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ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL

Um basta no sofrimento

Entidade filiada a Associação Médica Brasileira - AMB
Fundação em 27/10/1951 - Av. Ipiranga, 5311

Quando ONU e OMS lançaram a campanha visando a redução de 50% no
número de acidentes de trânsito entre 2011 e 2020, passamos novamente a
acreditar que com ações cada vez mais dirigidas, poderíamos, de alguma
forma, auxiliar para a concretização deste objetivo. Dentro deste contexto, a
Associação Médica do Rio Grande do Sul está inserida, pois a saúde da
população também está ligada diretamente à chacina que assistimos todos os
dias no trânsito do nosso Estado e do nosso país.
Se em outros países a punição é exemplar e auxilia na diminuição no número
de mortes, o mesmo não se pode dizer do Brasil. Aqui, a impunidade é um dos
grandes fatores que aumentam o número de famílias que perdem entes
queridos. Esta mesma impunidade “encoraja” as pessoas, que acham que
tudo podem dentro de seus veículos, como se fosse uma extensão de suas
próprias casas, esquecendo que em volta existe uma grande quantidade de
fatos para prestar atenção. Pedestres, motocicletas, táxis, ônibus, semáforos,
placas de sinalização, faixas de segurança, etc.
Cabe também a nós médicos, que somos acostumados a salvar vidas, a
promoção de ações concretas que possam conscientizar as pessoas para os
riscos que todos correm num trânsito cada vez mais caótico. Hoje, o trânsito
mata mais do que muitas enfermidades.
Em agosto, a AMRIGS lançou conjuntamente com a Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia (SBOT), um Totem que contabiliza o número de
vítimas fatais no trânsito. Ele está localizado em frente à nossa sede, na Av.
Ipiranga.
No dia 20 de novembro, realizamos uma Caminhada pela Paz, com várias
pessoas saindo de branco nas ruas. AMRIGS e SBOT se uniram novamente
para o nosso bem maior: a preservação da vida. A diminuição do sofrimento de
tantas e tantas famílias que veem os sonhos de seus filhos, amigos e parentes
serem interrompidos por uma fração de segundo de descuido.
É uma fatalidade, muitos diriam. Eu diria que é uma tragédia que podemos
evitar. Podemos e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. A AMRIGS e a
SBOT estão comprometidas com esta causa. Diminuir o número de acidentes
de trânsito significa muito mais do que salvar vidas. Significa que podemos
voltar a ser civilizados no trânsito. Que podemos voltar a ter mais compaixão
com o próximo e acima de tudo, dar um basta no sofrimento.
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Rodrigo Lorandi/Divulgação

Jaime Freitas/AMRIGS

Diretoria eleita toma posse para a Gestão 2011-2014 da AMRIGS

Solenidade de posse da diretoria reeleita

Conselheiros escrutinando os votos para a eleição da nova mesa diretora após
a posse da diretoria

No dia 15 de outubro a diretoria eleita da AMRIGS,

reeleito para a Gestão 2011-2014 da AMRIGS, Dr. Dirceu

responsável por gerir os destinos da instituição pelos próximos

Francisco de Araújo Rodrigues, e aos demais membros da

três anos, tomou posse oficialmente durante a Assembleia

diretoria, que repete a mesma formação do triênio que se

Extraordinária do Conselho de Representantes da AMRIGS.

encerra. À noite foi realizada a solenidade de posse da
diretoria, evento prestigiado por autoridades, lideranças

A Dra. Lia Mariza Scortegagna, ainda presidindo o Conselho de

médicas e associados.

