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Entrevista

40 anos dedicados ao
No mês de abril o Dr. Claudio Franzen recebeu a reportagem do Jornal da AMRIGS para contar um pouco dos seus 40 anos de
militância na área das lideranças médicas. O local foi a sala da Tesouraria do Conselho Regional de Medicina do Rio G. do Sul.
De um papo descontraído surgiram as perguntas que Franzen respondeu sem hesitar. Apesar de sua longa vivência a frente
de instituições médicas, Franzen demonstra um espírito jovem e combativo sempre preparado para enfrentar novos desafios.

1. Qual sua formação profissional?
Curso primário, ginásio e científico no
Colégio Nossa Senhora das Dores
Formação superior – Faculdade de
Medicina da URGS – ingresso em 1960
Especialização no Hospital de Clínicas de
São Paulo.
2. Quais as fortes lembranças dos
tempos de acadêmico?
Representante de turma no centro
Acadêmico sarmento Leite do 1º ao 6º ano.
Vice-Presidente do Centro Acadêmico
Sarmento Leite - 1962/1963.
Presidente do Conselho da Federação
dos Estudantes Universitários do Rio Grande
do Sul.
3. Qual sua atuação política durante
o tempo de faculdade?
No esporte: organizador da MED-ENG
e da ARQ-MED (competições esportivas
entre estudantes).
Atuação no jornal O Bisturi
Ação política para mudar a forma de
ensino da Medicina Preventiva antes
chamada de cadeira de Higiene.
4. Quais as lembranças dos tempos
do Governo Militar ?
Sofremos no período o esvaziamento
do poder político do Centro Acadêmico
Sarmento Leite.
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5. Qual sua vivência nas instituições
de representação médica?
Presidente do Departamento de
Fisiatria da AMRIGS
Delegado da AMRIGS junto à Associação Médica Brasileira.
Diretor de Defesa Profissional da
Associação Médica Brasileira.
Conselheiro do Conselho Federal de
Medicina pela Associação Médica Brasileira.
Conselheiro do Conselho Federal de
Medicina eleito pelo Rio Grande do Sul em 3
gestões.
Conselheiro do Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Sul desde 1973.
Atualmente Tesoureiro do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do
Sul.
Participação na elaboração do Código
de Ética Médica 1988.
Presidente da Comissão de Honorários
da Associação Médica Brasileira que
elaborou a tabela de 1982.
6. De que forma encara o convívio
das instituições de liderança médica no
Estado (CREMERS AMRIGS SIMERS)?
Acho fundamental para o movimento
médico a união entre as entidades médicas
para que se possa defender a boa prática
médica, o respeito da sociedade para com os
médicos, a valorização digna do trabalho
médico e a remuneração compatível com a

importância do trabalho desenvolvido pelos
médicos.
7. Qual o fato mais marcante nestes
seus 40 anos de atividade associativa?
Acho que contribuímos para a
organização médica ao instituirmos o
Regimento Interno dos Corpos Clínicos, a
forma democrática de escolha dos diretores
clínicos e das comissões de ética.
Criamos as delegacias seccionais do
CREMERS que levam as discussões sobre os
preceitos éticos ao interior do RS, além de
descentralizar as ações administrativas da
instituição.
8. Qual sua visão sobre o exercício
da medicina nos dias de hoje?
Não sou pessimista, mas vejo com
muita preocupação a perda de comando da
medicina pelos médicos e o avanço dos
"administradores" interferindo claramente
no exercício profissional médico com
evidentes prejuízos dos pacientes que cada
vez mais estão perdendo seus direitos em
nome da pseudo-organização do sistema e
da influência do raciocínio econômico sobre
a sensibilidade médica.
9. Como consegue conciliar atividade profissional, familiar e de representação médica?
Organizei minha vida de forma a
Jornal AMRIGS

associativismo médico

conciliar as várias funções que exerço. Hoje

melhora na condição social ao redor do

deve ser temida, mas sim preparada com

tenho um filho (César Felipe) também fisia-

mundo fazem com que a medicina seja cada

atenção ao futuro. A medicina em si também

tra que me auxilia a "tocar" a clínica.

vez mais importante nas sociedades

está sofrendo grandes transformações.

humanas. Acredito que a tendência de gastos

Estamos caminhando rapidamente para a

cada vez maiores na saúde já demonstrada

individualização da área médica e o estudo

nos EUA e Europa seja definitiva, afinal os

de genes e polimorfismos será uma atividade

problemas mais simples, como mortalidade

natural no dia-a-dia dos médicos, inde-

infantil, estão sendo superados, sobrando os

pendente do setor em que atuem. Preci-

problemas mais complexos. A medicina será

samos preparar nossos futuros colegas para

cada vez mais importante na economia das

esta nova realidade e, para isso, precisamos

nações, com participação em crescimento

de faculdades de medicina bem preparadas.

