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Os pacientes, os médicos e os planos de saúde
A medicina e a ciência médica evoluem,
constantemente, com o auxílio da tecnologia.
Hoje, equipamentos de última geração permitem diagnósticos cada vez mais precisos. Por
exemplo, recursos como reconstrução tridimensional de lesões, ou demonstração através
de captação celular de contrastes específicos
demonstram fases ultra-precoces do câncer.
Todavia, na Faculdade de Medicina
aprendemos que nenhum instrumento ou máquina é mais importante que a relação médicopaciente. É neste momento, onde há um relato
franco dos seus sintomas, dúvidas e angústias
em relação à doença, que se estabelece a base
da confiança para que o tratamento ou a investigação clínica venha a ser bem sucedido.
Neste cenário surge o plano de saúde, que tem o propósito inicial de oferecer o
acesso a médicos, exames e tratamentos a um
custo fixo, dimensionável e menor do que o
atendimento particular. O custo pode variar,
mas a vantagem é sabê-lo com antecedência ,
cabendo ao paciente a análise de arcar ou não
com as despesas.
Já, na prática, algo não funciona direito na relação, paciente-médico-plano de saúde. São freqüentes as notícias do alto índice
de queixas na Agência Nacional de Saúde em
relação aos planos. Profissionais trabalham
em jornadas exaustivas ou com alto índice de
produtividade. Solicitações de exames complementares - que em alguns casos, por falta
de tempo, substituem uma investigação clínica
mais elaborada - são indicadores desta realidade.

Barack Obama, empenhado em reformar todo
o sistema de saúde dos Estados Unidos.
Mas há alguns caminhos na busca de
soluções. Por exemplo, investir na prevenção
de doenças e promoção a saúde. É muito mais
barato e compensador evitar as situações onde
o investimento é alto em tratamentos cujos resultados são muitas vezes discutíveis. Além do
impacto social e familiar ser atenuado, e a satisfação pessoal de quem não adoece ser muito
maior. Outro caminho pode ser o investimento
na formação de comitês científicos com membros de sociedades de especialidades ou profissionais de notório saber que possa discutir
e apontar quais os exames e tratamentos mais
eficazes, e custos efetivos, para cada situação
clínica. A Associação Médica do Rio Grande
do Sul talvez seja pioneira na formação de um
comitê de alto nível onde questões como estas
são discutidas. E está à disposição para auxiliar
no que for preciso na formação destes fóruns.
São caminhos que merecem uma reflexão para que possamos aperfeiçoar o sistema vigente. Porque saúde , de verdade, tem
custo,mas não tem preço.

Antonio Weston
Diretor Científico da AMRIGS

A realidade é que o custo de medicamentos e recursos diagnósticos tem sido crescente. A solução para o aparente conflito entre
a saúde e o custo é difícil, e pauta discussões
no mundo inteiro. Um exemplo é o presidente
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Entrevista
Presidente da AMRIGS destaca a força da AMRIGS e a união das entidades médicas

“Somos um time, onde cada

Desde a sua fundação em 1951 a
“Hoje, AMRIGS, SIMERS e
Como está sendo este moAMRIGS vem vivendo um momento único na
CREMERS conversam, trocam
mento de aprofundamento da
história da medicina gaúcha. Dois fatos marideias, unem esforços, criam
união entre AMRIGS, SIMERS e
cam esta trajetória. O primeiro deles é a fideprojetos juntos, apóiam as
CREMERS?
lização da entidade como promotora do coideias de cada um. Mais do que
nhecimento científico, levando para todo o RS
É um marco histórico que estamos
nunca, estamos trabalhando
cursos fundamentais para atualização médica,
vivenciando. As entidades estão maduras e
em conjunto na defesa da
além do tradicional Exame AMRIGS. O segunconscientes de que só com a união é possível
saúde pública e da verdadeira
do, e não menos importante, é a consolidação
compreender, discutir e resolver os problemas
Medicina”
de ações políticas em defesa do exercício da
comuns da saúde no Estado. Não estamos mais
medicina, em união com as demais entidades
divididas. O pensamento não é só do SIMERS,
médicas. O resultado não poderia ser diferenAMRIGS ou CREMERS, mas da classe médica.
te. A AMRIGS está cada vez mais forte e presente na vida dos
Quais os frutos desta união para a comuniassociados médicos. Tanto é que o presidente desta entidade,
Dirceu Rodrigues, acaba de assumir, juntamente com os presi- dade médica e a sociedade?
dentes do CREMERS, Cláudio Balduíno Franzen, e SIMERS, Paulo
Acredito que o mais importante está sendo o reconhecide Argollo Mendes, a posse na diretoria da gestão do Sindicato
mento e o respeito pelas competências de cada entidade. O que
Médico para o período de 2010 a 2012.
nos faz um “time” que coopera e representa a defesa da classe
Para falar sobre a importância deste momento, o Dr. Dir- médica gaúcha e, fundamentalmente, busca melhorias para a saúceu Rodrigues conversou com o Jornal AMRIGS. Ele destaca as de da população.
competências de cada entidade e projeta os desafios desta união.
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um tem sua responsabilidade”
O que representa a presença das três maiores entidades da classe médica do RS no Conselho do SIMERS?

Durante o processo de consolidação entre
as entidades da classe médica gaúcha, como respeitar a individualidade de cada uma?

Representa o compromisso com a luta da classe médica e
a busca de soluções para os problemas que afetam o trabalho da
medicina e, consequentemente, prejudicam os gaúchos.

Conforme falei, somos um time, onde cada um tem sua
responsabilidade. E o mais importante, e que marca muito este
momento de união, é o diálogo. Hoje, AMRIGS, SIMERS e CREMERS, conversam, trocam idéias, unem esforços, criam projetos
juntos, apóiam as idéias de cada um. Mais do que nunca estamos
trabalhando em conjunto na defesa da saúde pública e da verdadeira Medicina.

