante de capacitação da

classe médica nos municípios gaúchos, a Associação

Médica do Rio Grande do Sul, esteve recentemente em

Flores da Cunha, Alegrete, Frederico Westphalen e Iraí. Na

agenda itinerante, sempre é realizada a palestra para a

classe médica com o tema "Responsabilidade Civil

Médica", proferida pelo Dr. Bernardo Aguiar, Diretor de

Assuntos do Interior do Estado.

Em todas as visitas aos municípios gaúchos, o presidente

de AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues se encontra com o

prefeito e secretário municipal da saúde de cada município.

"A missão da nossa entidade é fortalecer, cada vez mais, o

conhecimento científico", reforça o presidente, Dr. Dirceu

Rodrigues.

Além disso, a AMRIGS sempre visita os principais veículos

das regiões onde é realizada a caravana.
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Caravana AMRIGS

Caravana AMRIGS pelo interior do Rio Grande do Sul

AM
RIGS/Divulgação

O diretor da AMRIGS Bernardo Aguiar palestrando em Iraí



A Associação Médica do Rio Grande do Sul –

AMRIGS, e a Sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia – SBOT, em

parceria com a SBOT-RS, inauguraram no dia

9 de agosto de 2011, em Porto Alegre, um

Totem que atualiza, a cada três minutos, a

estimativa de mortos e de feridos no trânsito

no Brasil. O dispositivo foi instalado em um

dos cruzamentos mais importantes da

cidade: entre a III Perimetral e a Avenida

Ipiranga. Porto Alegre é a quinta capital a ter

um totem desse tipo, financiado com

recursos do seguro DPVAT.

O “Seminário de Integração: Segurança no

Trânsito do Rio Grande do Sul” ante-

cipou a inauguração do equipamento. O

evento contou com a participação do vice-

governador do RS Beto Grill, do presi-

dente da AMRIGS Dr. Dirceu Rodrigues, do

presidente da SBOT Dr. Osvandré Lech, da

representante da CESVI BRASIL Patricia

Gejer, do diretor de Relações Institucionais

da seguradora Líder DPVAT José Marcio

Barbosa Norton, dos deputados estaduais

Miki Breier e Paulo Borges, do presidente da

EPTC Vanderlei Cappellari, além de outras

autoridades locais.

08

Evento foi precedido pelo Seminário de Integração: Segurança no Trânsito do Rio Grande do Sul

AMRIGS e SBOT inauguram Totem que
contabiliza vítimas no trânsito brasileiro

As instalações dos totens fazem parte das ações do movimento “Chega
de Acidentes!”, em linha com a Década de Ações para a Segurança
Viária, instaurada pela ONU

AMRIGS
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A ideia da contagem de vítimas no trânsito

surgiu durante a criação do movimento

“Chega de Acidentes!”, formado por

entidades com um histórico de lutas em

prol da segurança no trânsito brasileiro: a

ABRAMET (Associação Brasileira de

Medicina de Tráfego), a ANTP (Associação

Nacional de Transportes Públicos) e o

CESVI BRASIL (Centro de Experimentação e Segurança

Viária), que formaram um comitê organizador inicial do

movimento, ao qual se juntou mais tarde, a AND

(Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito).

O número de vítimas e mortes no trânsito brasileiro é

assustador. Hoje com 38 mil fatalidades/ano e 120 mil

feridos internados/ano, de acordo com o Ministério da

Saúde. Com o objetivo de chamar a atenção da

sociedade e das autoridades para o grande número de

fatalidades no trânsito, e a emergência da criação e

implantação de um Plano Nacional de Segurança Viária

no Brasil, o movimento “Chega de Acidentes!” iniciou,

em maio, a instalação de totens pelas capitais

brasileiras com contadores que estimam o número de

acidentes de trânsito. Após Goiânia, Manaus, Curitiba e

Recife, agora foi a vez de Porto Alegre.

– Para evitar que mais mortes aconteçam

em decorrência dos acidentes de trânsito,

se faz necessária uma luta em conjunto.

Somos todos co-responsáveis, e nesse

sentido, queremos ainda fazer mais,

assumindo de fato, um compromisso com a

vida – afirmou o presidente da AMRIGS,

Dirceu Rodrigues.

No ano passado, morreram no Rio Grande do Sul, em

vias federais, estaduais e municipais 1,7 mil pessoas,

conforme o Departamento Estadual de Trânsito

(DETRAN).

– Sabemos que se aprende por repetição. Por isso, o

totem é mais um alerta, mais uma maneira de lembrar as

pessoas desse perigo – disse o presidente da SBOT,

Osvandré Lech.

A iniciativa, inédita no Estado, vem ao encontro do apoio

à “Década de Ação para a Segurança nas Estradas”,

campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) e a

Organização Mundial da Saúde (OMS), que visa

incentivar os governos dos países membros a se

dedicarem, entre 2011 e 2020, à redução dos acidentes

de trânsito.



