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Palavra do Presidente

IPE: Vitória a
prazo,
soluções à vista
O anúncio por parte

do IPE Saúde sobre

aumento dos valores a

serem pagos pelos

serviços prestados foi

uma boa notícia, porém ainda insuficiente,

e aguarda-se confirmação oficial. Depois

de inúmeras reuniões em que a Amrigs

participou das negociações juntamente

com representantes de entidades

médicas e hospitalares, a previsão de

aumento é de pouco mais de 10% no

montante mensal das verbas para a

assistência médico-hospitalar, após mais

de dois anos de valores congelados. Está

claro que isto não resolve o problema,

mas significa um avanço principalmente

pelo diálogo e pela participação das

partes interessadas que foram incansáveis

na busca de soluções, diante das

conhecidas dificuldades do Estado. Nosso

objetivo é continuar a luta pela

implantação da CBHPM que iniciou em

2004 quando entregamos o livro da nova

classificação ao presidente da instituição,

solicitando o seu empenho neste sentido.

De nada adianta apenas criticar sem

oferecer sugestões. Somos favoráveis em

colaborar com a gestão desses recursos,

através de discussões sobre custo-

efetividade e elaboração de protocolos,

com o objetivo de eliminar distorções e

gastos que possam não ser necessários,

conforme também oferecido àquela

entidade. Trabalharemos com afinco e

dedicação, porém esperamos no mínimo

o reconhecimento do trabalho médico.

De tudo isto, é preciso registrar que os

resultados alcançados até agora foram

fruto do trabalho conjunto das várias

entidades representativas e que seria

injusto destacar uma delas ou imputar-lhe

a responsabilidade exclusiva. A verdade

faz bem à saúde.

Newton Barros
Presidente da Amrigs

05 Eleições no Cremers em agosto

06 Entidades médicas e hospitalares discutem
a Sustentabilidade na Saúde
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Na primeira quinzena de agosto, os médicos gaúchos
elegerão os novos membros efetivos e suplentes para o
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul
(Cremers). A nova data para recebimento dos votos por
correspondência será 15 de agosto. A data foi transferida por
resolução do CFM devido a grave dos Correios e Telégrafos.
Estão inscritas três chapas na eleição que definirá a nova
composição do Conselho para o mandato 2008-2013.

Neste pleito, o atual presidente da Amrigs, Dr. Newton
Barros, e o diretor científico da Associação, Dr. Luiz Carlos
Corrêa da Silva, compõem a chapa 2 ao lado do atual presidente
do Cremers, Dr. Marco Antonio Becker e outros importantes
nomes do meio médico gaúcho.

Segundo o Dr. Newton Barros, o ingresso dos dois
diretores da Amrigs na chapa 2 é decorrente do processo de
aproximação da atual gestão da Associação com o Conselho
Regional de Medicina. "Na atual gestão das duas entidades, criou-

se uma ampla parceria com a busca de objetivos em comum na
valorização do trabalho médico, implantação da CBHPM,
programas de educação continuada, entre outras lutas", afirma
Dr. Newton Barros.

Esta parceria citada pelo presidente da Associação foi
materializada, durante as gestões do Dr. Becker, na condução do
movimento Mais Saúde para o SUS, no patrocínio da Revista
Científica da Amrigs e no convênio que permitiu a utilização do
equipamento do Cremers nas teleconferências promovidas pela
Associação.

A eleição dos conselheiros será realizada através de
correspondência. Ao receber a cédula pelo correio, os médicos
deverão votar imediatamente para que seu voto chegue ao
Correio Central, em Porto Alegre, até as 18 horas do dia 15 de
agosto. Após esse prazo, os votos não serão válidos. No dia 7
de agosto, no Cremers, haverá urnas à disposição dos médicos
que não tiverem votado por via postal.

Eleições no Cremers em agosto
Eleições



Especial

A sustentabilidade na saúde foi um dos principais temas de
palestras e debates do "IX Congresso Internacional de Qualidade
para Competitividade", realizado pelo PGQP, em julho passado. O
evento reuniu duas mil pessoas, entre elas, algumas das
autoridades brasileiras e mundiais na gestão pela qualidade. No
Seminário Setorial na Área da Saúde, um dos eventos
complementares do Congresso, a Amrigs manifestou sua posição
quanto a este emergente tema, ao lado da Unimed Porto Alegre,
Sindihospa, Simers, e com a participação especial do
representante do Hospital Albert Einstein. Acompanhe a seguir a
opinião de cada um dos membros da mesa de discussão sobre
sustentabilidade na saúde.

Entidades médicas e hospitalares discutem
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Dr. Newton Barros,
presidente da Amrigs

Dr. Claudio Seferin,
presidente do Conselho
de Líderes do Sindihospa

A sustentabilidade na saúde
depende de várias ações. Os
médicos estão fazendo a sua
parte que não é uma defesa
intransigente dos seus
interesses, mas uma
contribuição para a melhoria no
contexto geral.

Três ações são as principais
e foram desenvolvidas pela

Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de
Medicina:

1. As diretrizes médicas: trata-se de uma colaboração da
maior importância diante das discussões sobre as alternativas
terapêuticas na prática médica, com implicações éticas e nos
custos da saúde. São mais de 180 diretrizes disponíveis, algumas
em revisão, e mais 150 a serem liberadas nos próximos meses.
Com isto, os médicos, através das suas entidades
representativas, estão colaborando com as discussões a respeito
do custo/efetividade dos procedimentos.

2. A implantação da CBHPM tem sido outra valiosa
contribuição das entidades médicas ao sistema de saúde público
e privado, disponibilizando um critério único para a valorização
do trabalho médico. O grande número de tabelas de
procedimentos existente só causa confusão e não deixa claro o
que está acontecendo com os procedimentos e isto tem
implicações para os médicos, financiadores da saúde e hospitais.

3. O Certificado de Atualização Profissional, controlado pela

AMB obedecendo uma resolução do CFM, foi também uma
contribuição importante para a qualificação dos médicos com
repercussões na assistência. Antes disto um médico que se
especializasse com 24 anos de idade, por exemplo, sem nunca
mais ter aberto um livro, continuaria especialista aos 65 anos.
Com esta resolução, há necessidade de comprovar uma
pontuação a cada cinco anos e renovar o título de especialista.

A sustentabilidade na área
de saúde foi tema muito
debatido neste Congresso
Internacional da Qualidade.

As entidades hospitalares e
médicas, ao organizarem em
conjunto o Seminário temático
Saúde, demonstraram
inequívoca disposição de

enfrentarem conjuntamente os imensos desafios da
sustentabilidade da saúde para os próximos anos.

O pensamento convergente em relação aos vários debates
demonstrou a viabilidade da integração de forças das entidades
médico-hospitalares, condição desejada por todos os do
segmento da saúde.

Além disso, a grande e interessada participação da platéia
composta de dirigentes e outros integrantes de serviços de
saúde, comprovou a liderança de nossas entidades de classe, por
seus conceitos e modelos preconizados e por suas iniciativas.

players

Dr. Jorge Robinson (2° da dir.) representante da Unimed RS no evento,
não foi encontrado pela reportagem até o fechamento da edição,
pois estava no exterior.