Qual será o seu papel neste conselho?
Em uníssono com o SIMERS e o CREMERS é fortalecer e
buscar apoio para a aprovação do piso nacional de R$ 7 mil e da
lei do Ato Médico, que tramitam no Congresso Nacional, para a
criação da carreira de Estado para médico e para a implantação
da tabela de honorários, já adotada em planos de saúde e área
privada para o Sistema Único de Saúde (SUS).
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Entidades

Três principais entidades médicas do RS estão
juntas em nova diretoria do SIMERS
Comunicação/SIMERS

as entidades nacionais – Conselho Federal de
Medicina (CFM), FENAM e Associação medica Brasil (AMB).
“Não estamos mais divididas. O pensamento não só do SIMERS, AMRIGS ou
CREMERS, mas da classe médica”, valorizou
o presidente da Associação Médica.
O presidente do CREMERS considera fundamental a atuação conjunta, mesmo
que cada uma desempenhe suas atribuições
técnicas. “Estávamos isolados e hoje agimos
acima de questões pessoais, com uma pauta comum que nos une. Essa aproximação
potencializa esforços, que só beneficiarão o
trabalho médico e a sociedade que confia no
nosso papel”, ressaltou Franzen.

Presidentes das três maiores entidades da categoria médica gaúcha selaram uma união histórica em março.

Na posse da diretoria do Sindicato Médico do RS (SIMERS)
para o período de 2010 a 2012, no dia 19 de março, em Porto Alegre, os presidentes do SIMERS, Paulo de Argollo Mendes,
do Conselho Regional de Medicina (CREMERS), Cláudio Balduíno
Franzen, e da Associação Médica do RS (AMRIGS), Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues, destacaram as prioridades para a luta
da classe: aprovação do piso nacional de R$ 7 mil e da lei do Ato
Médico (ambos tramitando no Congresso Nacional), criação da
carreira de Estado para médico e implantação da tabela de honorários já adotada em planos de saúde e área privada para o Sistema
Único de Saúde (SUS).
Paulo Argollo, que começa o quinto mandato à frente da
entidade, ressaltou que a união das três siglas dará novo impulso às pautas que afetam diretamente o trabalho médico. “Com a
união das entidades, tenho certeza de que vamos alcançar nossos
objetivos”, projetou Argollo. Dirceu Rodrigues e Cláudio Franzen
integram agora o Conselho de Representantes do SIMERS.

O dirigente do conselho, exemplificou que a parceria ocorre tanto nas pautas
relacionadas a carreira, remuneração e exer-

cício da profissão, como no combate a problemas que impedem
assistência adequada. “Fizemos interdições éticas a partir de denúncias do Sindicato. Vamos continuar agindo forte ante condições impraticáveis para o trabalho da categoria”, completou. “A
aprovação das propostas dará novo rumo para a saúde no Brasil”,
assegurou o dirigente.
O presidente do Sindicato, que também preside a Federação Nacional dos Médicos (Fenam), que reúne 330 mil médicos,
citou que o piso para 20 horas já está pautando negociações no
Estado, mesmo aguardando conclusão da análise pelos parlamentares federais.
O Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos (PCCV), que
teve estudos da Fundação Getúlio Vargas e busca valorização da
formação e diferentes especialidades, foi proposto a inúmeros
municípios, como Porto Alegre e Canoas e em diversas regiões
gaúchas. “Todas estas ações vão assegurar melhor condição de assistência médica à população e acabará, por exemplo, com a falta
de médicos”, afirmou Argollo.

Para o presidente da AMRIGS, a nova atuação desafia e
deve amplificar as ações que dominam a pauta no Estado e em
todo o País. Rodrigues lembrou que o PCCV, a regulamentação
da Medicina (única profissão da saúde até hoje sem delimitação da
área de atuação) e o piso nacional são plataformas que já uniram
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Centro de Memória

AMRIGS e AGHM firmam parceria em prol da história da
medicina gaúcha

No mês de março, a AMRIGS, através do seu Centro de
Memória, estabeleceu uma parceria com a Associação Gaúcha de
História da Medicina (AGHM), com o intuito de divulgar e incentivar pesquisas sobre a história da prática médica no Rio Grande do
Sul. Para selar essa parceria, estiveram reunidos na sede da AMRIGS no dia 23 de abril, o presidente da instituição, Dr. Dirceu Rodrigues, e a presidenta da AGHM, Dra. Leonor Schwartsmann, onde
formalizaram a aliança. A reunião contou com a presença dos doutores Luiz Gustavo Guilhermano e Jorge Augusto Cury (AGHM),
Genaro e Nicolau Laitano (Centro de Memória AMRIGS).

Da esquerda para direita: Dr. Jorge Augusto Cury, Dr. Dirceu Rodrigues, Dra. Leonor
Schwartsmann, Dr. Genaro Laitano, Dr. Nicolau Laitano, Dr. Luiz Gustavo Guilhermano e Gerti Piantá

A AGHM, fundada em 2008, vem somar às instituições já
existentes em nível nacional e em outros Estados e pretende contribuir com as pesquisas e eventos na área, como o Congresso Brasileiro de História da Medicina. É formada por médicos,historiadores
e interessados em promover a divulgação e a produção de conhecimento em História da Medicina. A atual presidenta, Dra.Leonor
Schwartsmann, é médica pediatra, historiadora, mestre em história
e doutoranda em história pela PPGH/PUCRS. Schwartsmann sucedeu o Dr. Luiz Gustavo Guilhermano, hoje seu vice-presidente.

A parceria com a AMRIGS está representada pelas presenças dos coordenadores do Centro de Memória: Genaro Laitano e Nicolau Laitano. A comunidade associativa médica ganha com esta
união, pois fortifica a busca pela história do exercício da medicina e agrega um maior conhecimento da profissão.

