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Artigo

Conhecimento médico gaúcho valorizado
Dr. Antonio Carlos Weston(*)
A saúde no ano de 2013 ficará, com certeza, marcada
na história do nosso País. O tempo irá responder se as
medidas adotadas foram realmente as melhores opções.
Polêmicas à parte, uma coisa é certa: este ano, a formação
médica avançou no cenário do ensino médico no Sul do
País. A partir de agora, a mais tradicional prova de avaliação
médica do país, o Exame Amrigs, realizada há mais de 40
anos pela Associação Medica do Rio Grande do Sul,
ultrapassa fronteiras para acontecer em Santa Catarina.
Nos primeiros anos a prova tinha o objetivo de avaliar
o conhecimento em medicina geral e era utilizado como
um instrumento de auto avaliação do médico (já com
alguns anos de prática). A partir dos anos 80, a prova
passou a ser utilizada como seleção para diversos
programas de residência médica do Estado.
Entre as suas principais características, está o seu
caráter abrangente: aborda todas as áreas básicas da
medicina e testa o conhecimento voltado para a prática do
médico generalista.
Para tanto, a prova é elaborada por uma banca com
representantes de diversos cursos de medicina do Estado,
sendo todos professores catedráticos em suas respectivas
áreas de atuação e, principalmente, em pedagogia médica.

Recentemente, durante a realização do 8º Congresso
Brasileiro de Educação Médica, o Exame Amrigs foi reconhecido como a mais tradicional prova de avaliação médica
do Brasil. Além deste importante reconhecimento, os
números são capazes de fornecer um retrato fiel da situação da formação médica gaúcha, por meio de importantes
dados de desempenho dos egressos de praticamente de
todos os cursos de medicina do Rio Grande do Sul.
Esta realidade fez com que, a partir do dia 15 de
dezembro, milhares de estudantes de medicina daquele
Estado também realizem a prova de seleção para programas de residência médica. Tal acontecimento comprova
a qualidade e o reconhecimento da importância da formação médica.
Com a polêmica do recente programa de governo
anunciado, que fragiliza não apenas a classe médica, mas
toda uma percepção de confiança por parte da população,
o Exame Amrigs reforça que a qualificação profissional não
apenas se mantém e está acima de todo e qualquer
interesse, como reafirma a missão médica: assegurar a
saúde, o atendimento e o tratamento digno e adequado às
necessidades das pessoas. Não podemos mudar todo um
sistema, mas podemos fazer a nossa parte. Santa Catarina
acaba de dar mais um passo nesse sentido.

(*) Diretor Científico da Amrigs

COMUNICA
Nos meses de janeiro e fevereiro de
2014 a AMRIGS manterá expediente
externo das 13 às 17 horas.
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Entrevista

Aury Hilário: um tenor na
Aury Hilário, médico cirurgião plástico, há um quarto de século se dedica a uma iniciativa de promoção do canto lírico na
AMRIGS. Em função da criação do projeto Receitando Cultura, que incluía outros grupos culturais, a AMRIGS entendeu a
necessidade de ter um local adequado para a apresentação destes grupos. Indiretamente eles também foram responsáveis pela
construção do Teatro da AMRIGS.

Foto: Daniel Fontana

Alexandre Martins e Aury Hilario, a mezzo-soprano Zuleika
Bozetti, os barítonos Daniel Soruco e Jair Ferreira, acompanhados
pela pianista Linda Tse. A partir daí, houve edições em todos os
meses de outubro, totalizando 26 anos neste 2013. Ao grupo
inicial foram incluídos, ao longo do tempo, outros médicoscantores, familiares de médicos e nos últimos anos, cantores
profissionais convidados.
2) De que forma surgiu a ideia do antigo Coral AMRIGS?
A ideia foi do presidente Martinho Alvares da Silva, que
convidou a médica Geraldina Viçosa para coordená-lo. Quem
primeiro dirigiu o Coral foi a maestrina Gilia Gerling. Posteriormente a regência passou para o baixo Pedro Spohr. Mais tarde, a
AMRIGS decidiu transformar o Coral em Grupo Vocal AMRIGS,
formação que existe até hoje, sob a direção do maestro Luciano
Lunkes.
3) Quando a história dos grupos culturais alinhou-se
com o Teatro da AMRIGS?
Tínhamos o Grupo de Médicos-Cantores Líricos e o Coral da
AMRIGS. Surgiu, então, o Grupo Médicos & Música, voltado à
música popular, cuja coordenação foi entregue à médica

1) Como surgiu a ideia de desenvolver grupos culturais
na AMRIGS?