Representantes naquela ocasião, deu posse ao presidente

Diretoria AMRIGS - Gestão 2011-2014
Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues - Presidente

Jorge Alberto Bianchi Telles - Diretor do Exercício

Renato Lajús Breda - Diretor Administrativo

Profissional

Alfredo Floro Cantalice Neto - Diretor de Finanças

Jorge Utaliz Guimarães Silveira - Diretor de Relações

Antonio Carlos Weston - Diretor Científico

Associativas e Culturais

Bernardo Avelino Aguiar - Diretor de Assuntos do Interior

Marcelo Scarpellini Silveira - Diretor de Assistência e

do Estado

Previdência

Jair Rodrigues Escobar - Diretor de Normas

Laís Scortegagna/AMRIGS

Eleitos conselheiros e nova mesa diretora
Durante a assembleia extraordinária, os conselheiros eleitos para a
Gestão 2011-2014 foram empossados e uma nova mesa diretora foi
escolhida. A Dra. Stela Maris Scopel Piccoli foi eleita para presidir a
mesa do Conselho de Representantes na nova gestão e assumiu os
trabalhos na Assembleia Ordinária do CR realizada em novembro, junto
com o primeiro e segundo secretários, Dra. Marília Raymundo Thomé da
Cruz e Dr. Túlio Miguel Schein Wenzel, respectivamente. A nova
presidente é a quarta mulher a ocupar o cargo e substitui a Dra. Lia
Mariza Scortegagna, que presidiu o CR por dois mandatos: de outubro de
2008 a abril de 2010 e de abril de 2010 a outubro de 2011.
Nova mesa diretora do CR na última Assembleia Ordinária
realizada em dezembro
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A delegação da AMRIGS, composta
por delegados e dirigentes, tomou
posse em seus cargos junto à
Associação Médica Brasileira (AMB),
em São Paulo, em solenidades nos
dias 21 e 22 de outubro, na sede da
Associação Paulista de Medicina
(APM) e no Teatro Municipal.

Armindo Pydd/Arquivo Pessoal

Posse de Delegados junto à AMB marca compromisso com a saúde pública
Foi também proposta, e aprovada, a
indicação de que a AMB incentive a
instalação de comissões para discutir
os problemas da saúde pública em
cada uma das federadas, a exemplo da
que já existe na AMRIGS. Na reunião
de outubro, anterior a posse, Dr.
Armindo Pydd constatou que as ações
da Comissão do SUS vêm sendo
reconhecidas: "Já conseguimos
alguma coisa, pois se dizia que o
problema era má administração, e hoje
se sabe que falta dinheiro".

Os conselheiros eleitos (Anna Maria
Costa Aguiar, Armindo Pydd ,Juarez
Conselheiro Armindo Pydd (centro) entregando exemplares do Livro
Monteiro Molinari, Miréia Simões
Verde ao presidente da AMB, Florentino Filho (esq) e ao presidente
da AMM, José do Amaral (dir)
Pires Wayhs, Roger Lahorgue
Castagno, Rudimar Porto e Stela
Dr. Pydd, coordenador da Comissão do SUS da AMRIGS, entregou
Maris Scopel Piccoli), que assumiram cargo de delegados da
o Livreto do SUS – apelidado de “Livro Verde” – ao presidente
Associação Médica Brasileira, levaram a questão da saúde
recém empossado da AMB, Dr. Florentino de Araújo Cardoso
pública a nível associativo nacional. Em solenidade de posse da
Filho, e ao presidente da Associação Médica Mundial, Dr. José
AMB, os delegados e dirigentes da AMRIGS solicitaram à nova
Luiz Gomes do Amaral. A delegação enfatiza a importância destas
diretoria que dedique mais espaço em suas atividades para a
comissões, já que cerca de 80% dos médicos e 80% da população
defesa do sistema de saúde – questões de falta de financiamento
brasileira dependem do Sistema Único de Saúde.
e gestão inadequada.
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Conselho de Representantes

Laís Scortegagna/Reprodução

Médicos debatem Obesidade Infantil em fórum
industrializados e não uma horta escolar, que além de mais
saudável proporciona uma ligação com a natureza”, alerta
Duarte dos Santos.
O neurologista, Dr. Renato Menezes de Boer, traz outro
ângulo da questão que é a qualidade do sono. A síndrome
da apneia obstrutiva atrapalha o ciclo do sono por causar
microdespertares. A diminuição do sono provoca aumento
da fome e menor crescimento da criança. Segundo o
neurologista, isto inicia um ciclo: obesidade é causa de
apneia que reduz o tempo de sono que aumenta a fome
A transmissão do fórum está disponível no Blog do CR: cramrigs.blogspot.com

levando a obesidade.