10. Se vivesse outra vida qual o
caminho que escolheria?
Em outra vida, sem dúvida nenhuma,
seria novamente médico.
11. Qual o futuro da medicina no
mundo?
O envelhecimento da população e a

Jornal AMRIGS

PIB dos países. É uma evolução natural e não
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Atualidades AMRIGS

A AMRIGS na luta pela paz no trânsito
A Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) foi a primeira
entidade escolhida para integrar o Comitê Estadual de Mobilização pela
Segurança no Trânsito. De acordo com o tenente-coronel Ordeli Savedra
Gomes já que a entidade médica desenvolve diversas ações de segurança, a
parceria muito deverá acrescentar na luta pela prevenção de acidentes em todo
o Estado. Na ocasião da assinatura da parceria (foto), o presidente da AMRIGS,
Dr. Dirceu Rodrigues, convidou o Comitê para integrar a Caravana AMRIGS,
iniciativa itinerante que leva capacitação médica par ao interior do Estado.

Jornada
Celpcyro sobre
Saúde Mental
O Centro de
Estudos de Literatura e Psicanálise
Cyro Martins promove nos dias 21 e 22
de junho no Auditório da AMRIGS sua
X Jornada Sobre Saúde Mental, tendo como
tema principal “O Ciclo da Vida: Transtornos
Mentais e do Neurodesenvolvimento”. Durante
a X Jornada será prestada uma homenagem ao
Dr. Rogério Wolf de Aguiar (foto), atual presidente do CREMERS, que receberá o Prêmio
Mérito Científico e Cultural Cyro Martins 2013.
Mais informações e inscrições no site:
http://celpcyro2013.eventize.com.br/

XXVI Semana do Médico
começa a ganhar forma
Sob o comando do
Dr. Jorge Telles um grupo integrado por vários
setores da AMRIGS está
debruçado na elaboração da programação
da XXVI edição da
Semana do Médico.
Neste ano o tema será
“Medicina e Interconectividade: Avanços que
movem o mundo”.
Como sempre além de temas de interesse médico, haverá a apresentação dos grupos
culturais da AMRIGS: “Médicos & Música”, Cantores Líricos e Grupo Vocal (foto); os
acadêmicos do Departamento Universitário estarão realizando a COPA AMRIGS, haverá
a entrega do III Prêmio AMRIGS de Jornalismo e o VI Prêmio de Publicações Médicas
Gaúchas.

Advogados
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Salve saúde
No dia 30 de abril, no Hotel Renaissance, em São Paulo, a Associação
Médica Brasileira fez o lançamento oficial do site SALVE SAÚDE. Com o
propósito de transmitir informações confiáveis em linguagem acessível, o site
traz orientações sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis, responsáveis por
um grande número de mortes, alto índice de absenteísmo no trabalho e de
elevado custo para os governos e entidades de saúde. Com a participação de
mais de 100 sociedades, o lançamento contou com a presença dos principais
representantes da Medicina e da Odontologia brasileira. No site da AMRIGS já
existe o “banner” do Salve Saúde para consultas e informações.

Caravana AMRIGS
em Santo Ângelo
No dia 7 de junho deverá acontecer mais uma edição da
Caravana AMRIGS. O destino será a cidade de Santo Ângelo e os temas
escolhidos serão: “Como a Ultra-sonografia pode auxiliar no
diagnóstico” que terá o Dr. Jorge Telles como palestrante e
“Consultoria Tributária” que será apresentado pela economista
Jaqueline Rycheski. O evento terá lugar na Associação Médica de Santo
Ângelo. O projeto denominado Caravana AMRIGS foi criado e
desenvolvido na gestão do Dr. Dirceu Rodrigues como o propósito de
levar conhecimento e informação ao interior do Estado, bem como
valorizar a relação entre a entidade e os colegas que atuam longe da
capital e da região metropolitana.

Jornal AMRIGS

Santa Cruz do Sul
também terá Exame AMRIGS
O Exame AMRIGS,
mais tradicional prova da
área da saúde, com mais de
40 anos de existência e que
tem sido utilizado como
seleção para os serviços de
Residência Médica e como
prova de auto-avaliação
passará a ser realizado, a
partir de 2013, também em
Santa Cruz do Sul. Com isto
o exame terá realização
simultânea em todas as
cidades que possuem
faculdades de medicina: Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Santa
Maria, Passo Fundo, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. Na foto o Dr.
Weston, coordenador do Exame AMRIGS, a Drª Suzana Fabíola
Mueller (coordenadora do Curso de Medicina de UNISC) e a
supervisara da UniAMRIGS, Deisy de Azeredo Rosa.
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Conselho de Representantes

Novos conselheiros e mesa diretora
No sábado, dia 13 de abril de 2013, foram empossados 13 dos

Jair Escobar, Diretor de Normas da AMRIGS, entregou os

15 conselheiros eleitos para o triênio 2013 – 2016. da AMRIGS. Os

certificados aos conselheiros. Germano Mostardeiro Bonow e

eleitos, em ordem de votação foram: Germano Mostardeiro Bonow,

Nicolau Laitano estavam ausentes no dia.

