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Entrevista: Dr. Rogério de Aguiar

Temos que enfrentar um novo intermediário, q
Em entrevista a Laís Scortegagna o novo Presidente do CREMERS fala sobre os desafios do novo cargo.
Dr. Rogério Wolf de Aguiar, novo presidente do Cremers, esteve na reunião de maio do Conselho de Representantes da AMRIGS. Presidente em
exercício de 1º de fevereiro a 30 de setembro de 2013, ele relatou sua trajetória e afirmou a necessidade de as entidades médicas unirem forças. “O
Conselho de Representantes e a Diretoria da AMRIGS podem ser uma ouvidoria. Nós temos que ter uma comunicação direta”, sugeriu o presidente.
Entre os batalhas a serem travadas conjuntamente está a pelo maior investimento em saúde, pois hoje, como afirma o presidente, esta é financiada
com a exploração do médico. “O SUS é o maior atendimento público e universal somente no papel”, diz. O psiquiatra lamentou a perda da relação
médico-paciente, tanto para o aparato tecnológico quanto para os gerenciadores da saúde – planos de saúde e SUS. E lembrou que Stefan Zweig alertou
para o excesso de objetivação e tecnicalização do trabalho médico tendo iniciado já no século XIX.
Dr. Aguiar participou das negociações para definir deveres dos planos de saúde junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar representando a
Sociedade Brasileira de Psiquiatria e, posteriormente, a AMB e o próprio Ministério da Saúde. Participou também da criação da tabela CBHPM.
Confira a entrevista concedida após o encontro:

Jornal AMRIGS – A perda da relação
médico-paciente é uma preocupação
desde o século XIX?
Dr. Rogério Aguiar – Naquela época
surgiam os primeiros exames. E o médico
cada vez mais se apoiava nos exames
complementares, importantes, mas em
detrimento da observação clínica, da
acurácia, da boa conversa, do tempo
disponível. É mais fácil rápido solicitar o
exame e receitar o remédio, mas o que está
por trás dos primeiros sintomas vai deixando
de ser investigado uma vez que o olho clínico
vai sendo substituído pelo aparato
tecnológico.
J.AMRIGS – Tem como reverter isso?
Dr. Aguiar – Eu acho que seria desejável
recuperar uma parte disso. Nós não podemos
desprezar a importância da tecnologia. Para
isso, precisamos agir no ensino medico,
dentro das faculdades para que se recupere
uma parte exageradamente esquecida da
relação médico-paciente e da experiência do
médico clínico que não é inteiramente
substituída pela medicina baseada em
evidências praticada hoje; precisamos da
educação continuada para os médicos já
formados; e temos que enfrentar um novo
intermediário, além da tecnologia, que são os
gerenciadores da saúde. São eles: os planos
de saúde e os serviços de saúde pública.
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Então temos que ter uma maior imposição da
presença das entidades médicas e de outras
áreas da saúde no gerenciamento da
prestação de serviços na saúde. Se isto fica
relegado inteiramente a outros interesses
nem os médicos, nem os pacientes estarão
bem representados.
J.AMRIGS – O que está sendo feito
quanto aos planos de saúde?
Dr. Aguiar – Eu participei das
negociações para regulamentação dos planos
de saúde. Para o governo fazer uma proposta
que fosse aprovada a comissão do Ministério
de Saúde pediu a todos os representantes dos
planos de saúde que abrissem sua planilha de
custos para saber quanto custa cada
procedimento. Como resposta apenas Cassi,
Caberj e Petrobras disponibilizaram sua
planilha de custos. Todos, planos de saúde de
auto-gestão, que não visam o lucro. Por estes
se sabe que a área de saúde mental não
representa mais de 3% do gasto. Dos outros
mais de mil planos de saúde, nenhum abriu
sua contabilidade. À partir daí eu me senti
autorizado a dizer que não é verdade que os
planos de saúde vão quebrar. E não sou eu
que tenho que provar, mas os planos de
saúde que nunca responderam. Então a
história de que vai quebrar não comove. Pode
quebrar por má gestão. Quanto a CBHPN, o
CADE (Conselho Administrativo de Defesa

Econômica) considerou que a tabela da AMB
era cartel. E conseguiu proibir que tivesse
procedimentos com custos mínimos. Agora
está havendo a possibilidade de se considerar
esta tabela como referência, não obrigação. A
OAB tem sua tabela, mas a dos médicos não
foi aceita. Com isso, o CADE obriga os
médicos a negociarem seus honorários e
questões trabalhistas com meia dúzia de
entidades que representam os milhares de
planos de saúde, com poder econômico
muito grande, individualmente. E proíbe as
entidades médicas de representarem os
médicos nas negociações salariais.
J.AMRIGS – As entidades vêm
alertando que não faltam médicos, mas o
governo segue criando novas faculdades e
revalidando diplomas sem necessidade de
prova. O senhor acredita que vai haver
necessidade de criar um exame como o da
OAB?
Dr. Aguiar – O Conselho Regional de
Medicina de São Paulo defende a criação de
um exame para atuar em São Paulo. É uma
iniciativa individual, mas existe um
movimento para que haja a criação deste
exame e até da Ordem dos Médicos do Brasil,
que unificaria as entidades médicas, como a
faz a OAB. Mas não há um esforço das
entidades nacionais para que isto ocorra. O
que há são ideias, como este exame exigido
Jornal AMRIGS | Julho 2012

