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Entrevista: Dr. Vinícius Antoniazzi

“A acupuntura não é limitada ao tr
Entrevista concedida à Laís Scortegagna
Em março deste ano o Tribunal Regional Federal da 1ª Região analisou o recurso do Conselho Federal de Medicina e decidiu que a acupuntura só poderá
ser exercida por médicos. Em outros países do mundo a legislação varia. Na Inglaterra qualquer profissional pode ser acupunturista já na China apenas médicos
tradicionais ou médicos com especialização na área podem exercer. Nos EUA cada estado tem uma regra própria.
A acupuntura é reconhecida como especialidade médica desde 1995, mas as potencialidades desta terapia ainda são pouco conhecidas pela maioria dos
profissionais. O diretor presidente do Colégio Médico de Acupuntura do Rio Grande do Sul e membro do Conselho de Representantes da AMRIGS, Dr. Vinícius
Antoniazzi, concedeu entrevista na qual esclarece dúvidas e mostra que a acupuntura não é mais uma prática alternativa, mas parte da medicina contemporânea.

Como foi a escolha por essa área de
atuação?
Dr. Vinícius Antoniazzi – Quando entrei
para a faculdade eu já tinha a intensão de
procurar uma área alternativa. Durante o curso
tive a intenção de fazer psiquiatria, mas eu
também gostava do procedimento. Fiz
residência em medicina geral comunitária e
durante a residência apareceu o curso de
especialização em acupuntura. A acupuntura
acabou juntando esse gosto pelo procedimento
com o desejo por uma área que lidasse não só
com medicação, alopatia, mas também com as
capacidades naturais do organismo de reagir à
doenças e se recuperar.
Quais as doenças ou problemas de
saúde que podem ser tratados?
Dr. Antoniazzi – Tem coisas que a
acupuntura trata especificamente. Por
exemplo, na dor, principalmente dor músculoesquelética, se tem um resultado muito
específico. Também conseguimos melhorar
muito problemas alérgicos – rinite, asma –
atopias de forma geral reagem bem à acupuntura. Na área das queixas emocionais tem um bom
efeito em ansiedade, depressão, distúrbios do
humor em geral. Mas há um grande número de
patologias onde ela age de uma forma não
específica. A acupuntura tem uma diferença
grande das medicações. O ideal de uma
medicação é que ela tenha o efeito mais
específico possível sobre um determinado
problema. A acupuntura, neste sentido, é o
oposto porque não age de forma específica
sobre uma situação, mas também melhorando o
estado geral do organismo. Ela tem o que a
gente chama de efeito homeostático. E nessa
melhora muitas queixas do paciente acabam
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melhorando junto. A área que temos mais
estudo e comprovação do ponto de vista de
evidências científicas é na área de dor, mas a
acupuntura não é limitada ao tratamento da
dor.

trabalham exclusivamente com eletroacupuntura e outros que quase não usam ou
usam só em situações especiais ou quando o
paciente não está respondendo bem à
acupuntura sem eletroestimulação.

Como funciona o tratamento?
Dr. Antoniazzi – O tratamento tem que
ser adequado a cada caso, mas, de forma geral, o
paciente tem que ter uma certa disciplina de
fazer uma sequência de sessões. São poucos os
casos onde uma sessão resolve o problema. Às
vezes acontece, principalmente em queixas
agudas, mas normalmente é necessária uma
sequência de sessões. Elas podem ser feitas uma
vez por semana ou duas, três vezes em queixas
mais graves. E conforme o paciente vai
melhorando nós vamos espaçando as sessões
até debelar o problema ou até atingir um estado
de equilíbrio. Muitas pessoas têm queixas que
não vão curar com acupuntura, mas conseguem
se manter bem fazendo o tratamento continuamente por um período indeterminado.

Que novidades surgiram no congresso
de acupuntura realizado aqui na AMRIGS?
Dr. Antoniazzi – As pesquisas costumam
vir de fora. Uma coisa que para nós é novidade
são pesquisas de boa qualidade que estão sendo
feitas aqui no Brasil. Existem grupos de
residência médica em acupuntura fazendo
pesquisa, publicando, ganhando prêmios. Isso
na nossa área é uma grande novidade. Tivemos
também releituras da acupuntura tradicional do
ponto de vista contemporâneo e algumas
técnicas mais cirúrgicas da acupuntura. Um
convidado do México trouxe uma técnica de
acutomoterapia que é uma intervenção mais
cirúrgica da acupuntura. A implantação de
catgut, que também é uma técnica mais
cirúrgica. O catgut pode ser usado para
estimular os pontos de uma forma mais
duradoura.