Gisele Rodrigues Lobato, Izaias Ortiz Pinto, Ada Lygia Macedo de

Na mesma reunião, foi eleita a nova mesa diretora. Com chapa

Pinto Ferreira, Genaro Laitano, João Carlos Kabke, Niura Terezinha

única, a primeira secretária da mesa anterior, Dra. Marília Raymundo

Tondolo Noro, Luiz Antonio Lucca, Nicolau Laitano, Carlos Roberto

Thomé da Cruz, foi eleita presidente. Dr. Renato Menezes de Boer

da Silveira Hecktheuer, Walter Neumaier, Luiz Bragança de Moraes,

(primeiro secretário), e Dra. Norma Beatriz Dutra Benvenuti

Rosalvo Ottoni Costa, Trajano Roberto Alfonso Henke e Josué Vânius

(segunda secretária) completam a formação.

Uzon Hoewell.
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Germano Mostardeiro Bonow

Gisele Rodrigues Lobato

Izaias Ortiz Pinto

Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira

Genaro Laitano

João Carlos Kabke

Niura Terezinha Tondolo Noro

Luiz Antonio Lucca

Nicolau Laitano
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foram empossados em abril

Carlos Roberto da Silveira Hecktheuer

Walter Neumaier

Luiz Bragança de Moraes

Rosalvo Ottoni Costa

Trajano Roberto Alfonso Henke

Josué Vânius Uzon Hoewell

Dr. Renato M. De Boer (primeiro secretário), Dra. Marília R. Thomé da Cruz (presidente) e Dra. Norma B. D, Benvenuti (Segunda secretária)
Jornal AMRIGS
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Projeto Amparo

Projeto Amparo: a AMRIGS pensando nos médicos
O Projeto Amparo, criado na primeira gestão do Dr. Dirceu Rodrigues 2008/2011) tem como objetivo voltar o olhar
para o médico da terceira idade. A AMRIGS criou um espaço físico: a sala de convivência dos médicos, onde os colegas
encontram jornais diários e revistas semanais, cafezinho, internet, TV e um refúgio para conversar com outros colegas.
Mas o maior espaço criado foi o de valorizar os médicos jubilados que tem uma reunião mensal (veja o resumo das
palestras no box) e outras atividades como o Clube de Viagem e o Clube de Cinema. A coordenação do Projeto Amparo
está nas mãos do incansável Dr. Varo Duarte que resume sua liderança contando sobre os 2 anos do Projeto:

“ A ideia do Amparo, surgiu quando o atual presidente da

O Amparo também realiza encontros mensais (nas segundas

AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues, se surpreendeu com um médico

segundas-feiras de cada mês) com os médicos que alcançaram

idoso vagando pela Associação Médica, meio perdido.

longas etapas de experiência profissional e que podem dividir com

O Presidente então sugeriu que houvesse na instituição um

outros colegas de faixa etária semelhante, bons momentos de

local onde os médicos jubilados – aqueles que há mais tempo

recordação. Para que isso aconteça, há estacionamento gratuito

contribuem como sócios e, consequentemente, possuem bastante

disponível e se for realizado um contato telefônico antecipado, o

experiência e idade avançada – pudessem se encontrar para

colega pode ser buscado e levado em casa.

qualquer tipo de atividade informal, seja ela de lazer ou científica.

Apesar do nome, o projeto não possui verba para amparar os

A Sala do Projeto Amparo então existe até hoje no Complexo

médicos financeiramente através dele, o que acarreta alguns

AMRIGS, estando à disposição dos colegas que desejarem usufrui-

equívocos.

la no período da tarde para estes encontros.

Dr. Varo Duarte é o anfitrião das "segundas segundas-feiras"
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Profissionais como
o Dr. Newton Barros
já dividiram seus conhecimentos