PG
Q

P
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a Sustentabilidade na Saúde
Dr. Sami El Jundi,

conselheiro do Simers
Dr. Amir Selaimen,

diretor de relações com
o mercado da Unimed
Porto Alegre

Minha abordagem sobre o
tema versou sobre a
sustentabilidade da saúde
pública, apontando a
necessidade de se atacar
adequadamente os problemas
do SUS em duas frentes. A
primeira seria o financiamento
do sistema, para o qual não

foram criadas fontes de recursos. Para se ter uma idéia, a
assistência médica antes era custeada com 30% do
financiamento da seguridade social. Se estes valores fossem
mantidos, somente a esfera federal estaria aplicando hoje cerca
de R$ 120 bi, somados aos cerca de R$ 45 bi investidos
atualmente por estados e municípios. Com a regulamentação da
Emenda Constitucional 29 e da Contribuição Social para a Saúde
(CSS) devemos atingir não mais de R$ 90 bilhões em 2008!

O segundo ponto refere-se aos recursos humanos, que não
receberam uma política adequada. Hoje, enfrentamos um
aumento do número de escolas de Medicina, formando um
contingente enorme de profissionais de qualidade duvidosa, com
o único objetivo de "baratear" a oferta de mão-de-obra médica.

Segundo o diretor de
relações com o mercado da
Unimed Porto Alegre, Dr. Amir
Salimen, o grande dilema que
vive hoje a cooperativa em
relação à sustentabilidade é
exatamente uma evolução dos

objetivos iniciais da empresa, que é ganhar o mercado de
trabalho para o cooperado e atender o cliente. O grande desafio
da Unimed é uma transformação de um cooperativismo nato,
que foi feito para gerir ou criar trabalho médico, para que ela
possa ser efetivamente uma gestora, ter um desenvolvimento
dos planos de saúde.

O grande segredo da sustentabilidade da Unimed é a evolução
do seu sistema adequando-se ao mercado. Hoje o sistema
Unimed tem que evoluir da frase "Medicina baseada em
evidências" para "Mercado de saúde baseado em evidência". O que
é evidência? Qualidade! Que nada mais é que boas práticas, preço
adequado e também ir ao encontro das necessidades do cliente.

O presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein, Reynaldo Brandt,
foi um dos palestrantes principais do Congresso. De acordo com ele, atualmente existe uma
despersonalização do atendimento médico. "O profissional procura fazer o atendimento do
paciente o mais rápido possível, causando uma crise na relação médico-paciente", ressalta.

Segundo Brandt, o Sistema de Saúde na Europa é visto como um direito, nos Estados
Unidos como um negócio, e no Brasil é um sistema híbrido.

No Brasil existem sete mil hospitais, 500 mil leitos e 300 mil médicos.
"O número de médicos é suficiente para atender a população do Brasil, mas sua

distribuição é muito irregular, pois a maioria dos profissionais está concentrada nas regiões Sul e
Sudeste", destaca.

Com relação à economia, para um país ser considerado com bom ou ótimo padrão na
área da saúde, é preciso que haja o investimento de 8% a 10% do PIB. "Existem exceções, e
é o caso dos Estados Unidos. O importante não é quanto se gasta, mas como se gasta",
explica.

A saúde no Brasil é um sistema híbrido
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m edital para eleições, a Amrigs convocou seus
associados para participarem do próximo pleito
que elegerá a diretoria, novos membros do
Conselho de Representantes e Delegados da

Amrigs junto à Associação Médica Brasileira, para a
gestão 2008/2011.

A votação será no dia 28 de agosto, concomitantemente
com a eleição da Diretoria da AMB. Os locais para a votação
serão divulgados no site da Associação. Outras informações
podem ser obtidas através do telefone (51) 3014-2006 ou

escrevendo mensagem para o e-mail conselho@amrigs.org.br.
A única concorrente inscrita para as eleições foi a chapa

Participação, composta por membros da atual diretoria e
também por outros médicos convidados. Os membros da
chapa única, portanto, são os Drs. Dirceu Rodrigues, Antonio
Carlos Weston, Alfredo Cantalice Neto, Renato Lajús Breda,
Jorge Utaliz, Bernardo Aguiar, Jorge Teles, Jair Escobar e Marcelo
Scarpelini Silveira.

Leia a seguir a plataforma de gestão apresentada pelo
candidato à Presidente da Amrigs, Dr. Dirceu Rodrigues.

Eleições

Tudo pronto para eleições na Amrigs

E

“O seguimento do Mapa Estratégico, desenhado para

o período 2007-2010, é um compromisso da chapa

Participação, a qual é composta por cinco membros

da atual diretoria. Ela tem, portanto, a sua

construção embasada naquele contexto e se propõe a

observar a continuação dos projetos anteriormente

definidos, agora então por intermédio de uma

metodologia de crescimento participativo com mais

quatro colegas atualmente agregados.”

>

>

>

>

>

Preservação dos quatro entes do Sistema, como pilares da estrutura: a Amrigs como associação representativa, o Instituto
Vida Solidária, a UniAmrigs e o Centro Científico e Cultural.

Enfoque nos três objetivos: Gestão Modernizada, Regionalização e Sustentabilidade Econômico-Financeira, através da
implementação de ações participativas nestes processos e de uma visão dirigida aos projetos em desenvolvimento.

Concretização dos instrumentos do projeto, pelo incentivo ao seu desenvolvimento, por intermédio das Ações e Eventos
Inovadores, de um Marketing Eficiente, das Ações da UniAmrigs e dos Programas de Responsabilidade Social.

Definição das medidas com alcance nos benefícios do projeto, dentro dos prazos estabelecidos e que são a Relevância do
Sistema, a Conveniência do Associativismo à Amrigs, o Destaque do Profissional Médico Gaúcho e a Projeção do Sistema.

Alcance como resultado deste projeto, até 2010, da qualificação do Sistema Amrigs como sendo um Centro de Excelência
na difusão da ciência e da arte da Medicina no Rio Grande do Sul.

Etapas do desenvolvimento

Dr. Dirceu Rodrigues lidera a chapa Participação
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– Pleito será no dia 28 de agosto
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Propostas para a nova gestão
1. Estabelecimento de padrões de atendimento

dos associados de Porto Alegre e das demais
cidades do Estado segundo as suas diferentes
necessidades.

2. Criação de um sistema de amparo ao médico
idoso, socialmente necessitado.

3. Inserção do Conselho de Representantes na
gestão financeira.

4. Gestão profissional do Teatro da Amrigs.
5. Manutenção do plano de cargos e salários

com promoção pelo desempenho dos
colaboradores.

6. Manutenção do processo de certificação pela
qualidade.

7. Aceleração dos processos de regionalização,
agregando a eles, os Programas de Educação
Continuada.

8. Estabelecimento do projeto de construção do
Centro Científico e Cultural.

9. Aceleração de um projeto de captação de
patrocínios e parcerias.

10. Definição de interlocutores com o Cremers, o
Simers e com a AMB.

11. Estabelecimento de meios de obtenção de
uma maior presença dos entes da Amrigs, nos
meios de comunicação local e estadual.

