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Saúde enferma
No dia 05 de agosto, comemorou-se o Dia Nacional da Saúde, em homenagem a Osvaldo Cruz, médico sanitarista que deixou um legado imensurável para a saúde pública brasileira e foi responsável pela erradicação da febre
amarela, a varíola e outras doenças tropicais. Será que este emérito médico e
pesquisador iria imaginar que a saúde do nosso País estaria tão enferma nos
dias de hoje?
O que vemos atualmente: de um lado, os repasses atrasados ou valores
inferiores aos estabelecidos pelo governo aos hospitais privados; um verdadeiro sucateamento e desmanche dos hospitais públicos; honorários médicos
totalmente defasados e sem perspectiva de reajustes. Postos de saúde com
número inferior de médicos e outros profissionais da área da saúde arcando
com a revolta da população pela má gestão administrativa.
Profissionais da área da saúde desestimulados carregam o sentimento
de impotência. Pessoas adoecem ainda mais nas filas; municípios entram na
justiça para receber repasses financeiros em atraso.
Há dois anos, a “panaceia” para esse caos na área da saúde era o lançamento do Programa “Mais Médicos 1” recentemente, a tentativa de amenizar
esse quadro por parte do governo federal foi o lançamento do Programa Mais
Médicos 2, quando, diferentemente do programa anterior, a grande maioria
da adesão deve-se a médicos brasileiros recém-formados que quando fizerem
concurso para residência médica (tão difícil como o vestibular de medicina) terão um bônus de 10% na pontuação, mostrando uma tremenda injustiça para
os médicos que não aderiram ao programa; para culminar o governo federal
(Ministério da Saúde e Ministério da Educação) resolve abrir mais 2.290 novas
vagas em novos cursos de Medicina de faculdades privadas em 10 estados do
Brasil.
A medida faz parte do programa Mais Médicos e tem como objetivo garantir o atendimento a 36 municípios considerados prioritários pelo governo. Três instituições de ensino foram autorizadas a criar curso de medicina no
nosso Estado, com um total de 165 novas vagas. A grande questão é: haverá
espaço para todos fazerem residência? E o quesito qualificação?
A Associação Médica do RS, que realiza há mais 40 anos o Exame AMRIGS, prova para a classificação de médicos nos programas de especialização
e residência médica em todo o RS e Santa Catarina, tem posição contrária
à abertura indiscriminada de novos cursos no país. Há 347 mil médicos no
Brasil. O Rio Grande do Sul tem a 3ª melhor média de médicos por habitantes
(2,3 médicos a cada 1.000 habitantes), sendo a média nacional 1,8 por 1.000
habitantes.
Não faltam médicos, falta uma política para fixar o médico em pequenas
cidades.
Que venha rapidamente o Plano de Carreira para o médico.
Dr. Alfredo F. Cantalice Neto
Presidente
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Defesa Profissional

Proposta da ANS de criar Fator de Qualidade
para médicos preocupa entidades

O

Conselho Federal de Medicina (CFM) considera injusta a
proposta da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) que
estabelece ranqueamento entre os
médicos. A questão está em debate
na Agência para implementar a Resolução ANS nº 364. A preocupação
das entidades médicas é que o chamado Fator de Qualidade seja utilizado como indicador de performance
para reduzir custos e não para aperfeiçoar a assistência. A norma prevê
que a ANS estabeleça um índice de
reajuste nos contratos firmados entre operadoras e prestadores, em casos específicos, quando não houver
consenso na livre negociação sobre
os índices de correção aos serviços
contratados.
Entre as possibilidades de aplicação da regra, estuda-se definir um
fator de qualificação que implique

numa remuneração diferente entre
especialistas e não especialistas.
Na proposta divulgada pela ANS, o
médico com maior “qualidade” teria
como reajuste o IPCA cheio, enquanto os demais teriam como reajuste
frações do IPCA.
“Entendemos que esta forma
é perversa. Recomendamos aos médicos e a suas entidades representativas que não assinem nenhum
acordo sobre fator de qualidade com
características de redutor”, alertou
o coordenador da Comissão Nacional de Saúde Suplementar do CFM
(Comsu), Salomão Rodrigues.
Para o diretor do Exercício Profissional da AMRIGS, Dr. Jorge Utaliz, “do modo como está formulada
a regra, o índice para o reajuste em
vez de ser um piso, a partir do qual
se pontuassem as qualificações,
seria um teto, abaixo do qual se

penalizaria os iniciantes na carreira
médica, dificultando inclusive a sua
qualificação, na medida em que a
sua remuneração iria perdendo o
poder aquisitivo ao longo do tempo.
A qualificação não será premiada. A
sua falta será, além de punida, progressivamente dificultada”.
A Resolução nº 364 dispõe sobre a definição de índice de reajuste
pela ANS, estabelece o prazo de dois
anos para o início da aplicação do
Fator de Qualidade para os profissionais de saúde e de um ano para os
estabelecimentos. Segundo Rodrigues, a Lei 13.003/2014 foi resultado
de uma luta dos médicos brasileiros
que durou 10 anos e tem como objetivo principal reduzir a desigualdade
na correlação de forças entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços.

Foto: ASCOM/SIMERS

CEHM-RS atua em busca de melhor assistência aos médicos

CEHM-RS em
reunião com
a Bradesco
Saúde
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Durante os meses de
julho e agosto, a Comissão
Estadual de Honorários Médicos (CEHM-RS) reuniu-se
com as operadoras de planos de saúde Caixa de Assistência dos Empregados
do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (CABERGS)
e Bradesco Saúde, para conhecer a política de cada uma
em relação aos médicos, desde remuneração e períodos
de atualização a rol de procedimentos. A atuação da Comissão busca maior proximidade com as empresas para
negociar melhores condições à assistência dos médicos.
No encontro com a Bradesco, foi apresentado que a
operadora adota data-base de setembro e, atualmente, o
valor da consulta é R$ 73,00, seguindo o rol da Terminologia Unificada em Saúde Suplementar (TUSS). Em outubro, haverá outro reajuste. A Bradesco repassará à CEHM
a minuta do contrato padrão aderida com médicos credenciados ao plano. Já a Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (CABERGS), também em reunião com a comissão, afirmou que
paga hoje ao médico o valor de R$ 76,40 e acrescenta 30%
no valor da consulta para pediatria, cirurgia pediátrica,
reumatologia e endocrinologia. A CABERGS possui 43 mil
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beneficiários e uma rede credenciada formada por cerca
de 7 mil pontos de atendimento entre médicos, dentistas,
laboratórios, clínicas e hospitais de pronto atendimento.
A implementação da Lei 13.003 da Agência Nacional de
Saúde (ANS), que demanda a existência de contrato entre
prestadores de serviço e operadoras, faz com que essas
últimas sejam obrigadas a realizar reajustes anualmente.
A comissão revisou o tipo de indexadores utilizados pelas operadoras e concluiu que alguns contratos
possuem cláusula com índices inferiores a 100% dos indicadores. “Os prestadores precisam ficar atentos para
negociar o percentual antes da data de aniversário de seu
contrato”, alerta o diretor do Exercício Profissional, Dr.
Jorge Utaliz. Após reuniões de negociação do Grupo Paritário, o IPE Saúde executou a conversão da Tabela de Honorários Médicos (THP) para Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM). A nova
THP com codificação da CBHPM foi implantada em junho
de 2015. As sociedades de especialidades, ao perceberem
alguma distorção ou uma conversão não devidamente
apropriada na avaliação da conversão dos procedimentos,
deverão entrar em contado com a CEHM-RS para que a
dúvida seja levada à análise do comitê técnico do plano.
O contato deve ser feito com a gerente de Defesa Profissional, Maria da Graça Schneider, pelo telefone (51) 30142007 ou e-mail graca@amrigs.org.br.
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Entrevista

Foto: Arquivo Pessoal

Ivan Carlos Ferreira Antonello é médico Clínico e Nefrologista. Mestre em Nefrologia pela UFRGS (1984) e Doutor
em Medicina e Ciências da Saúde pela PUCRS (1999). Hoje,
é Professor Titular do Departamento de Medicina Interna
da Faculdade de Medicina e do Curso de Pós-Graduação
em Medicina e Ciências da Saúde da PUCRS. Ocupou o
cargo de Diretor da Faculdade de Medicina da PUCRS,
de 2004 a 2012.