A obesidade infantil já foi abordada diversas vezes, mas

Distúrbios metabólicos, cognitivos e inflamatórios também

nunca de maneira tão global. O Fórum de Obesidade

podem estar ligados ao sono. “Sempre que temos uma

Infantil, que ocorreu no dia 15 de outubro como parte da

criança obesa no consultório devemos considerar a apneia

programação da Semana do Médico, apresentou os

do sono”, afirma de Boer.

diversos fatores envolvidos. O evento, promovido pelo
Conselho de Representantes da AMRIGS, reuniu médicos

Dr. Fernando Egídio Batista Oliveira, psiquiatra, enfatiza a

das áreas de pediatria, nutrologia e endocrinologia,

necessidade de uma mudança de comportamento.

psiquiatria e neurologia para considerar todas as causas do

Crianças aprendem, por exemplo, observando os pais. Ele e

problema e suas consequências na vida adulta.

o neurologista acreditam que seria preciso tratar os pais
para que ensinem aos filhos a comerem bem.

Já está comprovado que o processo arteroesclerótico –
deposição de gordura nas artérias – começa na infância, e o

O aleitamento e a atual conjuntura familiar em que os pais

sedentarismo é o estilo de vida vigente. Dr. José Carlos

passam mais tempo fora de casa do que com os filhos

Henrique Duarte dos Santos lembra que por uma questão

também foram abordados. Dr. Oliveira diz que estes pais

de segurança as crianças ficam cada vez mais dentro de

acreditam que são ótimos pais, e estão sempre pensando

casa. “Existem várias formas de ficar
parado: TV, videogame. Não se pratica
esportes”, diz o pediatra.
Estar em casa, geralmente sem os pais,
tem outra consequência: a liberdade
para comer quando quiser. O também
pediatra, Dr. Rudimar Porto conta que o
que mais escuta no consultório é que o
filho não come nada. “Na verdade a
criança está sempre beliscando algo fora
de hora”, completa.
É na escola, porém, que o consumo é
mais desregrado. “As merendas
escolares privilegiam os alimentos
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no futuro do filho, mas não se preocupam com a

são 100% absorvido. Dr. Oliveira e Dr. Varo questionam a

convivência. “Essas crianças já nascem abandonadas e

saúde da família como um todo. O primeiro quanto à

dali a pouco estão decidindo o que consomem”, conclui o

dinâmica familiar e o segundo quanto aos hábitos

psiquiatra.

alimentares. O Fórum permitiu ver que o problema da
obesidade deve ser tratado considerando seus vários

Dr. Varo Duarte afirma que a prevenção da obesidade

aspectos, pois a causa raramente é uma só.

começa antes ainda: na gestação. O nutrólogo e
endocrinologista confronta os valores absolutos que

TRANSMISSÃO AO VIVO

informam que produtos como a gelatina tem mais proteína
que o leite. Segundo o nutrólogo, a quantidade absoluta de

O Fórum de Obesidade Infantil foi a segunda transmissão

proteína não é igual à porcentagem que será absorvida pelo

online do Conselho de Representantes da AMRIGS. A

intestino pois existem diferentes tipos de proteínas. A

primeira foi a Palestra Mercado de Trabalho em

proteína do leite é de maior absorção pois é uma proteína

Emergências, proferida pelo Dr. Luiz Alexandre Alegretti

completa.

