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Expediente

Sumário

Na luta por melhorias no SUS04

Editorial

Ao assumir a presidência desta
Associação, sempre tive como escopo a
realização de relevantes projetos com a
finalidade de consolidar ainda mais esta
entidade junto à classe médica e à
comunidade gaúcha. Estamos
trabalhando e muito. No entanto, tal eixo
norteador já era previsto. Devidamente
estudado. Planejado.

Contudo, declaro e justifico nesse
espaço a grata satisfação de um marco
histórico que estou tendo o prazer de
vivenciar: a união de TODAS as
entidades médicas do Rio Grande do Sul.

AMRIGS, SIMERS, CREMERS,
Federação das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos do RS, FEHOSUL,
SINDIHOSPA E AHRGS, além de
estarem engajadas na realização do
Congresso Internacional das Entidades da
Saúde, que ocorrerá em 2011, estão
cada vez mais unidas pela classe médica e
pela comunidade. Veja as situações
apresentadas pelo nosso diretor, Dr.
Cantalice que, aliás, definiu este
momento da forma mais simples e sábia
no seu depoimento da pág. 12. Segundo
ele, a “maturidade” das entidades levou à
compreensão de que os problemas

comuns da saúde devem ser discutidos e
resolvidos com uma única palavra: união.

Embora o nosso Estado abrigue
polarizações, tais como Chimangos e
Maragatos, Inter e Grêmio, nós,
entidades médicas, compreendemos hoje
que somos um time. Os nossos
adversários são os problemas em
comum.

Com papéis distintos, assim como
nas diferentes posições de zagueiro,
volante, atacante, goleiro, dependendo
do esquema tático estabelecido. Mas
todas com a consistência e a visão
privilegiada de um jogador líbero, ou seja,
cada entidade vem exercendo, ao longo
do tempo, a sua “qualidade técnica e
inteligência” nos cenários nos quais
atuam.

Tenho a certeza de que essas duas
pequenas palavras que rimam, união e
visão, ainda serão as responsáveis por
grandes conquistas por parte dessas
entidades. Que venham mais
desdobramentos a confirmar. Por
enquanto, se entusiasmem assim como
eu e registrem esse marco histórico. O
placar está garantido. Boa leitura!

Dr. Dirceu Francisco Araújo Rodrigues
Presidente da Amrigs
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Entrevista

Convidamos o Dr.
Armindo Pydd, Conselheiro
Eleito da AMRIGS, para ser o
entrevistado dessa edição do
Jornal AMRIGS. Dr Pydd, além
de ortopedista e
traumatologista, é
Coordenador da Comissão do
Sistema Único de Saúde (SUS)
da AMRIGS, que se reúne uma
vez por mês para o
planejamento e avaliação de
propostas visando à melhoria
no Sistema Único de Saúde. As
reuniões antecedem as
Assembléias Ordinárias do
Conselho dos Representantes, que acontecem sempre no segundo
sábado de cada mês. Também fazem parte da Comissão do SUS os
conselheiros: Dr. Bruno Wayhs, Dr. João Carlos Kapke, Dr. Paulo
Marroni Silveira e Drª Stella Maris Scopel Piccoli.

Nós estamos convencidos da importância desta comissão, pois
mais de 70% dos médicos brasileiros (igual porcentagem de
habitantes do país) estão vinculados e dependem do SUS. Ele, o SUS, é
o nosso grande patrão.

Com a nova constituição brasileira de 1988 a saúde passou a ser
um direito de todos. Determina o atendimento igualitário e universal e
gratuito.

A lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula o atendimento a
saúde pelo SUS, mas passados 19 anos ainda não está efetivamente
implantada na sua integralidade. O primeiro e maior problema é sem
dúvida o subfinanciamento do SUS.

Pela lei cabe ao Governo Federal a seguinte base de cálculo para
estabelecer o PISO de recursos para o SUS: gastos da saúde de 1999
+ 5%, e a partir de 2000 acréscimo anual da variação nominal do PIB
(crescimento real da economia + inflação). Isto representou para 2008
R$ 48,7 bilhões, o que representa 1,7% do PIB nacional e 47% dos
gastos com SUS no Brasil. O orçamento para 2009 é de R$ 54,7
bilhões.

Cabe aos Estados a
aplicação de 12% da receita
própria em saúde. Se cumprido
isto, representaria R$ 26,8
bilhões em 2008, ou seja,
0,93% do PIB e 26% dos
recurso para o SUS a nível
nacional. Acontece que até hoje
somente 10 Estados brasileiros
cumprem esta lei. O RS nunca
cumpriu esta lei. No orçamento
estadual de 2009, que é de R$
15.835.366.002,00 (receita
líquida), prevê aplicação em
saúde de R$ 1.836.093.014,00
= 12.06%. Mas sabe-se que

pouco mais do que 50% deste valor será efetivamente aplicado.
Cabe aos municípios aplicar 15% das receitas próprias em saúde.

Isto representou R$ 27,8 bilhões, ou 0,96% do PIB, ou 27% de todos
os recursos públicos aplicados no SUS em 2008. A maioria dos
municípios cumpre a legislação.

Somando todos os recursos (federal,estadual e municipal) os
recursos públicos estimados para 2008 foram de R$ 103,3 bilhões, isto
é, 3,6% do PIB brasileiro, ou seja, 48% dos recursos globais da saúde
para o atendimento de 140 milhões de brasileiros.

O setor privado no Brasil (planos de seguros, desembolso direto,
medicamentos) gasta um total de R$ 112 bilhões por ano (estimativa
de 2008), o que representa 3,9% do PIB, ou 52% dos gastos com
saúde no Brasil.

Assim, num cálculo simples, usando dados estimados de 2008,
teríamos um gasto público de R$ 103 bilhões para 140 milhões de
habitantes, o que daria um per capita de R$ 735,71/ano ou R$ 61,31
per capita/mês isto se os três entes cumprissem a legislação.

No setor privado, segundo a estimativa de 2008, teríamos R$ 112
bilhões para 40 milhões de habitantes, o que daria um per capita anual
de R$ 2.800,00, e mensal de R$ 233,33.

Assim, para o Setor Público, temos hoje disponíveis R$ 61,31 por
habitante, e para o privado R$ 233,33.

Está comprovado o brutal subfinanciamento da Saúde Pública no
Brasil, que deveria ser “universal, gratuita, e de qualidade”.