“É uma sorte ter tido esta
oportunidade na vida”

É

assim que o professor da faculdade de medicina da PUCRS, Ivan Antonello, refere-se à
experiência, acumulada em anos, de lecionar
e auxiliar na formação de novos colegas médicos. Dr.
Antonello participará como palestrante no evento
“Carreira Médica e Sustentabilidade Profissional”,
da 28ª Semana do Médico 2015, da AMRIGS.
Prestes a completar dois anos, a Lei nº
12.871/13, que instituiu o Programa Mais Médicos,
gerou diversos impactos sobre a formação médica
no Brasil. Quais os desafios, dificuldades e perspectivas impostos ao ensino médico por essa lei?
A lei começa seu texto pretendendo tratar da formação de recursos humanos na área médica para
o Brasil. Inicia mal, pois acentua a necessidade de
reduzir as desigualdades regionais na área da saúde, e sabe-se que saúde não se faz só com médicos, mas depende de um conjunto interdisciplinar
de profissionais, de recursos materiais e estratégia
definida para financiamento. Enfim, a lei confunde
formação do médico com oferta de saúde à população brasileira. Confunde melhores médicos com
maior quantidade de médicos. São diferentes as
necessidades e, à primeira vista, surpreendente que
sejam confundidas por quem pretende organizar a
formação de cuidadores da saúde da população. De
outro lado, penso que se pode buscar outro olhar,
menos rancoroso, além da tentativa de entendimento da intenção geradora da lei.
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Se lermos com cuidado todo o texto, veremos
que há pistas de que os legisladores têm noção do
que é necessário para evoluir na área em pauta. Na
pressa de uma resposta à população, faltou-lhes
tempo e conhecimento para aprimoramento de
soluções mais adequadas. Cabe a nós todos, médicos, profissionais de saúde, docentes, discentes e
sociedade a revisão da proposta, pois muito pouco
daquilo quer carece de bons resultados resiste ao
tempo e aos bons argumentos.
Quais as repercussões, hoje, da lei do “Mais
Médicos” no dia a dia da universidade? Vou me
reportar apenas ao ensino de graduação em Medicina, não à especialização. A lei dá muita ênfase
sobre a autorização de novos cursos de medicina,
denotando o entendimento de que é preciso aumentar a quantidade de médicos, como se não estivéssemos entre os maiores formadores de médicos
do planeta. De outro lado, se reporta às diretrizes
curriculares nacionais para os cursos de medicina,
que escritas em sua primeira versão em 2001 já
eram bastante boas. Nasceram da semente da CINAEM (Comissão interinstitucional de avaliação do
ensino médico), movimento bonito na década de
noventa que incluiu escola, sociedades médicas,
associação de professores, representação de alunos
e de residentes. Pois a lei 12781, em seu capítulo III
sobre a formação de médicos, inicia se referindo ao
cumprimento das diretrizes curriculares definidas

pelo Conselho Nacional de Educação, o que é bom.
Fala também do ensino quando especifica que 30%
do internato médico será desenvolvido na Atenção
Básica e na Urgência e Emergência, e isto me parece
bom e necessário para a melhor formação na graduação. Resta a ver se teremos professores e preceptores suficientes na área para tanto.
Como é participar da formação de novos médicos? É bom! O sentimento é este: de que é muito
bom. É trabalhar pelo desenvolvimento humano,
com chance renovada de tentar fazer melhor que
da vez anterior. Conta-se a experiência pessoal e
se aprende com a experiência do outro que inicia.
Participa-se da mágica do crescimento de um indivíduo e, por vezes, também da dificuldade que cada
um tem em crescer. É uma sorte ter tido esta oportunidade na vida.
É um desafio aproximar o estudante do paciente? E como acontece esse processo? Sim, é um
desafio observar se o estudante vai conseguir se
aproximar do paciente. O professor deve preparar
o aluno para a descoberta. Isto ocorre através da
reflexão sobre a importância do encontro, por meio
do aprendizado de técnicas necessárias para aproximação e, finalmente, pela criação de uma oportunidade para o acontecimento. Em nossa escola,
este é um momento tão importante que o aluno se
prepara simulando entrevista com colegas e gravando as conversas, para análise em conjunto com
os professores. E só após aprovado nesta etapa
está habilitado a encontrar o paciente.
Quando o professor se sente gratificado?
Quando, na vida real, ouve de um paciente ou de
outro médico o elogio espontâneo à atuação de um
colega formado em sua escola. Quando um aluno
narra, satisfeito ou entristecido, a história de um
encontro com paciente em que se sentiu tocado
pelo que ocorreu. E até em uma banca oral, quando
o professor percebe que o aluno, mais do que saber
as respostas, está entusiasmado com sua possibilidade de expor seu conhecimento.
O senhor foi conselheiro da AMRIGS, de 1989
até 2005. Como foi essa experiência? Importante
e enriquecedora. Diferente de nossas outras impor-

tantes e fundamentais representações médicas –
CREMERS e SIMERS - o encontro na AMRIGS não
se dá primariamente por necessidade de regulação,
controle da profissão ou cuidados nas relações de
trabalho. A AMRIGS tem sobrevivido das relações
entre os médicos, dos encontros e identidades existentes entre as pessoas que escolheram esta profissão.
É de conhecimento público o seu gosto pela
poesia e, em especial, pelo poeta Fernando Pessoa. Quando o senhor descobriu essa arte? Eu estudei em uma época em que antes do vestibular se
fazia o “Científico” em três anos, depois de quatro
anos de Ginásio. Pois nestes anos de Científico, tive
sempre o mesmo professor de Português, Alfredo
Pradelino Rosa, e este discutia conosco, em Literatura, escritores e poetas brasileiros e portugueses.
Era um professor na verdadeira acepção da palavra,
descobria conosco as intenções de textos e versos
destes autores, e foi aí que conheci Fernando Pessoa. Tenho muito prazer de ler e reler seus versos e
para cada idade que passei encontrei novos significados para sua poesia.
Sobre a ciência médica, o que se pode esperar para a próxima década? Esperar vem de esperança e não de prognóstico. No entanto, a pergunta traz no seu bojo um pouco do questionamento
prognóstico, pois a esperança é muito pessoal. Não
podemos falar de ciência sem abordar um pouco a
consciência. Penso que a pesquisa médica seguirá
crescendo, pois apesar das crises econômicas, os
países têm a noção das vantagens do investimento
na pesquisa.
Serão imensos os progressos tecnológicos e
as possibilidades em bioquímica, genética, informática, nanotecnologia e automação. Aumentará o
conhecimento na prevenção e no reparo de dano à
saúde, mas apesar dos progressos vejo dificuldades
na disseminação dos benefícios para todas as pessoas. Ou seja, o progresso da pesquisa médica não
necessariamente será um progresso na assistência
e nos cuidados em medicina. Deveremos multiplicar nossos esforços para que não sigam crescendo
em condições tão diferentes o conhecimento em
saúde e a oportunidade de aproveitá-lo para o bem
estar da população em geral.
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Conselho de Representantes