o, que são os gerenciadores da saúde

para médicos estrangeiros que queiram
praticar medicina no Brasil ser também
exigido aos brasileiros. São questões a serem
discutidas. Por enquanto o Cremers e o CFM
não têm aprovado nem a Ordem dos
Médicos, nem a revalidação automática.
(Sobre o convênio com médicos da
fronteira)
Dr. Aguiar – O Cremers está com um
recurso com o despacho de um juiz federal
que entendeu que um convênio
particularmente assinado dentro do âmbito
do Mercosul com o Uruguai, que é um
esforço para atender a população da
fronteira, para que possa haver prestação de
serviço num espaço de 20 Km de cada lado da
fronteira. Mas o convênio estabelecido até
agora, no entendimento do Conselho, não
autoriza que haja, individualmente, a prática
de um médico do Uruguai, da Argentina ou
do Paraguai, sem formalidades no território
brasileiro. Tem que se inscrever no Conselho
de Medicina do Rio Grande do Sul para que
possa ser fiscalizado, como acontece com
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médicos daqui que vão trabalhar em Santa
Catarina, por exemplo. Sem o registro eles
estão trabalhando irregularmente e criando
outros problemas, porque a receita do
médico uruguaio sem CRM não é aceita nas
farmácias do Brasil, ele não pode assinar
prontuários. A menos que um colega
brasileiro assine por ele, o que é crime.
J.AMRIGS – O que estes médicos
precisam fazer para se inscreverem no
Cremers?
Dr. Aguiar – Ele tem que apresentar uma
documentação. O que este convênio entre
Brasil e Uruguai prevê, no nosso
entendimento, é que o profissional da saúde
com profissão regulamentada poderá
trabalhar aqui sem dispensar as normas legais
de cada país, isto está escrito e portanto tem
que se inscrever no Conselho, mas ele fica
dispensado de ter um visto permanente de
residência. Ele continua sendo cidadão
uruguaio mas pode trabalhar aqui. Isso serve
para facilitar o atendimento se não tem do
lado brasileiro. Não obrigar uma pessoa a

viajar 100Km, 200Km para ter um
atendimento que ele pode ter do outro lado
da rua. Só que isto tem que ser bem
regulamentado. O médico tem que provar
sua condição de médico e está dispensado de
certas formalidades. Se ele não faz isso
ninguém fiscaliza.
J.AMRIGS – Qual a mensagem que o
Cremers quer deixar para a AMRIGS?
Dr. Aguiar – Neste momento é a união
das entidades médicas na defesa da
valorização do trabalho médico ético, da
dignidade do trabalho médico e da dignidade
da população que precisa de um bom
atendimento na área da saúde. As entidades
médicas, cada uma na sua área de atuação,
devem se unir cada vez mais para formar uma
força realmente influente nas decisões que
atingem a prática da medicina no Brasil.

Assista ao vídeo da entrevista no
blog do CR:
www.cramrigs.blogspot.com
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Atualidades AMRIGS

Na quinta-feira, 14 de junho, o médico Luiz Carlos Corrêa da Silva lançou a obra “Tabagismo,
a Doença que tem Tratamento”, da qual é o organizador. O lançamento contou com sessão de
autógrafos seguida de coquetel para convidados. Durante longo período o Dr. Luiz Carlos foi
responsável pelo Projeto Fumo Zero, uma das bandeiras da AMRIGS hoje comandado justamente
pelo Dr. Luciano Müller Corrêa da Silva, filho do Dr. Luiz Carlos.

O Projeto Amparo, atividade da AMRIGS realizada na segunda
segunda-feira de cada mês tem atraído cada vez mais colegas e seus
familiares. Voltado para o médico aposentado os participantes das
reuniões se encontram no Centro de Convivência, escutam a
conferência de um colega convidado e depois confraternizam com
um coquetel. Em abril o convidado foi Miguel Muratore que falou
sobre o Mal de Alzheimer; em maio o Dr. Marcelo Blaya abordou o
tema envelhecimento e em junho o Dr. Modko Meyer (foto) falou
sobre Composturas nos processos de comunicação. Dr Mordko
brindou ainda aos presentes com uma seleção de mágicas de salão.

As Caravanas da AMRIGS continuam invadindo o interior do
Estado. No mês de junho três cidades foram contempladas com a
visita da entidade, estreitando os laços de relacionamento com os
colegas do interior. Em primeiro e dois de junho a Caravana esteve
em Pelotas (foto) com temas como Responsabilidade Civil do
Médico (Dr. Bernardo Aguiar), Alcoolismo (Dra. Carla Bicca) e
Suicídio (Dr. Jair Segal); no dia 14 de junho foi a vez de Venâncio
Aires receber a conferência sobre Responsabilidade Médica (Dr.
Luiz Gustavo Madeira) e no dia 22 de junho, em Livramento, o Dr.
Bernardo Aguiar falou novamente sobre a Reponsabilidade Civil do
Médico e Dr. Jorge Telles relatou Como a Ultrassonografia pode
Auxiliar no Diagnóstico Médico.
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A partir de uma iniciativa do Movimento Saúde Rio Grande, o Presidente da
Associação Médica do RS, Dr. Dirceu Rodrigues, participou no dia 6 de junho, na
Assembleia Legislativa do ato de entrega de emendas populares à LDO. Elas se
referem especialmente ao cumprimento da Lei Complementar 141, que
determina a aplicação mínima de 12% da receita líquida do Estado na saúde. As
emendas foram recebidas no Salão Júlio de Castilhos pelopresidente da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Alexandre Postal (PMDB) e pela a
presidente da Comissão de Finanças da Casa, Maria Helena Sartori (PMDB).