Qual a diferença entre a acupuntura e a
eletro-acupuntura?
Dr. Antoniazzi – A eletro-acupuntura
pode se dizer que é um complemento à
acupuntura só com agulhas. Basicamente,
depois de colocadas as agulhas nos pontos
corretos se aplica um estímulo elétrico em cima
delas. Isso pode ser feito com diversas técnicas.
Em alguns casos nós deixamos um aparelho
estimulando as agulhas durante todo o período
da sessão (a sessão dura entre 20 e 30 minutos),
outras vezes se faz só alguns estímulos, visando
fazer o músculo contrair e relaxar várias vezes, o
que provoca um reflexo de relaxamento
muscular depois. Existem colegas que

Por que só médicos devem exercer a
prática da acupuntura?
Dr. Antoniazzi –Vamos começar com o
exemplo da China, que é o berço da acupuntura. Não dá mais para dizer que a acupuntura seja
uma coisa chinesa, mas foi lá que nasceu. Na
China só médicos fazem acupuntura. Lá existe
uma faculdade de medicina, vamos chamar,
convencional que é como a nossa aqui, e tem
uma outra faculdade de medicina que é a
faculdade de medicina tradicional onde se
formam médicos. Na China nenhum fisioterapeuta, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta
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tamento da dor”
Laís Scortegagna

ocupacional faz acupuntura. Só quem se forma
médico tradicional ou quem se forma na
medicina convencional e depois faz uma
especialização em acupuntura. Em outros
países mundo afora as legislações variam
bastante. Do ponto de vista técnico temos dois
argumentos. Primeiro que para atender uma
pessoa, independente do método que for usar
para o tratamento, é extremamente necessário
que seja feito um diagnóstico médico. Para
saber se a situação dela é um caso para
acupuntura, se é um caso onde vai ter que usar
acupuntura mais outros tipos de tratamento, se
vai precisar encaminhar esse paciente para um
oncologista para tratar um tumor que possa
estar causando uma dor. Nós conseguimos
tratar a dor, mas o tumor tem que ser tratado
adequadamente. Só o médico tem formação e
capacitação legal para fazer o diagnóstico. E o
segundo argumento é do procedimento
propriamente dito. Acupuntura é feita com
agulhas finas que aparentemente são inócuas,
só que isto não é verdade. A acupuntura é um
procedimento invasivo. Nós atingimos
estruturas profundas do organismo, e temos
que saber onde estamos colocando esta agulha.
Conhecer a anatomia profunda do corpo
humano, não só a anatomia superficial,
muscular. E, da mesma forma, só o médico tem
essa formação em anatomia necessária, não só
para fazer uma acupuntura que seja efetiva,
porque não adianta só colocar agulhas
superficialmente na pele, mas também para
evitar acidentes. Já houve casos de perfuração
de pulmão, de coração, de outros órgãos
internos, lesão de nervos. Então realmente o
procedimento não é inócuo. É bem claro que as
outras profissões da área da saúde não têm uma
formação que contemple o diagnóstico e a
questão do procedimento invasivo.
Por que levou tanto tempo para o CFM
reconhecer a acupuntura como prática
médica?
Dr. Antoniazzi – Eu acho isso bem
natural. Para o Conselho Federal de Medicina
reconhecer qualquer ato como ato médico esse
procedimento tem que passar por um crivo,
somar um conjunto de evidências científicas de
Jornal AMRIGS

que ele é realmente seguro e efetivo. Houve
toda uma análise científica, técnica da
acupuntura e isso foi um processo que durou
um bom tempo até que houve o reconhecimento em 1992, como ato médico, e em 95 passou a
ser especialidade médica.
O que os médicos de outras especialidades deveriam saber sobre acupuntura?
Dr. Antoniazzi – Como ainda existe
pouco na formação do médico – são poucas as
faculdades de medicina que tem acupuntura
entre as cadeiras que o médico vai cursar – a
maioria dos médicos não têm conhecimento do
que é a acupuntura atual e muito menos das
indicações, das doenças que nós podemos
tratar. O que eu recomendaria é que eles se
informassem bem. Muitos colegas, principalmente os mais antigos, ainda têm uma visão
baseada em preconceitos, em coisas que não
são a realidade da acupuntura. A acupuntura
atual é muito diferente da que era há 40 anos ou
mesmo há 20. Muitos pacientes tem muitos
benefícios com a acupuntura. Nós tratamos
muita gente que está há anos lidando com um
problema, rolando de médico em médico sem
um tratamento adequado, que resolva o
problema e nós conseguimos resolver com
acupuntura.

E mesmo para minimizar sofrimentos
e efeitos colaterais como os da quimioterapia, certo?
Dr. Antoniazzi – Exatamente. Essa é uma
das áreas na qual nós temos evidências bem
fortes em pesquisas. A acupuntura consegue
melhorar não só a náusea pós quimioterapia,
que é uma coisa que foi muito bem estudada,
mas também está comprovado que ela aumenta
muito a qualidade de vida geral dos pacientes
que estão se submetendo ao tratamento para o
câncer, tanto da radio como da quimioterapia.
Esses pacientes passam muito melhor fazendo
acupuntura do que fazendo só o tratamento
convencional. Uma coisa importante é que se
saiba é que a acupuntura já não é mais uma
prática alternativa. Não deixa de ser alternativa
num certo sentido, mas normalmente esse
“alternativa” é usado de uma forma meio
preconceituosa, que deixa de fora da medicina
convencional. Acupuntura é parte da nossa
medicina. Ainda um pouco desconhecida de
certos colegas, mas ela faz parte das coisas que o
médico pode lançar mão para tratar o paciente.