12. Busca de uma maior difusão científica diante
dos públicos médico e comunitário.

13. Utilização de todos os meios disponíveis de
qualificação médica, através da UniAmrigs,
com o uso da EAD como meio de acesso às
diferentes localidades.

14. Implantação de projetos de reconhecimento
da sua responsabilidade social nas áreas de
saúde, educação e cultura.

15. Estabelecimento do projeto de certificação de
produtos e serviços, através do "selo Amrigs".

16. Ampliação das atividades do Departamento
Universitário e do Departamento de
Residentes com ênfase na captação e
retenção desses associados, vistos como
lideranças em desenvolvimento.

17. Intensificação das medidas necessárias para
que o Exame Amrigs se mantenha como
padrão de seleção e aperfeiçoamento médico.

18. Estruturação de medidas necessárias para que
a área Comercial e a Central de Serviços ao
Associado desenvolvam projetos de captação
e retenção dos associados.

19. Aceleração do projeto "Destaque do
profissional médico gaúcho".

20. Definição de propostas de participação em
ações beneficentes através da "Confraria
Solidária".

21. Obtenção das certificações definitivas como
entidade de Utilidade Pública.

22. Manutenção e ampliação dos projetos já
existentes, Médicos Atores, Médicos e
Música, Fumo Zero, Ações Relacionadas ao
Álcool, Grupo Vocal, Cantores Líricos, Coluna
Viva Melhor, Preservação da História do
Associativismo Médico e Confraria GRE-NAL.

23. Estudo para implantação de um sistema de
pagamento das contribuições associativas,

adaptado ao tempo de presença na Amrigs.
24. Profissionalização do Jornal da Amrigs.
25. Criação do espaço Centro de Estudos da

Amrigs.
26. Apoio às iniciativas de associados que

concorram a cargos eletivos.
27 Estabelecimento de contatos com entidades

estrangeiras de associativismo e de educação
médica, estimulando o intercâmbio de
experiências, atividades e até pessoas.

28. Revisão dos meios de interação com o
associado, garantindo uma permanente
atualização de dados cadastrais.

29. Buscar junto à sociedade, os espaços que
legitimem a Amrigs como portadora de
pareceres médicos éticos e esclarecedores,
que mereçam a credibilidade para divulgação
na comunidade.

30. Oferta de pontuação junto à CNA (Comissão
Nacional de Acreditação), com vistas à
obtenção do certificado de atualização, dos
cursos da UniAmrigs.

31. As Sociedades de Especialidades também
terão oportunidade para oferecer ampla
divulgação da sua atuação e dos seus
especialistas junto à comunidade.

32. A UniAmrigs promoverá cursos de
especialização e de pós-graduação a serem
realizados em parceria com Universidades
gaúchas.

>

>

>

>

>

>

>

A Amrigs sente-se e as iniciativas da Associação Médica Brasileira.

Como entidade médica regional, a Amrigs busca com todas as Sociedades Médicas do RS
e Sociedades de Especialidades, com sede no RS.

Com a pelo governo da União.

Com a qualificação médica através de medidas .

Com o estabelecimento de um .

Com movimentos associativos que busquem a .

Com o como forma de oferta de trabalho digno aos médicos.

comprometida com os princípios federativos

maior aproximação associativa

aprovação do Ato Médico

contra a proliferação de escolas de Medicina

Plano de Carreira para os médicos

valorização do SUS

apoio ao cooperativismo

Comprometimentos

Dr. Dirceu Rodrigues



Para o desenvolvimento e a
implementação das estratégias ora
apresentadas, com a agilidade e a
precisão que merecem ter, torna-se
necessário conciliar o sucesso da atual
gestão com o que está sendo proposto
para o futuro. Para isto, está sendo
definida uma atuação através de
ferramentas de pesquisa mercadológica,
dedicando-se uma especial atenção nessa
área, como medida de estratégia
competitiva.

Na criação de valor como um dos
propósitos morais dos negócios, os
médicos e a comunidade terão na
Amrigs e no Instituto Vida Solidária, um
referencial de efetiva
atuação na construção de
um modelo
organizacional totalmente
comprometido com as
questões da vida
humana.

Com a mudança da
Legislação das Políticas
Públicas Sociais e com a
sua "terceirização" ao
Terceiro Setor, todos
recursos públicos - sejam
os da saúde, da
educação, da cultura e da
assistência social - passam
pelos Conselhos de
Direito. Dessa forma,
o Sistema Amrigs
também estará
representado nesses
espaços, não somente
para afirmar o seu
posicionamento em

nome da classe médica, mas
especialmente para fortalecer a sua
imagem e sua identidade, alicerçada em
57 anos de vida representativa.

A UniAmrigs – como outro ente sob
o qual a estratégia corporativa se apóia –
consolidada através da sua metodologia
de trabalho, estará indo além da
demanda existente, em uma busca de
novos mercados a serem implantados
pelos diferenciais que a sua estrutura
científica proporciona e pelos
investimentos a serem proporcionados.

A credibilidade de uma marca e o seu
sucesso se mantêm através da sua
postura e da atitude com que todas as

suas ações se apresentam e se
relacionam. Para fortalecer a trajetória
institucional da Amrigs, deverão existir
dois principais compromissos: com a
Gestão de Processos e com a Gestão de
Pessoas. Como o Sistema Amrigs é
amplo e complexo, para atender a esta
proposta, estará sendo utilizado o canal
da comunicação, que é o que pode
viabilizar e garantir tanto ao público
externo quanto ao interno, um amplo
conhecimento das suas linhas de conduta
e do seu posicionamento político e
técnico, demonstrando assim o respeito
e o comprometimento público, através
da necessária transparência.

Eleições
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Estratégias para implementar
nossas propostas

DELEGADOS DA AMRIGS
JUNTO À AMB

CONSELHO DE
REPRESENTANTES DA
AMRIGS

Anna Maria Costa Aguiar

Arthur da Motta Lima Netto

Cláudio Schmitt

Helena Wenher

João Luiz Cavalieri Machado

Juarez Monteiro Molinari

Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

Nelson Antonio Tombini

Rosemarie Lopes Gomes

Rudimar Porto

Stela Maris Scopel Piccoli

Armindo Pydd

Cláudio Schmitt

Eloi Alonso Seixas Rorato

Ênio Paulo Pereira de Araújo

Fernando Egídio Batista Oliveira

José Paulo Rotunno Corrêa

Marília Raimundo Thomé da Cruz

Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

Renato Menezes de Bôer

Rosemarie Lopes Gomes

Rudimar Porto

Stela Maris Scopel Piccoli

Homeopatia e Medicina do Tráfego
Gravataí/RS

Psiquiatria e Medicina do Trabalho
Caxias do Sul/RS

Medicina do Trabalho
Porto Alegre/RS

Endocrinologia e Medicina Interna
Canoas/RS

Medicina do Trabalho
Porto Alegre/RS

Medicina de Tráfego, Medicina do
Trabalho e Ginecologia e Obstetrícia
Rio Grande/RS

Medicina de Tráfego e Cirurgia Geral
Passo Fundo/RS

Medicina Traumato-Ortopedia,
Medicina do Trabalho e Perícia Médica
Porto Alegre/RS