Borges em dezembro de 2010 – vista mais de duas mil
vezes no Youtube. Ambos os vídeos permanecem

Durante muito tempo foi dito que o leite em pó era melhor
que o leite materno. Hoje se sabe que não é verdade.

disponíveis no Blog do CR – http://cramrigs.blogspot.com/.
Links dos vídeos:

Segundo o nutrólogo, o leite materno é de extrema

http://bit.ly/forumobesidadeinfantil

importância durante os primeiros seis meses de vida, pois

http://bit.ly/mtemergencias

Conselheiros na mídia
O Jornal Mente e Corpo de novembro de 2011
publicou matéria do conselheiro Dr. Luiz José Varo
Duarte, intitulada: "Nutrição saudável e prevenção
da obesidade infantil". O assunto foi tema do
Fórum de Obesidade Infantil no qual o conselheiro
palestrou. A matéria traz um resumo da parte do
Dr. Varo no Fórum.
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SUS

Para AMB, aprovação
da EC 29 traz avanços
ao definir o que são
gastos em saúde

Jaime Freitas/AMRIGS

Médicos mobilizam
sociedade para
solucionar
deficiências do SUS

Após nove anos tramitando, o Congresso Nacional
aprovou no dia 7, a regulamentação da Emenda
Constitucional nº 29, que fixa percentuais mínimos
de investimentos da União, estados e municípios
para a saúde. O texto aprovado, entretanto, foi o
substitutivo do senador Humberto Costa, que
substitui as responsabilidades de investimento da
União: em vez de o governo federal investir 10% de
sua receita bruta, como queriam as entidades
representativas dos médicos, o texto aprovado
determina que a União destine o valor aplicado no
ano anterior acrescido da variação nominal do
Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.
A medida equivale ao que já é feito atualmente no
governo federal.

Ato no Legislativo Municipal aprovou uma Carta Aberta em Defesa do SUS, que foi
encaminhada às três esferas do governo e à bancada federal gaúcha no Congresso Nacional

O movimento liderado por médicos no dia 25 de outubro,
em todo o país e com ato público em Porto Alegre,
conseguiu chamar a atenção da sociedade para a

Para o presidente da Associação Médica Brasileira –
AMB –, Florentino Cardoso, o Senado poderia ter
avançado em aportar mais recursos para a saúde, aos
moldes do que os próprios senadores aprovaram
anteriormente. “Em todo caso, consideramos a
aprovação um avanço, pois disciplina o que é gasto
com saúde e não cria um novo imposto, já que o
Brasil não precisa de novas taxas e sim de uma ampla
reforma tributária e que saúde seja prioridade do
governo”, falou. O texto agora segue para sanção da
presidente Dilma Rousseff.

necessidade de ações urgentes dos gestores que garantam
melhor assistência, valorização dos profissionais e
maiores investimentos no SUS. Na Capital, uma
manifestação das entidades médicas do Estado lotou o
auditório da Câmara de Vereadores, que reuniu também
parlamentares, vereadores e dirigentes de hospitais
filantrópicos e das demais categorias da saúde.
As reivindicações incluem aumento das verbas para a
prestadores e acesso e assistência digna à população. O
deputado estadual Pedro Westphalen apontou a baixa
remuneração dos profissionais e a insuficiência de verba
como focos das maiores restrições no atendimento. Julio
Mattos, do Sindicato dos Hospitais Filantrópicos do RS,

Moreira Mariz/Agência Senado

saúde, aumento na remuneração dos profissionais e

lembrou que a situação ameaça a manutenção dos
serviços. A AMRIGS esteve representada pelo seu diretor
Administrativo, Dr. Renato Breda. A presidente da
Câmara, Sofia Cavedon, e o vereador Thiago Duarte
prestigiaram o ato.
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Discussão em Plenário do projeto que regulamentou Emenda Constitucional
29 dividiu senadores

Instituto Vida Solidária

Lei Rouanet permite captação de recursos para o IVS
O Instituto Vida Solidária recebe doações via incentivo fiscal para a cultura. Com a aprovação do projeto “100 anos de Noel
Rosa”, a ONG poderá captar até R$ 62.200,00.

Pessoas físicas podem doar até 6% do valor devido ao imposto de renda no ano e pessoas jurídicas, 4% do lucro real.
Dentro deste limite, o valor será descontado no cálculo da declaração. Os depósitos poderão ser efetuados até o dia 30 de
dezembro de 2011.