II Jornada Gaúcha de
História da Medicina
Orientação dos logos: usar alinhados do lado direito do texto, seguindo a ordem acima.
Nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2010, ocorrerá na AMRIGS a II
Jornada Gaúcha de História da Medicina*, fazendo parte da programação
cultural da Semana do Médico. O evento tem o objetivo de divulgar as pesquisas realizadas em história da medicina e da saúde no Rio Grande do Sul. É
realizado pela Associação Gaúcha de História da Medicina em parceria com a
Associação Médica do Rio Grande do Sul -AMRIGS através de seu Centro de
Memória. A atividade conta com a parceria da PUCRS através da Faculdade
de Medicina e de História.
As inscrições para trabalhos acadêmicos começam no mês de Julho e
se encerram no dia 15 de agosto. Serão aceitos trabalhos acadêmicos para
apresentação em forma de comunicação, com as temáticas história da medicina e história da saúde, sendo entregue então o Prêmio Professor Rubens
Maciel aos melhores trabalhos feitos por acadêmicos de História e Medicina,
nas categorias graduando e pós-graduando.
* Programação sujeita a alterações.
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Conselho de Representantes

Presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues, e a Comissão Eleitoral durante a contagem dos votos

Eleitos novos membros para o Conselho de Representantes
Foi realizada no dia 31 de março a apuração dos votos da eleição para os novos membros do Conselho de Representantes (CR) da AMRIGS Gestão 2010/2013 -, na sede da AMRIGS, sob a coordenação do Diretor de Normas, Dr. Jair Rodrigues Escobar. O presidente da entidade, Dr. Dirceu
Rodrigues, acompanhou o trabalho de escrutínio das cédulas, realizado pela Comissão Eleitoral (CE). A CE é subordinada à Diretoria de Normas da
Associação Médica do RS.
A Comissão Eleitoral, composta pelas Dras. Aída Schafranski
Libis, Rosa Mary Lech da Silva e Rosemarie Lopes Gomes, contou, para
a apuração dos votos, com a colaboração de Lindomar Antunes (Secretária da Diretoria de Normas e do CR) e do Núcleo de Relacionamento
AMRIGS: Maria da Graça Schneider (Supervisora), e Núbia Barcellos
(Assistente Administrativo.).

Posse e Diplomação
A posse e a diplomação dos novos conselheiros aconteceram
após a Assembleia Ordinária do Conselho de Representantes, em Assembleia Extraordinária, prevista em edital, ambas realizadas na cidade
de Passo Fundo. A Assembleia Extraordinária permanece em aberto
e os trabalhos serão retomados no dia 15 de maio, na AMRIGS, onde
ocorrerá a posse dos conselheiros que não puderam estar presentes
em Passo Fundo, com também a eleição e posse da nova Comissão
Diretora do CR.
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Resultado final da contagem de votos:
Izaías Ortiz Pinto (Porto Alegre): 382 votos
Genaro Laitano (Porto Alegre): 325 votos
Maria Ângela Bongers Alexandretti (Porto Alegre): 298 votos
Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira (Pelotas): 281 votos
Nicolau Laitano (Porto Alegre): 255 votos
João Carlos Kabke (Pelotas): 217 votos
Márcia da Costa Eifler (Ijuí): 210 votos
Carlos Roberto da Silveira Hecktheuer (Passo Fundo): 185 votos
Luiz Bragança de Moraes (Santa Maria): 180 votos
Walter Neumaier (Santa Maria): 158 votos
Ivo Leuck Jr. (São Leopoldo): 137 votos
Rosalvo Ottoni Costa (Santo Ângelo): 133 votos
Aníbal de Mello Nogueira (Ijuí): 111 votos
Trajano Henke (Rio Pardo): 102 votos
Brancos: 610
Nulos: 56
Total de votos apurados: 1214
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Conselho de Representantes

Conselheiros Eleitos para a Gestão
2010/2013 do CR

A

eleição para os novos membros do Conselho de Representantes da AMRIGS foi encerrada no dia 15
de março de 2010. Cada sócio poderia eleger três conselheiros
para representá-lo no Conselho de Representantes, em votação
feita por correspondência. O mandato dos atuais conselheiros
eleitos tem duração de três anos.

Ada Lygia Macedo de Pinto
Ferreira – Pelotas

Aníbal de Mello Nogueira - Ijuí

Carlos Roberto da Silveira
Hecktheuer - Passo Fundo

Genaro Laitano - Porto Alegre

Ivo Leuck Jr. - São Leopoldo

Izaías Ortiz Pinto - Porto Alegre

João Carlos Kabke – Pelotas

Luiz Bragança de Moraes - Santa
Maria

Márcia da Costa Eiﬂer- Ijuí

Maria Ângela Bongers Alexandretti
- Porto Alegre

Nicolau Laitano - Porto Alegre

Rosalvo Ottoni Costa - Santo
Ângelo

Trajano Henke - Rio Pardo

Walter Neumaier - Santa Maria
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AMRIGS

In Memoriam: Manoel Antonio Pitta Pinheiro de Albuquerque
A AMRIGS registra com pesar, nas páginas
do Jornal AMRIGS, a morte de seu ex-presidente, Manoel Antonio Pitta Pinheiro de Albuquerque, falecido no dia 17 de janeiro de 2010, no
Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre,
aos 82 anos, vítima de doença vascular cerebral.

Dr. Manoel de Albuquerque foi um
dos idealizadores do Exame AMRIGS para Residência Médica no RS

Psiquiatra por mais de 58 anos, foi diretor
do Instituto Psiquiátrico Forense, antigo Manicômio Judiciário, onde introduziu a alta progressiva. Atuou como professor de psiquiatria das faculdades de Medicina da UFRGS e da PUCRS,
além do curso de Pós-graduação em Psiquiatria
da UFCSPA.

se médica, Dr. Manoel de Albuquerque foi um
dos fundadores e presidente da AMRIGS (gestão 1969/1971), onde idealizou e implementou
o mais importante e tradicional exame de Residência Médica para os hospitais de nosso Estado:
o Exame AMRIGS. Ocupou também a vice-presidência da Associação Médica brasileira (AMB).
Foi um dos fundadores da Associação Brasileira
de Psiquiatria, presidente da Associação Latinoamericana de Psiquiatria, conselheiro do CREMERS e um dos fundadores e presidente da Academia Sul-rio-grandense de Medicina.