(Fontes; MS-SPO-MS-SIOPS-ANS-IBGE-POF-ESTUDOS-GC.,
estimada renuncia fiscal de R$ 8,7 BI - Dep. Fed. Darcisio Perondi -
Coord. Frente Parlamentar de Saúde).

O que a Comissão do Sistema Único de Saúde, integrante do
Conselho de Representantes da AMRIGS, está fazendo para tentar
melhorar a remuneração e a qualidade de trabalho dos médicos que
atendem pelo SUS?

Na luta por melhorias no SUS

Dr. Bruno Wayhs, Dr. Armindo Pydd (Coordenador) e o Dr. Paulo Marroni Silveira,
durante reunião da Comissão do SUS
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A regulamentação da EC 29 (Emenda Constitucional nº 29) irá
solucionar os problemas da saúde pública no país?

Como fazer para aumentar a fonte de recursos para a saúde,
no Brasil?

O senhor é a favor do CSS?

A regulamentação da EC 29 é fundamental para definir os dois
eixos que faltam ser definidos. Um deles é o eixo financeiro. Está em
discussão na Câmara dos Deputados, falta a votação de um destaque,
que é a CSS (Contribuição Social para a Saúde), no valor de 0,1% de
todas as movimentações financeiras (semelhante ao antigo CPMF) mas
agora com destinação exclusiva para a saúde. Isto representaria mais
R$ 11 bilhões ao ano no Orçamento da Saúde.

O outro eixo são: “ações e serviços de saúde”. Atualmente União,
Estados e Municípios aplicam recursos em Bolsa Família, IPERGS (no
RS) Manutenção de Hospitais para entidades como Brigada Militar,
pagamento de aposentados, saneamento, merenda escolar, etc. Tudo
isto foge ao princípio das universalidades do atendimento do SUS.
Corrigidas estas distorções, geríamos no mínimo mais R$ 4 bilhões
para a saúde.

Em curto prazo seria regulamentar a EC 29 o que acrescentaria
R$ 4 bilhões a mais por ano. E também implantar a CCS

(Contribuição Social para a Saúde) o que acrescentaria mais R$ 11
bilhões de recursos para o setor. A Comissão do SUS recomenda
apoio a CSS, mas é um assunto controverso. O Conselho de
Representantes da AMRIGS em votação se posicionou, por pequena
margem, contra a CSS. Acontece que, segundo o Governo Federal,
esta seria em curto prazo a única maneira de aumentar os recursos, e
que seriam exclusivos para saúde. O Orçamento Federal de 2009
para a saúde é de R$ 54,7 bilhões. Seriam acrescentados mais R$ 11
bilhões (CSS) e R$ 4 bilhões em definição do que são ações em saúde.
Passaríamos a ter R$ 69,7 bilhões somente na área federal.

A lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 no seu artigo 26, § 2,
temos o seguinte enunciado: ”Os serviços contratados submeter-se-ão
às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde – SUS, mantido o equilíbrio econômico e
financeiro do contrato”. O que falta é definir quanto custam realmente
os serviços de saúde e providenciar os recursos suficientes.

Na atualidade somente estão satisfeitos com o SUS quem
necessita ou trabalha com Alta Complexidade.

Sim, pelos motivos acima expostos.
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Presidente da Frente Parlamentar da Saúde
faz alerta sobre Reforma Tributária

O deputado federal Darcísio Perondi, presidente da Frente
Parlamentar da Saúde, visitou a AMRIGS no dia 20 de junho,
onde participou como palestrante da reunião-almoço com os
conselheiros da entidade, reunidos por ocasião da Assembléia
Ordinária do Conselho de Representantes do mês de junho. O
deputado Perondi falou sobre a saúde pública no Brasil e
ministrou a palestra “Financiamento do SUS: A Regulamentação
da Emenda Constitucional (EC) 29 e a Reforma Tributária”.

Após a apresentação, Perondi informou que, por pressão
do Governo Federal, o texto do deputado Sandro Mabel (PR-
GO), relator na Câmara dos Deputados da PEC 233/08
(Proposta de Emenda Constitucional) da Reforma Tributária, está

prestes a ser votado pelo plenário da Câmara.
Segundo o parlamentar gaúcho, essa reforma
representa uma séria ameaça a toda rede de
proteção social brasileira. "Ela é uma ameaça aos
doentes, aos aposentados, ao seguro desemprego e
ao salário educação. Temos que lutar até o fim para
impedir que o texto do deputado Mabel não
prevaleça", afirmou.

A PEC 233/08, de autoria do Executivo,
simplifica o sistema tributário federal, criando o
imposto sobre o valor adicionado federal (IVA-F),
que unificará as contribuições sociais, extingue e
incorpora a contribuição social sobre o lucro líquido
ao imposto de renda das pessoas jurídicas,
estabelece mecanismos para repartição da receita

tributária, institui um novo ICMS que passará a ter uma
legislação única, com alíquotas uniformes, e será cobrado no
Estado de destino do produto, desonera a folha de pagamento
das empresas, acaba com a contribuição do salário-educação e
parte da contribuição patronal para a Previdência Social.

Toda a rede de proteção social tem hoje recursos exclusivos
de contribuições, como PIS/CONFIS e CSSL. A proposta da
Reforma Tributária, como está no texto atual do deputado
Mabel, extingue essas contribuições e a Seguridade Social perde
as fontes vinculadas e de uso exclusivo, em troca da receita de
uma fração da arrecadação de novos impostos, ainda por serem
criados.

O ex-presidente da AMRIGS, Dr. Newton Barros, esteve presente à cerimônia de posse

da nova presidente da British Medical Association (BMA), Profª Averil Mansfield, no teatro St

George's Hall, em Liverpool, Inglaterra. A troca de comando na BMA ocorreu durante o

Annual Representative Meeting daquela Associação, onde o Dr. Newton Barros esteve

representando a Associação Médica Brasileira (AMB) como Vice-Presidente.

British Medical Association

Darcísio Perondi debate com Conselheiros os impactos
da proposta de reforma tributária na saúde pública
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Governo do RS instala primeiro Comitê
Estadual de Enfrentamento da gripe A

O Comitê Estadual para Enfrentamento de Pandemia
Influenza A (H N ), instituído por decreto da governadora Yeda
Crusius para reforçar as medidas de proteção e informação aos
gaúchos sobre a doença, teve a primeira reunião no dia 20 de
julho, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em
Porto Alegre. O encontro de instalação do grupo foi coordenado
pela governadora. De acordo com Yeda Crusius, "é necessário
padronizar as ações de prevenção, de vigilância, de assistência e
de comunicação para que a população receba atendimento
qualificado e informação correta sobre a gripe".