Assista ao vídeo da entrevista no
blog do CR:
www.cramrigs.blogspot.com
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Notícias do Conselho

Laís Scortegagna

Comissão trabalha
na criação
de Cartilha do
Usuário do SUS
Depois da publicação do Livreto do SUS (Livro
Verde), voltado para médicos, a Comissão inicia a
elaboração de uma cartilha para o usuário do Sistema
Único de Saúde. O objetivo é expor problemas de
dificuldade de acesso ao sistema e falta de financiamento e
orientar os pacientes sobre como proceder frente a
problemas comuns.
Com base nos últimos dados levantados pela
comissão e apresentados pelo Dr. Armindo Pydd, ela trará
informações sobre a administração da saúde no Brasil e
sobre os direitos daqueles que procuram o atendimento.
Dr. Bruno Wahys acredita ser necessária ajuda da assessoria jurídica da AMRIGS para esclarecer as prioridades de
atenção e outras questões legais que possam surgir.

•

•

•

06

ALGUMAS INFORMAÇÕES TRABALHADAS:
O SUS deveria ser a única instituição destinada a
atender as necessidades dos brasileiros na área, mas
na realidade o atendimento à saúde no Brasil é
fragmentado em 3 setores ou sub-sistemas que não se
comunicam: SDD (particular), SAMS (planos de
saúde) e SUS (público). Exemplo claro é a RECEITA
MÉDICA fornecida por profissional no SDD e SAMS
não ser reconhecida pelo SUS.
O setor público disponibiliza para 140 milhões de
Brasileiros menos do que o setor privado gasta com
40 milhões de Brasileiros.
Os governos (Federal, estaduais e municipais) não
cumprem a legislação. A verba atualmente destinada

•

•

•

•

ao SUS deveria ser multiplicada por 2,6 para
podermos atender toda a população brasileira
através de remuneração digna e justa dos profissionais da saúde e Hospitais. (fonte: OMS)
A remuneração dos profissionais da área da saúde e
de serviços relacionados não cobre nem os custos na
maioria dos casos. Além disto, serviços de média
complexidade, exames complementares, atendimentos especializados e procedimentos são racionados.
Há discriminação no fornecimento de medicamentos. Faltam medicamentos para prevenir evoluções
desfavoráveis das doenças crônicas mais comuns
(HAS, ICC, arritmias cardíacas, AVC, etc).
As famílias brasileiras gastam 19% da renda em
custeio da saúde dos quais 61% com medicamentos,
embora a Lei 8.080, em seu artigo 6, inciso “d”
garanta: “assistência terapêutica , inclusive medicamentosa, integral”.
Se ao procurar os serviços próprios, contratados e
credenciados do SUS não for atendido ou, munido da
prescrição, pedido de exame ou procedimento de
seu médico este não for aceito o paciente deve
procurar a justiça. O judiciário tem determinado
atendimentos legalmente solicitados. O mecanismo
de “mandado de segurança com liminar pedindo
tutela antecipada tem agilizado o atendimento dos
pedidos na área da saúde negados pelo serviço
público”.
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II Fórum do Conselho acontece em outubro

FÓRUM DO CR
Nascido como proposta da conselheira Dra. Lia Mariza Cerutti

Scortegagna, o Fórum
do CR tem por objetivo
discutir problemas de
saúde que abrangem
diversas especialidades
médicas e que podem
ser evitados. Visa valorizar e compartilhar o
conhecimento dos
membros do Conselho.
A multidisciplinaridade é a marca do debate que aborda todas as
particularidades do problema desde a infância até a senilidade.

Laís Scortegagna

Novos integrantes no Conselho de Representantes
Dr. Marcelo Igansi assumiu em junho após ter ficado na suplência nas
eleições. O médico, que se formou na FURG, foi aluno de dois conselheiros: Dr
José Carlos Henrique Duarte dos Santos e Dr. Hélio Balaguez.
– Me senti rejuvenescido ao encontrar o Marcelo aqui neste Conselho. Isto
mostra que está havendo uma renovação. – declarou Duarte dos Santos.
Desde agosto de 2011 o CR ganhou representantes de uma seccional (mais
uma em andamento) e de seis sociedades e departamentos. Os estatutos das
sociedades e departamentos estão sendo revisados. Isto significa que outros ainda
poderão vir a integrar o grupo de conselheiros.
– Nós como associação não queremos ninguém fora. Queremos todas [as sociedades] aqui na AMRIGS e aqui no
Conselho. – disse Dra. Lia Mariza Cerutti Scortegagna ao lembrar o papel agregador da entidade.

Jornal AMRIGS
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Laís Scortegagna

Em outubro o Conselho de Representantes promoverá o
Fórum de Prevenção da Osteoporose. O assunto escolhido foi
inspirado por uma crônica do livro “Gota a gota” da conselheira,
Dra. Norma Bienvenuti. Os palestrantes-debatedores ainda não
foram definidos, mas, como no Fórum anterior, serão todos
membros do CR.
O evento fará parte das atividades da Semana do Médico e será
transmitido ao vivo no blog do CR (cramrigs.blogspot.com). Este é
o segundo Fórum focado na medicina preventiva. O primeiro,
realizado em outubro de 2011, abordava a obesidade infantil e suas
implicações futuras.

