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AMRIGS PROTEGE: Assistência Jurídica ao médico gratuita
para o exercício profissional em casos de alegação de erro
médico; e 25% de desconto sobre a tabela da OAB para casos
de Direito de Família, Trabalhista, Imobiliário, Criminal e Cível.
Rua: Freire Alemão, 523/301 – PoA– Fone (51) 3330-9077

AUXÍLIO DOENÇA MENSAL TEMPORÁRIO (ADMT) – segu-
ro para atender o sócio em eventual imprevisto, aonde se
assegura uma renda mensal pelo período em que se mantiver
afastado do trabalho.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO MÉDICO DA AMRIGS
(FAMRIGS) – pecúlio aos familiares em caso de falecimento
do associado que tiver direito e em dia com as mensalidades.
CSA AMRIGS (0800.51.4041)

PLANO DE SAÚDE – assistência médica aos sócios (em
dia), familiares e secretárias com valores mais acessíveis,
através de parceria com a Unimed Porto Alegre. CSA AMRIGS
0800.51.4041 ou 0800.5104646 (Unimed)

Firme na defesa dos
interesses dos associados

Neste início de novo ano de trabalho, onde te-
remos um longo caminho a percorrer a fim de
atender as expectativas e os anseios de nossos
associados e da classe médica como um todo,
cumpre, ainda, destacar algumas ações imple-
mentadas por esta Assessoria Jurídica ao longo
do ano de 2006, uma vez que estas sintetizam a
orientação adotada pela Associação Médica em
relação à abordagem das questões jurídicas re-
lacionadas à atividade médica.

Notadamente, o enfoque principal do traba-
lho desenvolvido sempre foi o da prevenção, es-
pecialmente no que tange à orientação fornecida
aos médicos no sentido da adoção de condutas
profissionais necessárias e adequadas à nova rea-
lidade das relações sociais. Nesse contexto, de
vital importância a temática da Medicina Defen-
siva, entendida aqui como o conjunto de medidas
tendentes a minimizar riscos e que bem posicio-
nam o profissional médico no exercício de seu
mister, seja em questões relacionadas ao cotidi-
ano ou em face de situações complexas, de confli-
to. A adoção dessas condutas, como já escrito em
edições anteriores, é dever do profissional libe-
ral, mormente dos profissionais médicos, e exi-
gência natural de um mercado de trabalho em
constantes mutações.

Em relação ao atendimento de qualidade pres-
tado aos médicos da capital, importante gizar que
o mesmo serviço foi disponibilizado aos associa-
dos dos diversos municípios do interior, tais como
Taquara, Tenente Portela, Montenegro, Estrela,
Caxias do Sul, Gramado, Lajeado, Butiá, Panambi,
Santo Ângelo, Itaqui, Frederico Westphalen,
Tapera, Ijuí, dentre outros, onde estivemos cons-
tantemente reunidos com os médicos, em contato
direto com os problemas enfrentados por esses pro-
fissionais e prestando o assessoramento jurídico
adequado às necessidades locais.

Milhares de quilômetros foram percorridos e
os resultados vão além das sentenças e acórdãos
absolutórios que obtivemos nos processos ajui-
zados contra médicos ao longo do ano, vão, no sen-
tido do aumento da conscientização profissional
e da mudança de hábitos que busca a valorização
e o reconhecimento da importância do profissio-
nal médico, em que pese o cenário social confli-
tuoso que hodiernamente presenciamos.

Por fim, cabe grifar que, assim como fez em
2006, a Assessoria Jurídica da AMRIGS seguirá fir-
me na defesa dos interesses dos associados, ori-
entando e atendendo os médicos em todas as re-
giões do território gaúcho, de modo a contribuir
decisivamente para que tenhamos uma classe
médica cada vez mais fortalecida e consciente de
sua missão na sociedade. Feliz 2007!

ANDRADE MADEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DIAGNÓSTICO
JURÍDICO

AMRIGS FARMÁCIA – compra e entrega em domicílio de medi-
camentos com 20 a 50% de desconto, através de parceria com
a Medex. Fone: 0800.541.4200 (Interior) e 3323-4200 (capital)

AMRIGSPREV – plano de previdência privada através do Banco
do Brasil. Taxa de carregamento 0%. Rua: Marquês de Pom-
bal, 1710/ 706 – PoA– Fone (51) 3343-8859.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – através de parceria com
a Uniodonto/ RS com plano de pré-pagamento no valor de R$
21,80 por pessoa. Endereço: Praça Osvaldo Cruz, 15/409 –
PoA – Fone (51) 3325-7671.