09/05/2011 - 1ª Reunião – “A terceira idade e os lampejos de esperança”, pelo Dr. João Gomes Mariante
11/07/2011 - 2ª Reunião – “Recordações sobre o início da atividade profissional”, pelo Dr. Luiz José Varo Duarte
08/08/2011 - 3ª Reunião – “Médicos estrangeiros de idioma alemão no RS no século XX.”, pelo Dr. Claus M.
Preger
12/09/2011 - 4ª Reunião – “Atividade Física - Fundamento da Vida!”, pelo Professor Cláudio Franzen
19/10/2011 - 5ª Reunião – “Memória Humana”, Dr. Ivan Izquierdo (PUCRS) e “Memória Histórica”, pela Dra.
Zita Possamai (UFRGS)
14/11/2011 - 6ª Reunião – “40 Anos dos Planos Privados de Saúde em Porto Alegre”, pelo Dr. Moacir Milton
Zacuchliver
12/03/2012 - 7ª Reunião – “A Presença das Mulheres na Medicina do RS, no período de 1904 a 1954”, pelo Dr.
Genaro Laitano
09/04/2012 - 8ª Reunião – “Alzheimer”, pelo Dr. Miguel Domingos Muratore
14/05/2012 - 9ª Reunião – “Ser velho é inevitável, mas bom; Ser decrépito é evitável, recuperável e ruim”, pelo
Dr. Marcelo Blaya Perez
11/06/2012 - 10ª Reunião – “Compostura nos processos de comunicação”, pelo Dr. Mordko Meyer
09/07/2012 - 11ª Reunião – “Efeito placebo: aspectos neurofisiológicos”, pelo Dr. Julio Rocha do Amaral
13/08/2012 - 12ª Reunião – “Exercícios aeróbicos para a terceira idade aspectos fisiopatológicos”, pelo Dr.
Aloysio Costa Teixeira
10/09/2012 - 13ª Reunião – “A arte e a medicina”, pelo Dr. Ivo Nesralla
15/10/2012 - 14ª Reunião – “A evolução da clínica médica através dos tempos”, pelo Dr. Carlos Gottschall
12/11/2012 - 15ª Reunião – “Liberdade profissional e exercício da Medicina na literatura de Erico Verissimo”, por
Elizabeth Torresini
11/03/2013 - 16ª Reunião – “Medicina paliativa: uma nova área de atuação no Brasil”, pelo Dr. Newton Monteiro
de Barros
08/04/2013 - 17ª Reunião – “A profissão de nutricionista”, por Regina Helena Duarte Guerra
13/05/2013 - 18ª Reunião – “Ontem Hospital Alemão, hoje Hospital Moinhos de Vento, 85 anos de história”, por
João Edegar Pedroso Celeste

Jornal AMRIGS
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Departamento Universitário

Primeiro curso de medicina de catástrofes
Hugo De Vargas Binttencourt
O dia 23 de abril foi uma data especial para o Departamento

Carlos Fernando D. Dornelles, R1 em Medicina de Emergência no

Universitário da AMRIGS:neste dia foi realizado nesse dia o I Curso

HPS-Porto Alegre e socorrista do SAMU-Santa Maria, presente no

de Medicina de Catástrofes, tendo como principal público alvo os

atendimento da tragédia na Boate KISS, e o Dr. Hugo Goulart de

acadêmicos de Medicina, mas abordando áreas de interesse de

Oliveira, MD PhD e Professor de Medicina da Universidade Federal

muitos profissionais e outros acadêmicos da área da saúde e

do Rio Grande do Sul, intensamente envolvido no manejo

assistência social.

hospitalar desses pacientes.

Na primeira edição do Curso, o tema escolhido foi o “Manejo

Os palestrantes proporcionaram ao público do curso dois

de pacientes vítimas de incêndio e intoxicação por Cianeto”, desde

principais enfoques no que diz respeito ao acontecido em Santa

a abordagem inicial e transporte até o manejo hospitalar desses

Maria: um deles diz respeito ao lado humano dos profissionais que

pacientes. Essa ideia surgiu a partir da convivência de membros do

atuaram no manejo da tragédia, compartilhando com os

Departamento Universitário com profissionais que tiverem um

expectadores sua visão e suas lembranças do caos na abordagem

grande envolvimento no auxílio às vítimas da tragédia ocorrida em

inicial no local do acontecimento e as dificuldades enfrentadas por

janeiro na cidade de Santa Maria, que chocou a todos, mas

todos os profissionais, desde médicos até bombeiros e taxistas que

principalmente ao público universitário. Partindo disso, decidiu-

atuaram na cena; outro foi o enfoque cientificista, mostrando,

se realizar uma campanha de doação de alimentos, em parceria

através de estudos e experiências, a melhor maneira de se manejar

com o Banco de Alimentos, da qual foi obtido um resultado muito

pacientes nessas condições, tanto na abordagem inicial (pré-

superior à média de doações em eventos desse gênero, de acordo

hospitalar) quanto no manejo hospitalar, a fim de minimizar os

com os dados do próprio Banco de Alimentos.

danos causados pela exposição à fumaça, às queimaduras e ao

Contamos com a participação de dois palestrantes que foram
essenciais em todo o processo de auxílio a esses pacientes: o Dr.