Conselho de Representantes recebe
visita do Secretário da Saúde do Estado

Decálogo traz informações
sobre a saúde pública brasileira
A Comissão do Sistema Único de Saúde, do
CR AMRIGS, elaborou um Decálogo da Saúde Pública no Brasil. Em formato de folheto, o material
é dividido em dez tópicos e apresenta informações atuais sobre a situação da saúde no país.
Baseado em estudos elaborados pela comissão, o
folheto aborda o SUS sob diferentes aspectos (le-
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gislação, custeio, público-alvo, tributação, gestão,
dados relevantes, maiores problemas e sugestões
apresentadas). O material é distribuído gratuitamente na sede da AMRIGS. Informações mais
detalhadas podem ser obtidas junto à comissão,
pelo e-mail: conselho@amrigs.org.br, ou pelo telefone: (51) 3014-2006.

Fotos: Jaime Freitas/AMRIGS

J

oão Gabbardo dos Reis participou da reunião-almoço do Conselho de Representantes da AMRIGS (CR), realizada durante a
assembleia ordinária do mês agosto. Na ocasião, apresentou o
quadro atual da Saúde no Estado. Entre os diversos temas apresentados, Gabbardo falou sobre as dificuldades enfrentadas em sua
pasta, como a falta de recursos para atender a todas as demandas
do setor e o impacto da “judicialização” na saúde. Segundo colocou,
o crescente volume de ações judiciais “drena” parte dos recursos
públicos para o cumprimento de sentenças, afetando diretamente o planejamento financeiro. O órgão perde o controle sobre esses
gastos, já que o dinheiro sai dos cofres do Estado antes que chegue
a secretaria que comanda.
O déficit acumulado na pasta preocupa e pode alcançar R$ 1
bilhão em 2015. O saldo negativo soma compromissos deste ano
e parte do que não foi saldado nos três últimos meses do governo
anterior. Sobre essa última dívida, estão sendo estudadas medidas
como empréstimos do Banrisul aos hospitais.
Na área de gestão hospitalar, o secretário foi enfático, afirmando que é necessário buscar uma melhor eficiência administrativa, racionalizar gastos e otimizar o uso de equipamentos de alto
custo. “É indiscutível que, em paralelo com a necessidade de recursos financeiros, tenhamos mais qualidade na gestão, seja ela na
Secretaria, nos postos de saúde e nos hospitais”.
O secretário João Gabbardo atendeu a um convite do Conselho
de Representantes AMRIGS. A presidente do CR, Rosemarie Lopes Gomes, em nome da AMRIGS e dos conselheiros, agradeceu a
participação do secretário e colocou o colegiado à disposição para
auxiliá-lo no que for possível.

Grupo Paritário
Fotos: Humberto Alencastro/ Assessoria
de Comunicação IPERGS

O

Reunião aconteceu na sede do IPERGS

Grupo Paritário (GP), formado pela AMRIGS,
CREMERS, SIMERS, Federação das Santas
Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e
Filantrópicos do RS, FEHOSUL e AHRGS, reuniu-se, no
dia 08 de setembro, com o presidente do Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS),
José Parode, e o diretor de Previdência do Instituto, Ari
Lovera, para definição do cronograma de ações do GP
até o final do ano. Os representantes dos prestadores
de serviço falaram sobre a importância da comunicação entre as entidades para que o grupo cumpra o seu
objetivo na busca de melhorias para a saúde.
O Instituto também deliberou sobre os recursos
de glosas por meio da Solicitação Eletrônica de Recálculo de Notas (SRN). O IPERGS informou ao GP que estão sendo conciliadas as notas de setembro a dezembro de 2014 que não obtiveram a guia de atendimento
(GA) autorizada pelo IPE. As revisões dos outros tipos
de valores suspensos (glosas) contam a partir de no-

Grupo Paritário
e IPERGS discutem cronograma
de ações

vembro de 2014. O médico deve ficar atento quanto às
glosas de honorários médicos. O prazo para apresentar
recurso é de seis meses.
O GP definiu sua agenda até dezembro deste
ano, com reuniões quinzenais às quintas-feiras, entre
as 14h e 15h30. Ainda em setembro, serão discutidas a
proposta orçamentária de 2016, a situação financeira
do IPERGS e o saldo do Fundo de Assistência à Saúde
– FAZ/RS – último dia útil de cada mês.
IPERGS cumpre calendário de pagamentos
Desde o início de 2015, foram efetuados mais de
400 mil atendimentos (hospitalares, ambulatoriais e
pronto atendimento), 1,9 milhão consultas médicas e
6 milhões de exames complementares, o que resultou
em pagamentos médios mensais de mais de R$ 145
milhões aos credenciados no primeiro semestre.
Confira os totais de atendimentos e valores pagos pelo IPERGS

Período de competência: janeiro a julho de 2015
Tipo de atendimento
Consulta Médica
Serv. Complementar
Pronto Atendimento
Ambulatorial
Baixa Hospitalar
Processos
Reembolso
TOTAL

Quantidade
1.864.563
6.017.977
249.383
102.846
64.978
7.177
22.965
8.329.889

Valor calculado
R$ 57.376.842,00
R$ 134.807.957,77
R$ 10.963.705,30
R$ 205.079.814,51
R$ 382.431.408,28
R$ 71.920.324,80
R$ 8.030.407,65
R$ 870.610.460,31

Fonte: Presidência do IPERGS

O calendário de pagamento aos credenciados no 2º semestre está disponível no link http://bit.ly/calendárioIPE para
consulta no site do IPERGS e está sendo cumprido integralmente.
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Especial

Após recuo, Governo publica nova redação de
decreto que recria o Cadastro de Especialistas
Foto: Assessoria de Comunicação AMB/Divulgação