Coroando com êxito a Primeira Semana da Saúde, realizado em parceria com a
Rádio Band News FM, a AMRIGS com a colaboração da Sociedade de Cardiologia e do
seu Departamento Universitário esteve no sábado, 21 de abril, no Parque da
Redenção em Porto Alegre fazendo uma ação que constava de orientação e prevenção
das doenças cardiovasculares, bem como da hipertensão arterial. Cerca de 700
pessoas foram atendidas nesta ação. A acertada fórmula deverá ser repetida na
Semana do Médico 2012.

No dia 11 de junho, na sede do IPERGS, em Porto Alegre, representada pelo
seu Diretor de Finanças, Dr. Alfredo Cantalice Neto, a AMRIGS participou de mais
uma reunião do chamado “Grupo Paritário”. Na ocasião o grupo cumprimentou o
Dr. Antônio de Pádua por sua indicação para o cargo de Diretor Médico da entidade,
uma de suas reivindicações. Foi tratado também a manutenção do calendário das
reuniões, bem como de outros assuntos de interesse da classe médica e das
entidades hospitalares.
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Notícias do Conselho

Dra. Lia Scortegagna entra para Galeria de ex-presidentes do CR
No intervalo da reunião do dia 19 de maio foi inaugurado o quadro da expresidente, Dra. Lia Mariza Cerutti Scortegagna, na Galeria de ex-presidentes do
Conselho de Representantes. No posto por dois mandatos, Dra. Lia foi a terceira
mulher a presidir o Conselho.

Dr. Newton Barros traz pauta da AMB para o Conselho
A reunião do dia 14 de abril contou com a presença do 2º vicepresidente da AMB, Dr. Newton Barros. O ex-presidente da
AMRIGS apresentou dados que servirão de guia para a atual
diretoria da AMB.
A preocupação é com a situação da saúde pública no Brasil.
Segundo Dr. Newton Barros, é necessária a revisão da EC 29 e a
qualificação do médico, bem como do atendimento. Hoje, o SUS é
responsável por 44% dos gastos com saúde no país. 56% dos gastos
com saúde no Brasil saem dos bolsos dos pacientes e de planos de
saúde privados.
A saúde suplementar cobra dos médicos rapidez no
atendimento. Isto, na prática, se traduz em anamnese insuficiente
para fazer um diagnóstico adequado e excesso de requisição de
exames.
Após a explanação vieram perguntas e comentários. Dr. José
Carlos Duarte dos Santos preocupa-se com a falta de anamnese.
"Nós, médicos, temos que pensar na qualidade do atendimento",
disse.
O segundo secretário do conselho, Dr. Túlio Wenzel,
questionou se houve derrota na maneira como foi aprovada a
Emenda 29. Dr. Armindo Pydd, da Comissão do SUS, explica: "Foi
ruim porque o governo se esquivou do reajuste de recursos, mas
bom porque agora podemos cobrar que estes recursos não sejam
desviados".
REVISÃO DA EC 29
Para conseguir que a revisão da EC 29 a AMB e a OAB criaram
um projeto de lei de iniciativa privada. Se a lei for aprovada a União
terá a obrigação de investir 10% de suas receitas com saúde. Para
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levar o projeto adiante é necessário arrecadar mais de um milhão
de assinaturas. Pela importância do assunto, a Diretoria da
AMRIGS solicita que cada membro deste Conselho procure
arrecadar o maior número de assinaturas em sua respectiva
localidade, e posteriormente envie o documento à mesma.
Quem quiser ajudar na coleta das assinaturas pode imprimir
o modelo de documento acessando http://bit.ly/revisaoec29. Após
preenchido o documento deve ser entregue na sede da AMRIGS,
ao conselheiro da região, ou remetido por correio à Diretoria da
AMRIGS.
Endereço:
ASSINATURAS PARA REVISÃO DA EC 29
AMRIGS - Associação Médica do Rio Grande do Sul
Av. Ipiranga, 5311 - Partenon
Porto Alegre - RS
CEP : 90610-001
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Acupuntura exige diagnóstico
Com tantas especialidades existentes é comum que algumas
sejam pouco conhecidas por parte dos colegas. Este é o caso da
Acupuntura, que foi destaque recentemente por conta das discussões
sobre que profissionais estariam aptos a exercê-la.
A Comissão de Exercício Profissional pediu uma explanação sobre
o assunto ao conselheiro e presidente do Colégio Médico de
Acupuntura do Rio Grande do Sul, Dr. Vinícius Antoniazzi. Ele explica
que a acupuntura "é um procedimento invasivo e que exige
diagnóstico médico".
Ficou estabelecido que apenas médicos e odontologistas poderiam aplicar a técnica - e veterinários, apenas em animais. Entretanto,
apenas a lei do Ato Médico pode transformar o acordo em regra.
Dr. Varo Duarte lembra que, por lei, o médico fazia todas as funções, pois não existiam nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos.
Cada nova profissão ficou responsável por um aspecto da saúde, mas o diagnóstico, enfatiza, só o médico pode fazer.