ASSESSORIA PARA COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS – Leindecker Soluções Imobiliárias oferece
atendimento na área de Locação de Imóveis com 10% no
pagamento do primeiro mês de aluguel (sobre o valor do
aluguel sem encargos). Também oferece desconto nas
transações de Vendas. Av. Protásio Alves, 536 - PoA-
Fone (51) 3022-3000 

ASSESSORIA DE PESSOAL (gratuita) – disponibiliza o ser-
viço para a administração de pessoal para secretárias e re-
cepcionistas de consultórios médicos e empregados domés-
ticos. Rua: Brito Peixoto, 216, Porto Alegre/ RS – Fone (51)
3341-3550

ASSESSORIA CONTÁBIL – serviços gerais de contabilida-
de, tais como: livro-caixa e imposto de renda. Rua: Olinda, 72
– PoA– Fone: (51) 3333-0566

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA – serviços jurídicos na área tri-
butária com desconto de 10% sobre o habitualmente cobrado.
Av. Praia de Belas, 1554 – PoA– Fone (51) 3019-9913

ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – através de parceria com
renomado e especializado escritório de advocacia com cus-
tos reduzidos para sócios da AMRIGS. Rua Vigário José Inácio,
540/ 901 – PoA – Fone: (51) 3224-5791

CENTRAL DE SEGUROS – linha de produtos especiais para
os associados com cobertura 100% planejada: seguro de

automóveis, residências e clínicas/ consultórios. Rua:
Riachuelo, 1455/ 64 – PoA – Fone: (51) 3224-5583 Seguro de
vida e responsabilidade civil. Fone: (51) 9246-0260

FINANCIAMENTOS – até R$ 48.000,00 com juros pós-fixa-
dos. TJLP + 4,00% a.a para aquisição de equipamentos ou
melhorias em clínicas e/ou consultórios. Av. Protásio Alves,
560 – PoA – Fone: (51) 3331-4666

DOCUMENTOS: como, onde e o quê precisa para a obtenção
de carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, vis-
tos, títulos de especialista e receituários controlados.  CSA
AMRIGS (0800.51.4041)

GRÁFICA – serviços de impressão de receituários, envelo-
pes personalizados e cartões de visita com, no mínimo, 5%
de desconto. Rua Joaquim Nabuco, 79 – PoA – Fone: (51)
3228-4040

AGÊNCIA DE VIAGENS – passagens aéreas nacionais e in-
ternacionais com 5% de desconto. Descontos em pacotes

Mallmann vai
para Orlando

oi por gostar da idéia de asso-
ciativismo que o Dr. Ignácio
Osório Mallmann, de Porto

Alegre, comprou uma cartela para
participar do sorteio da Amrigs rumo
a Orlando, nos Estados Unidos. O ci-
rurgião geral e coloproctologista foi
sorteado para a viagem com o nú-
mero 4041, do 5º prêmio da Loteria
Federal de 16 de dezembro.

Mallmann contou que decidiu
comprar o número como uma contri-
buição à entidade, mas ficou feliz
com a notícia. “É uma necessidade
participar da associação médica, de-
vemos continuar estimulando o seu
crescimento”, enfatizou. Ele ainda
não decidiu se usará a passagem
para estar em dois eventos médicos
situados próximos a Orlando ou se
apenas passeará com a família. Se-
rão seis noites e o prêmio é para duas
pessoas. A entrega das passagens
foi feita pela Amrigs e CVC, no dia 8
de janeiro (foto ao lado).

ERRATA
Ação é contra a União Federal

Na matéria sobre a defesa do
associado Dr. Boris Nadvorny,
publicada nesta página na últi-
ma edição do Jornal Amrigs, o
correto é a ação contra a União
Federal (e não contra o INSS e
ANMP).  A assessoria jurídica da
Amrigs adianta que a fase ago-
ra é de instrução processual com
arrolamento de testemunhas.

Parceria com Atelier
Agora a Amrigs tem uma nova

parceira da moda gaúcha.
O Atelier  Clarice  Innig  é  um  es-
paço exclusivo que oferece mo-
delos nos padrões da alta costu-
ra para ocasiões especiais e tra-
jes prontos para um dia-a-dia ele-
gante. O atellier oferece 10% de
desconto para sócios da Amrigs
conforme tabela de preços. Para
contato Tel. (51) 3332-1036, e-mail
atelierclariceinnig@terra.com.br e
site www.clariceinnig.com.br. Con-
fira as outras parcerias da Amrigs
no site www.amrigs.org.br.