A lei de incentivo permite que a pessoa escolha a instituição ou projeto para destinar parte do IR diretamente. Para mais
informações confira o infográfico abaixo, ou entre em contato com o IVS.
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Caminhada pela Paz

Fotos: Jaime Freitas/AMRIGS

Caminhada pela Paz reúne 500
participantes em Porto Alegre

AMRIGS e SBOT promoveram a mobilização em memória às vítimas de acidentes no trânsito no RS

A mobilização organizada pela
Associação Médica do Rio Grande
do Sul (AMRIGS) e a Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) reuniu, no dia 20
de novembro, mais de 500 participantes na "Caminhada pela Paz",
uma homenagem às vítimas do
Trânsito no Rio Grande do Sul.
Vestidos com a camiseta da campanha “Acorde Para a Vida”, da
AMRIGS, familiares das vítimas,
representantes da classe médica e
simpatizantes da ideia de promover
a conscientização sobre os perigos
no trânsito seguiram o percurso que
teve início no Parque Moinhos de
Vento (Parcão).
O ato contou com a participação dos
alunos do Colégio Santa Cecília, da
entidade Vida Urgente e do Grupo

Cicloatividade. Ao final do trajeto,
em frente ao Monumento do Expedicionário, no Parque da Redenção,
centenas de balões na cor branca
foram soltos ao céu.
O presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues, salientou que outras
mobilizações serão promovidas pela
entidade em 2012. “A campanha
Acorde Para a Vida dará continuidade a ações de prevenção como
esta no próximo ano”.

Concentração no Parque Moinhos de Vento (Parcão)

Para o Dr. Osvandré Lech, presidente da SBOT, esta caminhada
pode mostrar ainda mais o papel
atuante da sociedade: “Com este
ato, a SBOT no Brasil e no Rio
Grande do Sul reforça suas ações
dentro das metas estabelecidas
pela ONU e OMS para reduzir as
vítimas no trânsito até 2020”.
Evento contou com a participação de dirigentes da AMB, AMRIGS e SBOT
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Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito
O terceiro domingo do mês de

incentiva a redução dos acidentes

mento Estadual de Trânsito do Rio

novembro foi estabelecido pela

de trânsito entre 2011 e 2020. Em

Grande do Sul (Detran/RS) regis-

Organização das Nações Unidas

agosto deste ano, as duas entidades

trou 1.037 pessoas mortas desde o

(ONU) como o Dia Mundial em Me-

inauguraram um Totem entre as

início do ano. Na contabilização

mória às Vítimas de Trânsito. A

avenidas Ipiranga e Salvador Fran-

mundial, feita pela Organização

“Caminhada Pela Paz” é uma

ça, em Porto Alegre, que contabiliza

Mundial da Saúde (OMS), mais de

homenagem e se soma a outras

as mortes no trânsito no país.

1 milhão de pessoas morrem a cada

iniciativas da AMRIGS e SBOT em

ano vítimas dos acidentes de

apoio à “Década de Ação para a

Entre os gaúchos, o último levan-

trânsito. Isso corresponde a uma

Segurança nas Estradas”, que

tamento divulgado pelo Departa-

morte a cada 30 segundos.
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UniAMRIGS

Jaime Freitas/AMRIGS

AMRIGS recebe o I Simpósio Brasileiro de Pediatria Hospitalar
convidados internacionais: Ricardo Quimones (Texas
Children's Hospital/EUA) e Geeta Singhal (Texas Children's
Hospital/EUA); e os convidados nacionais: Fabiana Rolla
(São Paulo/SP) e Jefferson Pedro Piva (Porto Alegre/RS).
A atividade foi organizada pela Associação Médica do Rio
Grande do Sul, com apoio da Section of Hospital Medicine
of the American Academy of Pediatrics e da Sociedade de
Pediatria do RS - SPRS. Realização: UniAMRIGS.