Caberá ao Comitê promover as condições necessárias para
o desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle da
pandemia. "Vamos criar protocolos e unificar as ações, desde a
equipe da Rede Comunitária da Saúde, passando pela equipe

dos hospitais de pequeno e médio portes, até os hospitais de
alta complexidade", informou o Secretário da Saúde, Osmar
Terra.

Dentro do Comitê, grupos técnicos estarão trabalhando em
três eixos considerados fundamentais. O primeiro é de Vigilância
em Saúde, formado pelas Secretarias da Saúde/Centro Estadual
de Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal da Saúde e Ministério
da Saúde/Anvisa. O segundo é de Assistência, formado pelas
faculdades de Medicina do RS, conselhos regionais de Medicina e
de Enfermagem do RS, hospitais, fundações, laboratórios do
Estado e do Ministério da Saúde. O terceiro eixo é o de
Comunicação Social e Educação em Saúde, integrado pela
Secretaria da Saúde/Assessoria de Comunicação Social, Ministério
da Saúde/Anvisa e Casa Militar.

1 1
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Notícias

Clínicas ganham o direito de pagar
alíquotas reduzidas do IR e da CSLL

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu de forma
favorável às clínicas médicas que tentam equiparar suas
atividades aos serviços hospitalares. Com o entendimento, as
clínicas garantiram o direito de pagar alíquotas reduzidas do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de 8% e 12%,
respectivamente, e não mais um
percentual total de 32% pelos dois
tributos.

Na matéria que publicamos na edição
passada do Jornal da AMRIGS (nº 03,
maio/junho 2009). “Justiça decide reduzir
IRPJ e CSSL de hospitais e clínicas de
radiologia”, fls. 04 e 05, é necessário
destacar que a informação estava restritiva
no que se refere a decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ
proferida no dia 22/04/09 no julgamento do
Recurso Especial nº 951.251/PR. Ou seja, a
decisão é mais abrangente, como ficou
decidido pelo STJ.

A referida decisão, que servirá de
balisador para todas as demais decisões do
próprio STJ e dos Tribunais e Juízos inferiores, definiu que serviços
hospitalares são aqueles voltados diretamente à promoção da
saúde.

Sendo assim, duas situações convergem para a concessão

do benefício de redução do IRPJ e da CSSL: a prestação de
serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que,
no desenvolvimento de sua atividade, possua custos
diferenciados do simples atendimento médico, sem, contudo,
decorrerem estes necessariamente da internação de pacientes.

Como se pode observar, a decisão do
STJ não limitou o benefício apenas a
hospitais e clínicas de radiologia, como
informamos no título da entrevista com a
Dra. Doralina Pacheco Matos, mas a
todos os estabelecimentos que realizam
ações básicas de prevenção à saúde; que
prestam atendimento de assistência à
saúde em regime eletivo (ambulatorial),
imediato e de internação; que prestam
serviços pré-hospitalares de urgência e
emergência (UTI's móveis instaladas em
ambulâncias).

Inserem-se, neste contexto, empresas
que prestam serviços de auxílio diagnóstico
e terapia, imagenologia, anatomia patológica
e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas.

Importante referir ainda que a própria empresa beneficiária
da decisão do STJ não tem por objeto a prestação de serviços
de radiologia, mas sim de urologia, ainda que realize
procedimentos de litotripsia.

Nos dias 11 e 12 de agosto o Departamento Universitário da AMRIGS irá promover a 3ª edição do

Curso de Interpretação de Imagens Radiológicas, neste ano com foco em Aplicações em Clínica Médica. O

Curso proporcionará o aprendizado teórico e também prático, inclusive com a realização de ecografia ao vivo!

Associa-se à AMRIGS e seja isento da inscrição desse curso. Além disso, tenha direito a todas as

vantagens que a AMRIGS oferece.

III Curso de Interpretação de Imagens Radiológicas
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Assinado novo acordo sobre
reajustes nas tabelas do IPE Saúde

O Grupo Paritário e a Diretoria
Executiva do IPERGS reuniram-se no
dia 13 de julho, na sede do IPERGS,
para assinar o texto final do novo
Acordo de Reajuste de Tabelas de
Remuneração do IPE Saúde. A
cerimônia ocorreu às 14h, com a
presença do Presidente do IPERGS,
Eloi José Zanella, pelo Diretor Médico
do plano estatal, Claudio Ribeiro, e
pelos representantes das entidades
médicas (AMRIGS, SIMERS e
CREMERS) e dos grupos hospitalares
do Estado (AHRGS, FEHOSUL e Federação
das Santas Casas). A AMRIGS esteve
representada pelo Diretor de Finanças, Dr.
Alfredo Floro Cantalice Neto, que assinou o
acordo em nome da entidade.

Estão contemplados reajustes de até
40% da tabela atual do IPE ou 80% da
CBHPM 4ª edição nas áreas da Nefrologia,
Cardiologia, Neurologia Clínica, Endoscopia
Digestiva, Endoscopia Peroral, Medicina Física
e Reabilitação, Genética, Hemoterapia,
Patologia Clinica, Tisiopneumologia,
Quimioterapia do Câncer, Medicina Nuclear,

Radiodiagnóstico, Ultrassonografia,
Tomografia computadorizada, Radioterapia,
Ressonância Magnética, Angiologia – Cirurgia
Vascular, Hemodinâmica, Cirurgia do
Aparelho Digestivo, Ginecologia e
Obstetrícia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia e Urologia.

Para os atendimentos em nível
ambulatorial de urgência e emergência em
pronto atendimento, será concedido um
aumento de 30% para os serviços realizados
em horários noturnos (das 19 às 7 horas) e
nos sábados, domingos e feriados(nacionais e
estaduais). Sobre as diárias de CTI será

concedido um reajuste de 15%, e para
as diárias de psiquiatria, o reajuste será
de 30%. No grupo da Nefrologia, a
hemodiálise crônica, por sessão, será
reajustada de R$ 22,59 para R$ 80,00.
A eletroconvulsoterapia remunerará
em R$ 80,00 por sessão, conforme o
previsto na 5ª edição da CBHPM.

Dentro do acordo assinado está
delineado um plano de implantação de
novos reajustes de valores e inclusões
de itens nas tabelas do IPE, conforme
um cronograma já iniciado em junho

de 2009, seguindo mensalmente até março
de 2010.