Artigo

O ESTADO x O CIDADÃO
José J. Camargo (*)
As repetidas experiências com um Estado todo poderoso
sempre foram nefastas, e nenhum País alcançou proeminência em
desenvolvimento social ou econômico quando o poder do Estado
foi colocado acima do direito do cidadão.
Quem já viveu em países desenvolvidos habituou-se com
um Estado quase imperceptível, identificado apenas na prestação
dos serviços elementares como saúde, lazer, educação e
segurança.
Curiosamente, onde menos se oferece bem estar aos
indivíduos, mais prosperam os atestados, as segundas vias, as
fichas corridas, as senhas e as firmas por reconhecer.
Mas se o empregado do Estado se chama servidor público, e
se servir significa servir, por que temos que suportar o burocrata
que, para se sentir poderoso, só atrapalha a vida do cidadão
comum?
Entre numa repartição pública e sentir-se-á invisível,
ninguém fixará o olhar em você, porque afinal isso poderia
estabelecer um vínculo, e quem sabe sugerir presteza no
atendimento, o que é francamente impensável num sistema que
parece planejado para ser lento, impessoal, áspero, fragmentado e
irritante.
Percorra qualquer setor da atividade pública e ele, o
burocrata, estará lá, reinando poderoso no seu cubículo, de
carimbo em punho, com um sorrisinho mal disfarçado se puder
anunciar que a documentação está incompleta ou, se for possível,
na suprema exultação, lascar um indeferido.
E é certamente na Saúde, que este enredamento
burocrático atrapalha mais, e mais dolorosamente. Afinal quando
uma baixa hospitalar é negada por falta de uma senha, não se está
protelando o registro de um carro, a liberação de um contêiner ou
a obtenção de um passaporte.
Tantas vezes partimos de uma idéia boa, mas quando nos
precipitávamos em entusiasmos, descobrimos o quanto era
possível complicá-la: foi assim com o SUS que, quase por encanto,
oferecia atendimento a todos os brasileiros, de norte a sul. Bastava
a carteira de identidade e lá estava o brasileirinho do Acre
exercendo em Porto Alegre o benefício estabelecido pela lei que
determina que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado.
Bom demais para ser completamente verdadeiro!
A migração de pacientes pobres, oriundos de regiões
miseráveis para os centros mais avançados, evidentemente

facilitaria a vida dos
excluídos, mas se alguém se
preocupasse com eles, eles
não seriam excluídos! Não é
simples?
Para acabar com a
fantasia, alguém tratou de
municipalizar a saúde com o argumento que era mais fácil
controlar a verba destinada a cada município.
Com isso o morador do pequeno vilarejo, já deve ter
descoberto que apenas o seu voto vale tanto quanto o de seu
parente que mora na capital. Porque o seu acesso à saúde é muito
complicado, dando às vezes a sensação de que tudo foi
satanicamente elaborado para fomentar a seleção natural que
elimina os mais fracos.
Se a doença chegar, o pobre coitado vai iniciar uma via crucis
de posto de saúde em posto de saúde, em busca de
encaminhamentos e senhas e quando finalmente chegar a um
hospital capacitado a resolver o seu problema, é bem provável que
o seu problema já esteja resolvido. Por bem ou por mal!
Até algum tempo atrás, se um paciente internado em um
hospital para tratar-se com uma determinada especialidade, e
eventualmente necessitasse de um atendimento simultâneo de
outra área, a demanda era resolvida racionalmente com o que
chamamos de interconsulta, convocando-se um especialista da
área correspondente.
Como isso aparentemente parecia demasiado racional,
baixou-se uma portaria que determina que com especialidades
que o sistema considera não relacionadas, uma nova consulta deve
ser autorizada por outra senha, obtida no posto de saúde.
Ou seja, fica estabelecido que se um paciente internado pela
cardiologia para tratar uma isquemia, descobrir que tem um
câncer, ele deverá ter alta para voltar ao posto de saúde e
recomeçar todo o processo. Só faltou combinar com o câncer!
Corrigir estas aberrações, o desafio que os nossos
governantes têm que enfrentar, até para dar algum sentido à
obviedade do slogan Um País rico é um País sem Miséria, dessa
avassaladora campanha publicitária que afinal custa aos cofres
públicos cerca de 3 milhões de reais, por dia.
Ou um hospital por semana, para se ter uma idéia de
grandeza!

(*) Professor de Cirurgia Torácica da UFCSPA e Membro Titular da Academia Nacional de Medicina
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Semana do Médico

Semana do Médico

I Congresso Estadual sobre Saúde e Trabalho
COMPETITIVIDADE E A GESTÃO DA SAÚDE
COMPETÊNCIAS PARA GERAR VALOR
18/10 - Quinta

19/10 - Sexta

20/10 - Sábado
08h30: Simultânea AMRIGS
Gestão das Normas
Regulamentadoras – riscos e
contingências
9h30: Simultânea AMRIGS
Ambientes Saudáveis e as
estratégias de RH

MANHÃ

11h: Palestra Magna
Saúde e Qualidade de vida no
Trabalho são Possíveis.
12h30: Encerramento
Eventos Pré Congresso
16h: Drogas no ambiente
Profissional
TARDE
17h: Gestão de Custos do PCMSO
18h: Contencioso Trabalhista
decorrente de NR’S:

NOITE

19h: ABERTURA OFICIAL DO
CONGRESSO
20h: Palestra Magna
COMPETITIVIDADE E GESTÃO
DA SAÚDE
21h30: Coquetel