Neurologia e Medicina do Trabalho
Porto Alegre/RS

Pediatria
Caxias do Sul/RS

Dermatologia
Passo Fundo/RS

Ortopedia e Traumatologia
Ijuí/RS

Medicina do Trabalho
Porto Alegre/RS

Cirurgia Geral e Acupuntura
Santo Ângelo/RS

Cirurgia Pediátrica
Pelotas/RS

Psiquiatria Clínica e Psicoterapia de
Orientação Analítica
São Leopoldo/RS

Clínica Médica
Santa Vitória do Palmar/RS

Ginecologia e Obstetrícia
Ijuí/RS

Medicina de Tráfego e Cirurgia Geral
Passo Fundo/RS

Neurologia e Neurocirurgia
Pelotas/RS

Neurologia e Medicina do Trabalho
Porto Alegre/RS

Pediatria
Caxias do Sul/RS

Dermatologia
Passo Fundo/RS

(vote em apenas um candidato para
delegado – voto vinculado à chapa da
diretoria da Amrigs)

(vote em até três candidatos)
Imagens, currículos e locais das urnas
estão disponibilizados no site da Amrigs
www.amrigs.org.br

LISTA DE CANDIDATOS A DELEGADOS DA AMB E CONSELHEIROS DA AMRIGS



Assembléia dia 12 de julho
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Conselho de Representantes

Assembléias debatem Regimentos Internos
Como conseqüência natural de uma adequação do

estatuto da Amrigs, o Regimento Interno do Conselho de
Representantes foi alterado em
Assembléia Extraordinária, dia 12 de
julho. Também está prevista a criação
do Regimento Interno da Amrigs, com
votação no dia 16 de agosto.

No Regimento Interno do
Conselho de Representantes foram
debatidas sete propostas de alterações
regimentais, entre as quais estão
apontadas regras gramaticais, adequação
do texto referente a periodicidade de
reuniões do conselho (uma vez por mês, com exceção de
janeiro e fevereiro) e o número indeterminado de votos dos
sócios nas eleições para conselheiros.

Segundo o presidente do Conselho de Representantes, Dr.
Túlio Wenzel, o CR precisava adequar o seu regimento interno.

“Desta forma, formalizamos a maneira que o
conselho atua, melhorando a sua
funcionalidade”, explica. “Esta adequação do
regimento é conseqüência natural da reforma
do estatuto da Amrigs, com base na que
ocorreu ano passado”, comenta o relator e
conselheiro Anis Hauad.

De acordo com a Assessora Jurídica da
Amrigs, Samanta Cardoso Bertei, o
Regimento tem como função principal definir
a forma de operacionalização do estatuto. “É

nele que as questões administrativas são delimitadas. O
regimento interno está subordinado ao estatuto que deve ser a
sua base (e não pode colidir com as normas deste)”, afirma.
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Amrigs, através de sua assessoria jurídica,
conseguiu que o Judiciário acolhesse a
possibilidade de uma ação de contra-ataque em
um processo no qual um associado estava sendo
acusado de suposto erro médico. Esta é uma

ação inédita do Judiciário que abre a possibilidade de o então
acusado pleitear, no mesmo processo, uma indenização por
danos à sua imagem e perdas financeiras. "Estamos diante de
uma decisão inédita que modifica tudo o que se fazia até então",
avalia Dr. Newton Barros, presidente da Amrigs.

O dirigente prevê que a partir deste resultado, os pacientes
que antes procuravam um advogado para abrir ação contra o

médico por qualquer problema – e muitas vezes para tirar
algum proveito financeiro –, pois nada tinham a perder,
agora passarão a atuar com mais cautela e ponderação.
"Agora os autores destes processos vão preocupar-se em
somente acionar algum médico quando tiverem certeza
absoluta de que algo errado aconteceu com o seu
tratamento, o que eventualmente caracterizaria um erro do
médico, sob pena de sofrerem penalidades nestas ações de
contra-ataque", afirma.

O termo jurídico para esta ação dentro do mesmo processo
chama-se Reconvenção, e este caso abre um novo capítulo na
defesa do profissional da Medicina.

Especial

Decisão inédita da Justiça abre caminho

A

Como era até então
>
>
>

>

Maioria das acusações contra médicos em processos sobre o 'suposto' erro médico é infundada.
Em cerca de 90% dos casos não há erro médico, segundo a Justiça.
O médico perdia sempre: mesmo sem a comprovação do erro médico, o profissional saía lesado moralmente e arcava
com as custas de defesa no processo (a defesa é gratuita para os associados da Amrigs).
Até então, em preferindo processar seu acusador por perdas e danos, teria que iniciar outro processo por perdas e danos,
o que levaria mais tempo, além de outros custos processuais.

Como ficou agora
>
>
>

Se provada a inocência do médico, o advogado pode solicitar a reconvenção (contra-ataque) no próprio processo.
A decisão é imediata, ou seja, não é preciso abrir outro processo por perdas e danos etc.
O médico pode ter recuperado, em parte, uma indenização por danos morais e financeiros.
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Especial

para defesa em suposto erro médico

São muitas as ações em que o espírito aventureiro de
pacientes se volta a pretensões econômicas indevidas contra seus
médicos, através de ações temerárias, nas quais, mesmo sem
qualquer fundamento, oprimem a este último com as sofridas
agruras de um processo.

Transtornos de toda ordem começam a perturbar a paz e a
tranqüilidade do profissional da Medicina, cujos reflexos se
estabelecem mesmo em sua vida privada, trazendo-lhe
dissabores.

Este quadro, para o médico, deve ser afastado o mais rápido
possível, e é esta a razão pela qual não pensa em ver reparados
estes prejuízos materiais que teve (ou tem) com o processo
judicial e o dano moral sofrido pela ação sem fundamento. O
quadro, infelizmente, é este, na maioria dos casos, o médico
deseja desvencilhar-se do problema a todo e qualquer custo, sem
pensar o quanto sofreu (ou sofre) com a ação maldosa e
temerariamente posta em juízo contra ele.

Pois bem, há mais de dez anos venho trabalhando na tese do
chamado 'contra-ataque' do médico na mesma ação contra o seu
paciente (matéria já divulgada em exemplares outros deste
periódico). Até então, sem muito sucesso, uma vez que o Tribunal
de Justiça do Estado não a acolhia.

De tanto tentar e fazer demonstrar a razão desta tese,
portanto, recentemente o mesmo Tribunal de Justiça, por uma de
suas Câmaras Cíveis, a acolheu, permitindo que o médico, na
mesma ação, postule a reparação dos prejuízos por ele sofridos,
sejam materiais (custas, honorários advocatícios, honorários de
perito e assistente técnico, deslocamentos e todas as despesas
havidas), sejam morais (pelo abalo em sua credibilidade, pelos
transtornos e sofrimento que a ação sem fundamento lhe
causou).

Tecnicamente, este 'contra-ataque' denomina-se "reconvenção",

que nada mais é do que uma ação do
réu contra o autor no mesmo processo,
abrindo uma outra frente de discussão.