Simpósio contou com convidados internacionais

O que é Pediatria Hospitalar?
Hoje em dia, em várias partes dos Estados Unidos, um novo

O I Simpósio Brasileiro de Pediatria Hospitalar, que foi

sistema de acompanhamento hospitalar está bem

realizado no dia 9 de novembro, no Auditório da AMRIGS,

implantado: os médicos que trabalham em consultórios

trouxe de maneira inédita a discussão sobre o modelo com

delegam o cuidado dos pacientes hospitalizados ao médico

hospitalistas em Pediatria. Com o tema "Repensando a

"hospitalista", que coordena as condutas intrahospitalares

dinâmica do sistema tradicional de atendimento ao

e encaminha novamente o paciente ao seu médico após alta

paciente", o evento contou com a participação dos

hospitalar. Fonte: http://www.pediatriabrasil.com.br

Caravana AMRIGS em Tramandaí
No dia 25 de novembro, a Caravana AMRIGS visitou a

oftalmologista. Após a palestra, a Unicred ofereceu um

cidade de Tramandaí. Em parceria com Hospital de

jantar aos médicos participantes. Para saber mais sobre a

Tramandaí, a Caravana levou até os médicos da Região

Caravana AMRIGS: (51) 3014-2007/2025 ou pelo

Litoral a palestra "Responsabilidades Civil Médica",

e-mail: relacionamento@amrigs.org.br

ministrada pelo Dr. Bernardo Aguiar, advogado e médico
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Parlamento gaúcho presta homenagem à AMRIGS
mandas da saúde e da

completou 60 anos no dia 27 de

vida do nosso povo”,

outubro, os deputados Dr. Basegio

observou

(PDT) e Valdeci Oliveira (PT)

gio. Além do pedetista,

dividiram o espaço do Grande

outros dois médicos ocu-

Expediente da sessão plenária do dia

pam uma cadeira da As-

18 de outubro, no Plenário 20 de

sembleia Legislativa nes-

Setembro, na Assembleia Legislativa.

ta legislatura: os deputa-

D r.

Fotos: Jaime Freitas

Para homenagear a AMRIGS, que

Base-

dos Pedro Pereira (PSDB)
Além do reconhecimento ao trabalho

e Pedro Westphalen (PP).

da entidade, os parlamentares tamDeputados e representantes da AMRIGS após homenagem
no Plenário 20 de Setembro

bém lembraram a passagem do Dia do

Fundada em 27 de outu-

Médico, comemorado na data da

bro de 1951, a AMRIGS

homenagem. “É com muito orgulho

nasceu com o objetivo central de

longo de 60 anos, esta associação

que, em nome do Parlamento gaúcho,

estruturar a classe médica no Rio

sempre esteve na vanguarda da

destaco a importância da atuação

Grande do Sul, qualificar o nível de

pesquisa de inovações e procedi-

desta entidade e dos profissionais da

instrução e lutar pelos direitos da

mentos que representam o au-

medicina, incansáveis na busca por

categoria e da população, temas

mento da expectativa de vida de gaú-

soluções reais e viáveis para as de-

ressaltados por Valdeci Oliveira. “Ao

chos e brasileiros”, apontou Valdeci.

Coordenador do Exame AMRIGS recebe
título de Cidadão de Porto Alegre
O pneumologista Jorge Lima

sidade Federal do Rio Grande

Hetzel, coordenador do Exame

do Sul. Foi diretor da Funda-

AMRIGS desde 2005, rece-

ção Faculdade Federal de

beu o título de Cidadão de

Ciências Médicas de Porto

Porto Alegre, concedido pela

Alegre (1996 a 2004), na

Câmara Municipal em aten-

qual

dimento à proposição do ve-

professor. Também em 2004

reador Luiz Braz. A home-

foi nomeado diretor do

nagem foi prestada no dia 25

Pavilhão Pereira Filho.

hoje

atua

como

de outubro, no Plenário Otávio
Rocha, na capital gaúcha.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Nelcir Tessaro,
com o homenageado, Dr. Jorge Hetzel