A

Grupo de Trabalho
criado para elaborar
redação alternativa
ao texto do Decreto nº
8497/2015

norma que cria as bases
para implementação do
Cadastro Nacional de Especialistas foi publicada no dia 11
de setembro, no Diário Oficial da
União. O Decreto nº 8.516/2015,
da Presidência da República, estabelece os critérios que deverão
ser observados pelo Governo na
montagem desse tipo censo, bem
como as suas formas de uso. A
proposta substitui o Decreto nº
8.497/2015, publicado no dia 5
de agosto pelo Governo Federal,
que instituiu o “Mais Especialistas” ao Programa Mais Médicos.
O texto é fruto de consenso de
representantes dos ministérios
da Saúde e da Educação, parlamentares e entidades médicas
integrantes do Grupo de Trabalho
criado para discutir o assunto.
O impacto das mudanças
aparece logo no artigo 2º do novo
Decreto, onde se informa, em seu
parágrafo único, que para fins de
composição do Cadastro Nacional
serão considerados especialistas
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lho e da Educação na Saúde do
Ministério da Saúde, Hêider Pinto.
Previsto na Lei do Mais Médicos, o cadastro vai integrar as
informações da base de dados
dos sistemas de informação em
saúde do SUS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
do Conselho Federal de Medicina
(CFM), do CNRM, da AMB e das
sociedades de especialidades a
ela vinculadas.
A polêmica com o Decreto nº
8.497/2015
Foto: Alex Ferreira/
Presidência da Câmara

apenas os médicos com título
de
especialista
concedido pelas
sociedades de especialidades, por
meio da Associação Médica Brasileira (AMB), ou pelos programas de
residência médica credenciados
pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
Segundo o governo, o documento reforça o objetivo de melhorar a informação sobre onde
estão e quantos são os médicos
especialistas no país. A ferramenta auxiliará nas políticas públicas de saúde, orientando sobre
as necessidades da população e a
disponibilidade de profissionais,
além de planejar a formação e
distribuição de novos médicos
especialistas.
“O propósito do Cadastro
é dar mais transparência às informações sobre a formação de
especialistas no Brasil. A unificação dos dados possibilitará saber
exatamente onde estão e atuam
os médicos especialistas, além
de como e quando estão sendo
formados. Essas informações são
fundamentais para a construção
de novas políticas de atenção à
população brasileira, tanto para
expandir serviços de atenção especializada quanto para expandir
a formação de especialistas nas
áreas que mais precisam”, afirma
o secretário de Gestão do Traba-

A pressão das entidades
médicas, com apoio de
parlamentares, levou o
Ministério da Saúde a
assumir o compromisso
público de reescrever o
Decreto nº 8.497/15

A norma anterior, substituída pelo Decreto nº 8.516/2015,
suscitou fortes críticas das entidades médicas e de vários parlamentares por abrir brechas para
interferência nos processos de
formação de médicos especialistas no País. A Associação Médica
Brasileira (AMB), as sociedades
de especialidade e demais entidades médicas ficaram apreensivas ao tomarem conhecimento

do conteúdo do decreto, com o
impacto negativo que ele traria na qualidade da formação do
médico especialista. Segundo a
entidade, o nível do atendimento
à população brasileira também
teria uma expressiva queda. O
presidente da AMB, Florentino
Cardoso, afirmou que não poderia
nem iria “nivelar por baixo”, muito menos colocar em risco a saúde dos brasileiros, especialmente
a mais pobre e carente, que não
pode escolher seus médicos.
No dia 26 de agosto, acatando preocupação da classe médica,
o assunto foi discutido na Câmara dos Deputados. Após diversos
debates e um pedido de urgência
de votação do Projeto de Decreto
Legislativo, que sustaria os efeitos do Decreto 8.497, feito pelo
deputado Luiz Henrique Mandetta, o governo recuou e aceitou edi-

tar o conteúdo. O texto proposto
pelos parlamentares alterava o
decreto revogado e acabava com
as brechas legais que permitiam
que o governo interferisse, unilateralmente, nas formas de certificação dos médicos especialistas
no Brasil e na qualidade da formação desses profissionais.
Segundo explicou o deputado Darcísio Perondi (RS), vice-líder do PMDB na Câmara, a mudança na posição do governo foi
consequência de um acordo feito
pelo Grupo de Trabalho formado
por representantes do próprio governo, das entidades médicas e
da Câmara dos Deputados.
De acordo com o presidente do CFM, Carlos Vital, o apoio
dos deputados Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) e Mendonça
Filho (DEM-PE), bem como da

maioria das lideranças dos partidos, foi fundamental para evitar a
implantação das medidas previstas no texto original. “Por terem
apresentado o projeto de decreto
legislativo que sustava a medida
governista e pelo estímulo ao diálogo entre as entidades médicas
e os Ministérios da Saúde e da
Educação, estes parlamentares
merecem o reconhecimento público de seus esforços na defesa
do bem social e pela preservação
da formação dos especialistas
brasileiros”, declarou.
“Houve bom senso para solução do problema e a contribuição dos deputados foi fundamental neste processo. Conseguimos
evitar que a saúde brasileira desse um grande passo atrás”, afirmou o presidente da AMB, Florentino Cardoso.

Confira os principais pontos do Decreto que
recria o Cadastro Nacional de Especialistas:
•

•

•

O Cadastro Nacional de Especialistas reunirá
informações para subsidiar os ministérios da
Saúde e da Educação na parametrização de
ações de saúde pública e de formação em saúde; constituirá a base de informação pública
oficial na qual serão integradas informações referentes à especialidade médica de cada profissional médico constantes nas bases de dados
da CNRM, CFM, AMB e sociedades de especialidades; constituirá parâmetros para a CNRM,
AMB e sociedades de especialidades definirem
a oferta de vagas nos programas de residência
e de cursos de especialização;
O título de especialista de que tratam os dispositivos do Decreto 8497/15 será aquele concedido pelas sociedades de especialidades, por
meio da AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados pela CNRM;
Para assegurar a atualização do Cadastro, a
AMB, as sociedades de especialidades e os
programas de residência médica credenciados
pela CNRM, “únicas entidades que concedem
títulos de especialidades médicas no País”, disponibilizarão ao Ministério da Saúde as infor-

•

•

•
•
•

mações, sempre que concederem certificação
de especialidade médica;
A Comissão Mista de Especialidades será composta por dois representantes da CNRM, dois
representantes do CFM e dois representantes
da AMB;
A Comissão Mista de Especialidades deverá se
manifestar quando da definição pela AMB da
matriz de competências exigidas para a emissão de títulos de especialistas a serem concedidos por essa associação, ou pelas sociedades de
especialidades;
Compete à CNRM definir a matriz de competência para a formação de especialistas na área
de residência médica;
Será criada, no Cadastro Nacional de Especialistas, consulta específica de acesso ao cidadão
denominada “Lista de Especialistas”;
O Ministério da Saúde adotará providências
para a implementação e a disponibilização, no
prazo de 120 dias, contado da data de publicação deste Decreto, do Cadastro Nacional de Especialistas.
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Semana do Médico

Banda Youngles é presença confirmada
na 28ª Semana do Médico AMRIGS
Foto: Banda Youngles/Divulgação

A Youngles é formada por Marcelo Kvra (bateria), Chico
Bianchi (baixo e vocais), Diego Constante (guitarra solo
e vocais) e Rudy Petry (guitarra, violão e vocais)

E

m 2014, durante as comemorações dos 15
anos do Teatro AMRIGS, a banda Youngles
realizou um show que marcou a abertura da
Semana do Médico daquele ano. Com um musical
em tributo aos Beatles, o grupo envolveu o público
presente. Mais de 500 pessoas cantaram e dançaram com a apresentação das músicas dos rapazes
de Liverpool. O encantamento com o espetáculo gerou uma expectativa em quem prestigiou o evento.