Será exigida dos prestadores a
implantação da leitora eletrônica de cartões-
saúde, o chamado PINPAD, em seus locais
de atendimento e trabalho, devendo a
tecnologia ser adquirida junto às agências do
Banrisul em todo o Estado. O prazo para a
implantação do PINPAD é de 120 dias a
partir da data da assinatura do acordo.

Leia a íntegra do novo acordo com o
IPE Saúde em nosso site:
http://www.amrigs.org.br

H
um

berto
A

lencastro/IPERG
S

Grupo Paritário e Diretoria Executiva do IPERGS
assinando o novo acordo
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AMRIGS pelo Rio Grande

A partir desta edição do Jornal da AMRIGS você fica sabendo como está sendo contemplado o trabalho da classe
médica nos municípios das demais regiões do Estado. Desde abril, as ações desenvolvidas pela AMRIGS e associados vem
ganhando destaque na mídia das Regiões Central, Produção, Sudoeste, Serra,Vale do Paranhana, e Vale do Taquari, que
abrangem cerca de 100 municípios gaúchos. Com assessoria de comunicação contratada para este objetivo, em três
meses a AMRIGS apareceu 45 vezes em jornais, rádios e sites das regiões.

A mais tradicional prova na área de saúde do Estado será
aplicada este ano também nas regiões Central (Santa Maria),
Produção (Passo Fundo), Sudoeste (Pelotas e Rio Grande) e
Serra (Caxias do Sul). A carta-convite do Exame AMRIGS
2009 com a apresentação das novas propostas está sendo
entregue aos hospitais e universidades.

Na quarta-feira, 03 de junho, representantes da AMRIGS
visitaram às Comissões de Residência Médica (COREMES) do
Hospital São Vicente de Paulo e do Hospital da Cidade de
Passo Fundo para entregar a carta-convite.

Além de convidar os hospitais a participarem no processo
seletivo, as representantes da AMRIGS, Solange Flores
Machado, Viviane Balestrin e a conselheira em Passo Fundo,
Dra. Stela Maris Picoli, afirmaram que os principais objetivos
do exame são: revalidação do diploma médico, autoavaliação
e seleção para residência médica.

A egressa do curso de Medicina da Universidade de
Passo Fundo, a médica Mariana Capoani, foi a primeira
colocada no Exame AMRIGS/2005.

No dia 24 de junho
a peregrinação seguiu
em direção à Santa

Maria. A carta-convite foi entregue à Comissão de Residência
Médica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em
reunião com a Dra. Tânia Resener.

A carta-
convite foi
entregue
também no
dia 24 de
junho ao
Hospital
Bruno Born
(HBB), em
Lajeado, com

amplo destaque no principal jornal do Vale do Taquari: O
Informativo do Vale. Em entrevista para o jornal, o
coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme)
do HBB , Dr. Fabiano Ritter, destaca que a avaliação da
AMRIGS confere credibilidade à especialização. “Não tem
necessidade de usar como primeira porta de entrada, mas é
o exame mais valorizado porque o pessoal vem melhor
preparado”

PASSO FUNDO

SANTA MARIA

LAJEADO

Dr. Flábio Jobim, Eloisa,
Dra. Tania Resener,
Solange Machado
e Viviane Balestrin

A Peregrinação do Exame AMRIGS

EM BREVE
A AMRIGS sugeriu ao Diário de Santa Maria uma coluna

de colaboração da classe médica em resposta à dúvidas de
saúde da comunidade. A coluna se chamará “Bem Viver” e
será implantada nos próximos meses com a colaboração da
Sociedade Médica de Santa Maria e associados da região.

Dr. Fabiano Ritter, Dr. Nelson Motta, Solange Machado
e Viviane Balestrin no Hospital Bruno Born, em Lajeado
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AMRIGS pelo Rio Grande

PASSO FUNDO
AMRIGS alerta jovens do Estado para os perigos do fumo.

Projeto Fumo Zero, da Associação Médica do Rio Grande do
Sul, promove a redução do tabagismo e intenção futura da eliminação
total desse problema de saúde pública.

A cada dez segundos alguém morre pelo uso do tabaco, indica a
OMS (Organização Mundial de Saúde). Segundo as pesquisas, quem
começa a fumar na adolescência (90% dos fumantes) e continua
durante duas décadas ou mais, provavelmente morrerá 20 a 25 anos
mais cedo que aqueles que não tem vício.

A AMRIGS já entregou ao secretário estadual da Saúde, Osmar
Terra, um documento com propostas de parceria para
implementação de programas visando à redução do tabagismo na
esfera do governo estadual. A SES (Secretária Estadual da Saúde)
também está renovando com a AMRIGS o termo de cooperação
técnica para qualificar o controle do tabagismo no Rio Grande do Sul.

Tema foi destaque
na edição do Jornal
O Nacional,
de Passo Fundo,
do dia 16 de junho
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Especial

Entidades médicas unidas pela
saúde e Medicina gaúcha

Quando o assunto é a defesa
da saúde e da Medicina, o Rio
Grande do Sul pode dar exemplos
ao Brasil. A convergência de ideais
e valores aproxima, a cada dia e
em cada luta, entidades médicas e
hospitalares do nosso Estado. Um
movimento que veio para ficar,
transformar e dar frutos.

Assim é o momento atual
vivido pelas três grandes entidades
médicas do Rio Grande do Sul,
AMRIGS, CREMERS e SIMERS. Somando-se a elas as
grandes entidades hospitalares e clínicas do Estado,
AHRGS, FEHOSUL, SINDIHOSPA e Federação das Santas
Casas, que juntas planejam o Congresso Internacional de
Entidades da Saúde (CIES), a ser realizado em 2011, na
cidade de Gramado.

No histórico da representatividade em defesa da classe
médica gaúcha, podemos destacar a criação do Grupo
Paritário junto ao IPE nas negociações de reajustes e dos
honorários médicos; A Comissão Estadual de Honorários
(CEHM-RS), na luta pela implementação da CBHPM; a
Central de Convênios Médicos (CECOMED), que lutou
pela normatização dos contratos de prestação de serviços
médicos pelas operadoras de saúde no Estado. Há ainda
outras mais recentes como: a luta contra o título de
bacharelado em Medicina; o movimento Mais Saúde para o
SUS; a rejeição à abertura de novas escolas de Medicina no
Estado, entre outras.

E o que se espera do futuro dessa união? A força para
enfrentar todas as diversidades e dificuldades que surgirem
pelo caminho, com a certeza que juntos pode-se fazer
mais, na defesa da saúde pública e da verdadeira Medicina.