Atuante na representação política da clas-

13º Congresso
Brasileiro de
Gastroenterologia
Pediátrica

Exame AMRIGS 2010
O diretor Científico da AMRIGS, Dr. Antonio Carlos Weston, e o Coordenador do
Exame AMRIGS, Dr. Jorge Hetzel, se reuniram no dia 05 de abril, no Núcleo Técnico Científico AMRIGS, para debaterem sobre o planejamento das atividades do Exame para este ano.
Está prevista para o dia 03 de maio uma nova reunião.
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O Diretor Financeiro da
AMRIGS, Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto, ministrou uma palestra no 13º Congresso Brasileiro
de Gastroenterologia Pediátrica, realizado em 15 março, em
Belo Horizonte-MG. O tema foi
“Transplante de intestino: indicações, situação atual e perspectivas para o Brasil”. O Dr. Cantalice
é professor adjunto do Departamento de Pediatria do Curso de
Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre (UFCSPA), chefe do serviço de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital da Criança Santo
Antônio e integrante do Grupo de
Estudos e Tratamento de Transplantes Intestinal (GETTI).
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Carta ao presidente Lula:
Incontinência verbal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em mais
um de seus rompantes habituais de incontinência verbal, diz ter encontrado os culpados pelo caótico sistema de saúde nacional: os médicos. Segundo reportagem
veiculada no dia 26 de março de 2010 em diversos jornais brasileiros, o presidente reclamou “que os médicos
não aceitam ou cobram caro para trabalhar no interior
e periferias e que é muito fácil ser médico na avenida
Paulista”.
Lula também criticou o Conselho Federal de Medicina, pedindo reconhecimento aos diplomas dos médicos formados em Cuba. Ainda em tom jocoso, criticou
o médico responsável pela amputação do seu dedo mínimo da mão esquerda. Sua ira voltou-se também aos
contrários à cobrança de novo tributo para aumentar os
recursos ao setor de saúde.
O que o presidente finge não saber é que o médico sozinho no interior ou em periferias é incapaz de
promover saúde. Ele precisa de apoio para exercer a
sua profissão, como laboratórios, equipamentos para
exames, hospitais, enfim tudo o que não é prioridade ou
é claramente insuficiente em seu Governo.

qualquer outro, se submeta ao exame de avaliação exigido para formados no exterior.
Quanto à CPMF, governar impondo novos impostos ao já fatigado povo brasileiro, Sr. Lula, é tão vulgar
quanto dizer que é “fácil ser médico na avenida”.
Sr. Lula, a Associação Médica Brasileira, em
nome dos mais de 350 mil médicos brasileiros, sentese ultrajada com suas declarações, visto inverídicas, por
considerar que elas não condizem com cargo que V. Sa.
ocupa e por atingir a dignidade e honradez daqueles
que, diariamente em hospitais ou consultórios, muitas
vezes em condições precárias, lutam por manter a saúde do povo brasileiro.
Presidente Lula, o Sr. deve um pedido de desculpas à classe médica brasileira.

José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da Associação Médica Brasileira

Lula também finge não saber que ninguém é contra o médico cubano: exige-se apenas que ele, como
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Especial

VI Recepção aos Calouros de
Calouros das faculdades gaúchas
de Medicina são recepcionados
na AMRIGS

No dia 27 de março, os calouros do curso de Medicina do Estado foram
recepcionados na sede da AMRIGS, em Porto Alegre. A atividade, nomeada “VI
Recepção aos Calouros de Medicina do Rio Grande do Sul”, é promovida pela
AMRIGS, junto com o seu Departamento Universitário – (DU-AMRIGS). Participaram da solenidade a direção das entidades representativas da classe médica (AMRIGS, CREMERS e SIMERS), os coordenadores de cursos de medicina
(PUCRS, UFSM, UFCSPA e UNISC), integrantes do DU-AMRIGS e do Núcleo
Acadêmico do SIMERS (NA-SIMERS).
A recepção constou de uma conversa informal com os futuros médicos,
com abordagem das questões acadêmicas – metodologia de ensino, perspectivas, residência médica e ética na medicina – e a apresentação das entidades
médicas aos estudantes. Participaram do evento o Diretor da AMRIGS (Exercício Profissional) Jorge Alberto Bianchi Telles; o 2º Secretário do CREMERS
Ismael Maguilnik; o Diretor da UFCSPA Dr. Ajácio Brandão; o Diretor da FAMED/PUCRS Dr. Ivan Antonello; o professor do Curso de Medicina da UNISC
Pedro Lúcio de Souza , o professor do Curso de Medicina da UFSM Dr. Renato
Fagundes e o acadêmico Marcos Mendonça, diretor do NA-SIMERS. O mediador do encontro foi o acadêmico Iuri Nunes Kist novo Diretor do DU-AMRIGS,
empossado na abertura dos trabalhos da noite.
Aos representantes das entidades médicas coube a abordagem de temas
sobre “o que é ser médico”, “como estudar medicina” e “medicina baseada em
evidências”. Após a apresentação das entidades, os coordenadores dos cursos
de medicina discorreram sobre o ingresso aos cursos utilizando a prova do Enem
Participaram da Recepção mais de 500 calouros oriundos das 11 escolas m
e como foi aplicado o trote na sua escola médica.
“Foi uma oportunidade de congraçamento entre os calouros dos cursos de
medicina”, avaliou o coordenador do curso na UNISC, professor Pedro Lúcio
de Souza.
Troca de comando
Ao abrir os trabalhos da noite, o Diretor do DU-AMRIGS e acadêmico da ULBRA Cléber Santos Jr recepcionou todos os calouros e fez
um levantamento da sua gestão. Na sequência, chamou os integrantes
do Departamento Universitário que participaram da gestão 2009/2010
e passou o cargo para o acadêmico da UFCSPA, Iuri Nunes Kist, que
juntamente com os novos integrantes do DU, assumiu a função para a
gestão 20010/2011.
No evento
Cerca de 1.500 acadêmicos de 11 universidades do Estado
prestigiaram o encontro (Recepção e MEDparty) . Os estudantes vieram de Rio Grande (FURG), Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Maria
Universitários cantam e brincam no Teatro AMRIGS, antes da Recepção
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Especial

Medicina do Rio Grande do Sul
(UFSM), Pelotas (UCPEL e UFPEL), Caxias do Sul (UCS), Canoas (ULBRA),
Passo Fundo (UPF), além dos residentes de Porto Alegre (UFRGS, PUCRS e
UFCSPA). O encontro se encerrou com uma festa, a “MEDparty”, na sede
social da AMRIGS.
A recepção
A VI Recepção aos Calouros de Medicina do Rio Grande do Sul foi uma
realização da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e do Departamento Universitário (DU-AMRIGS); Transporte Seguro (serviço de van
gratuito para retorno para casa com segurança): Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS) e Núcleo Acadêmico SIMERS; Apoio: CREMERS, Unimed
Porto Alegre, UNICRED e ONG Vida Urgente; Produção: Guadalajara.