Bernadete Boff. O último a ser criado foi o Grupo de MédicosAtores, liderado pelo médico Júlio Conte. Com tantos grupos

Surgiu em 1988, ao assistir um recital organizado pelo Centro

culturais atuando dentro da sede, o presidente Martinho

de Estudos Humanísticos da AMRIGS, com os médicos Jair

(Martinho Álvares da Silva) deu início a um ambicioso projeto:

Ferreira, barítono e Linda Tse, pianista. Imaginei organizar um

construir um Teatro. E o que imaginávamos não ser mais que um

Recital de Canto Lírico interpretado unicamente por médicos. Em

sonho tornou-se realidade e a AMRIGS, além de passar a contar

outubro daquele ano nasceu a série, “Recitais de Canto Lírico

com um espaço para suas atividades culturais e sociais, passou,

AMRIGS”, com os tenores Anderson Marks, Luiz Degrazia, Pedro

também, a contar com uma importante fonte de receita.
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cirurgia plástica
4) Muitos dizem que a cirurgia plástica é uma arte e o

produções musicais locais. Os nossos são mais do que suficientes.

cirurgião, um artista. Como o senhor conseguiu aliar a arte da

Quanto à questão ídolos: no passado, somente ouvíamos os

cirurgia plástica com a música?

poucos cantores contratados das grandes gravadoras. Era o que

Durante a adolescência sempre fui tocado pela música, tanto

tínhamos e era deles que acabávamos sendo adoradores. Eu tinha

a popular quanto a erudita. Depois veio a Faculdade, casamento,

uma predileção pelos tenores. Meus favoritos à época? Gigli,

profissão, filhos, e a música ficou em segundo plano. Até os meus

Caruso, Tagliavini, Del Monaco, Bjorling, Di Stefano, etc. Todos

45 anos, quando, já com a carreira médica resolvida, os filhos

falecidos. Hoje, impera a democracia do Youtube. Meus atuais

criados, resolvi iniciar estudos de canto lírico. Era 1985. Voltando à

ídolos: Anna Netrebko, Elina Garanca, Piotr Beczala, Rolando

pergunta: é possível que eu tenha me dedicado à Cirurgia Plástica

Villazon, Ildebrando D'Arcangelo, e muitos outros, na faixa de 30 a

por ela exigir do médico, além do domínio técnico, a criatividade,

50 anos.

que é uma qualidade inerente às atividades artísticas.
7) De que maneira o senhor enxerga o gosto dos jovens
5) Comente sobre a Agenda Lírica de Porto Alegre. Como
ela foi formada?

pela música clássica?
Quando vou a uma récita no São Pedro, no Teatro do Sesi ou

Diria que ela é o meu 4º filho, a quem também dedico muita

da PUC, fico observando a plateia. Com satisfação vejo sempre um

atenção e carinho. No próximo ano vamos comemorar seu décimo

grande número de jovens. É um bom sinal que sempre haverá

aniversário. Eu me dedico ao canto lírico. Adoro ópera. Organizo

público para o gênero.

espetáculos de música lírica na cidade, sempre que posso. No
entanto, percebi que a divulgação desses eventos na mídia

8) O senhor tem algum projeto para o futuro?

convencional sempre foi muito pobre. Observando o crescimento

Bem, hoje mantenho a Agenda Lírica, que é semanal; um

da influência da internet na população, imaginei que esta seria a

programa na Rádio da Universidade, que também é semanal, o

solução para o problema. Assim, em 2005, nascia a Agenda Lírica

Sexta Lírica; um Sarau mensal no Museu da Medicina e, mais

de Porto Alegre, uma mídia que pretendia se tornar a ligação entre

recentemente, as Cortinas Líricas na Sociedade Italiana do RS.

os músicos e seu público. Iniciando com tímidos 90 leitores, hoje,

Acho que com tanta carga de trabalho não tenho muito tempo para

é encaminhada para 7,5 mil.

inventar novas coisas. Mas, quem sabe...

6) Quais são os principais nomes da música erudita no
Estado hoje? Deles, com quem já cantou?

9) Quando o senhor pensa em parar de exercer a
medicina?