Presidente do SIMERS fala ao CR sobre plano de carreira médica
O Presidente do Simers, Dr. Paulo de Argollo Mendes, esteve na
reunião de junho do CR. Ele informou que o sindicato está propondo uma
lei para criação do plano de carreira médica estadual – já entregue ao
secretário de saúde, Ciro Simoni. Segundo ele, o Simers está visitando
prefeitos dos municípios gaúchos para defender o plano de carreira e a
contratação de médicos por metas.
No encontro também foi abordada a Lei do Ato Médico, assunto
apresentado pelo presidente do Simers no debate sobre “Dilemas Éticos e
Legais da Psiquiatria Atual”, ocorrido na manhã do mesmo dia na AMRIGS.
Dr. Argollo afirmou não lembrar de um momento em que o sindicato e a
AMRIGS estiveram tão integrados como agora.

Jornal AMRIGS | Julho 2012
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Prêmio

Inscrições para o II Prêmio AMRIGS d
Em sua segunda edição o Prêmio AMRIGS de Jornalismo, que distribui o troféu Moacir Scliar, pretende incentivar a informação
qualificada na área da saúde para o público gaúcho

Além das atividades técnicocientíficas e das movimentações sociais
realizadas no seu Centro de Eventos, a
AMRIGS sempre esteve atenta às
necessidades sociais da comunidade onde
atua. Foi pensando em reforçar ainda mais
a sua missão de trabalhar pela “melhoria da
qualidade de vida da população” que a
entidade lançou, no ano passado, o Prêmio
AMRIGS de Jornalismo.
O objetivo é o de reconhecer e

estimular jornalistas e veículos de
comunicação a produzir trabalhos
jornalísticos que contemplem a
qualificação dos profissionais da saúde,
avanços científicos, além da adoção de
hábitos e vida que possam contribuir para a
qualidade de vida da comunidade gaúcha.
Prezando pela qualidade na avaliação
dos trabalhos, o premio AMRIGS de
Jornalismo repete, na sua segunda edição,
a Comissão Julgadora formada por

representantes da AMRIGS, ARI, SIMERS,
CREMERS, Sindicato dos Jornalistas, Bado
Comunicação e coletiva.net.
Com o propósito de valorizar ainda
mais o jornalismo voltado para a saúde o
evento de premiação será realizado
durante a tradicional Semana do Médico,
que acontece, todos os anos, no mês de
outubro, na sede da entidade. O
regulamento consta no site:
www.amrigs.org.br

Comissão julgadora do Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2012
Antônio Barcellos (Sindicato dos Jornalistas)
Ayres Cerutti (Associação Riograndense de Imprensa)
Daiana Bado (Bado Comunicação e Marketing)
Jorge Telles (AMRIGS)
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Isaias Levy (CREMERS)
Diego Castro (SIMERS)
Patrícia Castro (Coletiva.net)
Ercy Pereira Torma (Associação Riograndense de Imprensa)
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S de Jornalismo vão até 31 de julho
Vencedores do Prêmio I AMRIGS de Jornalismo em 2011
RÁDIO
1º Lugar – Eduardo Matos, Rádio Gaúcha, com a matéria:
“Emergências em Estado de Emergência”.
2º Lugar – João Garcia, Rádio Band AM, com a matéria:
“Câncer da Cabeça aos Pés”.
3º Lugar – José Renato, Rádio Gazeta AM, com a matéria:
“Quadrilha negocia medula em comércio ilegal”.
TV
1º Lugar – Marta Kroth, TVE, com a matéria: “Menino ou
Menina? O Transexualíssimo”.
2º Lugar – Carolina Grigol, AJURIS, com a matéria: “Doação de
órgãos é pauta do Judiciário”.
3º Lugar – Vanessa Pires, TV Band, com a matéria: “Falta
Remédio”.
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JORNAL
1º Lugar – Clarinha Glock, Jornal Extra Classe, com a matéria:
“Câncer de Mama - Uma maratona de dificuldades”.
2º Lugar – Cesar Fraga, Jornal Extra Classe, com a matéria: “Os
principais riscos à saúde do professor”.
3º Lugar – Sérgio A. Cornélio, Diário da Manhã, com a matéria:
“Doação de órgãos: solidariedade sem limites”.
Prêmios especiais:
Destaque Veículo de Comunicação – Prêmio Dr. Roberto
Chem: Zero Hora
Destaque Editor – Prêmio Dr. Paulo Marroni da Silveira:
Jornal Extra Classe
Destaque Colunista – Paulo Sant´Ana
Destaque Internet – ClicRBS
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Departamento Universitário