Calouros de medicina
dão exemplo com Trote
Solidário
Enquanto em algumas universidades do Brasil perdura o trote selvagem de estudantes de medicina, no Rio Grande do Sul centenas de calouros
repetem atos de solidariedade. Pelo terceiro ano consecutivo, os Centros
Acadêmicos e veteranos de cursos de medicina de Universidades como PUCRS, UFCSPA, UFRGS, UFPEL, UCPEL, FURG E UNISC, deram exemplo com
o Trote Solidário. A iniciativa é das Associações de Turmas Médicas (ATMs)
com apoio do Departamento Universitário da Associação Médica do RS
(AMRIGS) e do Núcleo Acadêmico SIMERS.

médicas do RS

AMRIGS MEDparty
2010

Após a recepção
aos calouros, foi realizada
a AMRIGS MEDparty 2010,
festa organizada pelo Departamento Universitário
da AMRIGS (DU-AMRIGS), para os novos acadêmicos de medicina e o público em geral. A festa,
atividade integrada à recepção oficial dos calouros de medicina do Estado, foi um sucesso total.
O evento contou com a participação de mais de
1.500 pessoas. Quem comandou a festa foram os
DJs Federico Barco e Mark Correa, na pista House
Party, a banda Tá Combinado, de pagode, a dupla
de sertanejo universitário Rapha e Edi, e ainda o DJ
Hugo Barcelos, na Pista Nacional.
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Durante todo o mês de março os bixos e veteranos fizeram doações
de sangue, coleta de alimentos não perecíveis e se divertiram. A regra geral
durante o Trote Solidário foi: proteção à vida.
“A proposta foi a de realizar um trote, ritual que marca o ingresso
na Universidade, que promova a integração entre os estudantes e, ao mesmo tempo, que traga benefício à sociedade”, relembra Cleber Santos Júnior,
ex-diretor do Departamento Universitário AMRIGS (DU-AMRIGS). Cleber
ainda ressalta que é fundamental incentivar a realização do Trote Solidário,
visando o despertar precoce do acadêmico de medicina “para o sentimento
de dedicação ao ser humano e o espírito de solidariedade tão importante na
prática médica”.
Para o presidente do Núcleo Academio do SIMERS (NA-SIMERS),
Marcos Mendonça. “As atividades não satisfazem apenas um ritual de recepção na universidade. Estamos certos de que ao doar sangue ou falar
com as pessoas em busca de donativos, estamos moldando um médico
mais humano e sensível aos problemas da sociedade”, destaca.
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Instituto Vida Solidária assina termo
de adesão à Rede Parceria Social
Fernando C. Vieira/CEEE

O Diretor de Finanças da AMRIGS e do IVS, Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto, assina a parceria
durante cerimônia no Thetro São Pedro

Essa união de forças é fomentada
pela Rede Parceria Social, criada pelo governo gaúcho e coordenada pela Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social
(SJDS) para facilitar o engajamento entre
as organizações da sociedade civil, envolvendo a cooperação entre o governo, o
terceiro setor e a iniciativa privada, visando atender, através de financiamentos, instituições sociais.
Nesta edição, 14 empresas financiarão 20 carteiras de projetos de 15 entidades âncoras, investindo um total de R$ 8
milhões. A expectativa é que sejam atendidas 42 mil pessoas em mais de 120 municípios. As entidades sociais com registro na
SJDS têm 75 dias para inscrever projetos
nos editais. Em junho, a Comissão analisará as propostas, e as selecionadas serão divulgadas em julho. Para o secretário
Schüler, a Rede a cada ano vai somando resultados. “É importante que a Rede cresça
em qualidade e em autoestima e que estas
empresas possam levar a sua experiência
para todo o Estado.”
Durante o evento, o secretário
Schüler apresentou o novo portal da RPS,
disponível desde quinta-feira (15/04) no
14

A terceira edição da Rede Parceria Social (RPS) foi
lançada no dia 14 de abril, pelo secretário da Justiça e do
Desenvolvimento Social, Fernando Schüler, no Theatro
São Pedro, em Porto Alegre. Aderindo à Rede pela primeira vez, o Instituto Vida Solidária (IVS), mantido pela
AMRIGS, assinou um termo de parceria com o Governo
do Rio Grande do Sul e a multinacional Dana que atua no
setor metal-mecânico e possui indústria em Gravataí, para
o desenvolvimento de projetos sociais na área de Segurança Alimentar. O Diretor de Finanças da AMRIGS e do
Instituto Vida Solidária, Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto,
firmou a parceria em nome das instituições. Pela Dana,
estavam presentes o Vice-presidente da empresa no Brasil, Paulo Armando Born, e o Gerente de Comunicação
Corporativa e Marketing, Luis Pedro Cauduro Ferreira. A
responsável técnica do IVS, Carmem Reis, também participou da cerimônia.

endereço www.redeparceriasocial.rs.gov.
br. Através do site, as entidades podem
acessar os editais e realizar as inscrições
online, além de obter informações sobre
o andamento do programa. “As inscrições
só poderão ser feitas através do site. Serão
eliminadas cerca de 20 mil folhas de papel
com esta iniciativa. No endereço eletrônico, também serão divulgados dados sobre
as ONGs executoras e entidades âncora,
assim como valores investidos por projeto,
edital, município, e região.
Com essa parceria,
o IVS se credencia como
“Entidade Âncora” da Rede
Parceria Social, e irá selecionar e promover, com
o apoio da Dana, projetos
sobre segurança alimentar
que atendam a população
em condição de vulnerabilidade social. Um dos objetivos do projeto é o de
capacitar as pessoas que
produzem o alimento nas
instituições selecionadas e
a população usuária para
o adequado manuseio no

preparo dos alimentos. Os valores disponibilizados também serão utilizados para
a aquisição de bens permanentes para as
cozinhas das entidades envolvidas.