Reservo-me, aqui, por motivos
éticos, o direito de não divulgar partes
ou número do processo que tramita no Poder Judiciário, mas o
caso concreto trata de ação ordinária de uma paciente promovida
contra um médico, buscando a reparação de danos materiais e
morais em razão de cirurgia em uma unha de um dos pés
encravada.

Ainda em primeiro grau, o juiz não acolhera a reconvenção,
forçando-nos ao ingresso de recurso, denominado agravo de
instrumento.

O voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes
da Câmara, traduzindo uma unanimidade neste pensamento, o
que foi verdadeira vitória para a Classe Médica, que agora poderá
dispor da reconvenção como instrumento de inibição contra
'vontades' gananciosas de pacientes inescrupulosos, que
enxergam no médico a salvação de suas misérias.

Assim, se faz necessário repensar as estratégias de postura do
médico quando em ações judiciais contra ele aforadas, para não
apenas defender-se (como é usual), mas agir de forma a ver-se
reparado de tantos incômodos e dissabores sentidos moral e
financeiramente, na mesma demanda judicial, principalmente,
fazendo com que o paciente arque por sua temerária atitude em
ações que, sabe-se, não passam de mera 'aventura processual'.
Trata, a reconvenção, de ferramenta inibitória, pois uma vez utilizada,
fará com que o paciente pense mais vezes antes de agir contra o seu
médico com ação judicial sabidamente de resultados lotéricos.

Luís Gustavo Andrade Madeira
Assessor Jurídico Amrigs

Andrade Madeira Advogados Associados S/C

O 'contra-ataque' nas ações
judiciais paciente versus médico



Representantes de entidades médico-hospitalares estiveram no IPE, dia 10 de julho, firmando acordo

Defesa Profissional

Grupo de Trabalho Paritário
e IPE chegam a um acordo

Um acordo verbal selou o final das
negociações entre IPE Saúde e
prestadores de serviços (entidades
médico-hospitalares), dia 10 de julho,
para reajuste da tabela de remuneração
de credenciados do IPE em mais R$ 6
milhões mensais (agora são R$ 52
milhões). Este foi o final de uma série de
reuniões do Grupo de Trabalho Paritário,
no qual a Amrigs e outras entidades
engajaram-se para desenvolver um
trabalho de recuperação do Instituto. O
Grupo ainda aguarda a publicação da
decisão no Diário Oficial do Estado.

Segundo o Diretor de Assistência e
Previdência da Amrigs, Dr. Alfredo Floro
Cantalice Neto, representante da
entidade no grupo, apesar de assinada
uma proposta, os valores não
representam o que a Amrigs e as demais
entidades buscavam. "Mesmo assim o
acordo representa um avanço, pois houve
flexibilidade dos dois lados", comenta.

O grupo continuará assessorando o
IPE em uma série de projetos que irão
repercutir em um melhor controle de
contas com vários indicadores
hospitalares. Será revisto o PAMES e
adoção da nomenclatura da Classificação
Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos (CBHPM). "São
as principais lutas da Amrigs em 2008: a
implantação da CBHPM e a
transformação do médico de pessoa
física para jurídica, representando menos
gastos para a categoria", explica o Dr.
Cantalice.

Por sugestão da Amrigs, o IPE deve

adotar o relacionamento com o médico
representado na forma de pessoa
jurídica. Deste modo, o médico terá
uma redução tributária, com seu IR
ficando na média de 15%, e o IPE estará
isento da contribuição ao INSS, tendo
mais recursos para custear os reajustes

de honorários e procedimentos.
Atualmente, essa relação é feita

através de pessoa física (médicos
autônomos), deixando ao médico uma
carga tributária na faixa de 27,5% de IR
e ao IPE o custo de 20% sobre o
faturamento para o INSS.
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Diversas reuniões foram realizadas entre os voluntários do
Centro Comunitário Vida Solidária para elaboração dos planos
de trabalho dos projetos-piloto. Os projetos de oficinas sócio-
educativas começaram em agosto, na Amrigs.

O Centro Comunitário será construído na Vila São Pedro,
em um terreno cedido pelo Governo do Estado. A previsão
de conclusão das obras é de um período de seis meses.

Durante a construção, atuaremos em diversas ações que
serão projetos-piloto para os futuros trabalhos do grupo”,
explica a psiquiatra Marília Gehlen, Diretora de Relações Sociais
e Assuntos Comunitários do Instituto Vida Solidária. Segundo ela,

o corpo de voluntários está pronto para trabalhar. “Neste
primeiro momento as atividades serão desenvolvidas no
“Anexo” da Amrigs. Temos os voluntários, uma comunidade que
necessita de nossa atenção e local disponível. Então, podemos
iniciar imediatamente”, comenta.

A psiquiatra acrescenta que as ações no Centro
Comunitário serão mais complexas, envolvendo um número
maior de pessoas da comunidade. “Nosso treinamento nestes
meses iniciais nos deixará aptos para atuar no Centro.
Poderemos obter uma avaliação prévia dos projetos,
promovendo mudanças em tempo hábil”, frisa.

“

Instituto Vida Solidária

Voluntários do Centro Comunitário
Vida Solidária iniciam oficinas

“Nada é melhor que poder ensinar, um sorriso abrir, um abraço levar, a

esperança você pode plantar, o amor foi feito para você usar”. Essa frase faz parte do
vídeo institucional gravado pelo Instituto Vida Solidária em janeiro deste ano. Com a
participação de mais de 50 crianças da comunidade Vila São Pedro, a idéia é mobilizar
as pessoas para o espírito de solidariedade, despertando a vontade de ajudar o
próximo.

No dia 6 de julho, as crianças foram convidadas a assistir a gravação, junto com
seus pais, no Auditório da Amrigs. O vídeo é mostrado ainda para o público que vai ao
Teatro da Amrigs nas próximas sessões e em outras ações do Instituto Vida Solidária.

O vídeo foi produzido gratuitamente pela Contemporânea Produções, através do
diretor Paulo Leônidas, que ofereceu o trabalho ao Instituto Vida Solidária.

Vídeo institucional é apresentado para crianças

O hall de entrada da sede da Amrigs receberá, em setembro, uma exposição sobre a Pesquisa da História do Associativismo Médico no RS, e em
especial a trajetória da Amrigs, bem como o trabalho técnico desenvolvido junto aos acervos de memória institucional. O objetivo da mostra é
esclarecer, sensibilizar e informar.

Os 57 anos da Amrigs estarão representados numa abordagem cronológica, em painéis com imagens e textos digitalizados.
Essa apresentação pretende atender aos diversos públicos que freqüentam e visitam a sede da Associação e que, na sua maioria, desconhecem a

memória desta Instituição. São médicos sócios e não sócios, visitantes, público de eventos, escolares etc.
A exposição terá nexo expositivo composto por cinco módulos de textos e imagens digitalizadas do acervo do Centro de Memória, com os

assuntos: dos antecedentes do associativismo, aspectos da fundação da Amrigs, trajetória associativista e seu envolvimento social, político, econômico e
cultural até o século XXI.