Quem são os seus ídolos? Estas são perguntas de difícil

Pois é, ao atingir 46 anos de intenso trabalho médico, este

resposta. Existe muita gente boa aqui no Estado. Se eu destacar

ano tomei uma necessária, porém difícil decisão. Resolvi reduzir,

alguém, provavelmente estarei cometendo injustiça com os

drasticamente, o exercício profissional e passar a me dedicar,

demais. Só posso dizer que não há necessidade, na maioria das

quase que integralmente, aos projetos culturais.

vezes, de importar cantores de outros Estados ou Países para as
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Conselho de Representantes

Impacto do sal na saúde foi tema do III Fórum
do Conselho de Representantes da AMRIGS
Saleiro na mesa, excesso de sódio em alimentos industrializados, crescente
número de hipertensos. Estes fatores levaram a escolha do tema do III Fórum do
Conselho de Representantes da AMRIGS, que apresentou diferentes olhares sobre o
sal na saúde humana. Como já é tradicional, todos os palestrantes são membros do
conselho, vindos de diversas cidades do Rio Grande do Sul.
Os palestrantes não trataram apenas dos riscos do consumo excessivo de sal.
Logo na abertura do evento, o nutrólogo e endocrinologista, Luiz José Varo Duarte foi
enfático ao dizer que o sódio é indispensável à dieta humana. A falta deste elemento
pode causar distúrbio hidroeletrolítico. É recomendado o consumo de 1500 mg se
sódio por dia, o que corresponde à meia colher de chá. Dr. Varo Duarte também trouxe
a importância de ingerir mais potássio, pois a relação destes minerais é que determina
a regulação da pressão sanguinea.
O pediatra José Carlos Duarte dos Santos, o cardiologista, Luiz Bragança de
Moraes e a nefrologista, Gisele Rodrigues Lobato representaram o contraponto no
tema, mostrando a influência do sal em cada área. E o neurologista, Renato de Boer
trouxe outro aspecto do tema a associação entre sal e cefaleia. Todos ressaltaram que
é preciso moderação.
Veja os principais pontos do III Fórum:
INFÂNCIA
Dr. Duarte dos Santos apontou os riscos dos produtos industrializados. Ele
afirma que as crianças reproduzem comportamentos. Se os pais consomem
embutidos, refrigerante e salgadinhos, os filhos também o farão. Segundo o pediatra,
é comprovado que grávidas que consomem sal e doces em excesso durante a gravidez
passam esta preferência ao filho. “Nós, pediatras nos preocupamos com o hábito”,
explica.
HIPERTENSÃO
Desmistificando a ideia de que o sal é um vilão, Dr. Bragança de Moraes diz que a
questão é a medida. As pessoas hipersensíveis ao sódio são mais propensas à
hipertensão. Neste grupo estão os afrodescendentes (negros ou não), idosos,
diabéticos, pessoas com deficiência renal crônica e grandes consumidores de sal
(quem consome acima de 12g de sal/dia). Segundo estudos, o sal está ligado à
hipertensão neste grupo de risco. Nos médios e pequenos consumidores de sal não há
esta relação. Segundo o cardiologista, 1g de sal a mais na dieta de grandes
consumidores de sal causa um aumento na pressão arterial três vezes maior do que o
que ocorreria em pessoas com média ou pequena ingesta. A boa notícia é que o
paladar consegue se readaptar em cerca de seis semanas a uma redução de adição de
sal.
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FUNCIONAMENTO DOS RINS
A nefrologista, apresentou uma estatística preocupante. 43% dos pacientes com
insuficiência renal crônica chegam ao quadro pelo diabete mellitus e 27% por hipertensão.
Quando ocorre uma grande ingestão de sódio o rim leva em torno de seis dias para se
adaptar. Dra. Gisele alerta que, ainda que pareça lógico, aumentar a ingestão de água não é
o suficiente para reequilibrar o organismo. É necessário que haja redução no consumo de
sódio.
CEFALEIA
Dr. De Boer discorreu sobre a relação entre a hipertensão arterial e a cefaleia.
Pacientes hipertensos, frequentemente, verificam a pressão ao sentirem dor de cabeça. O
neurologista explicou a relação entre a vasoconstrição e os processos neurológicos que
levam à cefaleia. Porém, estudos por ele apresentados, não encontraram uma correlação
expressiva entre um e outro, como se pensava.
EXAMES
A ginecologista e presidente do CR, Dra. Marília Raymundo Thomé da Cruz
questionou sobre quais exames seriam importantes para mulheres no climatério para
prevenção de doenças renais. A Creatinina é um exame de função renal e a
Microalbuminúria, de lesão renal. Dra. Gisele considera que ambos poderiam ser incluídos
no rol de exames de rotina do período, para as mulheres e, também, para os homens.
Assista ao III Fórum do CR em: http://bit.ly/3forumcr
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Especial