Dr. Alfredo Cantalice ao lado dos representantes da Dana: Luis Pedro C.
Ferreira e Paulo Armando Born
Janeiro/Fevereiro
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Instituto Vida Solidária
Sobre a Rede Parceria Social:

Sobre a Dana:

A Rede Parceria Social (RPS) foi
criada pelo Governo do Rio Grande do
Sul em 2007 com o objetivo de facilitar a aproximação do poder público, da
iniciativa privada e das organizações do
terceiro setor no desenvolvimento de
projetos sociais com utilização dos mecanismos da Lei da Solidariedade (Lei
Estadual nº. 11.853, de 29 de novembro de 2002).

A Dana é um fornecedor líder de tecnologias para os maiores
fabricantes mundiais do
segmento automotivo, de
veículos comerciais e fora-de-estrada, que, em conjunto, produzem mais de 70 milhões de veículos a cada ano. Fundada em 1904
e sediada em Maumee, Ohio, nos Estados Unidos, a Dana emprega 25.000 colaboradores em 26 países. Presente há 63 anos no
Brasil, mantém 13 unidades industriais e dois Centros de Serviços
Compartilhados em Gravataí (RS), Diadema e Sorocaba (SP), com
2.400 colaboradores.

IVS, Banco do Brasil e Coprobel firmam parceria
para geração de renda
O Instituto Vida Solidária
(IVS) está promovendo - com o
apoio do Banco do Brasil e da
empresa Coprobel - o Curso de
Embelezamento de Pés e Mãos
para a comunidade feminina da Vila
São Pedro, em Porto Alegre. A aula
inaugural aconteceu no dia 19 de
abril, e contou com a presença dos
diretores da AMRIGS, Dr. Renato
Lajús Breda (Administrativo) e Dr.
Antonio F. Cantalice Neto (Finanças),
do Gerente Geral Banco do Bradil
(Ag. Cidade Baixa), José Carlos
Heine, do Coordenador Técnico
da Coprobel, Fernando Guimarães,
e da consultora técnica do IVS,
Carmem Reis.
A proposta é capacitar as
alunas a exercerem a profissão
e terem uma fonte de renda. O
curso com a carga horária de
110 horas acontece na sede do
Centro Comunitário Vida Solidária
mantido pelo IVS (Vila São Pedro,
Av. Ipiranga, 5109), de segunda
a quinta-feira, das 19h às 21h. O
Curso é gratuito e reconhecido pela
Janeiro/Fevereiro
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Participam da primeira turma 17 mulheres, todas moradoras da Vila São Pedro

OSCIP Padre Landell de Moura. A
ministrante do curso é a cabeleireira
e manicura Lucia Fatima Ferreira
Martins. A primeira turma é formada
por mulheres com idade entre 18
e 35 anos, que depois de formadas
poderão ter uma renda aproximada
de R$ 1.000,00/mês. A formatura

está prevista para o mês de julho ou
agosto deste ano.
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Sócio em dia é contemplado em sorteio de
Netbook
A AMRIGS promoveu no início do ano um sorteio de um Netbook da marca HP modelo MINI 110-1125BR, para os sócios que
estivessem em dia com suas mensalidades. O sorteio, que começou em janeiro, ficou acumulado até a extração 4.428. Os números
sorteados no concurso 4.429 da Loteria Federal, realizado no dia
03 de março, contemplaram um sócio em dia da AMRIGS. O CRM
sorteado no 5º prêmio foi o do cardiologista e geriatra Dr. Fernando Antonio Scalzilli Silveira, hoje aposentado. O prêmio foi entregue no dia 22 de março, em mãos, ao Dr. Scalzilli pelo presidente
da AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues.

Dr. Fernando A. Scalzilli recebeu seu Netbook do Presidente Dirceu Rodrigues

Ao prêmio (Netbook), concorriam todos os sócios em dia
com a Associação Médica do Rio Grande do Sul. O ganhador seria
aquele que tivesse o número sorteado pelo 1º prêmio da Loteria
Federal. A não ocorrência de um contemplado no 1º prêmio, o
ganhador seria aquele cujo CRM coincidisse com o 2º Prêmio e
assim sucessivamente. Para maiores informações sobre a premiação, consulte o Núcleo de Relacionamentos com o Associado, pelo
fone: (51) 3014-2020.

AMRIGS, UNICRED e Montreal-FORD fecham
parceria
Desde o mês de março, todos os
médicos do Estado, sócios da AMRIGS,
podem comprar automóveis a preços
reduzidos, com a maior porcentagem
de descontos oferecida pela fábrica da
Ford. O benefício é resultado da parceria
da entidade médica com a MontrealFord e Unicred (Cooperativa de crédito
pela qual os médicos também poderão
financiar os veículos). Os descontos
podem chegar até 14%, conforme a
tabela nacional de descontos da Ford.
A parceria ainda projeta
a organização de um Feirão de
Automóveis no espaço físico da
AMRIGS. Mais informações pelo email
comercial@amrigs.org.br ou csa@
amrigs.org.br, telefones: (51) 30142007 ou (51) 3014-2020

Médicos terão desconto na compra de automóveis novos
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AMRIGS