14/10/2012, Domingo
CORRIDA CONTRA O FUMO
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14h: Palestra Magna
Saúde Emocional a alta
competitividade
16h00 às 16h30: Coffee Break
16h30: Simultânea AMRIGS Caminhos
para a Sustentabilidade Profissional
18h00 às 18h30: Coffee Break
18h30: Simultânea AMRIGS
Pressão por Resultados e os Aspectos
Morais da Liderança

15/10/2012, Segunda-feira

16/10/2012, Terça-feira

ÉPOCA DE OURO
DA MÚSICA POPULAR

SARAU CONTRA
A CORRUPÇÃO

Jornal AMRIGS

Semana do Médico

XXV SEMANA DO MÉDICO
15 - Segunda

17h: O
desenvolvimento
da clínica médica
através dos tempos
Dr. Carlos Antônio
Gottschall

21h: Espetáculo
Época de Ouro da
Música Popular
Brasileira
Médicos & Música

16 - Terça

17 - Quarta

18 - Quinta

19 - Sexta

20 - Sábado

16h PC 1
O CÂNCER QUE
MATA O HOMEM
Dr. Eduardo Franco
Carvalhal

16h PC 4
DIABETES: DOCE
VENENO
Dr. Balduino
Tschiedel

17h PC 2
FUMO QUEM
GANHA
E QUEM PERDE?
Dr. Luciano Muller
Correa da Silva

17h PC 5
ALZHEIMER, O MAL
DO SÉCULO XXI
Dr. Miguel Muratore

18h PC 3
ADOLESCENTE:
QUANDO, POR QUE
E COM QUE
MÉDICO
CONSULTAR?
Dra. Lilian Day Hagel

18h PC 6
MEU FILHO USA
DROGAS. E
AGORA?
Dr. Felix Henrique
Paim Kessler

19h: II Sessão de
Autógrafos Médicos
Autores

19h: II Prêmio de
Jornalismo e V
Prêmio de
Publicações
Médicas Gaúchas
2012

13h30 - 17h30:
Assembleia do
Conselho de
representantes da
AMRIGS

21h: Sarau de
Repúdio
a corrupção
Grupo Vocal

21h: 25º Recital do
Canto Lírico

21h: Show The Platters
Big Tour Brasil 2012
(20 e 21/10)

09h -12h: Palestra
Osteoporose
Atividade Conselho

17h: Clube
de Cinema
A pele que habito.
Sessão comentada
pelo Psiquiatra
Dr. Jair Escobar

17h: Clube
de Viagem
Um Médico no Fim
do Mundo.
Dr. Genaro Laitano

09h - 15h: Atividade
preventiva às doenças
voltada para a
comunidade na
Redenção (Participação
Departamento
Universitário - DU AMRIGS)

09h-17h: Tópicos da
História da Medicina
Dr. Gottschall

22h 30min: Baile
dos Médicos

17/10/2012
Quarta-feira

20/10/2012
Sábado

21/10/2012
Domingo

XXV SARAU DO CANTO LÍRICO

BAILE DO MÉDICO

PASSEIO À CASA
DAS 7 MULHERES

Jornal AMRIGS
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Semana do Médico

I Congresso Estadual sobre Saúde e Trabalho
Palestrantes

12

Dr. René Mendes
Médico Sanitarista; Médico do Trabalho com título de
Especialista em Medicina do Trabalho. Mestre e Doutor em Saúde
Pública.
Dentro das áreas de Saúde e Ambiente, sua área de expertise
concentra-se na avaliação do impacto de condições e ambientes de
trabalho sobre a saúde de trabalhadores.

Karin Leitzke
Psicologia; Pós Graduada em Gestão Empresarial;
Formação em Dinâmica dos Grupos pela SBDG.
Atualmente responsável pela área de RH na STIHL BRASIL
Ferramentas Motorizadas. Diretora de Relacionamento na ABRH/RS;
Participante do Grupo de Gestão de Pessoas da AMCHAM.

Dr. Içami Tiba
Médico Psiquiatra pela FMUSP, Psicoterapeuta de adolescentes e
família com mais de 78.000 atendimentos feitos, autor de 30 livros
com mais de 4 milhões vendidos, é palestrante com mais de 3.500
palestras proferidas. Pelo Ibope, é o 1º brasileiro e o 3º
internacional mais admirado e referência profissional, precedido
somente por Sigmund Freud e Gustav Jung.

Mórgan Flory Batista dos Santos
Graduado em Administração de Empresas; Pós-graduado em
Recursos Humanos; MBA em Gestão Empresarial;
Diretor de Recursos Humanos do Grupo Conpasul Ltda.
Vencedor do Top Ser Humano e Cidadania – ABRH – RS em 2001,
2002, 2003 e 2004. Vencedor do Ser Humano Osvaldo Cechia –
ABRH Nacional em 2001. Profissional de RH de 2004 eleito pela
ARH Serrana de Caxias do Sul.

Dr. Eugênio Mussak
Formado originalmente em Medicina, resolveu dedicar-se ao
ensino e atualmente é professor da FIA-USP e da Fundação Dom
Cabral, nas áreas de Liderança e Gestão de Pessoas. Foi
considerado pelas revistas Veja e Exame, como um dos
palestrantes mais requisitados do país. É o diretor científico da
Associação Brasileira de Recursos Humanos.Tem um programa de
entrevistas na Rádio Estadão/ESPN, chamado “Papo de Líder”.