Débito em conta traz
nova lua de mel de presente

Quando fez a opção por débito em
conta da mensalidade da Amrigs, a
Dra. Cláudia Marieta Machado de Bar-
ros buscava tranqüilidade. Ganhou
mais que isso: uma nova lua-de-mel
na viagem da CVC para Maceió. Ela
veio de Cruz Alta com seu marido,
Newton Ribeiro Carús, receber o prê-
mio no dia 18 de dezembro, na Amrigs.
Formada na UFSM, a Dra. Cláudia tra-
balhou em várias cidades gaúchas

Diretores da Amrigs e equipe CVC entregam prêmio ao casal

até voltar para a sua Cruz Alta natal,
onde atua como clínica geral e médi-
ca do trabalho, além de ser responsá-
vel técnica pelo Hemocentro Regional.
Surpresa com o fato de ter sido sor-
teada, ela está muito feliz pela opor-
tunidade de conhecer as famosas prai-
as de Maceió e já decidiu as férias de
2007: com os filhos em Florianópolis
e depois a segunda lua-de- mel, após
15 anos de casamento, no nordeste.
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turísticos, locação de carros com tarifas promocionais, aten-
dimento 24 h e mínimo de 20% de desconto em hotéis pelo
Brasil. Rua Garibaldi, 116 – PoA– Fone: (51) 3346-1758

CENTRAL DE INTERCÂMBIOS – educação internacional e
turismo jovem. Estágios e trabalhos remunerados no Exterior,
carteiras internacionais de descontos, cursos de idiomas e high
school. Rua Padre Chagas, 80 – PoA– Fone: (51) 3346-4654

COLÉGIO LA SALLE DORES – 10% de desconto sobre a
tabela de preços. Site www.cnsdores.com.br Rua Riachuelo,
800 – PoA – Fone: (51) 3212-6222

CURSO DE IDIOMAS – cursos exclusivos para crianças,
adolescentes e adultos em inglês e espanhol. Em Porto Ale-
gre; Livramento; Caxias; Erechim; Ijuí; Santa Cruz e Bento
Gonçalves. Consulte CSA AMRIGS (0800.51.4041).

IMÓVEIS – através de parceria com a Incorpore Planejamento
e Construções Ltda empreendimentos comerciais e

residenciais com descontos de 3% na compra do imóvel. Rua
Barão de Ubá, 637 – PoA – Fone: (51) 3333-4477.

CLUBE DO SÓCIO – descontos em cinemas, academias,
floriculturas, entre outras.

CNA – 15% de desconto em curso de inglês e espanhol.
Unidades em Alegrete, Charqueadas, Farroupilha, Igrejinha,
Montenegro, Porto Alegre, Santa Maria e Viamão. Site
www.cna.com.br

O INTEGRADOR.COM INFORMÁTICA – anuidade de R$
120,00-  serviços em cotações eletrônicas para produtos e
serviços de informática – hardware, software e suprimentos.
Rua Cel. Vicente, 421 – PoA – Fone: (51) 3224-6254 – Site
www.ointegrador.com

HOTEL L´HERMITAGE – Gramado/ RS – 10% de desconto
sobre a tarifa balcão. Rua Pedro Candiago, 993. Tel. (54) 3286-
1270. Site www.hotellhermitage.com.br – E-mail
hotel@hotellhermitage.com.br

HOTÉIS RISHON – 25% de desconto – Rua Dr. Flores, 27 – Porto
Alegre/ RS – Fone: (51) 3228-1387 – Site www.hoteisrishon.com.br/
amrigs – e-mail reservas@hoteisrishon.com.br

POUSADA LAGUNA – 15% de desconto – Rua Costa Carnei-
ro, 101 – Laguna/ SC

POUSADA DA PRAIA – 150m do mar e 4km do centro, 25%
de desconto – Capão da Canoa/ RS – Fone: (51) 3625-1199

ACADEMIA – UP HILL – 10% de desconto para contratos de
3 e 5 meses. Ginástica, musculação, hidrobike, hidroginástica,
hidromassagem, sauna seca e úmida. Rua Jaraguá, 630 –
Fone: (51) 3333-3763 – Site www.uphill.com.br - E-mail
academiauphill@terra.com.br

SALÃO DE BELEZA – CONFRARIA DO CABELO – 10% de
desconto à vista, 5% à prazo e 3% à vista dos serviços de
estética. Rua Quintino Bocaiúva, 114 (sobreloja) – PoA

CASA NOTURNA – BARBAZUL COCKTAIL PUB – oferece
aos associados acesso Terça, Quinta e Sexta-feira. Isento
até a meia-noite com direito a uma rodada do drink SoCo. Obs.
É preciso colocar nome da lista na CSA Fone: 0800-514041
– Endereço: Rua Itaqui, 57 - PoA– Site www.barbazul.com.br