cianeto.
Como resultado final, o Curso trouxe à tona muitas questões
tanto científicas quanto humanas que
permeiam uma situação de extremo caos como
foi a tragédia ocorrida em janeiro desse ano,
mostrando ao público não somente o paciente
e o médico como números, exames e
procedimentos, mas sim como seres humanos,
expostos a uma situação de tensão, medo e
incertezas.
Dessa maneira, o Departamento Universitário acredita que superou as expectativas
tanto do público quanto dos próprios palestrantes com a realização do “I Curso de Medicina de Catástrofes”, e já está organizando a
segunda edição desse projeto, que tem tudo
para se tornar um Curso tradicional no cenário

A funcionária Márcia Baldasso com os integrantes do Departamento Universitário da AMRIGS
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acadêmico gaúcho. “
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Artigo

A DISTÂNCIA QUE NOS SEPARA
José J. Camargo (*)

Existem várias escalas para medir a distância que nos
separa dos países desenvolvidos, mas certamente a maneira
com que encaramos a doação de órgãos é uma das mais
reveladoras.
Se 1/3 dos casos de morte cerebral, e são milhares por
ano, resultassem em doação de órgãos, não teríamos mais lista
de espera para transplantes, e acabaria a agonia dos que ficam
taquicárdicos cada vez que toca o telefone, e têm a consciência
de que cada dia que passa, sem um doador, encurta o caminho
inexorável para a morte.
Desapareceria também a angústia do médico
responsável pelos candidatos ao transplante, vendo que o
tempo se extingue, e sendo mil vezes implorado para que não
lhes permita morrer.
E não sentiríamos mais a dor de um pai ainda jovem,
pendurado em um tubo de oxigênio, refugiado numa pensão
barata, tentando encontrar na foto dos filhos distantes, a força
para a espera, que ele sabe muito bem, pode ser inútil.
E não teríamos que suportar o sofrimento de uma mãe,
que tentou de todas as formas sensibilizar a comunidade e um
dia recebeu o chamado do colégio avisando que sua filha
adolescente, que tentava desesperadamente manter uma vida
normal, morrera na sala de aula.
Quando nossos governos são pressionados a tomar
alguma medida, tudo se restringe a normas e decretos, como
se por lei pudéssemos nos tornar mais cidadãos. Ignora-se
que a doação de órgãos é, antes de tudo, uma manifestação de
consciência social que nasce com a educação, e esta,
infelizmente, não se impõe.
Precisamos ensinar às nossas crianças o significado de
morte cerebral, e de como órgãos condenados a apodrecer
podem salvar pessoas iguais aos seus pais e irmãos, e elas
intuirão, sem conhecer a lei, que preservar a vida é uma
imposição, pelo menos para quem está de bem com ela.

Necessitamos, e muito, sensibilizar os médicos que não
trabalham com transplantes e nem conhecem ninguém que
precise deles, para que todos os casos de morte cerebral
sejam imediatamente notificados à coordenadoria, para
que se deflagre o processo de doação. Nós médicos,
compreensivelmente frustrados porque nosso paciente
evoluiu para a morte cerebral, precisamos entender que
nossa missão transcende a esta perda lamentável, e se
continua no esforço de tentar salvar pessoas que nem
conhecemos, e que provavelmente nunca terão a oportunidade de agradecer-nos.
Precisamos todos de um choque de generosidade, este
que é um sentimento indispensável para que a comunidade,
através da doação, cumpra o seu papel, na única forma de
tratamento médico que depende da sociedade, para que ela
própria seja beneficiada.
E se os nossos legisladores, tão ávidos da proposição
de emendas, quiserem ser úteis, que proponham a obrigatoriedade deste tema nas escolas de primeiro e segundo
graus. Com isso estaríamos a caminho de produzir cidadãos
com a noção da solidariedade, mesmo que isso não esteja
escrito em lugar nenhum.
Porque só seremos uma sociedade realmente civilizada,
quando tivermos a grandeza de oferecer espontaneamente os
órgãos dos nossos mortos queridos, simplesmente para
poupar famílias desconhecidas da mesma dor que nos
mutilou!
Concluindo, temos a referir que a Amrigs sempre esteve,
e sempre estará absolutamente aberta a sugestões e
contribuições que tenham como objetivo o auxílio na
construção da Excelência do seu Exame. Entendemos que
sempre há espaço para melhorias nos processos, ainda mais
quando o assunto é avaliação médica.

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

Jornal AMRIGS
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Especial

Secretário de Saúde anuncia fim dos
bloqueios para prótese e materiais
Laís Scortegagna