Teatro da AMRIGS: 14 anos em Cartaz
Foto: Tiago Trindade

O Guri de Uruguaiana costuma lotar o Teatro da AMRIGS

No projeto orginal de Oscar Niemeyer para o futuro Centro

Em 12 de outubro de 1999, no tempo recorde de 5 meses e

AMRIGS, elaborado em 1973, constava a existência de um teatro e

graças a colaboração de vários associados que tem seu nome

de uma sala de projeção. Curiosamente este projeto, abandonado

gravado na entrada foi inaugurado o teatro com o recital lírico da

em função dos recursos e necessidades da AMRIGS, contemplava a

soprano Laura de Souza que, acompanhada do pianista Carlos

criação dentro da área da Avenida Ipiranga de um motel. Acontece

Morejano fez lotar a sala de espetáculos da AMRIGS,

que naquela época o sentido de motel era outro, exatamente

O tempo passou e os portoalegrenses, sedentos de cultura,

como usado nos Estados Unidos, e se destinaria a acomodar sócios

buscavam mais salas para alimentar sua ânsia de bons espaços para

do interior que viessem à Capital para realizar cursos e participar

espetáculos, shows e peças teatrais.

de eventos científicos.

Nesta onda o Teatro da AMRIGS cresceu e passou a ser palco

Em 1999 o presidente da AMRIGS, Martinho Álvares da Silva,

de inúmeros eventos. Hoje, além de reuniões científicas, o teatro

que dera muito apoio aos grupos culturais da AMRIGS (ver

abriga formaturas, espetáculos de ballet, palestras e muitos shows.

entrevista com Aury Hilario, páginas 6 e 7), despachava em sua sala

Curiosamente o Teatro da AMRIGS passou a ter uma certa vocação

quando ao longe, ouviu os ensaios dos cantores em salas

para os shows de humor, em parte devido ao grande sucesso dos

acanhadas e inadequadas. Daí surgiu a ideia de dotar as

Homens de Perto, André Damasceno, Paulinho Mixaria e o

instalações da AMRIGS de um teatro que pudesse servir aos

impagável Guri de Uruguaiana. Foi praticamente no Teatro da

eventos científicos e também aos eventos culturais dos grupos da

AMRIGS que nasceram os meninos do “Primeiro as Damas”,

AMRIGS.

consagrando Cris Pereira e seu personagem Jorge da Borracharia.
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Mas nem só de humor vive o Teatro da AMRIGS. Artistas do nível de

para rumar para a AMRIGS ter como resposta do motorista não

James Cotton, um dos maiores intérprets do blues do mundo, por

saber onde fica o local solicitado. Mas ao ser mencionado o Teatro

muitos comparável a B.B. King, esteve com sua banda no palco do

da AMRIGS o motorista logo afirmar que este local, sim, ele

teatro da avenida Ipiranga. The Platters, grupo que já teve

conhece.

sucessivas formações e vendeu mais de 50 milhões de álbuns ao
redor do mundo fez temporada de amplo sucesso na AMRIGS.
O teatro cresceu tanto quie ganhou identidade própria. É
comum ouvir de médicos que ao embarcar num taxi e pedirem

Com sua agenda para 2014 praticamente tomada, o Centro
de Eventos da AMRIGS, responsável pela utilização do teatro já
está trabalhndo com datas para 2015 e 2016. Uma prova de que o
Teatro da AMRIGS tornou-se um grande sucesso.

Martinha como arquiteto Sergio Matte vistoriam as obras

Renato Borghetti fez grande show na AMRIGS

Martinho inaugura o Teatro da AMRIGS

Solenidade de inauguração contou com presença de
autoridades e notáveis, entre eles Moacyr Scliar

Jornal AMRIGS
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Transplantes

O PROCESSO DOAÇÃO-TRANSPLANTE
DE ÓRGÃOS
MÓDULO I
Clotilde Druck Garcia
Professora de Nefrologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
Chefe do Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio- S Casa Porto Alegre
Valter Duro Garcia
Chefe do Serviço de Transplante Renal da Santa Casa de Porto Alegre