“Sinto-me honrado pela
homenagem, que não é

Hetzel tem 65 anos, é natural de Santa Cruz e formado pela

resultado apenas do meu trabalho, mas também de todos

Faculdade de Medicina de Santa Maria. Em 1970,

aqueles com quem convivi e ainda convivo”, declara

ingressou como doutorando na Santa Casa de Misericórdia

Hetzel. “A SPTRS tem um papel importante na minha

de Porto Alegre. No ano seguinte, iniciou a residência

trajetória. Por isso, esse título merece ser compartilhado

médica em Pneumologia, com um programa da Univer-

com todos os sócios e pneumologistas gaúchos”.
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Institucional

Grupo Paritário cobra repasse
de reajuste do IPERGS
a procedimentos médicos
IPE pagará 20% de reajuste a
350 procedimentos médicos

Em reunião ocorrida no dia 28 de novembro entre o Grupo

20% (acordado em agosto), não foram apresentados na

Paritário (AMRIGS, AHRGS, CREMERS, FEHOSUL, Federa-

reunião do dia 28, mas o IPE comprometeu-se e enviou no

ção das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e SIMERS)

dia 1º de dezembro um relatório que apresentou quais não

junto ao IPE, houve um descontentamento das entidades

foram contemplados com o reajuste.

médico-hospitalares, tendo em vista a falta de retorno da
Diretoria Médica do IPE com relação à pauta do documento

Em nova reunião, realizada no dia 05 deste mês, o IPE-

protocolado no dia 11 de novembro, sugerida pelo GP.

Saúde comprometeu-se em pagar, até o final de dezembro, o
reajuste de 20% aos 350 procedimentos médicos que não

Com relação à adoção da Classificação Brasileira

haviam sido contemplados pelo acordo de agosto, assinado

Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), houve

com o GP. A garantia foi dada pelo diretor médico do

divergências quanto ao índice deflator a ser aplicado. As

Instituto, Cláudio Ribeiro, após pressão das entidades. Os

mudanças no texto de portarias limitadoras da autonomia

valores serão pagos de forma retroativa a agosto. A próxima

dos profissionais permanecem no aguardo.

reunião entre IPE e o Grupo Paritário debaterá a adoção da

Os procedimentos que foram excluídos do reajuste linear de

CBHPM.

Semana do Médico 2011 alcança grande sucesso
Jaime Freitas/AMRIGS

A Semana do Médico, evento que acontece anualmente na semana
que envolve o Dia do Médico, em sua edição de 2011 teve amplo
sucesso. O evento deste ano também foi comemorativo dos 60 anos
da fundação da AMRIGS e dos 40 anos do Exame AMRIGS.
Atividades associativas, palestras, música, teatro e shows, sempre
com grande afluência de público marcaram esta edição.

O encerramento se deu no dia 27 de outubro - data da fundação da
AMRIGS - com uma apresentação da Orquestra Jovem do Rio
Grande do Sul. Durante o evento também foi prestada uma
homenagem ao Dr. Oswaldo Wolff Dick, um dos fundadores da
Associação Médica. O Salão de Festas recebeu o nome deste
fundador e uma placa foi descerrada no local.
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Na foto a atenta plateia assistindo a Palestra sobre Memória do Dr. Ivan
Izquierdo, uma das atividades da Semana do Médico 2011

Sociedades

Reconhecimento e homenagem aos pediatras gaúchos
Jaime Freitas/AMRIGS

A noite de 24 de novembro foi especial
para os pediatras gaúchos que compareceram ao Auditório do CREMERS. A
Sociedade de Pediatria do Rio Grande
dos Sul (SPRS) prestou uma homenagem aos pediatras sócios mais antigos e
de maior expressão da entidade, que se
destacaram por participar em cargos de
diretoria e nos comitês da SPRS dos
debates, das atividades propostas e do
reconhecimento da SPRS como entidade representativa dos interesses do
médico pediatra gaúcho.
SPRS homenageia associados que ajudaram a fortalecer a entidade

A mesa de abertura do evento foi composta por representantes das entidades médicas do Estado,

duzentas pessoas, entre médicos, familiares e diretores de

todos pediatras: Dr. Cantalice, que representou a AMRIGS,

entidades, que foram prestigiar os homenageados, transfor-

Dr. Erico Jose Faustini, 2º Vice-Presidente da SPRS, Dr.

mando o evento num momento de reencontro dos pediatras

José Paulo Ferreira, Presidente da SPRS, o Dr. Ercio Amaro

gaúchos e de valorização do profissional que cuida da

de Oliveira Filho, representando o CREMERS e a Dra. Ana

criança.