Subfinanciamento dos hospitais filantrópicos, qualidade do
atendimento nas UTIs, descumprimento da Emenda 29. O Secretario
da Saúde do Rio Grande do Sul, Ciro Simoni, esteve na AMRIGS no dia
13 de abril disposto a dar respostas aos principais problemas
levantados pela entidade. Já há algum tempo o Conselho de
Representantes da Associação pedia a vinda do Secretário, que atendeu
neste mês ao convite do presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues.
No encontro afirmou que o Estado tinha previsão para atingir os
12% para a saúde – obrigatórios pela EC 29 – em 2014. Com a emenda
em vigor, deve aplicar os 12% ainda neste ano. Simoni concorda que
saneamento e inativos não deveriam estar nas contas da saúde. Ele
relembra que, quando deputado, foi contra a aceitação destas contas. O
orçamento da saúde de 2013 – R$ 2,284 milhões – não inclui
saneamento, merenda escolar, nem pagamento de inativos. Porém,
inclui o IPE Saúde e os hospitais da Brigada Militar.
Dr. Bruno Wayhs expôs os achados da Comissão do SUS. O valor
aplicado hoje em saúde (em todas as instâncias) teria de ser
multiplicado por 2,6 para atingir os padrões preconizados pela OMS.
Além disso, afirma: "O médico é totalmente desvinculado do sistema de
saúde".
O secretário foi questionado quanto aos bloqueios e auditorias às
contas dos hospitais filantrópicos. O Processo Administrativo de
Bloqueios surgiu em 2012. Isto determina bloqueio prévio para todas
as mortes maternas ou neonatais, OPMs (órteses, próteses e materiais)
e cirurgias sequenciais. O Estado retêm para análise recursos de
atendimentos que já foram prestados.
A auditoria pode durar de 50 a 90 dias. Depois disso, o Estado
ainda tem um prazo para pagar. "Esta estratégia dos bloqueios está
matando os hospitais filantrópicos", enfatizou Dr. Anibal Nogueira,
conselheiro. Segundo ele, só o Hospital de Caridade de Ijuí tem em
torno de R$ 11 milhões a receber do Estado. Os repasses estão
atrasados desde agosto de 2012.
O secretário admitiu que a situação se agravou por que não
conseguiu dar a agilidade de que o processo necessitava. "Viemos
acompanhando isto, falando com as auditorias, e exigindo agilidade",
alegou. Ele informa que, a partir das contas de março deste ano, não

haverá mais bloqueios prévios para as OPMs – serão mantidos os
bloqueios nos casos de mortes e haverão auditorias seletivas (não mais
gerais) apenas para fins de avaliação. 168 milhões de reais serão
repassados este ano para hospitais filantrópicos.
Simoni concorda com a necessidade de uma educação
continuada e a criação de uma carreira médica, indo ao encontro das
posições das entidades médicas. Mas acredita que a falta de médicos
nas cidades do interior e nas periferias não é apenas uma questão
salarial. E considera uma vitória, ainda que pequena, a aprovação da
portaria, de 2011, que admite dois médicos de ESF de 20 horas ao invés
de um de 40 horas.
Ele acredita ser necessário formar mais médicos intensivistas, mas
também qualificar os médicos que já trabalham nas UTIs. "Não tem
condição de fechar (mais UTIs)", declarou. O secretário não quis se
posicionar quanto ao Provab e a bolsa para residências, os quais
considera projetos polêmicos do governo federal.

Eleições no SIMERS
A Chapa 1, liderada pelo Dr. Paulo de Argollo Mendes, venceu as eleições do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, para o
triênio 2013-2015, a obter 69,66% dos votos válidos, contra 30,34% da Chapa 2.
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Especial

III Prêmio AMRIGS de Jornalismo
A Associação Médica do Rio Grande do Sul lançou

seguintes: Troféu Veículo e Troféu Editor serão concedidos pela

oficialmente seu III Premio AMRIGS de Jornalismo que tem como

AMRIGS para aqueles que no seu entendimento sejam os

objetivo reconhecer e valorizar os jornalistas e os veículos de

merecedores desta premiação. Estes prêmios recebem

comunicação que produzem trabalhos jornalísticos que

respectivamente o nome de Troféu Dr. José Eugênio Rache e

contemplem a qualificação dos profissionais da saúde, avanços

Troféu Dr. Telmo Diamante. Com isto a AMRIGS também

científicos e a adoção de hábitos de vida que possam contribuir

homenageia dois importantes nomes da medicina gaúcha

para a melhora da qualidade de vida da comunidade gaúcha.

desaparecidos no último ano. Em 2011 os nomes destes troféus

O Prêmio terá 5 categorias: Mídia Impressa, Jornal e Rádio

foram: Dr. Roberto Chem e Dr. Paulo Marroni da Silveira. Em

cujos primeiros colocados receberão o cobiçado Troféu Moacyr

2012 foram Dr. Mario Coutinho e Dr. Manoel Cavalcanti de

Scliar, criação do escultor gaúcho Marcos Datsch de Oliveira, mais

Albuquerque. Tanto o regulamento como as fichas de inscrição já

R$ 2500,00 e o Certificado de Primeiro Lugar. Os segundos e

estão disponíveis no site da AMRIGS, até 31 de agosto de 2013. No

terceiros colocados receberão os respectivos certificados. A

mês de setembro o júri fará a escolha dos vencedores que

escolha dos vencedores será feita por um júri com personalidades

receberão seus prêmios no dia 18 de outubro, em solenidade

representativas da imprensa gaúcha. As duas categorias

durante o baile alusivo ao Dia do Médico.