DU AMRIGS participa do 15º CGEM em Porto Alegre
Os integrantes do Departamento Universitário da Associação
Médica do Rio Grande do Sul (DU AMIRGS) participaram do 15º
Congresso Gaúcho de Educação Médica (CGEM), que aconteceu
em Porto Alegre-RS, entre os dias 17 e 19 de maio de 2012. O
evento desse ano foi organizado pela Universidade do Rio Grande
do Sul (UFRGS) e foi realizado no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (HCPA) e na Faculdade de Medicina da UFRGS.
Importantes assuntos da formação médica foram tratados no
congresso. Conferências e mesas-redondas foram palco de
calorosas e produtivas discussões sobre temas que são de extrema
importância, a nós, aspirantes a médicos. O futuro da saúde do
país foi o carro chefe da maioria das conversas, que ao final
acabavam sempre se interligando, demonstrando que todos os
problemas debatidos fazem parte de um sistema em construção,
que necessita de melhorias em inúmeras instâncias.
O DU AMRIGS participou de rodas de conversas com
centros/diretórios acadêmicos de Faculdades de Medicina de todo
o estado, além de reuniões da DENEM (Direção Executiva
Nacional dos Estudantes de Medicina) e ABEM (Associação
Brasileira de Educação Médica). Temas como Exame de Ordem,
PROVAB (Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção
Básica), novas diretrizes curriculares, seleção para Residências
Médicas foram os assuntos
mais discutidos.
A participação do DU
AMRIGS também não se deu
apenas na plateia. O presidente da gestão 2011,
Mateus Augusto dos Reis, foi
convidado para a mesa-redonda intitulada "Acolhimento". Já o diretor atual,
Luciano Trombini, foi convidado para a mesa-redonda
"Avaliação do Doutorando".
Além deles, nossa tesoureira,
Isabela Coelho presidiu a
conferência "Histórico do
SUS, Controle Social e Emenda Constitucional 29".
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Como nos anos anteriores, o DU AMRIGS participou do
evento levando três trabalhos para apresentação de pôsteres. Os
títulos dos trabalhos são: "Atividades extracurriculares
desenvolvidas por acadêmicos de diferentes cursos da área da
saúde", "Atividades extracurriculares realizadas pelo acadêmico de
Medicina" e "Participação dos alunos de Medicina em atividades de
pesquisa". Esses trabalhos foram feitos para que, após uma
avaliação das atividades realizadas pelos acadêmicos, o DU
pudesse promover ações no sentido de auxiliar ainda mais os
alunos a que representa.
Logo após o encerramento do CGEM, os integrantes do DU
AMRIGS tiveram sua reunião ordinária e fizeram um repasse dos
debates presenciados no evento, conversando sobre como podem
cada vez mais representar os acadêmicos de Medicina, pela
AMRIGS. Foi ressaltada a importância da participação em
congressos como esse e a necessidade da presença dos integrantes
no EREM (Encontro Regional dos Estudantes de Medicina) e
COBEM (Congresso Brasileiro de Educação Médica), que ainda
acontecerão nesse ano de 2012, para seguirem tendo contato
direto com todos acadêmicos do estado.
Mayara Luíza Oliveira da Silva Kist
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Artigo

Crise de Confiança
.J. J. Camargo*
O modelo ideal de um sistema de saúde busca oferecer

temor de ser acusado de

profissionais bem treinados para administrar a melhor

omitir informações a que o

tecnologia disponível. Como a tecnologia além de cara está em

paciente teria direito, des-

efervescente progressão, não há chance de medicina de

pejando sobre ele toda sorte

qualidade em países pobres. A propósito a alardeada medicina

de riscos e prognósticos,

cubana, vitimada pela miséria que grassa no país, está limitada

muitas vezes antecipando sofrimentos sem benefício nem

ao único ramo barato do atendimento médico, a prevenção.

compaixão. Quando o cirurgião americano registra no

Nada além de medicina preventiva merece ser copiado do

prontuário que foram discutidos com o paciente todos os

modelo cubano de saúde. Enquanto os franceses e os

riscos e complicações potenciais daquele procedimento, isso

japoneses gastam respectivamente 6% e 7%, dos seus PIBs em

significa que foram anunciadas as catástrofes mais improváveis,

saúde, os americanos, no extremo oposto da cadeia da

sem nenhuma preocupação com a ansiedade do pobre

pobreza, gastam 14%, e do maior PIB do mundo.

coitado, nem a raridade daquela intercorrência. Em segundo

Curiosamente se perguntado ao americano médio o que não

lugar, com a preocupação de se prevenir contra um eventual

funciona nos EUA, a resposta é uníssona: a saúde. Mas se há

processo futuro, os médicos pedem exames desnecessários,

tanto dinheiro investido e tantos profissionais magnificamente

encarecendo absurdamente um procedimento banal.