Receitando Cultura abre mostra sobre associativismo

15Julho/Agosto 2008



No Dia Nacional de Combate às Drogas, 26 de junho, o
Programa de Ações Relacionadas ao Álcool (PARA), do Instituto
Vida Solidária, organizou um encontro de profissionais e
instituições que atuam com medidas preventivas, educativas e

restritivas ao uso do álcool. A iniciativa foi bem aceita pelos
participantes, que decidiram tornar as reuniões periódicas
sempre nas últimas quintas-feiras do mês, das 19h30min às
21h30min.

O objetivo é que se possa identificar, através das várias
visões e práticas vivenciadas, o foco de atuação para o PARA,
pois dessa forma estaremos fortalecendo a Rede de Trabalho e
não investindo recursos em ações ineficazes”, comenta a
assistente social Simone Romanenco, gerente executiva do
Instituto Vida Solidária.

De acordo com o coordenador do PARA, psiquiatra Carlos
Salgado, o foco dos encontros é a identificação de possíveis
ações através de uma discussão aberta entre os grupos
representados. “A nossa idéia é trabalharmos com os jovens na
prevenção ao consumo do álcool”, explica.

Informações tel. (51) 3014-2017.

“

Instituto Vida Solidária

PARA reúne instituições em
Dia de Combate às Drogas

O Projeto Fumo Zero, através do coordenador, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, participou de reunião da Comissão de Combate ao Tabagismo, no
dia 10 de julho, na AMB, em São Paulo. Na pauta de discussões: CBHPM, curso de capacitação para tratamento do tabagismo, congressos brasileiros
sobre tabagismo, programação do Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto), fórum de sensibilização dos diretores das escolas médicas ao
tema tabagismo e sua inclusão curricular. Segundo o Dr. Luiz Carlos, o Projeto Fumo Zero está atuando junto à AMB na elaboração de diretrizes.

Projeto Fumo Zero na Comissão
de Combate ao Tabagismo da AMB
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Em mais uma iniciativa inédita do Instituto Vida Solidária,
através do Projeto Fumo Zero, está sendo criada a Semana
Nacional de Combate ao Fumo, de 25 a 29 de agosto, alusiva
ao Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, 29 de agosto.
Entre as atividades, estarão
acontecendo , fórum, dinâmica
de sensibilização; além de
participação em eventos, de
programa de televisão e na Tribuna
Popular da Câmara de Vereadores
de Porto Alegre (confira
programação no quadro abaixo).

De acordo com o coordenador do Projeto Fumo Zero,
Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, o momento é de intensificar
uma série de ações que já estão iniciadas. “Iremos ampliar a

atuação do Projeto Fumo Zero também para que a Lei
Municipal nº 555/06 seja realmente implantada”, explica.
Segundo ele, o foco de trabalho para 2008 é a prevenção e o
jovem. “A intenção é que criemos ações preventivas fazendo

parcerias com quem trabalha com
jovens. É o caso do II Fórum
Multiprofissional para a Promoção de
Ambientes Livres do Fumo, para o
qual traremos diversos professores,
através de parceria com a Secretaria
Municipal de Educação de Porto
Alegre (SMED)”, ressalta. O

coordenador faz ainda um pedido: “O Projeto Fumo Zero
precisa que a imprensa dê uma maior visibilidade à Semana
para que a comunidade seja informada sobre a ação”.

blitz

Instituto Vida Solidária

Projeto Fumo Zero lança Semana
Nacional de Combate ao Fumo

Ministério Público convoca
Projeto Fumo Zero

Para o dia 11 de agosto, o Projeto Fumo Zero participa de
reunião com o Ministério Público. A idéia é debater sobre o Inquérito
Civil 83/ 2009, que objetiva investigar o uso de produtos fumígenos
em bares, restaurantes e outros locais públicos de Porto Alegre.

Parceria proporciona materiais
Para as ações de 2008, o Instituto Vida Solidária está contando

com a parceria da Glaxo, com patrocínio de material educativo,
camisetas da grife Xico Gonçalves (estão sendo vendidas ao valor de
R$ 10,00 cada), estandes em datas alusivas ao tabaco, lanches,
banners e materiais de apoio à realização do II Fórum
Multiprofissional para a Promoção de Ambientes Livres do Fumo.
Informações tel. (51) 3014-2017.

Semana Nacional de Combate ao Fumo
25 de agosto Dinâmica de sensibilização para a promoção de ambientes livres da fumaça de tabaco junto

à Secretaria Municipal de Educação;
26 de agosto O coordenador do Projeto Fumo Zero, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, estará participando

do Programa da UNITV da PUCRS, sobre a o Dia Nacional de combate ao Fumo;
27 de Agosto Atividade interna para colaboradores da Amrigs e Instituto Vida Solidária;
28 de Agosto Projeto Fumo Zero estará na Tribuna Popular da Câmara de Vereadores;
29 de Agosto No Dia Nacional de Combate ao Fumo acontece o II Fórum Multiprofissional

para a Promoção de Ambientes Livres do Fumo;

* O Projeto Fumo Zero realizará algumas blitz em estabelecimentos comerciais (datas e locais serão divulgados no site da Amrigs – www.amrigs.org.br).
* Esta ação acontece em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (SMIC), e da Câmara
de Vereadores.
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Sede da Amrigs

DU organiza cursos
em Passo Fundo

Com o apoio da Amrigs, através de seu Departamento Universitário, o grupo
de médicos do Centro de Terapia Intensiva do Hospital São Vicente de Paulo
realiza a III Jornada de Terapia Intensiva do HSVP, nos dias 22 e 23 de agosto, no Auditório
Biomédico da Universidade de Passo Fundo. Informações tel. (54) 3311.1940,
com Jane.

Já o mini-curso sobre "Interpretação de Métodos Diagnósticos" é realizado em
três módulos. O primeiro foi nos dias 31 de julho e 1° de agosto, o segundo será nos
dias 7 e 8 de agosto, e o último nos dias 14 e 15 de agosto. As aulas terão apoio da
Faculdade de Medicina da UPF, Clínica Kozma, Instituto de Patologia, e o Diretório
Acadêmico da Medicina. Informações tel. (54) 3045-2697.

No final do mês de julho, iniciaram as obras para o
calçamento do estacionamento da Amrigs. A estrutura será feita
em diversas etapas com blocos de concreto intertravados.
Neste primeiro momento, serão calçados mil metros quadrados
na área localizada ao lado do prédio das Sociedades. A previsão
de término desta etapa é de 45 dias.

A segunda parte do estacionamento calçado será construída
em outubro, e mais duas etapas serão efetivadas em 2009. Segundo
o setor administrativo da Amrigs, o estacionamento estará calçado
totalmente em dois anos. No entanto, como a obra é feita em
módulos, os associados e o público em geral poderão continuar a
usar as vagas normalmente.

Estacionamento da Amrigs
receberá calçamento

Amrigs sedia primeiro
debate entre candidatos

O Teatro da Amrigs recebeu o primeiro debate

dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, realizado no

dia 6 de julho. O debate foi promovido pela TVCOM e

pela Rádio Gaúcha e foi transmitido ao vivo pelos dois

veículos de comunicação. Estiveram presentes os

candidatos Manuela Dávila (PC do B); Luciana Genro

(PSOL); Paulo Rogowski (PHS); Onyx Lorenzoni, (DEM);

José Fogaça (PMDB); Maria do Rosário (PT) e Nelson

Marchezan (PSDB).