MONITORES DE FREQÜÊNCIA – VIDATIVA – Revendedor de
Monitores de Freqüência Cardíaca POLAR. Condições especi-
ais de pagamento para Associados. Fone: (51) 3354-1943

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS – RACON – consórcio de imóveis
com benefícios exclusivos aos médicos e com a garantia do
GRUPO RANDON.– Av. Carlos Gomes, 730 – PoA – Fone:
(51) 3328-4122

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA INFORMAR - 10% de descon-
to nos serviçõs. Informações telefax: (51) 3232.5161/
9181.5553. e-mail: deisi@informar-rs.com.br /
informar@informar-rs.com.br

Unimed Porto Alegre e o Institu-
to Vida Solidária celebraram a
assinatura do contrato Parceiro

Ouro Solidário e o descerramento de
uma placa alusiva ao evento no dia 17
de novembro, na sede do Instituto, no
Centro Amrigs. Participaram os presi-
dentes da Unimed Paulo Afonso
Oppermann e do Instituto Vida Solidá-
ria e Amrigs Newton Barros, conselhei-
ros e diretores das instituições.

Barros destacou a liderança da
Unimed na área médica e a força da
sua marca, que dá um forte aval aos
projetos do Instituto Vida Solidária, e
agradeceu em nome das crianças e
adolescentes que são atingidos pelos
projetos. Os projetos de responsabili-
dade social estão na pauta de ações
da Unimed, disse Oppermann, “feita
através de parcerias com instituições
de reconhecida legitimidade, como a
Amrigs, com a seriedade que a caracte-
riza há 55 anos”.

A

Unimed Porto Alegre é Parceira Ouro
do Instituto Vida Solidária

Lançado em maio último, o Institu-
to Vida Solidária é a organização do
Terceiro Setor da Associação Médica
e possui quatro projetos estruturados:
o Projeto Fumo Zero, Unidade de Saú-
de Vila São Pedro, Programa de Edu-
cação Continuada e Receitando Cul-

tura. Com certificação de Organização
da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co (Oscip), pelo Ministério da Justiça,
o Instituto tem como opções de par-
ceria as categorias Ouro, Prata e Bron-
ze com contratos de no mínimo de 01
ano. Podem participar todas as pes-

Diretores e conselheiros descerram a placa na sede do Instituto Vida Solidária

SIDI é
Parceiro Bronze
O SIDI, que completou 18 anos

de atuação no mercado gaúcho com
o há de mais moderno em medicina
por imagem, também aderiu à pro-
posta de responsabilidade social do
Instituto Vida Solidária. É o mais
novo Parceiro Solidário, na catego-
ria Bronze. O Sidi é conhecido por
seu pioneirismo, o que torna a clíni-
ca referência do setor no Brasil e
no exterior.

soas jurídicas e físicas interessadas
em contribuir com os projetos e ações
nas áreas da saúde, educação e cultu-
ra. Os interessados podem contatar o
setor de Captação – tel. 3014.2014 ou
captacao@vidasolidaria.org.br com a
Márcia Konrad.

Entrega de Alimentos
A Amrigs, através do Instituto Vida Solidária, entregou ao Banco de Alimen-

tos do RS 350 quilos de produtos alimentares não-perecíveis, litros de leite e
latas de óleo, arrecadados como ingresso nas apresentações dos seus grupos
culturais de novembro e dezembro: o espetáculo “Lição de Botânica”, dos
Médicos Atores, e o Sarau de Final de Ano, do grupo Médicos & Música. A
entrega ocorreu no dia 15 de dezembro.

O coordenador do Conselho de Ci-
dadania da Fiergs e presidente do Ban-
co de Alimentos do RS, Paulo Renê
Bernhard, foi o palestrante da reunião
de dezembro do Conselho de Represen-

Amrigs e Fiergs: parceria em responsabilidade social
tantes da Amrigs. Saudando a parceria
com a Associação Médica, através do
Instituto Vida Solidária, Paulo Renê dis-
se que o ponto de partida é estabelecer
um relacionamento inicial das lideran-

ças. “Hoje a Federação das In-
dústrias e a Amrigs são irmãs,
o Newton acompanha nosso
trabalho”, disse, referindo-se às
reuniões do presidente da
Amrigs na Fiergs este ano.