10

No dia 8

de agosto,

foi reali-

zada a reunião mensal dos Médicos Jubilados. Na

ocasião, o escritor e médico Claus Preger ministrou

palestra sobre o seu recém lançado livro “Doktors”. O

encontro aconteceu no Centro de Convivência Amparo,

localizado no andar térreo do prédio da AMRIGS.

Resultado de dois anos de intensa pesquisa, o autor

Claus Preger relatou a chegada ao Brasil de 32

médicos vindos da Alemanha, Áustria e Hungria no

período entre as guerras mundiais e explanou sobre

as origens, os estudos, a viagem à terra brasileira, as

dificuldades de adaptação e a importância dos

doutores estrangeiros e pioneiros na qualificação da

Medicina gaúcha.

O interesse de Claus se concentra nos “doktors”,

maneira como eram popularmente chamados os

médicos estrangeiros. “Os clientes da 'colônia'

chamavam o médico estrangeiro, de 'herr Doktor',

numa referência a sua origem, e ao brasileiro aqui

formado, de “o Doutor”, disse o autor.

O grupo de Médicos Jubilados é coordenado pelo

conselheiro da AMRIGS Dr. Luiz José Varo Duarte. O

Centro de Convivência Amparo está preparado para

atender as necessidades sociais e de convivência dos

médicos que a vida toda fizeram do exercício da

medicina a sua vida. Para maiores informações: (51)

3023-3992, com Isabel Guidini.

Médicos jubilados recebem escritor do livro
“Doktors” no Centro de Convivência Amparo

A UniAMRIGS promoveu nos dia 15 e dia 16 de

julho, o PEC POA – Emergências Médicas Fluxo de

Atendimentos para Adultos. Tendo como público

alvo médicos, o evento foi realizado na sala CSS, 2°

andar.  No programa do evento: Emergências em

Pneumologia, Emergências em Cardiologia,

Emergências em Cirurgia Geral, Emergências em

Traumatologia, Emergências em Psiquiatria e

Responsabilidade Penal e Civil do Médico.

UniAMRIGS promove PEC POA - Emergências
Médicas Fluxo de Atendimentos para Adultos

O médico Claus Michael Preger apresentou aos jubilados um
relato minucioso e afetivo sobre a chegada ao Estado de
médicos da Alemanha, da Áustria e da Hungria

AMRIGS
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Cantores líricos prestam
homenagem à Itália e à AMRIGS

Dentro das comemorações dos 150 Anos da Unificação Italiana e

dos 60 anos da Associação Médica do Rio Grande do Sul, em 16

de agosto foi realizada a “Noite da Canção italiana”, no Teatro

AMRIGS. O evento contou com o grupo de Cantores Líricos da

AMRIGS e com o Coral da Associação Beneficente e de

Assistência Educacional do Rio Grande do Sul – ACIRS. A

regência do Coral foi do maestro Gerson de Souza e o

acompanhamento no piano de Leandro Faber.

O grupo Cantores Líricos da AMRIGS, coordenado pelo médico

Aury Hilário, integra o Projeto Receitando Cultura, iniciativa do Instituto Vida

Solidária, que visa o desenvolvimento da cidadania através de diversas formas de

arte, divulgando a cultura e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, adultos e idosos.

Instituto Vida Solidária

Jaim
e Freitas/AM

RIGS

A Noite da Canção Italiana emocionou
o público que prestigiou o evento
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A tradicional Semana do

Médico AMRIGS e o Dia do

Médico (18 de outubro)

serão comemorados pela

AMRIGS e pelo Instituto

Vida Solidária com muitas e

diversificadas atrações

científicas e culturais, onde

celebraremos também os 60

anos da nossa Associação Médica, que serão

completados no dia 27 de outubro.

Acompanhe a divulgação da programação da Semana

do Médico AMRIGS 2011 através da na nossa

newsletter semanal, em nosso site www.amrigs.org.br

ou através das nossas mídias sociais:

www.facebook.com/amrigs e www.twitter.com/amrigs

Uma semana para comemorar o
Dia do Médico e os 60 anos da AMRIGS

Institucional

Agosto foi o mês das Eleições
AMRIGS Gestão 2011-2014
As eleições para a gestão 2011-2014 da AMRIGS foram realizadas no dia

25 de agosto, onde foram escolhidos os membros da diretoria, delegados

junto à AMB e conselheiros. A votação foi feita em urnas espalhadas em

Porto Alegre e Alegrete. Nas outras localidades o voto foi por

correspondência.

A Comissão Eleitoral, composta pelos doutores Genaro Laitano e Ricardo

Moreira Martins e coordenada pela Dra. Aída Schafranski Libis, pretende

concluir apuração dos votos no dia 8 de setembro. A promulgação dos

resultados, a diplomação e posse da diretoria e conselheiros eleitos

acontecerão em Assembleia Extraordinária do Conselho de

Representantes, em 15 de outubro. Os delegados tomarão posse em

assembleia da Associação Médica Brasileira – AMB – no dia 22 de

outubro, em São Paulo.