E a pergunta que mais se ouviu depois foi: quando
a banda vai se apresentar novamente na AMRIGS?
A própria banda responde:
Como aconteceu o convite para a edição deste
ano e o que vocês esperam desse novo espetáculo? Tivemos a grata surpresa de sermos convidados
novamente para este ano. Isso nos deixou muito
felizes e orgulhosos. E as expectativas são as melhores, pois a produção da AMRIGS vai ser maravilhosa, conforme reuniões, no que concerne à sonorização, luzes e palco.
E como estão os festejos dos 15 anos da banda (a Youngles também completou 15 anos em
2014)? Fizemos vários shows para comemorar a
data, com sorteios de camisetas, DVDs e CDs da
banda. E agora vamos fechar este ciclo de comemorações no show da AMRIGS.
O que teremos de diferente entre o espetáculo do ano passado e o deste ano? O show do ano
passado foi todo voltado para um tributo aos Beatles. Este ano, o set list será de clássicos variados do
rock’n roll internacional, com Beatles, Stones, Elvis,
AC/DC e outros grandes astros do rock.

Foto: Banda Youngles/Divulgação

A Banda
A Banda Youngles surgiu em 1999, em Porto Alegre. O nome YOUNGLES
(lê-se “iângous”) é uma junção, um trocadilho, e uma homenagem à Eagles,
à Neil Young e Beatles. O “YOUNG” de Neil, o “GLES” de Eagles, e o “LES” de
Beatles formam a palavra Youngles, sem tradução literal em Inglês.
Dentro da 28ª Semana do Médico, a banda vai apresentar o espetáculo
“Os Clássicos do Rock&Roll”, no dia 15 de outubro, às 20h, no Teatro AMRIGS.
Para assistir ao show, basta se inscrever no site www.amrigs.org.br/semanadomedico. A entrada é franca e os ingressos limitados. Aproveite e ajude o
Show da banda realizado Instituto Vida Solidaria, contribuindo com a doação de um 1 kg de alimento
em outubro de 2014, no
não perecível.
Teatro AMRIGS
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AMRIGS marca presença no IX Simpósio
Sul-Americano do Aparelho Digestivo
Fotos: Dinah Diniz/AMRIGS

N

o mês de julho, a assessoria de relacionamento da
AMRIGS participou do IX Simpósio Sul-Americano do
Aparelho Digestivo, realizado no Centro de Convenções
Plaza São Rafael, em Porto Alegre. No evento, foram distribuídos
materiais informativos da associação, além de divulgados os serviços e benefícios oferecidos. A participação no simpósio contou
também com a parceria da Revista da AMRIGS, periódico científico
da entidade. Nela, serão divulgados e publicados os trabalhos seAs assessoras de relaciolecionados no evento.
namento Núbia Barcellos e
Segundo a Coordenadora de Relacionamento, Aline Raupp,
Cristiane Moreira no evento
para a AMRIGS, a satisfação em fazer parte e apoiar eventos científicos, seja das sociedades especialidades, hospitais, universidades, é grande. A atividade foi promovida
e organizada pela Sociedade Gaúcha de Gastroenterologia (SGG), Associação Gaúcha para o Estudo do
Fígado (AGEF), Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva-RS (SOBED-RS), Sociedade Gaúcha de Cirurgia Geral (SOCIGERS), Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica – Capítulo RS e Colégio
Brasileiro de Cirurgiões – RS (CBC-RS).
Para mais informações, entre em contato com a área de Comunicação da AMRIGS pelo telefone
(51) 3014-2014.

(51) 3014.2034
Jornal AMRIGS
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Ensino Médico

No Brasil, número de escolas privadas
de Medicina cresce duas vezes mais
rápido que o de cursos públicos
CFM alerta para o problema do crescimento desgovernado e sem qualidade
que afeta o sistema formador de futuros médicos no país

D

e 2003 a 2015, o número de escolas médicas
saltou de 126 para 257, sendo que as particulares pularam de 64 para 154 e as públicas
aumentaram de 62 para 103. Este é apenas um dos
dados da Radiografia das Escolas Médicas Brasileiras,
lançada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em
agosto e foi pauta para uma reportagem divulgada
pelo programa Fantástico, da Rede Globo.
Ao elaborar a “Radiografia”, o CFM buscou dar
mais transparência ao sistema formador de novos
profissionais da Medicina. “Estamos num momento
de importantes decisões em prol da cidadania e da nação brasileira. Esse status de caos no ensino não pode
continuar. Neste sentido, esta radiografia constitui-se
como uma ferramenta que trará mais transparência
ao sistema formador de novos profissionais, corrigindo as distorções deste sistema”, afirmou o presidente
do CFM, Carlos Vital, durante o lançamento do estudo.
Para o Dr. Newton Barros, ex-presidente da
AMRIGS (2002 a 2008) e Diretor Técnico do Instituto de Medicina Preventiva Mãe de Deus, “o aumento
desenfreado do número de escolas médicas em nosso
país parece obedecer a critérios políticos e não técnicos, que considerem a formação qualificada dos alunos e a real necessidade da população. Os atuais 257
cursos de Medicina liberarão ao mercado 23 mil novos
médicos todos os anos e há uma previsão de chegar a
315 cursos, formando quase 30 mil médicos por ano”,
afirmou.
Do total de 257 cursos em atividade no país, 69%
estão nas Regiões Sudeste e Nordeste. As escolas estão distribuídas em 158 cidades brasileiras, sendo que
a maioria (55%) dos cursos tem sede em apenas 45
municípios. Os estados de São Paulo e Minas Gerais
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concentram um terço das instituições. No entanto,
esta realidade pode mudar nos próximos meses, pois
36 municípios já foram autorizados a receber novos
cursos de medicina após um processo de seleção coordenado pelo Governo. Se todos passarem efetivamente a funcionar, o país contará com 293 escolas até o
fim de 2016. Além desses, existe outro edital em aberto com chamamento para outros 22 municípios, o que
pode elevar o número de escolas médicas para 315.
De acordo com o levantamento, a maioria dos 36
municípios selecionados para receber novas escolas
não teria condições de atender as condições mínimas,
caso as regras não tivessem sido alteradas recentemente com a publicação da Portaria nº 5/2015, do Ministério da Educação.
Para o CFM, a maioria desses novos projetos não
atende às necessidades atuais, às diretrizes curriculares e aos pressupostos mínimos para a formação dos
médicos. “Muitas destas faculdades não têm hospital-escola ou possuem um corpo docente despreparado, o que levará à formação de profissionais desqualificados com sérias consequências para a população”,
alerta Newton Barros.
Em uma iniciativa conjunta, o CFM e a Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) criaram o
Sistema de Acreditação dos Cursos de Medicina no
Brasil (Saeme: http://saeme.org.br/) , como uma tentativa de verificar
o grau de qualificação das faculdades. O conselho
federal
também entrou
com uma ação judicial com o objetivo de impedir a
criação de cursos
sem critérios mínimos.
O CFM também lançou uma plataforma online (www.portal.cfm.org.br/escolasmedicas), em que
estão disponibilizados dados sobre as faculdades de
Medicina, como número de alunos e condições infraestruturais do município e da região de saúde em que
elas estão instaladas.