treinados, falta o que? Acontece que a crise atual é de

Nenhum cirurgião se anima a fazer qualquer tipo de economia

confiança, e esta, como se sabe, o dinheiro não compra! O

ao sistema, se esta iniciativa puder lhe custar no futuro uma

cenário atual começou a ser construído há uns trinta anos,

acusação de negligência. Dois desdobramentos dessa crise já

quando os pacientes americanos persuadidos a se

são evidentes:- Não há mais médicos americanos jovens

comportarem como consumidores, pressionados por

interessados em especialidades que envolvam alta

bacharéis inescrupulosos, contratados por insaciáveis

complexidade, e serviços famosos não conseguem,

companhias de seguro, deturparam a relação médico-paciente,

inacreditavelmente, preencher as vagas de residência médica.-

substituindo a doçura de palavras como parceria, confiança,

Popularizou-se o chamado turismo médico, onde os planos de

afeto e esperança, pela aspereza do consentimento informado,

saúde se dispõem a transferir pacientes, com suas famílias, dos

erro, dano moral, e claro ressarcimento. Com todos lutando

EUA para serem operados em centros qualificados de outros

por direitos intransferíveis, era de se esperar que os médicos

países, a um custo infinitamente menor. Preocupa perceber

abrissem uma rede de proteção, sob pena de terem suas vidas

que, como plagiadores históricos que somos, estamos

pessoais destruídas em impagáveis indenizações. O produto

importando este triste modelo de exercício da medicina. Ou

dessa política de desconfiança foi a chamada medicina

alguém é tão ingênuo de supor que o impressionante

defensiva, que trouxe no mesmo pacote duas consequências

incremento nas denúncias de erro médico, é mera

lamentáveis: Ruiu a relação afetiva, com o médico acuado pelo

casualidade?

(*) Professor de Cirurgia Torácica da UFCSPA e Membro Titular da Academia Nacional de Medicina
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Artigo

A atriz pelada, a moça estuprada
e o esquartejado
matz matzenbacher*

A notícia rapidamente se espalhou: fotos de Carolina

Lula não estaria querendo o julgamento antes das eleições

Dieckmann circulavam pela internet. Os jornais, a tevê e as

deste ano. E como teria vazado esta informação do encontro

revistas comentavam o fato. Não cheguei a ver as fotos, embora

entre os dois diante do ex-ministro Jobim? Só poderia ser um

tenha recebido diversos links para abrir o material. Não vou

dos três. Aposto no mais falador. Com a apresentação do recibo

clicar neste tipo de mensagem para saciar minha curiosidade.

de compra de suas passagens para a Europa, o ministro deixou

Afinal não sou nenhuma Carolina Dieckmann da vida. A

o falastrão mudo. Não mais se comentou sobre o assunto.

desculpa da atriz é de que fora invadida ao mandar seu PC para

Até....

conserto. Não foi. Os invasores apareceram e a atriz não mais
falou.

Até porque uma ilustre ex-acompanhante esquartejou
seu marido de maneira brutal. A notícia na qual todos os

Na semana seguinte os holofotes se voltaram para Xuxa.

ingredientes necessários para o sensacionalismo e o escândalo

Num surpreendente depoimento ao Fantástico alegava ter sido

estavam presentes passou a ocupar as manchetes. Moça

estuprada na adolescência. Não uma e nem duas, mas por mais

humilde, marido milionário, traição, homem fixado em moças

vezes. Acho que era isto. Mas logo a Xuxa? Não demorou e suas

de programa e, é claro, a necessidade da imprensa em produzir

fotos nas revistas Playboy e Status, além de trechos do filme

nova notícia.

Amor, Estranho Amor, que ela tanto renega, também estavam

O esquartejamento ainda se arrastava pelos noticiários

na rede. Atribuía a estes abusos adolescentes sua dificuldade

quando Lula “malufou”. Para estupefação do povo e espanto

em se relacionar. Pelé, Ayrton Senna e Marlene Mattos, sua ex-

geral da nação o ex-presidente foi à mansão do “homem

mentora, que o digam.

procurado pela Interpol”, para filar uma feijoadinha e

Na semana seguinte a grande cascata. A CPI de Carlinhos

assegurar o apoio à candidatura de Haddad, que nas pesquisas

Cachoeira. O famoso entrou mudo e saiu calado. Seu

de intenção de voto teima em permanecer com apenas um

advogado: o ilustre ex-ministro de um recente governo. O

dígito. O desdobramento foi o desembarque de Erundina da

acusado “não poderia falar para não produzir provas contra si

chapa do petista.

mesmo”. Como? Então assumiu a culpa? Marconi Perillo e
Agnelo Queiroz saíram ilesos. Imaginem que maldade: “seus

Enquanto estes escritos estão indo para a gráfica nova
manchete estará na mídia.

inimigos políticos querem relacionar suas ilustres e ilibadas

Vocês já sabem. Eu não consigo adivinhar.

figuras ao empresário Cachoeira”. Como situação e oposição

Andy Warhol na década de sessenta cunhou a frase de que

estão no mesmo barco, vamos deixar como está para ver como

um dia todos teriam seus quinze minutos de fama. As notícias e

é que fica.

seus personagens têm resistido durante uma semana. Mas

Mais uma semana e Lula teria ido peitar o ministro Gilmar
Mendes tentando o adiamento do julgamento do “Mensalão”.

vamos chegar lá. Tristes notícias. Pobres personagens. Pobre de
nós.