Primeira etapa deverá cobrir mil metros quadrados do estacionamento em setembro
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Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva
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UniAMRIGS

A UniAmrigs está completando dois
anos em 2008. Para melhor qualificação
da equipe de trabalho da Universidade
Corporativa da Amrigs, a entidade
médica está contratando um
supervisor. O profissional será
responsável pela gestão, negociação
com parceiros, supervisão e
elaboração de estratégias de criação
de novos cursos. O supervisor está
sendo selecionado e até o final de
agosto deverá iniciar os trabalhos na
UniAmrigs.

Segundo o coordenador da
UniAmrigs, Dr. Luiz Carlos Corrêa da
Silva, este é um cargo que não existia e
deve servir para ampliar as ações.
"Acionaremos alguns projetos e serão
implantados novos cursos e
oportunidades para os médicos",
ressalta.

De acordo com ele, será
intensificada a prática do Ensino à
Distância (pela Internet - em sistema de

webconferência). "A UniAmrigs está
começando a propiciar esse tipo de
comunicação para que os médicos de
todo Estado possam assistir aos
assuntos propostos pela entidade",

explica. "É um novo instrumento que o
médico não pode deixar de utilizar. Os
profissionais devem ficar atentos para
os próximos cursos e atividades da
UniAmrigs", comenta.

UniAmrigs: crescimento e qualificação

Semana do médico

Exame Amrigs 2008

A UniAmrigs está programando diversas atividades para o mês de
outubro. Em comemoração ao Dia do Médico, 18 de outubro,
acontecerão cursos, debate, Programas de Educação Continuada (PEC´s)
e a entrega do Destaque de Publicações Médicas Gaúchas. Prepare-se e
em breve confira a divulgação da programação no site da Amrigs –
www.amrigs.org.br.

Será no dia 9 de novembro a aplicação do Exame Amrigs 2008. As
inscrições abrem no dia 15 de setembro e seguem até o dia 13 de
outubro. No cronograma ainda estão previstos o dia 10 de novembro
para divulgação do gabarito preliminar e o dia 26 de novembro com a
divulgação dos resultados finais (classificatório). Confira a programação
completa no site da Amrigs.

Agende-se:
Agosto

Setembro

- 9 – Curso para secretárias – “Novas
competências e saberes profissionais para
secretárias” – Amrigs – Porto Alegre;

- 12 – PEC Emergências Médicas – Fluxo de
Atendimento para Adultos – Cirurgia Geral
Unimed Encosta da Serra – Taquara/ RS;

- 9 – PEC de Psiquiatria com o Dr. Cristiano
Brum – Seccional Encosta da Serra – Taquara/ RS;

- 13 – Curso para secretárias – “Atendimento
ao cliente como diferencial competitivo” – Amrigs
– Porto Alegre;



Sargs promove curso e aula virtual

XV Jornada Gaúcha de Medicina do
Trabalho

IX Congresso Sul-Brasileiro de Urologia

Congresso brasileiro e mundial de Epidemiologia

Curso de Clínica Médica e Medicina de
Urgência

The Best of Asco

Diabetes e Obesidade debatidos em evento

Agenda:
>

>

>

A Sociedade de Anestesiologia do RS (Sargs) realiza no dia 15 de
setembro o módulo 27 do Programa de Educação à Distância, com
a aula virtual “Monitorização Hemodinâmica Minimamente Invasiva
em Anestesiologia”, do Dr. João Henrique Silva. Nos dias 19 e 20 de
setembro acontece o curso de Monitorização Hemodinâmica em
Anestesiologia, no Centro de Eventos da Amrigs, em Porto Alegre.
Informações tel. (51) 3339-3581, site www.sargs.org.br.

De 11 a 13 de setembro, a Sociedade Gaúcha de Medicina do
Trabalho (Sogamt) organiza a XV Jornada Gaúcha de Medicina do
Trabalho, no Centro de Eventos da Amrigs, em Porto Alegre. No
dia 10 de setembro, a Sociedade promoverá um curso pré-
jornada. Informações tel. (51) 3339-2441, e-mail
sogamt@sogamt.org.br, site www.sogamt.org.br.

O IX Congresso Sul-Brasileiro de Urologia será realizado de
23 a 26 de agosto, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto
Alegre. De maneira inédita, congregará eventos tradicionais da
urologia gaúcha e nacional. Organizado pela Sociedade Brasileira de
Urologia – Seccional RS, já estão confirmados oito convidados
internacionais (EUA, Canadá, Alemanha, Espanha, Chile).
Informações tel. (51) 3322-6333 site www.urologia2008.com.br.

Epidemiologia na Construção da Saúde para Todos: Métodos para
um Mundo em Transformação”. Este é o tema do XVIII Congresso
Mundial de Epidemiologia e VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia,
de 20 a 24 de setembro, em Porto Alegre. Organizado pela Associação
Brasileira de pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) em parceria
com a Associação Internacional de Epidemiologia (IEA), a expectativa é
de que no EPI2008, em Porto Alegre, participem cinco mil brasileiros e
mais de mil epidemiologistas de todas as partes do mundo. Informações
tel. (51) 3028-3878, site www.epi2008.com.br.

O Programa Gaúcho de Atualização em Clínica Médica e

Medicina de Urgência – Módulo II acontece de 29 de agosto a
29 de novembro, no Centro de Eventos da Amrigs. O curso é
promovido pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica –
Regional RS e o objetivo é atualizar e reciclar os médicos
através de conteúdos das diversas especialidades médicas.
Inscrições e informações no site
www.ccmeventos.com.br/pga02.

Nos dias 22 e 23 de agosto acontece o The Best of American
Society of Clinical Oncology (Asco), no Hospital de Clínicas de
Porto Alegre. É uma oportunidade para que os médicos
oncologistas do Brasil e da América Latina se familiarizem com
trabalhos e resultados de pesquisas de novos tratamentos do
câncer. Informações tel. (51) 3028-3878.

O XIV Encontro Gaúcho de Diabetes e o VI Simpósio de
Obesidade do Mercosul serão realizados de 5 a 7 de setembro
no Centro de Eventos do Hotel Sheraton, em Porto Alegre. Os
eventos são promovidos pela Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia – Regional RS (Sbem-RS) e
Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com o apoio da
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (Abeso) e da
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Informações tel. (51)
3028-3878.

Acontecerá o VII Simpósio de Auditoria e Gestão em
Saúde, de 4 a 6 de setembro, promovido pela Sociedade dos
Médicos Auditores do RS (Somaergs). Informações tel. (51)
3388.4944, e-mail somaergs@gweventos.com.br.

O XX Congresso de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil
Central da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia (Febrasgo) será de 8 a 11 de outubro, em Campo
Grande/ MS.

O II Congresso de Ginecologia e Obstetrícia da Santa Casa
– UFCSPA será realizado nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2008,
no Vale dos Vinhedos. O programa encontra-se disponível para
consulta no site www.ccmeventos.com.br/gineco2008 .