Científico

Departamento Universitário AMRIGS promove
ação médica preventiva em Porto Alegre
Foto: DU AMRIGS/Divulgação

A

cadêmicos do Departamento Universitário AMRIGS (DU AMRIGS) identificaram
um déficit de informações sobre a prevenção primária em saúde, veiculadas à população em geral do Estado, e resolveram ajudar a
mudar esse quadro. No dia 30 de agosto, os estudantes de medicina prestaram esclarecimentos
preventivos aos frequentadores do Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre. No local,
tiraram dúvidas e entregaram folderes e flyers
com informações sobre cuidados em saúde.
Os universitários contaram com o apoio de
diferentes ligas acadêmicas associadas às populações expostas a determinados riscos. Fizeram
parte dessa parceria as Ligas de Pediatria da
UFCSPA, e de Geriatria da ULBRA, que ajudaram
a tirar dúvidas sobre a saúde infantil e a do idoso. No âmbito de prevenção geral, participaram
a Liga de Medicina de Família e Comunidade da
UFRGS, e a Liga de Toxicologia da PUCRS. O DU
também avalia, a partir dessa experiência, expandir a ação no interior do Estado.

Prevenção primária em saúde
foi o foco da atividade dos
universitários do DU AMRIGS

Revista da AMRIGS vai ganhar versão digital
Foto: Jaime Freitas/AMRIGS

Modernização
ajuda na busca
pelo reconhecimento da
biblioteca
eletrônica
Scielo

A Revista da AMRIGS, tradicional e respeitada por publicações de trabalhos científicos da área médica, vai ganhar uma versão digital em 2016. O
novo suporte eletrônico tornará mais ágil a publicação de pesquisas, agregando facilidades aos pesquisadores e ao público em geral. O suporte em
mídia eletrônica vai permitir a constante proliferação de artigos e facilitar o
acesso e a divulgação dos estudos acadêmicos.
Segundo o editor executivo da revista, Dr. Antonio Carlos Weston, “a
modernização da Revista da AMRIGS vem ao encontro da tendência das
grandes revistas científicas mundiais e marca o início do processo de reconhecimento pela Scielo, órgão internacional de referência nas produções
científicas. A grande vantagem de um periódico ser reconhecido pela Scielo
é que os artigos e o nome dos pesquisadores são indexados pela biblioteca
eletrônica e divulgados em todo o mundo”.
A Revista da AMRIGS é uma publicação oficial da Associação Médica
do Rio Grande do Sul, de periodicidade trimestral, desenvolvida pelo Núcleo
Técnico Científico da AMRIGS. Indexada no Index Medicus Latino-Americano (IMLA), LILACS e Directory of Open Access Journals (DOAJ).
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Foto: Jaime Freitas/AMRIGS

Caravana AMRIGS
passa pela Serra, Norte
e região das Missões

A

Caravana AMRIGS passou por três cidades
em três meses: Passo Fundo, Ijuí e Bento
Gonçalves. O objetivo é oferecer conhecimento científico, lazer e qualificar o exercício da
medicina.
Em Passo Fundo, a Associação Médica do
Planalto (AMEPLAN) foi a sede da palestra sobre
“Diagnóstico e Manejo das Neoplasias Malignas
Cutâneas”. Com a presença de médicos, residentes
e estudantes, o Dr. Gerson Junqueira Jr. também falou sobre doenças do refluxo gastroesofágico.
No mês de agosto, o prefeito em exercício de
Ijuí, Ubirajara Teixeira, recebeu o presidente da
AMRIGS, Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto, onde foram apresentadas as duas palestras do projeto no
Centro de Eventos Valle Verde: “Intolerância à lactose X à proteína do leite de vaca e doença celíaca
infantil”, ministrada pelo Dr. Cantalice, e “Transtorno bipolar”, pelo médico psiquiatra, Dr. Sérgio
Louzada. Após a apresentação, o grupo debateu a
autorização da implantação do curso de medicina
em Ijuí e os desafios enfrentados pela área médica,
tanto no município e região Noroeste, quanto em
todo o Estado.
Médicos e profissionais da saúde participaram
de capacitação sobre neoplasias, tema da Caravana
AMRIGS de Bento Gonçalves no mês de setembro.
O evento, fruto de uma cooperação entre a AMRIGS
e a Secretaria da Saúde de Bento, reuniu cerca de
70 profissionais. Os médicos Carla Bochi, Jorge Mainhardt, Gerson Junqueira Jr. e Gustavo Andreazza
Laporte, apresentaram estudos sobre a incidência
de câncer no Brasil e as incidências nos órgãos que
compõem o sistema digestivo (Esôfago, Estômago, Pâncreas, Fígado e Cólon). Iniciamos os agendamentos para as caravanas de 2016. Contate com
e-mail: graca@amrigs.org.br ou pelo telefone: (51)
3014.2007.
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Dr. Osvaldo
Michel fala ao
público
do Amparo

Foto: Ana Carolina Lopes/AMRIGS

Intolerância à Lactose foi tema
da Caravana AMRIGS de Ijuí

“A alimentação de
hoje é horrível”, diz
Dr. Osvaldo Michel no
Projeto Amparo

No mês de setembro, o Projeto Amparo
recebeu o Dr. Osvaldo Michel, médico cirurgião
geral e geriatra. Doutor em Toxicologia, ele apresentou a palestra “Alimentação não precisa ser
light, basta ser saudável”. Aluno do endocrinologista e coordenador do Amparo, Dr. Luiz José
Varo Duarte, Dr. Michel inovou e apresentou a
roda de alimentos, ao invés da tradicional pirâmide de alimentos. “Uma alimentação saudável deve ser completa, equilibrada e variada”,
destacou. Para ele, um padrão alimentar não
saudável hoje em dia são as lancherias, pois
são lugares práticos, onde se come rápido, mas
não se presta atenção nos tipos de alimentos
que são apenas gordurosos. Ele relata algumas
escolhas pessoais: “Eu prefiro esperar e almoçar às três horas da tarde do que em algum lugar que não seja saudável”.
O número de câncer de cólon aumentou
durante os últimos anos, juntamente com a
obesidade infantil. Pessoas com diabetes e resistência à insulina podem ter um risco maior
de adquirir este tipo de doença. Pessoas com
obesidade também têm mais chances de sofrer
com o câncer e complicações. “O fumo também
atrapalha muito o adulto e o jovem”, alerta.
Além da obesidade, a anorexia, a bulimia e a
desnutrição são distúrbios causados pela má
alimentação. Entre as regras gerais para se
ter uma alimentação mais saudável estão, por
exemplo, variar os tipos de alimento, preferir
pão escuro e evitar alimentos com muito sal.

Instituto Vida Solidária

Projeto ensina Jiu-Jitsu a crianças
do Instituto Vida Solidária

Contribua para o FUNCRIANÇA e
apoie o Instituto Vida Solidária
O Instituto Vida Solidária está captando recursos financeiros por meio do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
– Funcriança. O Fundo, criado por lei federal, é constituído por
doações de pessoas físicas, jurídicas e do próprio Poder Público.
Para as pessoas físicas e jurídicas, a lei permite deduzir, do imposto de renda devido, as doações comprovadas, observados os
limites estabelecidos pela legislação própria.
O valor que pode ser arrecadado é de mais de R$ 200 mil,
até o final de 2016. As verbas serão destinadas ao atendimento
integral, na sede do IVS, de crianças e adolescentes moradores
da Vila São Pedro, no bairro Partenon. O objetivo é promover
cuidados, conhecimentos e integração,como também prestar
atendimento psicossocial, individual e em grupo ao público-alvo do projeto. Estima-se que no local existam mais de 150
indivíduos com idade entre 06 e 18 anos, além de crianças com
idade inferior.
Para doar, é só seguir o esquema ao lado. As doações podem ser deduzidas até 6% do IR devido do valor total anual da
pessoa física e 1% da pessoa jurídica e devem ser feitas no ano
anterior ao da declaração. Valores doados em 2015 podem ser
deduzidos somente na declaração de 2016, como doações efetuadas.