Os transplantes e sua aplicação no tratamento das doenças
terminais de alguns órgãos se converteram em um dos capítulos de maior
êxito na história da medicina, com resultados progressivamente
melhores. A sobrevida dos pacientes nos transplantes de rim é superior a
95% e a dos demais órgãos se aproxima de 90% no primeiro ano. Devido a
esse grande êxito, aumentaram as indicações para transplante de órgãos.
Entretanto, esse aumento na demanda não foi acompanhado pelo
aumento proporcional na oferta de órgãos para transplante. A escassez
de órgãos e tecidos de doadores falecidos continua sendo o principal
obstáculo para o total desenvolvimento dos transplantes, levando à
elevada taxa de mortalidade na lista de espera de transplantes vitais,
como os de fígado, coração e pulmão, e ao aumento no número de
pacientes nesta lista com consequente aumento no tempo de espera para
os transplantes não vitais, como os de rim e pâncreas.
Essa escassez de órgãos decorre não somente da desproporção
entre o número de pacientes aguardando transplante e o número de
pessoas que evolui para morte encefálica, mas também da baixa taxa de
identificação dos potenciais doadores e de efetivação dos potenciais
doadores notificados.
Veja no gráfico 1 a necessidade de transplante no Brasil e aquela
realizada. Diferente de qualquer outra forma de tratamento, o
transplante envolve, além do paciente e da equipe médica, uma terceira
figura: o doador. Este é quem disponibiliza os órgãos e tecidos que darão
aos receptores a possibilidade de tratamento, sendo, portando, o
elemento mais importante para o sucesso do processo de doaçãotransplante.
Os órgãos para transplantes podem ser obtidos de doadores vivos
ou doadores falecidos, a grande maioria destes em morte encefálica, mas
está crescendo o número, nos países desenvolvidos, de doadores em
morte circulatória.
DOADORES VIVOS
Os transplantes com doadores vivos têm certas limitações, pois a
remoção de órgãos, ou de parte deles, não é isenta de risco para o doador.

Os órgãos que podem ser doados entre vivos são o rim e, menos
frequentemente, parte do fígado e, em raras situações, parte do pulmão
de dois doadores para um receptor, geralmente pediátrico.
A doação de órgãos intervivos só é permitida pela legislação
brasileira para maiores de idade, capazes e com o consentimento
informado. Candidatos a doadores devem ter parentesco até o quarto
grau ou serem cônjuges do receptor. Fora dessa situação, necessitam de
aprovação da comissão de ética do Hospital, da Central de Transplantes
do Estado e, finalmente, autorização judicial, para prevenir qualquer
possibilidade de comércio. As células hematopoiéticas para o transplante
de medula óssea são obtidas exclusivamente de doador vivo, e têm a
particularidade de necessitar de grande semelhança imunológica entre o
doador e o receptor (HLA [Human Leukocite Antigens] idêntico, na
maioria dos casos). Os principais doadores são irmãos de sangue, pela
maior possibilidade de serem HLA-idênticos (25%)e, quando não
disponíveis, essa compatibilidade é procurada na rede de doadores de
medula óssea do Brasil (REDOME), em que há mais de 2 milhões de
candidatos a doadores inscritos.
Doador falecido em morte encefálica
A morte encefálica (ME) é definida como a parada total e
irreversível das funções encefálicas. No Brasil, de acordo com a
Resolução n. 1.489 de 1997 do Conselho Federal de Medicina, são
necessários dois exames clínicos para o seu diagnóstico, com intervalos
variados de tempo de acordo com a idade, realizados por dois médicos
não envolvidos com os procedimentos de transplante e um exame gráfico
complementar.
O doador em morte encefálica é o indivíduo com perda total e
irreversível das funções encefálicas, mas que mantém os batimentos
cardíacos e pressão sanguínea de forma artificial e temporária. Pode ser
classi!cado como:
1.“tradicional” ou “ideal”
2. “limítrofe”:
• “para função”: apresenta risco maior de menor tempo de