Informações complementares: Diretoria de Normas, telefone (51) 3014-2006 ou pelo e-mail

conselho@amrigs.org.br
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Centro de Memória e UniAMRIGS

Doutor, nós queremos saber:

onde você está?
O Centro de Memória e a UniAMRIGS, em razão dos 40 anos do Exame

AMRIGS, fizeram uma busca nos arquivos da associação médica e

selecionaram algumas fotos de candidatos que já prestaram a prova no

passado. O objetivo é reviver a memória do Exame e saber um pouco da

história desses ex-candidatos.

Você, agora doutor, é muito importante para nós. Queremos saber onde

você está e o que está pensando e fazendo. Contribua enviando-nos fotos,

notícias e outras informações que julgar importante. Escreva um e-mail

para memorialjoao@amrigs.org.br ou exame@amrigs.org.br

Nas próximas edições do Jornal AMRIGS, divulgaremos as histórias dos

médicos que nos contatarem. Veja também outras fotos antigas do Exame

AMRIGS em nossa página no Facebook: www.facebook.com/amrigs

O Exame AMRIGS destina-se a auto-avaliação para

graduandos a partir do 4º semestre e graduados, bem

como, para a seleção de candidatos a Programas de

Residência Médica (PRMs). A seleção será realizada

pela Fundatec em novembro deste ano.

O Exame AMRIGS, em seus quase 40 anos, vem

propiciando a avaliação do conhecimento e das

habilidades específicas indispensáveis ao exercício

ético e qualificado da Medicina pelos médicos gaúchos.

Hoje, o Exame AMRIGS, segundo parecer do Encontro

de Educação Médica realizado em São Paulo, é o mais

tradicional e abrangente Exame de Avaliação Médica do

país.

Em novembro, seis cidades-pólo do RS, que têm Cursos

de Medicina, receberão candidatos que se inscreveram

no Exame com o objetivo predominante de buscar vaga

na Residência Médica. O edital para as provas em 2011

já foi publicado e encontra-se em nosso site

(www.amrigs.org.br) e no da organizadora das provas, a

Fundatec (www.fundatec.org.br)

EXAME AMRIGS 2011

1990

1998

1997



Entre o profissional da medicina e o alvo de sua arte e

conhecimento, um leque de outros agentes (empresas de

planos de saúde, de medicamentos, de implantes

cirúrgicos, etc.) mantém uma relação comercial altamente

lucrativa cuja receita é distribuída onerando as

mensalidades dos planos e os honorários médicos. Esta

interposição é tão importante que distorce e não raramente

rompe o vínculo entre o médico e o paciente.

A relação médico-paciente que um dia existiu, hoje está

relegada a um plano secundário e isto, além de expor ambos

a conflitos e desentendimentos, aumenta a demanda de

pacientes, encarece a investigação (pela repetição de

exames complementares) e interfere inclusive no resultado

do tratamento.

Esta situação chegou a um ponto que mobilizou as entida-

des representativas a liderarem um movimento nacional

pela recomposição da remuneração do trabalho médico. O

primeiro grande ato do Movimento foi a paralisação de 07

de abril de 2011. Grande parte dos 160 mil médicos

credenciados a planos de saúde aderiu à paralisação

nacional de atendimentos eletivos, mostrando o grau de

insatisfação da categoria. A partir daí, foi deflagrado na

maioria dos estados movimentos regionais com o objetivo

de chamar à negociação as operadoras de planos de saúde.

No momento em que esboçávamos juntamente com o

CREMERS e o SIMERS um Fórum com a participação dos

presidentes das três entidades e dos presidentes das

regionais das sociedades de especialidades do RS,

recebemos a notícia da derrubada da liminar contra a

medida da Secretaria de Direito Econômico (SDE), do

Ministério da Justiça, que proibia médicos de suspenderem

o atendimento aos planos de saúde, organizar mobilizações

e coordenar descredenciamentos em massa.

Este é mais um dos tantos obstáculos que se interpõem na

busca da valorização do trabalho médico. O que temos

visto, ao longo das últimas décadas, é uma decadência

contínua e progressiva da remuneração dos procedimentos.

Enquanto isso, as operadoras que estão nas mãos dos

empresários exibem lucros bilionários colocando-os como

destaques em listas de revistas internacionais de economia.

Temos a consciência de que, a despeito de todo e qualquer

obstáculo que surgir, não há mais como adiar esta

discussão e, principalmente não há mais como ignorar o

comprometimento do pilar da boa prática médica – a

relação médico-paciente.

Dr. Jorge Utaliz Silveira

Diretor de Relações Associativas e Culturais da AMRIGS
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