Troféu Moacyr Scliar, criado pelo escultor Marcos Datsch de Oliveira

Jornal AMRIGS

Vencedores do Prêmio em 2012
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AMRIGS

www.facebook.com/amrigs

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
www.twitter.com/amrigs

Entidade filiada a Associação Médica Brasileira - AMB
Fundação em 27/10/1951 - Av. Ipiranga, 5311
CEP 90610-001- Porto Alegre/RS - Tel: (51) 3014.2001
Instituto Vida Solidária
Tel: (51) 3014.2002 - www.amrigs.org.br

DIRETORIA - Gestão 2011/2014

CONSELHO DE RESPRESENTANTES

Presidente

Presidente: Marília Raymundo Thomé da Cruz
Primeiro Secretário: Renato Menezes de Boer
Segunda Secretária: Norma Beatriz Dutra Benvenuti

Dirceu Rodrigues
Diretor Administrativo
Renato Breda

CONSELHEIROS NATOS

Diretor de Finanças
Alfredo Cantalice Neto

Ex-Presidentes da AMRIGS
Hans Ingomar Schreen, Martinho Alexandre Reis Alvares da Silva e Newton Barros.
Ex-Presidentes do CR
Albino Júlio Sciesleski, Anis Hauad, Bruno Wayhs, Gilberto Pereira Gomes,
James Ricachenevsky, José Carlos H. Duarte dos Santos, Juarez Monteiro Molinari,
Lia Mariza Cerutti Scortegagna, Luiz José Varo Duarte, Miréia Simões Pires Wayhs,
Roger Lahorgue Castagno, Stela Maris Scopel Piccoli e Túlio Miguel Schein Wenzel

Diretor do Exercício Profissional
Jorge Telles
Diretor Científico
Antonio Carlos Weston
Dir. de Assistência e Previdência
Marcelo Silveira
Diretor de Normas

CONSELHEIROS ELEITOS

Jair Escobar
Dir. de Relações Associativas e Culturais

Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira, Armindo Pydd, Carlos Roberto Hecktheuer,
Enio Paulo Pereira de Araújo, Fernando Egídio Batista Oliveira, Genaro Laitano,
Germano Mostardeiro Bonow, Gisele Rodrigues Lobato, Izaias Ortiz Pinto,
João Antonio da Silva Stucky, João Carlos Kabke, Josué Vânius Uzon Hoewell,
Lizete Pessini Pezzi, Luiz Antonio Lucca, Luiz Bragança de Moraes, Marcelo Lopes Igansi,
Marília Raymundo Thomé da Cruz, Mirian Beatriz Gehlen Ferrari, Nicolau Laitano,
Niura Terezinha Tondolo Noro, Norma Beatriz Dutra Benvenuti, Renato Menezes de Boer,
Roberto César Costa, Rosa Mary Lech da Silva, Rosalvo Ottoni Costa,
Rosemarie Lopes Gomes, Rudimar Porto, Sonia Elisabete Soares Kunzler,
Stela Maris Scopel Piccoli, Trajano Roberto Alfonso Henke e Walter Neumaier

Jorge Utaliz
Diretor de Assuntos do Interior
Bernardo Aguiar

Anuncie no Jornal AMRIGS
Contatos e informações sobre anúncios podem
ser obtidos pelo telefone (51) 3233.7334

DELEGADOS JUNTO A AMB
Anna Maria Costa Aguiar, Armindo Pydd, Juarez Monteiro Molinari, Miréia Simões
Pires Wayhs, Roger Lahorgue Castagno, Rudimar Porto e Stela Maris Scopel
Piccoli

ou pelo e-mail alx@dft.com.br,
com Alexandre Dallapicolla.
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Agenda Médica

PNEUMOLOGIA

CIRURGIA

VI Congresso Gaúcho de Pneumologia

II Congresso Sul-Americano e V Sul brasileiro de

Data: 7 e 8 de junho de 2013

Videocirurgia

Local: Centro de Eventos Plaza São Rafael, Porto Alegre, RS

Data: 26 a 28 de setembro de 2013

Informações: www.sptrs.org.br

Local: FIERGS, Porto Alegre (RS)
Informações: www.jacad.com.br |

DIABETES

www.videocirgurgia.com.br

18º Congresso Brasileiro Multiprofissional em Diabetes
18ª Exposição Nacional de Produtos e Alimentos para

CARDIOLOGIA

Portadores de Diabetes

68° Congresso Brasileiro de Cardiologia

Data: 25 a 28 de julho de 2013

Data: 28 de setembro a 01 de outubro de 2013

Local: UNIP, São Paulo (SP)