AMRIGS forma grupo para praticar Off Road

Grupo de aventureiros passou pela Rota Romântica, na Serra Gaúcha

A AMRIGS formou um grupo de
aventura chamado “Médicos Off Road”,
para a prática do esporte “fora da estrada”. Além de ser uma atividade de caráter
familiar, é também repleta de aventura e
muita adrenalina, onde prevalece a amizade e a parceria. O primeiro encontro do
grupo foi realizado no dia 21 de março, na
sede da AMRIGS, onde foi oferecido um
café da manhã. Após o desjejum, o grupo
partiu em direção a serra gaúcha, saindo
da associação médica rumo a Gramado
por caminhos alternativos, desde a zona
rural da região metropolitana e passando
pela Rota Romântica.
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Por volta do meio-dia o grupo chegou ao Hotel La Hacienda, em Gramado,
onde os médicos foram recepcionados
pelo presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu
Rodrigues e depois desfrutaram de um
almoço especial, nas dependências do hotel. No período da tarde, o grupo se aventurou pela Trilha do Meleiro, a Linha Bonita, a Cachoeira do Panelão e concluindo o
passeio na Ponte do Imperador, em Ivoti.
O próximo passeio está programado para ser realizado no dia 23 de maio,
passando pelo extremo sul de Porto Alegre, com destino a Itapuã, distrito de Viamão, onde está previsto um passeio de
barco até o Farol de Itapuã, que está completando 150 anos de existência em 2010.
Com o “Médicos Off Road” a AMRIGS
tem o objetivo de incentivar a prática
de trilhas de Off Road pelo solo gaúcho,
reunindo pessoas que queiram participar
desses passeios, por cantos e recantos especiais de nosso Estado.

Parada no La Hacienda, em Gramado

Para participar e obter mais informações, telefone para: (51) 3014-2018.
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Entidades médicas participam de reunião na ANS
sobre honorários médicos
O grupo de trabalho formado por
representantes das três entidades médicas nacionais (AMB, CFM e Fenam) e
dos quatro grupos que formam a saúde
suplementar (Unidas, Unimed, Fenasaúde
e Abramge) esteve reunido no dia 19 de
abril, na sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Rio de Janeiro-RJ)
para dar andamento às discussões sobre a
utilização de um sistema de hierarquização
para efetuar o pagamento dos honorários
médicos.
Amilcar Giron, 2º tesoureiro da
AMB, apresentou a CBHPM e explicou
como foi elaborado seu sistema de hierar-

quização. Ele frisou que esta forma permite a harmonia entre todas as especialidades médicas, já que oferece remuneração
semelhante aos procedimentos de acordo
com o grau de dificuldade, e não por frequência de utilização.
Dentre as operadoras de planos de
saúde, a Unidas concordou com o ponto
de vista apresentado pela AMB e reafirmou que já vem praticando a CBHPM. Já
a Unimed esclareceu que, de modo feral,
a maioria das unidades também já adota
o sistema de hierarquização. Fenasaúde e
Abramge, entretanto, expuseram opinião
contrária à apresentada.

Pela falta de consenso, Florisval
Meinão, 1º tesoureiro da AMB, propôs
que as discussões sobre o tema fossem
temporariamente interrompidas e que
outro assunto fosse abordado. O grupo
agora tratará dos critérios de reajustes dos
honorários médicos. A próxima reunião
será dia 1º de junho.
Fonte: AMB

Deputado do Ceará é o relator do projeto que fixa
em R$ 7 mil salário mínimo do médico
O deputado José Guimarães (PTCE) foi designado relator do projeto de lei
que fixa o salário mínimo dos médicos e
cirurgiões dentistas em R$ 7 mil no setor
privado. O PL 3734/2008 tramita na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da
Câmara dos Deputados.
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O projeto também sugere que seja
modificada a redação da lei que estabelece o cumprimento de duas a quatro horas
diário, passando a estabelecer o período
de 20h semanais, como já consagrado pela
categoria.

salários mínimos, ou seja, R$ 1.245,00
mensais. A proposta garantirá um aumento de 82% nos valores pagos aos médicos
pela iniciativa privada.
Fonte: CFM

Hoje, o piso do médico é de três
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Medicina

Sexto Código de Ética Médica brasileiro já
esta em vigor
A partir de 13 de abril de 2010, entrou em
vigor o sexto Código de Ética Médica reconhecido
no Brasil. Revisado após mais 20 anos de vigência do
Código anterior, ele traz novidades como a previsão
de cuidados paliativos, o reforço à autonomia do
paciente e regras para reprodução assistida e a
manipulação genética. Também prevê a extensão
de seu alcance aos médicos em cargos de gestão,
pesquisa e ensino.
Outros temas que tiveram suas diretrizes
revistas, atualizadas e ampliadas se referem à
publicidade médica, ao conflito de interesses, à
segunda opinião, à responsabilidade médica, ao
uso do placebo e à interação dos profissionais com
planos de financiamento, cartões de descontos ou
consórcios.
Foram dois anos de trabalhos, coordenados
pela Comissão Nacional de Revisão do Código de
Ética Médica, que contaram com a participação
ativa de diversas entidades. O objetivo comum foi
construir um atento aos avanços tecnológicos e
científicos, à autonomia e ao esclarecimento do
paciente, além de reconhecer claramente o processo
de terminalidade da vida humana.
No seu processo de formulação, além de
serem consideradas as mudanças sociais, jurídicas
e científicas, os responsáveis pelo trabalho também
analisaram os códigos de ética médica de outros
países e consideraram elementos de jurisprudência,
posicionamentos que já integram pareceres,
decisões e resoluções da Justiça, das Comissões de
Ética locais as resoluções éticas do CFM e CRMs
editadas desde 1988.
Isso sem contar com 2.677 contribuições
enviadas por médicos e entidades de todo o país. A
democracia deu a tonica do esforço, balizado pela
grande participação da sociedade e dos profissionais,
e confirmada por meio de uma consulta online e
por três conferências nacionais sobre ética médica.
A principal dela foi a plenária da IV Conferência
Nacional de Ética Médica, realizada em São Paulo,
no dia 29 de agosto de 2009.
entre
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Medicina, membros de sindicatos e sociedades de
especialidades, além de representantes de várias
entidades médicas, aprovaram as mudanças e
colocaram fim a etapa de revisão. Ao final, produziuse um documento amplo e atento ao exercício da
Medicina brasileira no século 21. O Código de Ética
Médica ora em vigor é composto por 25 princípios
fundamentais do exercício da Medicina, 10 normas
diceológicas, 118 normas deontológicas e quatro
disposições gerais.
Para saber mais sobre o novo Código de
Ética Médica, consulte o portal desenvolvido pelo
Conselho Federal de Medicina, no endereço: http://
www.portalmedico.org.br/novocodigo/index.asp