Fotos: Jaime Freitas/AMRIGS

D

esde o início de setembro, mais de quarenta crianças e adolescentes, que são atendidas pelo Instituto Vida Solidária, contam com
aulas diárias de Jiu-Jitsu. A nova atividade, que acontece nos turnos
da manhã e da tarde, é fruto de uma parceria formada entre o IVS e a Federação Internacional de Jiu-Jitsu – FIJJ. Chamado de “Guerreiros do Futuro”,
o projeto utiliza a arte marcial para ampliar as oportunidades de vida dos
participantes. Além de descobrir futuros campeões do tatame, o esporte
incentiva o crescimento juvenil, ensinando o respeito ao adversário e formando cidadãos mais conscientes de seu papel na sociedade.
Para a coordenadora do IVS, Carmem Reis, os ganhos sociais às crianças do instituto serão imensos, já que “elas irão trabalhar valores que, no
dia a dia em que vivem, muitas vezes, não são praticados, pela situação de
vulnerabilidade social em que se encontram. Valores como a disciplina, o
respeito e o reconhecimento do limite de cada um. E isso é ensinado pelo
Jiu-Jitsu”, afirmou.
O “Guerreiros do Futuro”, atende mais de cem crianças em Porto Alegre, em três núcleos distintos: Partenon, Vila Pinto e Vila Cruzeiro. O projeto é financiado pela empresa telefônica TIM e a parceria entre a FIJJ
e o IVS está confirmada até o dia 20 de março de 2016.

Ajude o IVS: deduza seu Imposto de
Renda com responsabilidade social!
PASSO A PASSO. É FÁCIL!
1

Acesse o site:
www2.portoalegre.rs.gov.br/funcrianca
clicando aqui”.

2

Siga os passos indicados pelo formulário.
Escolha o IVS para fazer a doação. Preencha
os seus dados pessoais. Após informar o
valor, imprima o DAD para pagamentos.

3

Faça o pagamento do DAD nos caixas e
terminais de autoatendimento bancários,
agências lotéricas ou via internet,
acessando o seu banco virtual.

4

Comunique a doação ao INSTITUTO VIDA
SOLIDÁRIA (IVS). Só assim seu auxílio chegatar ao FUNCRIANÇA o repasse do valor
doado.

5

Ao fazer seu Imposto de Renda do exercício,
declare sua doação ao FUNCRIANÇA.
IMPORTANTE: Caso preferir, entre em
contato com o IVS, que facilitaremos o
processo de doação para você, e
entregaremos a sua guia paga.

Av. Ipiranga, 5109 - Partenon
Porto Alegre/RS - CEP: 90610-001
(51) 3086.0972 | ivs@vidasolidaria.org.br
www.amrigs.org.br/ivs
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Abramet comemora
resultados alcançados
em congresso
realizado em Gramado

ssociação Brasileira de Medicina de Tráfego
(Abramet) reuniu cerca 1.400 profissionais,
entre congressistas e palestrantes, no 11º
Congresso Brasileiro sobre Acidentes e Medicina de
Tráfego, realizado de 10 a 13 de setembro, no Wish
Serrano Resort, em Gramado. Debates e trocas de
experiências em prol de um trânsito mais seguro,
além de ações de prevenção de acidentes foram o
tema do evento. Atualizações científicas, contatos
com as experiências de convidados, oportunidade
para conhecer e debater os mais importantes e recentes trabalhos da especialidade Medicina de Tráfego estiveram em pauta.
O presidente do Congresso, Juarez Monteiro
Molinari, comemora os resultados alcançados. Segundo aponta, o propósito maior foi atingido, pois
especialistas e autoridades saem do evento com a
missão de trabalhar e atuar em ações que resultem
na diminuição dos índices que mortes no trânsito.
“Os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de morte do Brasil e o nosso objetivo é ajudar a
mudar esse cenário, através de programas de edu-

cação e conscientização. Focamos na preservação
de vidas e vamos mudar esta triste realidade”, finalizou.
O diretor científico do Congresso da Abramet,
Ricardo Hegele, falou da satisfação da Abramet/
RS em organizar esta, que foi a maior entre as
onze edições já realizadas. “Contamos nestes três
dias em Gramado com profissionais qualificados,
órgãos oficias, autoridades e a mídia do Estado.
Debatemos diversos temas, trocamos experiências e concluímos que temos ainda muito trabalho
a realizar até conseguirmos reduzir os números da
acidentalidade do trânsito brasileiro. Cada vez mais
valorização dos profissionais e projetos focados em
educação/conscientização e fiscalização/punição
são imprescindíveis.
O resultado final do 11º Congresso Brasileiro
sobre Acidentes e Medicina de Tráfego vai ser a Carta de Gramado que será escrita a partir da opinião
de todos os participantes, que vão encaminhar via
e-mail para a Abramet. A Carta de Gramado será
encaminhada ao Congresso Nacional.

II Simpósio do Geração Bebê acontece em novembro
Nos dias 20 e 21 de novembro, será realizada a XI Jornada da ARGUS e o II Simpósio do Geração Bebê da AMRIGS durante o Congresso “Ultrassonografia – Presente e
Futuro” (ver www.ecomoinhos.com.br).
A primeira edição do Simpósio Geração Bebê (projeto voltado para a comunidade
e profissionais da saúde) reuniu médicos no Centro de Eventos AMRIGS para debater temas como diagnóstico Pré-Natal, o uso da ultrassonografia na identificação de infecções e doenças, cirurgia fetal e outros temas.
Nessa edição, a Ultrassonografia estará em foco. Entre os palestrantes desse ano, estão confirmados o especialista em medicina fetal e diretor da AMRIGS, Dr. Jorge Telles, e por parte da ARGUS, Dr. Raul Moreira Neto,
Dr. Marcelo Vieira e Dr. Vicente Monteggia.
No dia 21 de novembro, durante o II Simpósio do Geração Bebê, serão realizadas palestras abertas ao
público sobre nutrição e atividade física durante a gestação, a partir das 8h30min.
O evento acontece com o apoio do Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas (HMIPV), da Sociedade
Brasileira de Ultrassonografia (SBUS) e da Ian Donald. Mais informações pelo fone (51) 3346.2111 e congresso@ecomoinhos.com.br
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Centro de Memória

A AMRIGS e algumas histórias que vivi
Entrevista com o médico pediatra Sílvio Drebes, ex-diretor Científico da AMRIGS na gestão 1967/1969, sob a presidência
do Dr. Osmar Pilla