funcionamento do enxerto; geralmente são os idosos;
• “para transmissão de doença”: apresenta risco maior de
transmissão de infecção ou neoplasia; enquadram-se,
nessa categoria, os doadores com sorologia positiva para
hepatite B ou C.
Portanto o paciente em ME pode doar órgãos independente da
idade e doenças prévias. As negativas médicas são mínimas, como nos
casos de câncer com potencial metastático e sempre devem ser
informadas a Central de Transplantes.
LOGISTICA DO PROCESSO DOAÇÃO=TRANSPLANTE
O processo doação-transplante é um procedimento médico
composto por uma série de etapas sequenciais, que transforma os órgãos
de uma pessoa falecida em órgãos suscetíveis de serem transplantados.
É um processo complexo que envolve dezenas de profissionais e
que pode durar de 12 a mais de 72 horas, tendo a sociedade como
fornecedora dos órgãos e tecidos, e e como beneficiada pelos
transplantes.
O processo doação-transplante começa com a identificação dos
potenciais doadores, segue com a realização dos testes de morte
encefálica, com a comunicação da morte aos familiares e com a
notificação aos profissionais responsáveis pela procura de doadores, os
quais iniciam a logística da doação com a entrevista familiar para a
autorização da doação, seguindo-se a avaliação do potencial doador nos
casos de autorização familiar e com os demais procedimentos até a
remoção dos órgãos. Durante todo esse processo, é realizada a
manutenção do potencial doador. (Fig 2)
Nesse processo, há vários protagonistas:
1) O médico intensivista ou o médico que atua na
emergência desempenha um papel preponderante nesse processo:
geralmente, abre o protocolo morte ?encefálica; é o responsável pela
manutenção do ?potencial pela manutenção do doador; noti!ca à
coordenação hospitalar de ?transplante, ou à Organização de Procura de
Órgãos (OPO), a abertura do protocol; muitas vezes comunica aos
familiares o diagnóstico da morte encefálica.
2) O coordenador hospitalar de transplante ou o profissional
da OPO, que, ao receber a comunicação da abertura do protocolo de
morte encefálica, acompanha o caso, agilizando as situações em que for
necessário o diagnóstico de ME, e notifica o caso à Central de
Transplantes.
3) O neurologista ou o neurocirurgião, que, por determinação
do Decreto-lei n. 2.268 de 1997, deve realizar um dos testes clínicos.
Entretanto nem sempre esses profissionais estão disponíveis.
Nessa situação, várias secretarias estaduais de saúde têm
terceirizado esse diagnóstico, através de várias formas de contrato.
Atualmente, a não disponibilidade desse profissional e/ou a falta de
equipamento para a documentação da morte encefálica são obstáculos
importantes para a realização do diagnóstico de morte encefálica.
Há uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM)
aguardando a mudança do decreto-lei, determinando os profissionais
Jornal AMRIGS

que farão os exames clínicos de morte encefálica por capacitação,
independente da especialidade.
4) A Central de Transplante participa, por lei, é responsável por
toda a logística do processo doação-transplante realiza a alocação dos
órgãos e tecidos através de programa do Ministério da Saúde (SIG);
comunica às equipes de remoção.
5) As? equipes de remoção e de trasplante devem estar à disposição
em tempo integral.
6) Participam, também, de forma direta, os pro!ssionais de saúde
das UTIs, emergências e centros cirúrgicos, os laboratórios de
histocompatibilidade, os bancos de sangue e o laboratório geral e
serviços de imagem.
Conclusão
Devido à complexidade do processo doação-transplante, apenas
uma fração, entre 20 e 60% dos dos possíveis doadores, se tornam
doadores efetivos, devido à não detecção e/ou não notificação da morte
encefálica; ou a contraindicações médicas ou problemas na manutenção
do do doador falecido ou, ainda, devido à recusa familiar à doação. O
objetivo é ultrapassar 50% na taxa de efetivação. Continuaremos com
mais informação sobre este processo no proximo número destea revista
FIGURA1. Número de Transplantes realizados no Brasil e o número
necessário no ano de 2011

FIGURA 2. O Processo Doação Transplante (figura cedida do
Manual de Doação e Transplante de Órgãos, 2013, editora Sarvier, RJ )
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Especial