(*) Médico e jornalista
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Médicos Prescrevem

Vou atrás do meu doutor

Mario Rigatto*
Era um paciente de meia idade que baixou na nossa

autorizado a sua alta na véspera. ''Aonde vai daqui?'' –

Enfermaria 29 com quadro de extrema limitação ao esforço e

perguntei-lhe. Ao que ele respondeu: ''Vou procurar o meu

importante edema, envolvendo inclusive, de forma

doutor na cidade onde eu moro''. Felicitei-o pela decisão.

significativa, a região escrotal; apresentava também ascite. A

''Acho muito acertado. O seu doutor vai seguramente ficar

anamnese e o exame físico sugeriram o diagnóstico de

muito satisfeito ao vê-lo assim tão bem recuperado''. De

pericardite constritiva. O exame radiológico e o cateterismo

maneira enfática, quase que contestatória, o paciente me

cardíaco confirmaram a hipótese.

olhou e respondeu: ''Não vai não, doutor. O meu doutor da

Expus ao paciente o problema que tinha e recomendei-

cidade onde eu moro não vai ficar satisfeito ao me ver''.

lhe aceitar o tratamento cirúrgico que lhe podíamos oferecer.

‘'Não vai ficar satisfeito?'' perguntei-lhe algo surpreso.

A ''carapaça'' fibrosa que envolvia os ventrículos do coração

''Não vai não, doutor. O meu doutor da minha cidade me

seria removida pelo cirurgião, e o coração liberado dessa

tratou por vários meses. Como eu não melhorava e, pelo

verdadeira camisa de força, poder-se-ia encher mais

contrário, sentia-me cada vez mais fraco, decidi procurar a

plenamente de sangue e voltar a bombear a quantidade

Santa Casa, em Porto Alegre, como último recurso. Quando

normal que de há muito se fizera extremamente reduzida.

comuniquei o fato, ele me disse: 'Pode ir. Mas sinto dizer-lhe

Assegurei-lhe que o risco cirúrgico, ainda que real, era

que este mal que você tem não há doutor no mundo

aceitável, para não dizer pequeno e a probabilidade de ele

que possa curar'. E disse mais: disse-me que se, por acaso,

ficar praticamente bom era muito grande. O paciente aceitou.

eu encontrasse algum doutor que fosse capaz de me curar,

Poucas semanas após a cirurgia, o nosso paciente estava

eu poderia voltar ao consultório dele, que ele me devol-

pleno de vida e vigor. Encontrei-o certa manhã ativamente

veria o pagamento de todas as consultas que com ele eu havia

engajado em preparar a sua pequena bagagem. Eu havia

feito.

*Mario Rigatto, falecido em 2000, foi um dos mais ilustres médicos gaúchos, notável orador e um incansável lutador contra o hábito de
fumar. Do livro “Médicos Prescrevem volume 5”, editado pela AMRIGS em 1999 foi extraída esta bem-humorada crônica.
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Túnel do Tempo

TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal da AMRIGS há 40 anos
No primeiro semestre de 1972 o Jornal da AMRIGS divulgava uma série de importantes notícias.

FUNDAÇÃO DA UNIMED
Na noite de 22 de junho, com um auditório completamente lotado, nascia, nas palavras de Renan
Marsiaj de Oliveira, a “nossa Cooperativa de Prestação de Assistência Médica e Hospitalar”. Fizeram parte da
mesa, além do Presidente da UNIMED; Jair Soares, Secretário da Saúde do RS e representante do
Governador do Estado; Luiz Alberto Fagundes, Presidente da AMRIGS; Altair Vieira Simch, Presidente do
CREMERS; Pedro Kassab, Presidente da AMB; Sérgio Azambuja, Presidente do SIMERS; Edmundo Castilhos,
Presidente da Federação das Cooperativas Médicas do país e de Santos – a primeira UNIMED do país; Aldo
Fazzi, Presidente da Associação Paulista de Medicina e José Gilberto de Souza, Presidente da Associação
Médica de Minas Gerais. A UNIMED – Grande Porto Alegre nascia com capacidade de cobertura de 14
municípios e uma população estimada em mais de um milhão e seiscentas mil pessoas. Marcando o término
da solenidade, a AMRIGS ofereceu aos presentes um coquetel.

AMB FAZ HOMENAGEM À MÉDICOS GAÚCHOS
Na mesma noite da fundação da UNIMED a Associação Médica

MAIS DE CEM VÃO PRESTAR O
SEGUNDO EXAME AMRIGS

Brasileira prestou homenagem a dois eminentes médicos

Num clima de completa tranquilidade,

gaúchos: Bruno Attilio Marsiaj e José Luiz Tavares Flores Soares,

sem polêmicas e sem motivo de reuniões, nem

concedendo-lhes o título de sócios beneméritos da AMB. Bruno

calmas, nem agitadas, encerrou-se o prazo de

Marsiaj foi um dos fundadores da AMRIGS, da qual veio a ser seu

inscrição do 2º Exame AMRIGS. A data marcada

primeiro presidente; Doutor em Medicina pela UFRGS (1927);

para a realização do exame é 27 de maio. No ano

diretor do HPS no período de 1937-1939 e autor do plano

anterior, também em maio, 102 candidatos

hospitalar do Hospital Ernesto Dornelles, além de um invejável

tiveram seus nomes divulgados, isto é, foram

currículo. Por ocasião desta homenagem declarou “Esta é uma

aprovados no exame. O número total de

das melhores noites de minha vida”. Já Flores Soares é Doutor em

inscritos em 1971 tinha sido por volta de 140

Medicina pela Faculdade de Medicina da UFRGS (1929); sócio

candidatos e o nome dos reprovados não era

fundador da AMRIGS e presidente de sua quinta e sexta diretoria,

divulgado. Depois de muitas discussões a

além de Presidente do CREMERS no período de 1956 a 1958 e

AMRIGS interpretava que o exame estava

Presidente da AMB de 1963 a 1965. No seu discurso de

definitivamente aceito e com sucesso

agradecimento sublinhou: “Tudo o que realizei foi em prol da

assegurado.