Agora, citaremos algumas realizações conjuntas:

passado, presente e futuro.

A criação do Grupo Paritário
junto ao IPE foi vital para as
negociações de reajustes e dos
honorários médicos. No dia 13 de
julho de 2009 foi assinado o texto
final do último Acordo de Reajuste
de Tabelas de Remuneração do
IPE Saúde, onde foram

contemplados reajustes de até 40% da tabela atual do IPE ou
80% da CBHPM 4ª edição em várias áreas (matéria completa
na página 9).

As entidades médicas lutaram ativamente pela
implementação da CBHPM e na defesa da saúde pública de
qualidade, que necessita de maior financiamento pelo Governo,
conforme a manifestação Mais Saúde para o SUS, realizada no
dia 30 de maio de 2008.

Em 17 de outubro de 2008, mais de três mil estudantes de
medicina foram às ruas em todo o Estado e protestaram contra
a diplomação de Bacharel em Medicina. Os Centros Acadêmicos
das faculdades de Medicina e as entidades médicas realizaram
uma Assembléia Geral na sede do SIMERS no dia 30/10/08,
onde foi decidido o posicionamento público contra medidas do
MEC, que voltou atrás na decisão.

O Fórum de Pelotas tratará e debaterá o tema “Modelos
atuais e inovadores de remuneração médica e hospitalar” e será

Grupo Paritário e a
CBHPM

Movimento Mais Saúde para o SUS

Luta contra o bacharelado em Medicina

Fórum de Pelotas antecede Congresso em 2011

Luta contra o bacharelado em Medicina, em 17/10/2008
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a primeira reunião preparatória do Congresso Internacional de
Entidades da Saúde de 2011, que ocorrerá em Gramado.

Essa é uma iniciativa inédita no Brasil, criada pela união das
três grandes entidades médicas do Rio Grande do Sul,
AMRIGS, CREMERS e SIMERS, com as grandes entidades
hospitalares e clínicas do Estado, AHRGS, FEHOSUL,
SINDIHOSPA e Federação das Santas Casas, todas
preocupadas com a inovação e sustentabilidade da saúde em
nosso país.

As entidades médico-
hospitalares do Estado mostraram
maturidade ao entenderem que
problemas comuns da saúde
deveriam ser discutidos e
resolvidos através de ações que
mostrassem força e união. Assim
foi criado um grupo de Trabalho
Paritário, constituído pelas
entidades mais representativas da
área da saúde no Rio Grande do
Sul. Este grupo teve atuação
decisiva no movimento de
solidariedade e apoio ao SUS, como também a participação
decisiva na remodelação do Plano de Assistência Médica do
IPERGS, culminando com a assinatura do último acordo assinado
no dia 13 de julho, onde houve reajuste de diversos itens da
Tabela de Honorários Médicos do IPE e a possibilidade futura da
adoção da tabela do CBHPM.

Atualmente estamos organizando o Congresso Internacional
das Entidades da Saúde – Fórum de Pelotas, onde, através de
conferências e mesas redondas será debatido o tema:
“Modelos Atuais e Inovadores de Remuneração Médica e
Hospitalar”.

Diretor Financeiro da AMRIGS

A principal razão para a união das entidades de saúde é a
existência de problemas comuns a todas elas. Problemas comuns
suscitam soluções que beneficiariam todos os segmentos
envolvidos. Sabe-se que pleitos postulados isoladamente por um
grupo social ou por indivíduos isolados tem muito menos chance
de serem atendidos do que aqueles que são apresentados por
uma coletividade surgida pela união das forças. E problemas no
Sistema de Saúde é que não faltam. Vários deles se enquadram
nesse perfil, de atingirem ao mesmo tempo, as áreas de
abrangência das diferentes entidades.

Conselheiro do CREMERS

Estamos consolidando um processo que já ocorre há alguns anos
onde, respeitando-se as
particularidades de cada entidade,
conseguimos trabalhar em
conjunto para melhorar o todo.
Assim, fortalecemos o setor saúde
no Estado, com reflexos positivos
para todos os envolvidos.

Diretor do SIMERS

O que motiva a união das
entidades de saúde do Estado é
o FUTURO.

Ainda que a natureza da
função da medicina e da estrutura dos hospitais tenham ligações
absolutamente inseparáveis, no passado tivemos distorções e
afastamentos.

Entretanto, os desafios do futuro exigirão um relacionamento
mais próximo, em todos os seus aspectos , assistenciais,
econômicos e político-associativos.

A organização e posterior realização do Congresso
Internacional de Entidades Médico-Hospitalar é um movimento
de aproximação de nossas estruturas e de integração entre as
nossas lideranças. Mas é um começo.

A partir desta proximidade e integração estaremos juntos, de
forma organizada e estruturada , para as discussões que
envolvem a representatividade do nosso segmento, as nossas

Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto

Dr. Antonio Celso K. Ayub

Dr. Fernando Starosta

Waldemar

Governadora Yeda Crusius recebe integrantes
do Movimento Mais Saúde para o SUS, em 30/05/2008

M
au

ro
M

at
to

s
Pa

lác
io

Pi
ra

tin
i

Acompanhe os depoimentos dos membros
do Conselho Superior do Congresso
Internacional de Entidades da Saúde
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relações de trabalho, as nossas
políticas associativas, a
formação e qualificação de
recursos humanos para o setor,
entre outras ações relevantes.

O certo é que estaremos no
topo das discussões que
organizem, preservem e defendam
os interesses da área da saúde,
com a energia e a força daqueles
que caminham juntos.

Presidente do Sindihospa

O aspecto que mais nos motiva nessa união é o fato, até
então inédito, de entidades tão representativas e tão
importantes dentro do cenário da saúde no nosso Estado,
estarem trabalhando com uma mesma pauta. Possuímos
diversos interesses em comum, pois militamos na mesma área e
a integração além de inevitável é altamente necessária e
producente. O fato de desenvolvermos uma agenda positiva
conjunta reflete a preocupação de todos com a melhoria e a
evolução da saúde no Estado do Rio Grande do Sul, reflete o
comprometimento de nossas entidades e reflete a nossa
disposição em encontrar novos caminhos para antigos
problemas. Por tudo isso, essa união é altamente motivadora.

Presidente da Federação das Santas Casas
e Hospitais Filantrópicos do RS

A constatação de que, isolados
ou divididos, médicos, hospitais,
laboratórios e clínicas não
conseguem ter a força da
representação exigida por nossos
representados que almejam
obter melhores condições para
exercer com qualidade as suas
respectivas atribuições
assistenciais.