Generalista x Especialista. Uma falácia.
José J. Camargo (*)
A polêmica sobre o melhor tipo de formação médica, se
generalista ou especializada, não se justifica. Simplesmente por
que elas não se opõem, antes se complementam.
A formação de um profissional com ênfase em cuidados
preventivos, em medicina de família e em sanitarismo, representa não apenas a oferta de atenção médica às necessidades
básicas das pessoas nos seus domicílios, mas também a possibilidade de prevenção das doenças decorrentes de comportamentos sociais inadequados ou hábitos alimentares incompatíveis. A educação levada a estes indivíduos ainda sadios, mas
com potencial de doença encaminhado, representa além dos
aspectos humanitários de atenção ao cidadão, uma enorme
economia para o sistema de saúde, na medida em que a maioria
das situações pode ser manejada exitosamente, no nascedouro,
desafogando os hospitais que seriam reservados para os atendimentos mais críticos.
Algumas pessoas, mesmo com esses cuidados essenciais de
prevenção, adoecem, e muitas vezes com risco iminente. Para
essas, a disponibilidade de uma retaguarda hospitalar com profissionais treinados para o manejo de situações de alta complexidade, pode ser a divisória entre a vida e a morte. E aqui,
frequentemente são convocados os especialistas de áreas diversas para uma definição de estratégias terapêuticas que projetem a
maior chance de sobrevivência num primeiro momento e depois
a probabilidade de cura, de enfermidades que os cuidados de
atenção primária não conseguiram evitar.
A propósito, uma das qualificações elementares exigidas
do bom médico generalista, é o reconhecimento, o mais precoce possível, daquelas alterações clínico-laboratoriais que
evidenciam a necessidade de um especialista competente. A
perda de tempo no diagnóstico ou a lentidão do
encaminhamento, usualmente causadas pelo emaranhado
burocrático, são, muitas vezes, causas constrangedoras de
mortes evitáveis.
O conhecimento daquelas manifestações clínicas
reveladores de patologias com potencial danoso maior, tornarão
os encaminhamentos mais dinâmicos, evitando que a solução
terapêutica seja sinônimo de desespero.
Por outro lado, a identificação dos limites de cada
profissional melhora a produtividade do atendimento, desonera
o sistema público, e respeita a dignidade dos cidadãos. Na saúde

básica isto é especialmente
importante, porque o
paciente e sua família que
convivem proximamente
com aquele profissional,
precisam confiar que ele
saberá reconhecer, sem se
sentir diminuído, o momento em que recursos locais, humanos e
tecnológicos, se esgotaram. A protelação de um
encaminhamento inevitável, não somente implica em menor
chance de sucesso terapêutico, mas também na implosão do
pacto de confiança que costuma reger as relações pessoais nas
pequenas comunidades.
O cuidado primário da saúde, que inclui saneamento,
higiene pessoal, alimentação, vacinas, assistência emocional, e o
tratamento correto das doenças triviais, previne doenças mais
graves e representa a base da pirâmide do atendimento médico
global e não pode ser omitido ou desprestigiado.
Nesta direção, é imprescindível que as escolas médicas
reforcem suas disciplinas direcionadas a esta área, sem
negligenciar os campos do conhecimento que atuam na alta
complexidade, numa medicina que se tornou cada vez mais
sofisticada, mais técnica e mais onerosa.
A visão massificadora que considera a tecnologia de ponta
elitista, e crê, sem coragem de anunciar publicamente, que a
prioridade é oferecer apenas tratamentos que tenham impacto
na vida de um contingente maior, em detrimento de outras, é
desumana e inaceitável.
Acossados pela doença e fragilizados pela ameaça da morte,
nos consideraremos sempre merecedores de toda a atenção que
a medicina moderna, através e porque não? - do sistema público,
possa oferecer.
Se no percurso de uma doença que terminou em morte,
houver a percepção pela família de que ocorreu uma protelação
injustificável ou uma barreira assistencial por questões econômicas, isto gerará sentimentos de culpa e desafetos, irreparáveis.
Todos nós, mais cedo ou tarde, nos habituamos com a ideia
da morte dos nossos amados, até porque ela é natural e
inevitável, mas não sejamos ingênuos de supor que alguém possa
facilmente conviver com a sensação de que não fizemos tudo o
que podíamos para evitá-la.

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

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
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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,
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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, Nicolau Laitano, Niura Terezinha Tondolo Noro,
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Roberto César Costa, Rosa Mary Lech da Silva, Rosalvo Ottoni Costa,
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Agenda Médica

NEUROLOGIA

Local: Gramado (RS)

Conferência Científica de Restauração Neurológica

Informações: (51) 3388-4944

Data: 05 a 07 de março de 2014
Local: Palácio de Convenções, Havana (Cuba)

SAÚDE MENTAL

Informações: (51) 8436-1095 | arleteandreazza@gmail.com

XI Jornada CELPCYRO sobre Saúde Mental
Data: 06 e 07 de junho de 2014

PSIQUIATRIA

Local: Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre (RS)