Local: Riocentro, Rio de Janeiro (RJ)

Informações: www.anad.org.br

Informações: educacao.cardiol.br/eventos

PSIQUIATRIA

AUDITORIA MÉDICA

XI Jornada de Psiquiatria da APRS

VI Congresso Nacional e XI Simpósio de Auditoria e

Data: 5 a 7 de setembro de 2013

Gestão em Saúde

Local: Gramado (RS)

Data: 03 a 04 de outubro de 2013

Informações: www.jornadaaprs.org.br

Local: AMRIGS, Porto Alegre (RS)

secretaria@tribecaeventos.com.br

Informações: somaergs2013.eventize.com.br

TERAPIA INTENSIVA

CLÍNICA MÉDICA

III Congresso Gaúcho de Terapia Intensiva

12° Congresso Brasileiro de Clínica Médica

Data: 12 a 14 de setembro de 2013

Data: 09 a 12 de outubro de 2013

Local: UPF, Passo Fundo (RS)

Local: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do

Informações: www.sotirgs.com.br/congresso2013

Sul, Porto Alegre (RS)
Informações: www.clinicamedica2013.com.br

PATOLOGIA CLÍNICA
47° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina

PSIQUIATRIA

Laboratorial

XXXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria

Data: 22 a 25 de setembro de 2013

Data: 23 a 26 de outubro de 2013

Local: Palácio das Convenções do Anhembi, São Paulo (SP)

Local: Expotrade Convention Center, Curitiba (PR)

Informações: www.cpbcml.org.br

Informações: www.cbpabp.org.br/hotsite
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Túnel do Tempo

TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal da AMRIGS há 40 anos

45 aprovados no terceiro Exame AMRIGS
No dia 26 de maio foi divulgada a nominata dos aprovados no 3º Exame AMRIGS. Como sempre a Comissão
não divulgou nem o nome e nem o número de inscritos. Os nomes dos aprovados foram publicados em rigorosa
ordem alfabética. A prova constou de 300 questões e os inscritos tiveram das 8,30h às 12,45h para a sua realização.
Foi considerado aprovado quem alcançou índice igual ou superior a 75% da prova. NR destacamos o nome de
alguns dos 45 aprovados em 1973: Beno Dubin, Cora Maria Firpo, Humberto Ciulla Goulart, Jaderson Costa da
Costa, Letícia Paula Rodrigues, Nélio Ovídio Haas Tombini, Ronildo Storck e Sérgio Saldanha Menna Barreto.

Excursão da AMRIGS à Europa
No dia 4 de maio, às 16,30h o Boeing 707 da
Lufthansa alçava vôo, lotado, do Aeroporto Salgado Filho.
Uma hora e quarenta minutos depois chegava ao
Aeroporto do Galeão. Lá, às 20,40h partiu com destino à
Casablanca, no Marrocos, num vôo de 8 horas e quarenta
minutos. Ainda em Porto Alegre alguns iniciaram o “préanestésico” para auxiliar a chegada do sono. Tanto foi
assim que poucos ouviram a aeromoça anunciar, às 23,15
horas que estavam cruzando a linha do Equador. Às 7,10 h
(hora local; 4,10h do Brasil) o avião descia em Casablanca
para troca de tripulação e reabastecimento. Tempo
chuvoso e temperatura de 13ºC. No Marrocos ficou o
primeiro grupo da excursão que faria um tour pelo norte
da África, Portugal e Espanha. Uma hora depois o Boeing
707 rumava para Frankfurt num vôo de 2,45h levando os
demais médicos gaúchos e seus familiares que iniciariam

sua viagem terrestre a partir da Alemanha. ( Jornal de maio
de 1973)
A volta O Boeing 707 da Lufthansa saiu de Frankfurt
às 22,30h do dia 7 de junho. Depois de passar pelo Galeão,
chegou a Porto Alegre no dia 8 de junho às 11 horas. A
tripulação foi substituída duas vezes à exemplo da ida: em
Casablanca e no Rio de Janeiro. No Aeroporto Salgado
Filho a recepção com um grande número de pessoas lotava
o saguão. Entre os abraços de boas-vindas, em nome da
AMRIGS, Guenther Von Eye, Diretor Administrativo da
entidade, anunciava mais duas outras viagens para 1974.
em fevereiro e em setembro. Ele foi o idealizador da
primeira excursão e estava muito satisfeito com o sucesso
do empreendimento, para cujo êxito muito lhe ajudaram a
experiência pessoal de 4 viagens que já havia feito à Europa
e os 18 meses que lá residira. ( Jornal de Junho de 1973)

Nota: A AMRIGS busca entrar em contato com alguém que tenha participado desta
viagem pioneira da AMRIGS à Europa há 40 anos.
Contatos pelo fone 3014.2064 ou pelo e-mail: imprensa@amrigs.org.br
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