Desta forma a união que se
esboça deverá concretizar-se

também em outras ações de
valia para a ampla categoria dos
prestadores de serviços de saúde.

Presidente da FEHOSUL

O Congresso Internacional
das Entidades de Saúde de
2011 e os Fóruns regionais que
antecedem o evento são
elementos que promovem a
integração entre as entidades

promotoras em torno de uma pauta conjunta de importantes
assuntos estratégicos. A motivação maior, no entanto, é com a
possibilidade que vislumbramos de promover a efetiva integração
das entidades de saúde, respeitando as suas vocações e
competências. A intenção e o desejo é que a integração possa
criar uma força suprainstitucional que unifique as estratégias e
ações das entidades para a defesa, crescimento e
desenvolvimento ao segmento da saúde, beneficiando todos os
atores do sistema e especialmente a sociedade que depende e
confia nos serviços de saúde.

Presidente do Conselho de Líderes do SINDIHOSPA

Desde que atuo na política Médica / Hospitalar como
Presidente do Conselho de representantes da AMRIGS em
1980, as lideranças das entidades da saúde buscam a

convergência de ações para
melhorar a
qualidade/sustentabilidade da
assistência médica e construir
nova forma de relacionamento
entre os hospitais e os Médicos,
culminando com a realização do
1º Congresso Internacional de
Entidades da Saúde em
20/11/2009, em Gramado.

Diretor da AHRGS

Dr. Alceu Alves da Silva

Dr. Oswaldo Luis Balparda

Dr. Cláudio José Allgayer

Dr. Claudio Seferin

Dr. Luiz Alberto Tarragô

CarvalhoEntidades médicas e Sociedade de Infectologia elaboraram
em conjunto comunicado de esclarecimento sobre
a gripe A (H1N1), em 07/05/2009

Reunião do Grupo Paritário na sede da AMRIGS,
no dia 16/04/2009



No final do mês de junho, a AMRIGS visitou a Associação
Médica de Santa Maria com o objetivo de propor uma
parceria futura visando à realização de PECs (Programa de
Educação Continuada) na Região. O Dr. Cesar Prado Lima
recepcionou a colaboradora Cristina Dias, do Núcleo Técnico
Científico, e demonstrou interesse na realização de cursos.

A AMRIGS, através da UniAMRIGS, desenvolve vários
cursos de atualização continuada para médicos de diversas
regiões do Estado. Todos os cursos são pontuados pelo CNA,
e são realizados nas sextas à noite e sábados pela manhã (até 5
palestras por final de semana). A UniAMRIGS vai até você.
Informe-se sobre como levar o PEC para a sua Região.
Contato: (51) 3014.2015 e uniamrigs@amrigs.org.br.
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UniAMRIGS

AMRIGS propõe Programa de Educação
Continuada em Santa Maria

Nos dias 8 e 9 de Julho, a UniAMRIGS promoveu o Curso Aprendendo a Nova
Ortografia, ministrado pelo Prof. Paulo Flávio Ledur que é licenciado em Letras e
Mestre em lingüística aplicada. Nas 6 horas aulas, Prof. Ledur de forma prática,
racional e objetiva orientou sobre as alterações das normas de grafia da língua
portuguesa. Estiveram presentes no curso empresas como: AMRIGS, Instituto Vida
Solidaria, Unimed Porto Alegre, Doctor Service, Associação de Psiquiatria do RS e
acadêmicos de Medicina.

Aprendendo a Nova Ortografia

Dr. Cesar Prado Lima e Cristina Dias
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Fora do Consultório

Confraria Gre-Nal recebe a visita
do ex-técnico Otacílio Gonçalves

A Confraria Gre-Nal recebeu no dia 13 de julho o
Professor Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, ex-técnico do
Grêmio e Internacional e com passagens por vários clubes do
Brasil e exterior. Técnico boa praça,
ganhou o apelido de “Chapinha”, como
é carinhosamente chamado ainda hoje
no mundo do futebol, pelo bom
relacionamento que sempre manteve e
valorizou com os jogadores. Era
também inovador e profundo
conhecedor de tática.

O "Chapinha” falou sobre a sua
larga experiência no mundo
futebolístico e das suas passagens pela
Arábia Saudita e Japão, entre outros
países. Analisando o futebol no Brasil, se mostrou um pouco
preocupado com a breve permanência das “promessas”
(jogadores) nos clubes brasileiros, que na primeira oportunidade

vão jogar fora do país. Apesar disso, acredita que os técnicos
saberão superar as dificuldades de “mão-de-obra”.

“O futebol brasileiro perde jogadores jovens para o exterior,
mas os técnicos que estão surgindo vão
produzir bons jogadores”.

Após a palestra inicial, respondeu
atenciosamente a todas as perguntas
feitas pelos confrades.

Natural de Santa Maria, Otacílio
treinou, além de Grêmio e
Internacional, times como Palmeiras,
Paraná Clube, Portuguesa, Gama, Santa
Cruz, entre outros. Foi campeão
gaúcho em 1984 pelo Internacional e
em 1988 pelo Grêmio. Campeão

Paranaense em 1985 pelo Atlético Paranaense, em 1987 pelo
Coritiba, em 1991 e 1995 pelo Paraná. em 1992, foi campeão
do Campeonato Brasileiro - 2º Divisão, com o Paraná.

A CVC Viagens inaugurou no dia 15 de julho uma loja na sede da AMRIGS, em Porto Alegre. A nova loja é um posto avançado da CVC Praia de Belas.
Visando o atendimento personalizado do seu público, a AMRIGS recebe a Operadora CVC, que vem com a proposta de atender as necessidades

relacionadas às viagens nacionais e internacionais, reserva de hotéis, locação de carros, cruzeiros marítimos, congressos e outros eventos.
A CVC- Loja AMRIGS, estará aberta ao público das 10h às 20h de segunda a sexta-feira e das 9h às 13h, aos sábados. O telefone de contato é

(51) 3022-3016.

CVC Viagens inaugura loja na AMRIGS

Confrades debatem com Otacílio Gonçalves
o momento do futebol brasileiro
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Instituto Vida Solidária

Show sobre Noel Rosa encerra
a XI Semana Cultural da AMRIGS

O show “Noel Rosa -
Com que Roupa?", com o
Grupo Médicos e Música e
Médicos Atores, encerrou a
XI Semana Cultural da
AMRIGS, que apresentou
excelentes espetáculos que
movimentaram o palco do
Teatro da AMRIGS entre os
dias 29 e 30 de junho e 3
de julho.