O senhor poderia nos fornecer um panorama de
como era a Associação Médica no período em que o
senhor participou como membro da administração? A
grande preocupação do grupo diretivo da AMRIGS era
com a participação dos médicos, particularmente os
do interior. Havia reuniões científicas de quase todos
os Departamentos e Sociedades filiadas, e tínhamos
a preocupação em especial de verificar o percentual de
participação dos médicos do interior do estado, pois a
qualificação do trabalho viria do aperfeiçoamento. Na
ocasião, algo como 30% dos participantes vinha de
fora.
Ingressei na AMRIGS a convite do Dr. Osmar Pilla,
fazendo parte da diretoria eleita, como Diretor Científi1
2

O senhor poderia descrever a
gestão do Dr. Osmar Pilla? O que
destacaria de relevante? O Professor Osmar Pilla era um pediatra
de renome em Porto Alegre e referência para todos nós. Na AMRIGS,
não era diferente. Ele era hábil,
tranquilo e gentil. Lembro quando
disse: “A AMRIGS, no futuro, será
Dr. Osmar Pilla foi
o primeiro médico
como a AMA, Associação Médica
pediatra a presidir a Americana, forte e grande, filiando
AMRIGS
todos os médicos”.
Graças à visão que ele teve, conseguimos adquirir a sede da Avenida Salgado Filho, no centro de Porto
Alegre. Para isso, ele hipotecou a própria casa junto à
Caixa Econômica Estadual. Isto mostra a confiança que
tinha no investimento, acredito que foi um ato de extrema relevância.
O Dr. Pilla criou um sistema para aumentar o caixa,
de forma que todos os médicos associados pagassem um
cruzeiro por unidade para receber o bloco de Atestado
Médico, modelo da AMRIGS, para fornecer aos pacientes
quando solicitado. A integração dos médicos da Capital
com os do interior era também um objetivo da sua gestão.
Sua relação com o governo era próxima, especialmente com o Secretário da Saúde do Estado, Dr. Jair
Soares, seu amigo. Acompanhei o Dr. Osmar Pilla ao
Gabinete do Jair Soares, que era dentista, por ocasião
da tratativa da doação do terreno da Avenida Ipiranga,
local onde hoje é a sede da AMRIGS. Com certeza, quem
deu os primeiros passos para a aquisição do terreno da
atual sede da AMRIGS foi o Dr. Osmar Pilla.
Mais tarde soube que o Dr. Guenter Von Eye, foi
em viagem especial à Paris, e teria conseguido a planta
da atual sede com o Arquiteto Oscar Niemeyer que lá
residia.

Foto: Reprodução/AMRIGS

Quando o senhor ingressou na AMRIGS, qual o
motivo e a importância na sua trajetória? Ingressei na
AMRIGS logo após ter retornado da USP, em fevereiro
de 1966; havia concluído a Residência Médica em Ribeirão Preto e obtido o título de Especialista em Pediatria,
que na época englobava a Neonatologia e, anos mais
tarde, tornou-se uma especialização independente, assim como a Hebiatria, estendendo a idade de atendimento aos adolescentes e adultos jovens. Na ocasião
só havia Residência Médica em Cardiologia no RS.
A AMRIGS era uma associação dos médicos e estava em crescimento. Percebi que era o lugar certo para a
troca de conhecimentos, experiências e oportunidades.
A AMRIGS foi para mim uma ponte de integração com
o meio médico, tendo vindo de uma família do interior.
Encontrei vários professores da Faculdade fazendo parte. A convivência com eles foi muito importante para
mim que estava ingressando no mercado de trabalho.

Foto: Centro de Memória AMRIGS/Divulgação

Ao centro, Dr. Silvio Drebes, durante entrevista aos
historiadores João Gabriel Medeiros1 e Gerti Rutzats
Piantá2, do Centro de Memória AMRIGS

co. Ele era o presidente. Do grupo, participou também
o Dr. Fernando Guedes,Dr. João Mello Becker, Dr. Osmar
Rodrigues, Dr. Oly Lobato e outros. Nesse período, eu
havia sido convidado a lecionar Pediatria, na Faculdade de Medicina da UFRGS. Algum tempo depois, fiz o
concurso para Docente. A associação era pujante, ativa,
defendia a classe médica e enriquecia com atividades
constantes de aperfeiçoamento. Fiz parte por dois anos
da direção sob a presidência do prof. Dr. Osmar Pilla e
depois na presidência do Dr. Manoel Albuquerque.

Historiador, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – contato: memorialjoao@amrigs.org.br
Historiadora, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – contato: gerti.pianta@terra.com.br
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Artigo

José J. Camargo (*)

Q

uem tem um mínimo de experiência em gestão
sabe que um regime falimentar nunca é agudo, nem brota do nada. Antes é construído com
anos de incompetência, amadorismo, improvisação e displicência.
Quando se acrescenta populismo e corrupção, estes vícios siameses que se disseminaram
pela América Latina, apenas aceleram o processo rumo ao abismo, traçado lá atrás como inevitável.
Na iniciativa privada, a revisão periódica das metas e o respeito religioso aos marcadores e
índices previne surpresas, altera rumos e demite incompetências. Tudo em rigoroso aprumo com
a história da empresa que projeta sua base sólida de desenvolvimento, construída de olho atento
no mercado atual e futuro e na caça aos novos talentos emergentes na área de atuação específica.
Duas características mantém a empresa permanentemente competitiva: a valorização dos funcionários qualificados por treinamento constante e desprezo aos cargos de confiança, vistos sempre
como um afronta à meritocracia.
Se a descrição destas exigências e atitudes se opõe ao que se vê na atividade política, isto não
é culpa de quem escreveu o catecismo do desenvolvimento empresarial, mas de quem constitui
uma explicação óbvia do porquê pela administração pública, com variações ocasionais. Nunca deixamos a curva do caótico. As gerações se sucedem e a sociedade patina no subdesenvolvimento
cultural sem os instrumentos básicos de educação que lhe permitem ao menos repudiar um líder
político que se orgulha de dizer que aprendeu economia com uma mãe analfabeta. Como estimular a juventude a estudar com este refrão repetido desdenhosamente?
As cabeças desenvolvimentistas privilegiadas, por omissão ou desencanto, parecem ter ignorado que a atividade política não permite espaços vazios, que invariavelmente serão ocupados
pelos falsários e corruptos, se os qualificados e idôneos se recolherem às suas vidas privadas.
Para atestar nossa inépcia em escolher quem nos dirija, quando um homem da estatura de
Antonio Ermírio de Moraes se dispôs a oferecer a sua fantástica experiência pessoal em prol do
País. Ele recebeu menos votos do que um histérico chamado Enéas, lembram?
Para mim aquele episódio foi emblemático. Nem o maior otimista, lendo a história recente
do Brasil, percebe qualquer indício de mudança. Os atores mudaram, mas os papéis continuam os
mesmos. Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, Osvaldo Aranha, Góis Monteiro, Flores da Cunha, vistos
com isenção, continuam atuando sob outras siglas, mas com as mesmas expectativas e promessas falaciosas.
O Estado que temos que reconstruir não dependerá da iniciativa isolada dos nossos desorientados governantes. A sociedade precisa atuar de maneira propositiva e determinada, porque é
aqui que vivemos. E a reconstrução tem que começar agora, pois afinal, nem todos podem optar
por uma temporada sabática no Rio de Janeiro, como se o caos em que estamos mergulhados fosse uma criação macabra do último semestre.
(*) Membro Titular da Academia Nacional de Medicina
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Há urgência na
reconstrução
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