V Conferência Internacional Hospital Psiquiátrico de Havana

Informações: (51) 3388-4944

Data: 17 a 21 de março de 2014
Local: Palácio de Convenções, Havana (Cuba)
Informações: (51) 8436-1095 | arleteandreazza@gmail.com

UROLOGIA
XII Congresso Sul-Brasileiro de Urologia
VI Congresso ítalo-Brasileiro de Urologia

CONGRESSO MÉDICO

Data: 03 a 05 de julho de 2014

9º Congresso Médico de Passo Fundo

Local: Hotel Serrano, Gramado (RS)

Data: 02 a 05 de abril de 2014

Informações: www.sburs.com.br

Local: Centro de Eventos UPF, Passo Fundo (RS)
Informações: www.congressomedicopf.com.br

RADIOLOGIA
XXIV Jornada Gaúcha de Radiologia

GINECOLOGIA

Data: 07 a 09 de agosto de 2014

XVII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia

Local: Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre (RS)

Data: 01 a 03 de maio de 2014

Informações: www.plenariumcongressos.com.br (51) 3311-8969

Local: FIERGS, Porto Alegre (RS)
Informações: www.sogirgs.org.br

MEDICINA FÍSICA
XXIII Congresso de Medicina Física e Reabilitação

OTORRINOLARINGOLOGIA

Data: 11 a 13 de setembro de 2014

III CONESUL de Otorrinolaringologia

Local: Serrano Resort, Gramado (RS)

Data: 16 e 17 de maio de 2014

Informações: www.plenariumcongressos.com.br (51) 3311-8969

Local: Punta del Este Resort & Hotel, Punta del Este (Uruguai)
Informações: www.assogot.org.br/congresso

MASTOLOGIA
Câncer de Mama – 9ª Edição

ORTOPEDIA

Data: 18 a 20 de setembro de 2014

XX Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico

Local: Serrano Resort, Gramado (RS)

Data: 08 a 10 de maio de 2014

Informações: www.plenariumcongressos.com.br (51) 3311-8969
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Túnel do Tempo

TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal da AMRIGS
em outubro, novembro e dezembro de 1973

JORNAL DA AMRIGS ATINGE A MAIORIDADE
Na edição nº 1 / Ano XXII, de outubro de 1973 foi divulgada com destaque a notícia de que o Jornal da AMRIGS,
fundado em 15 de outubro de 1952 (um ano depois da fundação da AMRIGS) completava 21 anos e, portanto, atingia a
maioridade. Naquela época o Jornal tinha 8 páginas e edições mensais. Seu editor era Moacir Balbinotti, o secretário
era Arno Vitor Palma e o redator-chefe Adalberto Broecker Neto. Faziam parte do Conselho Editorial Aloyzio Achutti,
Carlos Brenner, Dakir Duarte, Guenther Von Eye, Harri Graeff, João Carlos Klipp, José Kruel de Almeida, Loreno
Brentano, Renan Marsiaj de Oliveira e Moacir Balbinotti.

279 aprovados no quarto
Exame AMRIGS
Os quatro primeiros “Exame AMRIGS” foram realizados
em Maio de 1971, Maio de 1972, Maio de 1973 e Setembro de
1973. Desde então ele tem uma edição anual, chegando à 42
anos de realização e 44 edições, incluindo o exame de 2013. A
publicação doa aprovados apenas listava, em rigorosa ordem
alfabética, o nome dos aprovados, sem dizer quantos e quais
médico se inscreveram para o Exame. Para aprovação era
necessário alcançar 75% das trezentas questões propostas.
Vale lembrar que na primeira edição o Exame foi boicotado
pelos médicos recém-formados e teve pequeno número de
inscritos. Atualmente o Exame tem mais de 2000 inscritos é é
considerado o melhor sistema de ingresso para a Residência
Médica de 25 serviços e também é feito em Santa Catarina em
parceria com a ACM duas semanas da edição do Rio Grande do
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Niemeyer manda
projeto da nova sede
em fevereiro
Em viagem-relâmpago com passagens
doadas pela Lufthansa, o representante da
AMRIGS, Moacyr Balbinotti esteve em Paris para
se avistar com Oscar Niemeyer e de lá trouxe a
informação de que o “gênio arquitetônico” em
60 dias conceberá o projeto do futuro Centro
AMRIGS. Vale lembrar que a AMRIGS estava
tomando posse da área de 20.600 metros
quadrados na esquina das avenidas Ipiranga e
Salvador França.
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