Orian Kubaski
Graduado em Administração; Pós-graduado em Formação de
Professores; Especialista em Gestão Empresarial pela UFRGS.
Vice-Presidente da ABRH-RS. Gestão 2010/2012.
Diretor de Recursos Humanos do SENAC/RS

Dr. Alexandre Escobar Dias
Médico do Trabalho MBA em Gestão Empresarial Pós-MBA em
Inteligência Empresarial. Diretor Administrativo da Sociedade
Gaúcha de Medicina do Trabalho – SOGAMT
Gerente Médico e Gestor de Projetos e Processos da Arthur
Motta Consultores Associados. Consultor de Empresas.

Patrícia Martins Fagundes Cabral
Doutora em Psicologia. Mestre em Administração;
Formação em Dinâmica de Grupo – SBDG.
Professora e pesquisadora no PPG em Gestão de Negócios-Mestrado
Profissional. Coordenadora do MBA de Gestão EmpresarialPOA e do MBA Liderança Estratégica – Unisinos

Aline Eggers Bagatini
Diretora Administrativa da Empresa Bebidas Fruki S.A.
Integrante da 4ª geração da família na gestão da empresa.
Administradora de Empresas formada pela UFRGS, Pós-graduada
em Finanças e Marketing Foi presidente do Comitê Regional da
Qualidade Vale do Taquari (gestão 2006/2007).

Dr Sérgio de Paula Ramos
Psiquiatra e Psicanalista; Doutor em Medicina pela UNIFESP,
Coordenador do setor de Dependência Química do Hospital Mãe
de Deus; Membro do Conselho
Consultivo da Associação Brasileira de Estudos sobre o álcool e as
outras drogas (ABEAD); Assessor técnico do programa "Cuidar é
básico" do Colégio Farroupilha.

Fernando Andreatta Torelly
Graduado em Ciências Econômicas, Pós-Graduação em
Administração de Recursos Humanos e Mestrado em
Administração de Empresas. Superintendente Executivo da
Associação Hospitalar Moinhos de Vento e professor de Cursos de
Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas – FGV e do Instituto
de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde - IAHCS.

Paulo Borba
Diretor Geral de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação
da NAVISTAR SOUTH AMERICA, líder mundial na fabricação de
motores a diesel, caminhões, ônibus e peças de reposição. Iniciou
sua atuação na área de RH há mais de 30 anos, passando por
todos os subsistemas de RH de empresas de grande porte.

Jornal AMRIGS

Semana do Médico

XXV Semana do Médico
Convidados
Lilian Day Hagel
Especiliasta em Pediatria com área de atuação em adolescência
pela SBP e AMB
Mestre em Pediatria pela UFRGS.
Coordenadora do Serviço de Adolescentes e da Linha de
Cuidado do GHC-MS
Médica da Clinica para Adolescentes do Serviço de Pediatria
do HCPA/UFRGS

Eduardo Franco Carvalhal
Urologista do Hospital Sao Lucas da PUCRS e Hospital
Moinhos de Vento
Mestre em Urologia pela USP
Research Fellow – Cleveland Clinic Foundatio

Balduino Tschiedel
Médico endocrinologista
Mestre em Genética pela UFRGS
Diretor-Presidente do Instituto da Criança com Diabetes
(GHC)
Presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes

Genaro Laitano
Médico do Trabalho. Ex-Presidente do Centro de Estudos
do HPS.
Fundador da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho.
Participa da organização do Centro de Memória de
Associativismo da AMRIGS.

Felix Henrique Paim Kessler
Vice-diretor do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da
UFRGS
Chefe da Unidade de Psiquiatria de Adição do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre
Membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do CREMERS

Jair Escobar
Psiquiatra e psicanalista.
Ex-Presidente, ex- Diretor Científico e editor da Revista as
Sociedade de Psiquiatria do RS.
Ex-Presidente do Conselho de Representantes da AMRIGS

Miguel Muratore
Formado pela UFRGS em 1969
Pós Graduado em Neurocirurgia,1973, Universidade de
Londres (GB)
Ex-chefe Departamento de Neurocirurgia do Hospital de
Pronto Socorro
Coordenador Serviço de Disturbios da Cogniçao do Hospital
Ernesto Dornelles

Jornal AMRIGS

Carlos Antônio Gottschall
Ex-Presidente da Sociedade de Cardiologia do RS (1971-1972).
Fundador e 1o.Secretário da Sociedade Brasileira de
Pneumologia (1978). Fundador e Presidente da Sociedade
Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista
(1980). Fundador da Sociedade Latino-Americana de
Cardiologia Intervencionista(1995).
Membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina.
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ATRAÇÕES DA SEMANA DO MÉDICO

14

15 de outubro
Segunda, 17h
projeto amparo

18 de outubro
Quinta, 17h
clube de cinema

19 de outubro
Sexta, 17h
clube de viagem

O DESENVOLVIMENTO
DA CLINICA MÉDICA
ATRAVÉS DOS TEMPOS

A PELE QUE HABITO

UM MÉDICO NO
FIM DO MUNDO

Carlos Antônio Gottschall

Jair Escobar

Genaro Laitano

16 de outubro
Terça, 19h

17 de outubro
Quarta, 19h

17 de outubro
Quarta, 19h30

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS
(MÉDICOS AUTORES)