Neste dia, cerca de 400 delegados,
conselheiros federais e regionais de
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Definidos os temas centrais para o Encontro
Nacional de Entidades Médicas (Enem)
Temas ligados ao futuro da medicina e à melhoria do modelo assistencial do país permearão
debates
A Comissão Organizadora do XII Encontro Nacional
de Entidades Médicas (Enem) aprovou em março os três
eixos temáticos que orientarão a agenda dos debates
previstos para ocorrer entre os dias 27 e 30 de julho, em
Brasília. Os temas refletem as principais reivindicações
e anseios do movimento médico nacional. São questões
ligadas à formação profissional, ao mercado de trabalho
e às políticas públicas para o setor, que poderão embasar
mudanças estruturais no futuro.

movimento médico. Nas etapas estaduais e regionais é
livre a participação dos médicos. Na etapa nacional, que
contará com grupos de trabalho e plenárias, os delegados
representarão de forma equitativa os diferentes segmentos
do movimento médico-conselhal (CFM), associativo (AMB)
e sindical (Fenam).
Aprovadas datas dos pré-Enems
Foram definidas as datas e locais dos encontros
regionais preparatórios para o XII Encontro Nacional
de Entidades Médicas (Enem). Os chamados pré-Enems
acontecerão em São Paulo (com a participação de entidades
médicas das regiões Sul e Sudeste), Belém (regiões Norte
e Centro-Oeste) e Natal (região Nordeste). As etapas
estão previstas para ocorrer de abril a junho (ver no quadro
abaixo).

Eixos Temáticos do XII Enem:
Etapas regionais e nacional
• Formação médica
• Mercado de trabalho e remuneração
• SUS, políticas de saúde e relação com a
sociedade

Também foram definidos os eixos temáticos para
as etapas regionais e nacional do Enem. O primeiro se
refere à formação médica, onde serão discutidas questões
como o funcionamento das escolas, a residência médica e
a qualidade do ensino. O segundo tratará do mercado de
trabalho e remuneração, no qual transitam temas como a
criação de uma carreira de Estado para o médico e a criação
de um plano de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV). O
terceiro – SUS, políticas de saúde e relação com a sociedade
– procurará estimular amplo debate sobre o atual modelo
de assistência brasileiro.

Organização – No XII Enem, promovido pelas
entidades médicas nacionais – CFM, AMB e Fenam –,
são aguardados 450 delegados de todo o país, além de
autoridades e convidados. O Enem acontece a cada dois
anos, para debater a conjuntura política relacionada ao
exercício profissional e de liberar sobre propostas e
estratégias em defesa dos médicos, da medicina e da saúde
da população.
Precedido de etapas estaduais e de três etapas
regionais (conferir cronograma na tabela embaixo), e de três
etapas regionais, o Enem une lideranças ligadas a conselhos,
associações e sindicatos em torno da pauta nacional do

Cronograma do Enem
Etapas/Encontros estaduais

Datas previstas

Locais

Pré-Enem Nordeste

30 de abril e 1º de maio

Natal

Pré-Enem Sul-Sudeste

14 e 15 de maio

São Paulo

Pré-Enem Norte/Centro-Oeste

4 e 5 de junho

Belém

XII Enem

27 a 30 de julho

Brasília

Fonte: Jornal Medicina Nº 182, março de 2010 - CFM
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Sociedades

14º Congresso da ANAMT
Um dos eventos mais esperados da medicina do
trabalho acontece no RS
O 14º Congresso da ANAMT reunirá, entre os dias 15 e
21 de maio, em Gramado (RS), médicos do trabalho de todo o
país e demais profissionais da área de Saúde e Segurança de Trabalhador (SST) para tratar da Medicina do Trabalho e os desafios da
promoção e da inclusão social em saúde do trabalhador — tema
central do encontro, que pretende ajudar a identificar melhor o
contexto atual em SST e a debater as competências necessárias à
atuação dos médicos do trabalho e demais profissionais da área.
Além da participação de palestrantes italianos, argentinos e canadenses, vários profissionais, confirmaram presença entre os cerca
de 2 mil congressistas que devem se inscrever para o evento.
Com o apoio da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho (SOGAMT), a comissão organizadora do evento já publicou no site da Anamt os programas de cursos e demais atividades
previstas no congresso, que contará com cerca de oito conferências e dez mesas redondas. Das atividades previstas, participarão
profissionais italianos como Daniela Colombini e Lucia Isolani; os
professores Giuseppe Abbritti e Enrico Pira; os doutores Alfonso Cristaudo e Giacomo Muzi; além da doutora canadense Susan
Stock. Entre os conferencistas, foram confirmadas as presenças
do economista Marcio Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Dr. Luiz Augusto Facchini,
presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco),
e de muitos outros palestrantes notáveis do Brasil que atuam

como professores universitários, pesquisadores e profissionais da
área de saúde do trabalhador.
O 14º Congresso da ANAMT ocorrerá simultaneamente
com o I Workshop Ítalo-Brasileiro de Medicina do Trabalho, o VII
Seminário Nacional de Perícias Trabalhistas e o Encontro de Escolas Formadoras em Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador
do Mercosul.
Confira o site do evento:
http://www.anamt.org.br/congresso2010/

45ª Jornada Sul-Brasileira de Anestesiologia será
em Curitiba
A 45ª edição da Jornada Sul-Brasileira de Anestesiologia
(Josulbra) será realizada entre os dias 30 de abril e 2 de maio de
2010, na Estação Embratel Convention Center, em Curitiba- PR.
Esta edição terá como tema central Qualidade e Anestesia.
A Comissão Organizadora elaborou um programa que
contempla uma gama expressiva de assuntos que fazem parte do
dia a dia da especialidade. O evento contará com a participação
de oito professores da Universidade de Stanford (EUA), que ministrarão um curso teórico e prático sobre a aplicação do uso da
22

Ultrassonografia nas técnicas de anestesia regional. Tambem será
oferecido o curso de Suporte Avançado de Vida em Anestesiologia, o SAVA, em sua nova versão.
Mais informações e inscrições pelo site:
www.josulbra.com.br
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