Maria Martins Moreira, representando o SIMERS.
Ao final da cerimônia, o Dr. Nilo Galvão, ex-presidente da
Ao todo, 44 médicos presentes (de 67 nominados) rece-

SPRS, agradeceu em nome dos homenageados. Encer-

beram a homenagem, inclusive o diretor de Finanças da

rando as festividades, seguiu-se um coquetel de confra-

AMRIGS, Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto, pediatra desde

ternização realizado no salão da cobertura da sede do

1969. A solenidade contou com um público de mais de

CREMERS.

Convite para posse da nova diretoria da APRS – Gestão 2012/2013
A Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul (APRS) convida a todos os seus
associados para a posse de sua diretoria e conselho fiscal eleitos para a Gestão
2012/2013.
O evento será realizado no dia 10 de janeiro de 2012, terça-feira, às 20h30, no
Auditório do Centro de Eventos AMRIGS – Av. Ipiranga, 5311- Porto Alegre/RS.
Nesta data também será apresentada a revista da APRS em sua nova versão.
Obs.: Confirmar presença até o dia 04/01/2012, pelo fone: (51) 3024-4846 – (51)
8116-5896. Para maiores informações: www.aprs.org.br
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Sociedades

X Semana Brasileira do
Aparelho Digestivo reúne
mais de 4,5 mil congressistas
Realizada entre os dias 19 e 24 de novembro no Centro de

de Endoscopia Digestiva (SOBED) e Colégio Brasileiro de

Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio

Cirurgia Digestiva (CBCD), para que o encontro pudesse ser

Grande do Sul (FIERGS), a X SBAD reuniu mais de 4.500

realizado. A partir desta edição, a SBAD será coordenada em

congressistas, que puderam participar de aproximadamente

anos ímpares pela SOBED e nos anos pares pela FBG. O

400 atividades científicas divididas em ações

presidente da X SBAD, Sérgio Bizinelli enfatizou este

multidisciplinares, cursos, palestras e mesas-redondas.

congresso como um momento histórico para a
gastroenterologia nacional, pois a partir desse momento

A X SBAD trouxe diversas novidades em 2011. A principal

inicia-se uma nova fase de união entre as Sociedades.

delas foi transformar a Semana em um encontro anual. Fato
este, possibilitado pela união das três entidades: Federação

Fonte: RSPress

Brasileira de Gastroenterologia (FBG), Sociedade Brasileira

Divulgação SGN

Reunião discute papel
da nutrição no tratamento
do paciente renal crônico
micronutrientes, assim como os resultados laboratoriais e
antropométricos. Em função disso os hábitos alimentares
existentes, devem ser corretamente avaliados com o
objetivo de individualizar o manejo do paciente.
Evento em Caxias do Sul debateu cuidados com componentes da alimentação

O debate salientou também a importância da atuação de

O objetivo do encontro foi mostrar a importância do

equipes multidisciplinares, o que inclui a enfermagem que

trabalho da nutricionista no tratamento do paciente renal

deve estar capacitada ao entendimento destes recursos,

crônico. A palestra foi proferida pela Nutricionista

para coordenar adequadamente as atividades que buscam

especializada em Nefrologia pela Pontifícia Universidade

preservar a saúde dos pacientes de sua unidade de diálise.

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e Nutricionista

O evento foi realizado pelo Departamento de Nefrologia e

assistencial vinculada ao Serviço de Nefrologia do Hospital

Urologia da Associação Médica de Caxias do Sul (AMECS)

Moinhos de Vento (HMV), Sulene Rosa da Rocha. A

no final de novembro no Auditório da AMECS, em Caxias do

profissional ressaltou que o paciente renal crônico

Sul.

apresenta anormalidades na composição corporal, tanto
em termos de macronutrientes quanto nos de
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Fonte: Play Press