II PRÊMIO AMRIGS
DE JORNALISMO

V PRÊMIO DE
PUBLICAÇÕES MÉDICAS 2012

Mais de 20 médicos autores de obras
literárias estarão autografando seus
trabalhos. Uma boa oportunidade
para conferir a produção dos médicos
na arte da literatura

Pela segunda vez a AMRIGS estará
conferindo o Troféu Moacyr Scliar
e os prêmios Manoel Cavalcanti de
Albuquerque e Mario Coutinho.
Prêmios Especiais SIMERS E CREMERS

É a quinta vez que autores
de artigos científicos que
foram publicados na Revista
Científica da AMRIGS
recebem esta distinção

Jornal AMRIGS

Departamento Universitário

Educação Médica –
formando os médicos do futuro
AMRIGS

É consenso que garantir um futuro de qualidade
passa pelo investimento em educação. Extrapolando essa
premissa para medicina, podemos inferir que para uma
medicina que garanta uma assistência a saúde de qualidade
para a nossos filhos e netos, é essencialmente necessário o
investimento na formação médica. Educação é um tema
extremamente complexo. Educação médica congrega toda
a complexidade dos aspectos teóricos e práticas da
educação aos extensos conteúdos da área médica.
Conhecer ou ao menos ter noção da grandiosidade desse
processo é o primeiro passo para se pensar melhorias.
Inúmeras são as áreas de discussões e nesse contexto,
desde relação médico-paciente, tema abordado desde os
primórdios da medicina, até tópicos recentes frutos do
desenvolvimento científico e tecnológico como o uso da
realidade virtual. Dentre um extremo e outro, permeiam as
discussões temas como sistema de saúde, especialização,
avaliação, tecnologias, e muitos outros.

Jornal AMRIGS

A qualidade do profissional formado por uma escola
médica depende da disponibilidade de uma série de
recursos, tais como financeiros, materiais, humanos.
Destes, destaca-se o papel determinante dos recursos
humanos – dos professores! – na formação dos alunos.
Aprendemos por muitos meios (observação, leitura,
treinamento), mas os pilares da nossa formação, os quais
sustentarão nossa futura prática profissional, é em muito
influenciada pelos exemplos, por isso a importância da
qualificação docente quando se busca formar bons
médicos.
O Departamento Universitário, comprometido com
sua função atuar na área da educação médica participa
ativamente dos eventos na área. Em outubro, acontece o
50º Congresso Brasileiro de Educação Médica, em São
Paulo, com o tema “De que médico a sociedade precisa?”.
Os membros do DU participarão de debates, assistirão
palestras e conferencias e apresentarão os trabalhos
científicos desenvolvidos ao longo do primeiro semestre.
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Expediente

AMRIGS

www.facebook.com/amrigs

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
www.twitter.com/amrigs

Entidade filiada a Associação Médica Brasileira - AMB
Fundação em 27/10/1951 - Av. Ipiranga, 5311
CEP 90610-001- Porto Alegre/RS - Tel: (51) 3014.2001
Instituto Vida Solidária
Tel: (51) 3014.2002 - www.amrigs.org.br

DIRETORIA - Gestão 2011/2014

CONSELHEIROS NATOS

Presidente
Ex-Presidentes da AMRIGS

Dirceu Rodrigues

Hans Ingomar Schreen, Martinho Alexandre Reis Alvares da Silva e Newton Barros.

Diretor Administrativo

Ex-Presidentes do CR

Renato Breda

Albino Júlio Sciesleski, Anis Hauad, Bruno Wayhs, Gilberto Pereira

Diretor de Finanças

Gomes, James Ricachenevsky, José Carlos H. Duarte dos Santos, Juarez Monteiro Molinari,

Alfredo Cantalice Neto

Lia Mariza Cerutti Scortegagna, Luiz José Varo Duarte, Miréia Simões Pires Wayhs, Roger

Diretor do Exercício Profissional

Lahorgue Castagno e Túlio Miguel Schein Wenzel

Jorge Telles
Diretor Científico
Antonio Carlos Weston

CONSELHEIROS ELEITOS

Dir. de Assistência e Previdência
Marcelo Silveira

Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira, Aníbal de Mello Nogueira, Armindo Pydd, Carlos

Diretor de Normas

Roberto Hecktheuer, Eloi Alonso Seixas Rorato, Enio Paulo Pereira de Araújo, Fernando

Jair Escobar

Egídio Batista Oliveira, Genaro Laitano, Ivo Leuck Júnior, Izaias Ortiz Pinto, João Antonio

Dir. de Relações Associativas e Culturais

da Silva Stucky, João Carlos Kabke, Lizete Pessini Pezzi, Luiz Bragança de Moraes, Márcia

Jorge Utaliz

da Costa Eifler, Maria Ângela Bongers Alexandretti, Marília Raymundo Thomé da Cruz,

Diretor de Assuntos do Interior

Mirian Beatriz Gehlen Ferrari, Nicolau Laitano, Norma Beatriz Dutra Benvenuti, Renato

Bernardo Aguiar

Menezes de Boer, Roberto César Costa, Rosa Mary Lech da Silva, Rosalvo Ottoni Costa,
Rosemarie Lopes Gomes, Rudimar Porto, Sonia Elisabete Soares Kunzler, Stela Maris
Scopel Piccoli, Trajano Roberto Alfonso Henk eWalter Neumaier

Anuncie no Jornal AMRIGS
Contatos e informações sobre anúncios podem

DELEGADOS JUNTO A AMB

ser obtidos pelo telefone (51) 3233.7334
ou pelo e-mail alx@dft.com.br,

Anna Maria Costa Aguiar, Armindo Pydd, Juarez Monteiro Molinari, Miréia Simões

com Alexandre Dallapicolla.