autenticidade profissional”.
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NOVA DIRETORIA DO CLUBE DO MÉDICO
O Clube Social do Médico com eleição da nova diretoria em 5 de abril de 1972 “está começando uma nova fase”.
Um pouco esquecido por razões diversas, o Clube mereceu da Diretoria da AMRIGS daquela época uma atenção
especial, culminando pela escolha da nova diretoria, composta por Walmor João Piccinini (presidente); Waldomiro
Manfroi (vice-presidente); Carlos Reichel (diretor de esportes); Carlos Gary Farias (diretor social); Hans Ingomar
Schreen (diretor administrativo); Cláudio Franzen (secretário); José Eugênio Rache (2º secretário); Harri Valdir Graeff
(tesoureiro) e Flávio Rotta Correa (2º tesoureiro)

É FACIL. VÁ À EUROPA EM 73

OUTRAS MANCHETES:

Em 1972 a AMRIGS organizava uma excursão à
Europa destinada aos sócios e seus dependentes,

• Conselho da AMB diz não à novas faculdades
de medicina no país.

marcada para abril ou maio de 1973, na chamada alta
estação, que oficialmente começava em 15 de abril. Para

• Virgindade diminui nos Estados Unidos.

tanto a AMRIGS fretou um avião da Lufthansa e fez o
seguinte cálculo: em avião de carreira na alta temporada

• Consórcio AMRIGS distribui três carros por
reunião.

uma passagem custava 966 dólares e 746 dólares na
baixa. O preço da passagem da AMRIGS era de 550
dólares, resultando numa economia de 416 dólares ou
2500 cruzeiros na época. E mais: as passagens poderiam

• Mínimo do médico pode ser de Cr$ 1500.
• Médicos Católicos tem congresso em maio no
Estado da Guanabara

ser financiadas em 20 meses com acréscimo de 0,6% ao
mês. A duração da excursão era de 40 dias e o roteiro –
uma vez na Europa – era livre.

Jornal AMRIGS | Julho 2012

• Cuecas Zorba poderão causar esterilidade?
• Uísque: o tônico de Augusto Sisson para
chegar na Amazônia aos 77 anos
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Agenda Médica

1° Curso de Auditoria em Saúde

PSIQUIATRIA

Data: 14 de julho a 20 de outubro de 2012

XXVI Jornada Sul – Rio – Grandense de Psiquiatria

Local: AMRIGS

Dinâmica: Recordar, Repetir e Renovar

Inscrição: Deverá ser realizada até o dia 10/07 pelo site

II Encontro Ciência e Inovação em Psiquiatria

www.amrigs.org.br/uniamrigs

Data: 30 de agosto a 01 de setembro de 2012

Informações: (51) 3014.2024 e (51) 3014.2015

Local: Centro de Convenções do Hotel Plaza São Rafael
Informações: www.celg.org.br

MEDICINA FETAL
Medicina Fetal 1º Trimestre e 2º Trimestre

ECOGRAFIA VASCULAR

Data: 06, 07 e 08 e 09, 11 e 12 de agosto de 2012

V Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular

Local: Hotel Quality – Comendador Caminha, 42 em Porto

Data: 23 a 25 de agosto de 2012

Alegre

Local: Hotel Plaza São Rafael

Informações: 0800.602.1991 – contato@nineone.com.br –

Informações: www.vascular-rs.org.br

www.nineone.com.br
CARDIOLOGIA
VIDEOCIRURGIA

Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio

11° Congresso Brasileiro de Vídeocirurgia

Grande do Sul

Data: 18 a 21 de julho de 2012

Data: 02 a 04 de agosto de 2012

Local: Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro

Local: Centro de Convenções Serrano Resort e Centro de

Informações: www.sobracil.org.br

Eventos Hotel Serra Azul
Informações: www.abev.com.br/socergs2012/

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
I° Congresso Goiano de Ginecologia e Obstetrícia – 22°

NUTROLOGIA

Congresso de Ginecologia – IV Simpósio Internacional de

XVI Congresso Brasileiro de Nutrologia

Ginecologia e Obstetrícia de Goiás

Data: 19. 20 e 21 de setembro de 2012

Data: 13 a 16 de julho de 2012

Local: Hotel Maksoud Plaza, São Paulo (SP)

Local: Centro de Eventos de Goiânia

Informações: www.abran.org.br/congresso

Informações:
CIRURGIA GÁSTRICA
RADIOLOGIA

I Congresso Pan-Americano de Câncer Gástrico

XXII Jornada de Gaúcha de Radiologia – X Jornada Sul de

Data: 6 a 8 de setembro de 2012

Radiologia

Local: Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre

Data: 13 e 14 de julho de 2012

Informações: www.pangastric.com

Local: Centro de Convenções Hotel Plaza São Rafael
Inscrições e informações: www.plenariumcongresso.com.br
ou (51) 3311.8969
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Expediente

AMRIGS
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
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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