Ambientado nos antigos
programas de auditório da
Era de Ouro do rádio
brasileiro, o show “Noel
Rosa - Com que Roupa?", foi
prestigiado por um público
estimado em 500 pessoas,
que quase lotou o teatro.

A Semana Cultural da
AMRIGS teve ainda, no dia
29 de junho, os Cantores
Líricos da AMRIGS, que levaram ao
público “A Noite da Canção”,

relembrando os grandes musicais da
Broadway e os inesquecíveis temas do
cinema. No dia 30 de junho foi a vez

da peça "Só o Faraó tem Alma" do
dramaturgo e médico Silveira Sampaio
com o grupo dos Médicos Atores.



Anúncio
CVC
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AMRIGS

Exposição “Medicina Através dos Tempos”
se despede do Salgado Filho

O Grupo Vocal AMRIGS cantou no encerramento da
exposição "Medicina Através dos Tempos e Personalidades

Médicas da França", instalada no saguão do Aeroporto
Salgado Filho, em Porto Alegre. A mostra, que ficou exposta
entre os dias 7 e 21 de julho, é uma série especial de
reproduções demonstrando a evolução da medicina no
mundo através da arte.

Sob a regência do Maestro Luciano Lunkes, o coral cantou
músicas da MPB à Capela. A cerimônia ainda contou com a
presença do Diretor de Assuntos do Interior do Estado da
AMRIGS, Dr. Bernardo Aguiar, que foi prestigiar o evento.

A atividade cultural foi planejada e executada pelo Centro
de Memória do Associativismo Médico da AMRIGS,
coordenado pelos médicos Genaro Laitano e Nicolau Laitano.
O Grupo Vocal é coordenado pela Dra. Geraldina Viçosa, sob a
coordenação geral do Dr. Aury Hibernon Hilário.

Grupo Vocal AMRIGS faz parte do Projeto Receitando Cultura,
do Instituto Vida Solidária

Está no ar o Twitter da Associação Médica do Rio Grande do Sul.
Agora a AMRIGS passa a integrar a rede Twitter de informação. O
Twitter é uma ferramenta de comunicação que tem crescido muito no
mundo todo e no Brasil. Trata-se de um recurso onde são publicados
textos, como um blog, porém limitados em mensagens curtas.

É mais uma ação pioneira da Casa dos Médicos do Rio Grande
do Sul. Uma forma ágil e fácil de comunicação com a associação.
Ficou mais simples e mais rápido acompanhar as principais notícias
sobre saúde e a AMRIGS.
Siga-nos! Acesse: http://twitter.com/amrigs

AMRIGS passa a integrar a rede twitter de informação
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Jurídico

Jornal Amrigs

Jurídico em questão
O Jornal da AMRIGS dá prosseguimento

na abordagem de temas da atividade médica
que podem implicar em questões jurídicas.
As perguntas que chegam a AMRIGS são
encaminhadas para a assessoria jurídica, e são
respondidas pelo advogado Luis Gustavo
Andrade Madeira, assessor jurídico da
AMRIGS. Dr. Madeira irá responder na
coluna desta edição sobre processo ético,
danos morais e alegado erro médico.

A sindicância é uma fase pré-processual,
onde são averiguadas as necessidades de se
inaugurar o processo ético-disciplinar.

Não, a responsabilidade não afeta o sócio,
salvo se co-partícipe no atendimento deste
paciente. Se, porventura, for acionada a clínica,
esta responderá com o seu capital social.

Não, pois há situações em que as
conseqüências de determinado
procedimento podem aparecer muitos anos
após o ato médico. A resposta irá depender
caso-a-caso.

Neste caso, as provas testemunhal e
pericial poderão ajudar. Esta é mais uma
razão para que o médico conserve sempre
sob sua guarda o prontuário.

Não só civilmente, por dano moral e, se
for o caso, material, como também
criminalmente, por denunciação caluniosa.

Deve-se saber a que título se deve esta
indenização. Acredito que por danos
materiais. O dano moral é de extrema
subjetividade, e irá depender da extensão do
ato, se realmente abalou moralmente o
médico. Assim, a ação indenizatória ganha
não significa, necessariamente, sucesso na
ação por danos morais.

Em matéria publicada no Jornal
AMRIGS, Ano 56, Nº 4, Julho/Agosto de
2008, destacamos caso inédito onde esta
assessoria jurídica conseguiu, em nome de
um médico associado, a reversão da ação
contra o paciente, através de um expediente
chamado 'reconvenção', buscando contra
este último uma indenização por danos

morais
resultantes da
exposição do
médico a uma
ação sem
fundamento, além de ser ressarcido com os
gastos que teve com honorários advocatícios.

A quantificação fica a critério do julgador,
o qual usará de sua experiência para o
arbitramento. Os Tribunais têm uma espécie
de quantificação para cada caso, dada a
subjetividade que envolve a indenização,
verificados, ainda, os perfis de quem indeniza
e de quem é indenizado.

Havendo previsão contratual, o médico
poderá cobrar um percentual, jamais o valor
global. Ex.: o paciente pagará 20% do valor
do contrato em caso de desistência.

Sim. Civilmente, por abalos material
moral; criminalmente, no caso de existir
conduta tipificada no Código Penal Brasileiro;
administrativamente, junto ao CRM, para
apuração da falta no plano ético-disciplinar.

1) Qual a diferença entre Processo
Ético e Sindicância Médica?

2) Se sou sócio de uma clinica e um
colega é processado e condenado, tenho
responsabilidade solidária na
indenização?

3) O processo por “erro médico”
prescreve?

4) Caso seja processado por um
paciente, o qual seu prontuário

estivesse sob a guarda de um hospital já
extinto, como vou apresentar provas?

5) Caso um colega testemunhe
contra mim de forma falsa, eu posso
processá-lo também?

6) No caso de o médico ter ganho a
ação indenizatória, ele pode acionar o
paciente por danos morais?

7) Em que circunstâncias é possível
reverter o processo?

8) Como o juiz pode quantificar as
solicitações por danos morais?

9) O contrato de prestação de
serviços médicos pode obrigar ao
paciente a pagar todo o tratamento
caso ele desista antes de seu término?

10) É verdade que o mesmo
paciente e pelo mesmo procedimento
pode acionar o médico no foro civil,
criminal e ético?