Pires Wayhs, Roger Lahorgue Castagno, Rudimar Porto e Stela Maris Scopel
Piccoli
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Agenda Médica

CIRURGIA GÁSTRICA

COLPOSCOPIA E PATOLOGIA TRATO GENITAL INFERIOR

I Congresso Pan – Americano de Câncer Gástrico

XIV Simpósio Brasileiro de Patologia do Trato Genital

Data: 06 a 08 de setembro de 2012

Inferior e Colposcopia

Local: Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre

Data: 10 a 14 de outubro de 2012

Informações: www.pangastric.com

Local: Vitória (ES)
Informações: (27) 3325.1765 – www.colposcopia.og.br –

NUTROLOGIA

abptgic-es@hotmail.com

XVI Congresso Brasileiro de Nutrologia
Data: 19, 20 e 21 de setembro de 2012

CLÍNICA MÉDICA

Local: Hotel Maksoud Plaza, São Paulo (SP)

XI Congresso Gaúcho de Clínica Médica

Informações: www.abran.org.br/congresso

Data: 12 e 13 de outubro de 2012
Local: Centro de Eventos PUCRS, prédio 40, Porto Alegre

HÉRNIA

Informações: www.clinicamedicars.org.br/congresso

II Congresso Brasileiro de Hérnia
Data: 20, 21 e 22 de setembro de 2012

ULTRASSONOGRAFIA

Local: Rua Coronel Nicolau dos Santos, 69, São Paulo (SP)

16º Congressoo Brasileiro da Sociedade Brasileira de

Informações: www.cbhernia.com.br

Ultrassonografia da FISUSAL
Data: 24 a 27 de outubro de 2012

MARKETING

Local: Centro de Convenções Frei Caneca, São Paulo (SP)

Como transformar prestígio profissional em ganho

Informações: (11)3081.6049/ 3081.6736

financeiro.

www.sbuscongresso2012.org.br

Data: 27 de setembro de 2012
Local: AMRIGS; Av. Ipiranga, 5311. Porto Alegre (RS)

INFECTOLOGIA

Informações: (51) 3014.2024 / (51) 3014.2015

IV Congresso Gaúcho de Infectologia
Data: 26 e 27 de outubro de 2012

NEURORRADIOLOGIA

Local: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

10º Congresso da Sociedade Brasileira de Neurorra-

Informações: (51) 3311.8969 – 3311.9456 -

diologia

www.plenariumcongresso.com.br -

Data: 27 a 29 de setembro de 2012

plenarium@terra.com.br

Local: Centro de Eventos Plaza São Rafael, Porto Alegre
Informações: www.sbnrdt.org.br

Jornal AMRIGS
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Túnel do Tempo

TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal da AMRIGS há 40 anos
Nos meses de julho, agosto e setembro de 1972 o Jornal da AMRIGS divulgou:

Harri Graeff assume
na licença de
Fagundes
O Diretor de Finanças Harri Valdir Graeff
assumiu a presidência da AMRIGS em razão
da licença, por 30 dias, solicitada pelo
presidente Luiz Alberto Fagundes, para tratar
de assuntos particulares. Harri Valdir Graeff,
psiquiatra, além de diretor de finanças da
AMRIGS é tesoureiro do Clube do Médico,
onde, no corrente ano, teve participação
ativa na fase de reestruturação por que
passou a entidade antes da constituição da
atual diretoria.

Exame AMRIGS tem 71
médicos aprovados
Acaba de ser divulgada oficialmente a nominata
dos aprovados no segundo Exame AMRIGS, realizado
no final de maio. Setenta e um lograram aprovação,
de uma centena de inscritos segundo se sabe, pois os
organizadores se negam a revelar o número preciso,
em nome dos princípios de discrição e sobriedade
que presidem o exame. NR – a nominata completa
dos aprovados foi divulgada na página 6 da edição
número 7 /ano XXI. Destacamos os nomes de Roberto
Correa Chem, Fernando Antônio Lucchese, Heitor
Hentschel, Nilo Frantz e Antônio Jader Brodbeck
entre os aprovados.

18 de outubro, dia do médico no país
Os governos de vários Estados, inclusive o Rio Grande do Sul, instituíram 18 de
outubro como o Dia do Médico que será anualmente comemorado. Esta data foi
sugerida pela Assembleia de Delegados da Associação Médica Brasileira. No Estado, o
governador Euclides Triches ( foto) estabeleceu a mesma data – 18 de outubro – como
Dia do Médico.

Outras manchetes:
Cirurgia Plástica em consórcio fere ética.
Fusão na Previdência tem restrições.
Viagem à Europa: vagas diminuem pouco a pouco
Pílula do dia seguinte pode ser tomada até 3 dias depois
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