“

Sociedades

20 Jornal Amrigs
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Associativismo

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador/BA está vivendo
um excelente exemplo no qual um representante do associativismo
assumiu a gestão governamental. Há 100 dias, o primeiro vice-
presidente da AMB, Dr. José Carlos Brito, vem desempenhando a
contento a gestão da saúde e tem obtido o apoio de toda a
sociedade nesta nova missão.

Ao se tornar Secretário de Saúde, Dr. Brito assumia um desafio
e sabia disso. “Fomos convocados para resolver profundos
problemas de saúde pública. Em ano de eleição, no qual outros
secretários fizeram uma gestão complicada, a saúde de Salvador
estava um verdadeiro apagão”, comenta.

Segundo ele, quando a atenção básica não está funcionando
bem, a saúde pública torna-se um caos. “Este é o grande pilar de
sustentação da saúde. Em trinta dias que assumimos, decretamos
situação de emergência, nos possibilitando contratar um contingente
de profissionais para suprir as vagas”, explica. Para ele, a grande
mudança de paradigma de Salvador é a informatização, que permite
uma assistência médica controlada e uma regulamentação adequada
dos serviços prestados.

Já com mais de três meses de gestão, o Secretário orgulha-se
de ter conseguido normalizar a situação. “Agora está muito melhor.
Conseguimos agilizar as ações na pasta da saúde e dotar o órgão de
infra-estrutura adequada para prestar um atendimento digno à
população da capital baiana”, reforça. De acordo com o Dr. Brito,
sua experiência no associativismo e na presidência da Associação
Bahiana de Medicina aplanou sua atuação. “O importante foi o
respeito que os médicos e a sociedade têm pelo presidente de uma
associação médica. Com esse laço de apoios já existentes pudemos
realizar mudanças”, acrescenta.

Associativismo no Governo Municipal

A Associação Médica Brasileira (AMB), fundada em 1951,
tem a missão de defender a dignidade profissional do médico e a
assistência de qualidade à saúde da população brasileira. É
formada por 27 Associações Médicas Estaduais e 396
Associações Regionais. Compõem o seu Conselho Científico as
48 Sociedades Médicas, que representam as 53 Especialidades
reconhecidas no Brasil. A AMB integra o Conselho da
Associação Médica Mundial e é fundadora da Comunidade
Médica de Língua Portuguesa.

Buscando o aprimoramento científico e a valorização
profissional do médico desde 1958, a AMB concede Títulos de
Especialista e Certificados de Área de Atuação aos médicos
aprovados em rigorosas avaliações. Por meio da Comissão
Nacional de Acreditação, a entidade também administra os
créditos necessários para atualização dos Títulos de Especialista.

A Associação tem atuado junto ao Ministério da
Educação e no Congresso Nacional pela regulamentação da
criação e renovação das autorizações de funcionamento de
cursos de Medicina.

Desde 2000, a AMB elabora diretrizes médicas baseadas
em evidências científicas para auxiliar o médico nas decisões
clínicas. As Sociedades de Especialidade afiliadas são
responsáveis pelo conteúdo informativo e pela produção de
diretrizes em sua respectiva área de atuação, que podem ser
acessadas pelo site (www.projetodiretrizes.org.br).

O programa de Educação Médica Continuada (EMC)
atualiza o conhecimento científico. Desenvolvido em parceria
com o Conselho Federal de Medicina, o programa é gratuito, à
distância e aberto à participação de todos os médicos brasileiros.

A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM) define a integralidade dos procedimentos
que compõem a assistência médica, ordenando, a partir da
hierarquização, a valorização do profissional.

Com objetivo de permitir uma distribuição de profissionais
de saúde que possa melhor atender às necessidades da
população brasileira, a AMB defende o Plano de Carreira, Cargos
e Salários para o Sistema Único de Saúde.

Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Presidente AMB

AMB: finalidade e ações
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Serviços

Médico: Amrigs cuida da sua saúde
Associados da Amrigs podem ter um excelente serviço de

amparo nas enfermidades. O Auxílio Doença Mensal
Temporário (ADMT) é um socorro financeiro para atender aos
associados em um eventual imprevisto, assegurando uma renda
mensal pelo período em que estiver afastado do trabalho. São
seis faixas de preços, com pagamentos mensais (Veja tabela no
site da Amrigs – www.amrigs.org.br).

Para a ginecologista e mastologista, Maria Ângela Bongers
Alexandretti, o auxílio fez a diferença em um momento que
precisou de ajuda. “É de fundamental importância que nós,
médicos enquanto profissionais liberais, tenhamos uma ajuda de
custo em momentos de doença”, comenta. “Médico nunca acha
que vai ficar doente, foge da nossa expectativa. Fiquei satisfeita
com o auxílio e fui muito bem atendida”, explica.

As inclusões valem para associados até 60 anos, com

carência máxima de dois anos e uso de 12 meses. Informações
tel. (51) 3014-2004, com Fernanda.

Quadras esportivas
Um novo benefício para os associados será construído na

Amrigs: uma quadra de futebol 7, com piso em areia, vestiários e
quiosque com churrasqueira. A previsão é iniciar as obras já neste
mês de agosto, com inauguração no final de setembro. Este
pequeno complexo de lazer é uma solicitação antiga de vários
médicos, pois segundo eles, existe uma carência muito grande nas
quadras da cidade justamente nos horários em que os médicos
podem praticar o esporte.



QUE TAL DAR MAIOR VISIBILIDADE

AOS SEUS ARTIGOS CIENTÍFICOS?

Sempre vinculada à defesa e promoção do conhecimento médico, a Amrigs inova mais uma vez e

promove o evento Destaques de Publicações Médicas Gaúchas. Nele, serão apresentados trabalhos

publicados na Revista da Amrigs e, também, outras produções geradas no Rio Grande do Sul com publicação

em revistas nacionais e internacionais.

Além disso, o Evento terá premiação, será aberto à comunidade e contará com divulgação em mídia.

Informe-se e venha brilhar na Amrigs!

PARTICIPE DO EVENTO DESTAQUES
DE PUBLICAÇÕES MÉDICAS GAÚCHAS.

pelo site www.amrigs.org.br; pelo telefone (51) 3014 2016; ou pelo e-mail: revista@amrigs.org.br

SEMANA
DO
MÉDICO
AMRIGS.

AGUARDE!

de 13 a 18/10/08

Segunda13/10
>

>
Vernissage

Feira do Livro

Terça14/10
>

>

Médicos Escritores

(noite de autógrafos)

Debates Amrigs -

Envelhecendo com Saúde

Quarta15/10
>

>

III Encontro de

Corais da Saúde

Marketing Pessoal

para Médicos (novo)

Quinta16/10
>

>

XXI Recital de
Canto Lírico

Prêmio UniAmrigs

de Qualificação Científica

Sexta17/10
>

>

I Encontro
de Bandas

PEC de Emergências
Médicas

Sábado18/10

>

>

II Jantar - Noite

das Máscaras

PEC de Emergências
Médicas

*Feira do Livro e Vernissage
ocorrerão durante toda a semana.

Realização