• U

•

sufrua, gratuitamente, dos serviços de atendimento, defesa e acompanhamento
de processos nas áreas cível e ético-disciplinar decorrentes do exercício profissional.
Atendimento Disponível sob Consulta na Área Criminal

Assessoria Jurídica para Associados AMRIGS
Defesa de Alegados Erros Médicos
Assessoria Jurídica para Associados AMRIGS
Defesa de Alegados Erros Médicos

• Central de Serviços aos Associados - (51) 3014-2020
• Plantão Jurídico - (51) 9952.1728
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Serviço para os Sócios

CASSI reajusta consultas médicas
No mês de junho a Caixa de Assistência dos

Funcionários do Banco do Brasil
(CASSI), passou a remunerar as
consultas médicas pelo valor de
R$ 42,00. O reajuste começou a
valer a partir do dia 10/06/2009.
As guias de pagamento já devem
ser apresentadas com o novo
valor fixado.

A entidade também criou
uma área exclusiva para os
prestadores de serviços no link
“Exclusivo Prestador” no site
www.cassi.com.br, onde poderão ser acessados serviços

como extratos de pagamento, manuais para preenchimento
de guias, esclarecimentos de
dúvidas mais freqüentes,
informações sobre Faturamento
Eletrônico e Autorizador
Eletrônico.

A CASSI está realizando a
Atualização Cadastral de seus
prestadores, com objetivo de
garantir o cumprimento das
exigências da Agência Nacional de
Saúde, melhorar a comunicação
com seus prestadores e garantir a

correta manutenção das informações cadastrais.

Central de Serviços ao Associado

Para acessar qualquer um dos serviços basta entrar em contato com a CSA através do fone 51.3014.2020.
A Central de Serviços ao Associado-CSA, trabalha constantemente em busca dos melhores parceiros comerciais, de acordo com as

necessidades apontadas pelos associados.
Conte sempre com sua associação, participe, traga-nos a sua sugestão.
A AMRIGS é a sua casa.

IMOBILIÁRIAS
SERVIÇOS DE ADVOCACIA

AGÊNCIA DE VIAGENS
ASSISTÊNCIA MÉDICA

SERVIÇOS DE ARQUITETURA
ASSESSORIA DE MARKETING

OFICINA E LOJA DE VEÍCULOS
CINEMAS

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

DANÇA
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

AGÊNCIAS DE ESTÁGIOS
CASA DE FESTAS

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇOS DE MOTO BOY

CURSOS DE IDIOMAS
LIVRARIA

ACADEMIAS
SERVIÇOS PARA O LAR E ESCRITÓRIO

LOJAS DE INFORMÁTICA
ALIMENTAÇÃO

ESCOLAS
FINANCIAMENTOS

ESTÉTICAS
PLANO DE PREVIDÊNCIA

CASA NOTURNA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS
HOTÉIS
MODA

SEGURANÇA
SEGUROS

SERVIÇO DE FUNERÁRIA
GRÁFICAS

BENEFÍCIOS PRÓRIOS
• ADMT- Auxilio-Doença

Mensal Temporário
• FAMRIGS-Fundo de Assistência

ao Sócio da AMRIGS.

BENEFÍCIO
•

•

É um auxílio financeiro para atender o sócio em um eventual imprevisto, onde se assegura
uma renda mensal pelo período em que se mantiver afastado do trabalho.
É um pecúlio aos familiares em caso de falecimento do associado contribuinte e em dia com
as mensalidades



Médico, prestigie a nossa associação
e venha fazer seu evento conosco!

O Centro de Eventos AMRIGS tem tudo o que você precisa para realizar com sucesso seu evento. Uma completa estrutura está disponível
para empresas e pessoas físicas, associadas ou não. Venha conhecer de perto as nossas instalações.

CENTRO DE EVENTOS AMRIGS
Av. Ipiranga, 5311 - CEP 90610-001
Bairro Partenon - Porto Alegre/RS
Fone (51) 3014.2001 ou (51) 3014.2021
nucleoeventos@amrigs.org.br - www.amrigs.org.br

CENTRO DE EVENTOS AMRIGS
de desconto
para sócios efetivos50%
para sócios
acadêmicos e residentes25%

• Teatro climatizado com 700 lugares, camarim, sonorização e iluminação • Auditório para 290 pessoas • Salão de festas para até 700 pessoas

• Área de Exposição • 5 salas (de 35 a 135 pessoas) • Estacionamento e segurança monitorados por câmeras • A melhor localização

• Acessibilidade • Área de Lazer com Quadra de Futebol de Areia e Churrasqueira
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Sociedades

Jornal Amrigs

III Congresso de Auditoria em Saúde
Acontecerá nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2009, no Centro de

Eventos do Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 514 – Porto Alegre/RS), o
III Congresso Nacional e o VIII Simpósio de Auditoria e Gestão em Saúde.

Médicos, enfermeiros e administradores da área da saúde acessarão
informações sobre tendências em saúde suplementar e gestão de saúde

pública, entre outros temas, que serão apresentados por profissionais e
autoridades da área, com representatividade nacional.

O evento é promovido pela Sociedade de Médicos Auditores do
Rio Grande do Sul. Informações e inscrições pelo site
www.amrigs.com.br/somaergs ou (51) 3388-4944.

A 20ª Jornada de Anestesiologia do Rio Grande do Sul (JARGS) e a
3ª Jornada de Dor acontecem de 5 a 7 de setembro, no Hotel
Continental, em Canela, na serra gaúcha. O evento é promovido pela
Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul (SARGS).

Segundo o presidente da JARGS, Daniel Volquind, que também
preside a Sociedade gaúcha, o encontro irá oferecer uma extensa
programação científica, com a oportunidade de atualização e

integração associativa. “Entre os temas científicos em destaque, estão
os novos conceitos no tratamento farmacológico da dor neuropática,
o uso de novos anticoagulantes e suas implicações anestésicas e quais
são as novidades sobre o uso de beta-bloqueadores”, adianta
Volquind.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site
www.sargs.org.br

Anestesiologia realiza evento em setembro



Modelos Atuais e Inovadores

de Remuneração Médica

e Hospitalar

Tema principal

Auditório

da Faculdade

de Medicina - UCPEL

7 e 8 de agosto
2009

Congresso
Internacional de
Entidades da Saúde
Inovação e Sustentabilidade

Fórum Pelotas

Inscrições e informações:
(51) 3342.4316 / 3028.3878

lmgrings terra.com.br
www.ccmeventos.com.br/cies
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O Fórum de Pelotas é preparatório para o Congresso Internacional
de Entidades da Saúde de 2011 em Gramado.