O Banco de Alimentos foi
criado para buscar soluções
para o problema da fome e fun-
ciona como uma empresa:
atende 260 instituições men-

salmente fornecendo 120 toneladas de
alimentos e outras 30 toneladas de
hortifrutigranjeiros e conta com exten-
são universitária de Nutrição, Serviço
Social e Administração. “Reunimos as
pessoas que tinham o expertise em di-
versas áreas e oferecemos a gestão em-

presarial para o terceiro setor”, sinteti-
za Paulo René. O Banco de Alimentos
foi o ponto de partida para a criação de
outros 12 bancos, que resultaram na cri-
ação da Fundação Gaúcha dos Bancos
Sociais, com o slogan “transforma o
desperdício em benefício social”.

Projetos sociais sensibilizaram a cooperativa de médicos
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   EXPEDIENTE

expressão se tornou célebre no
meio político quando, acusados
de corrupção ou de má adminis-

tração, governantes sentiram-se obri-
gados a demonstrar medidas drásticas
diante da mídia ávida por notícias e do
povo esperançoso por soluções. Tra-
ta-se de uma frase que, por simbolizar
mutilação, sofrimento e dor, sensibi-
liza as pessoas, gera expectativas,
acalma os ânimos e acaba por enco-
brir parcialmente o problema que a
motivou. Passa o tempo, esmaece-se
a memória popular, e dificilmente al-
guém evidencia o resultado do que foi
dito que teria sido feito. Isto significa
dizer que o efeito da frase costuma ser
melhor do que a atitude de solucionar
a causa do problema.

A decisão quase unânime de cortar
despesas, anunciada pelos governa-
dores que acabaram de assumir, além
de soar como frase de efeito, semeia
dúvidas sobre a administração anteri-
or que, dito deste modo, parece que
gastava muito e mal. E com a situação
falimentar da maioria dos estados co-
nhecida de todos, cortar onde? Na saú-

“Cortando a própria carne”
A

Jornal Amrigs

de, segurança e educação,
questões básicas e neces-
sárias? A história mostra
que o costume é surgir, em
pouco tempo, um projeto
de aumento de impostos
como solução “temporária”
do caixa. O exemplo mais
contundente é o famige-
rado CPMF, onde o “P” ori-
ginalmente com significado
de “provisório” transformou-se em
“permanente”, desvirtuando a sua
destinação original para a saúde. Nes-
te caso, mesmo que muitos desapro-
vem a atitude da governadora gaúcha,
pelo menos se pode dizer que foi sin-
cera, pois falou logo que precisava de
mais impostos e pronto.

Governo e impostos são como
“unha e carne” e está para nascer um
líder na gestão pública que encontre
soluções sem aumentar as contribui-
ções compulsórias ou, no sentido fi-
gurado, sem mostrar as unhas. Para
que esforço se existe uma maneira
fácil e rápida de obter mais dinheiro?

Se para reduzir os gastos
públicos é preciso adotar
medidas ditas “impopula-
res”, seria popular o au-
mento de impostos? O
povo brasileiro não elegeu
pessoas para serem popu-
lares e sim para encami-
nharem soluções aos pro-
blemas que os afligem.

Muitos são os exemplos
de cortes de verba inadequados onde
a responsabilidade passa longe da ad-
ministração pública. Recentemente a
prefeitura de Livramento reduziu à
metade os repasses destinados à saú-
de e, num lampejo ditatorial, ameaçou
contratar médicos estrangeiros se os
nativos se negassem a atender a po-
pulação recebendo 50% do valor dos
seus honorários. Uma demonstração
clara do desrespeito com a saúde pú-
blica e com os profissionais que a ela
se dedicam. E, infelizmente, ainda há
quem acredite que eles “cortarão a
própria carne”, quando, na verdade,
passam o tempo afiando as unhas.

Newton Barros
Presidente da AMRIGS
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Alegrete  Presidente: Sandra
Mara Lescano Munró; Alto
Jacuí   Presidente: Luiz Re-
nato Boff; Vale do Taquari 
Presidente: Protógenes da
C.; Alto Uruguai  Presidente:
Lia Mariza Cerutti Scorte-
gagna; Bacia Carbonífera do
Jacuí  Presidente: Nádia
Bezerra Vasconcelos; Bagé
 Presidente: Cledinara

Rodrigues Salazar; Bento
Gonçalves  Presidente:
Vicente Paulo Mendes
Tarragó; Camaquã  Presi-
dente: Marcelo Bavaresco
Mallmann; Cachoeira do Sul
 Presidente: André Proch-

now; Canoas Somédica 
Presidente: Helena Wenher;
Carazinho  Presidente:
Carlos Roberto Pavani Flo-
res; Caxias do Sul    Presi-
dente: Ricardo Antonio Boff;
Celeiro  Presidente: Leandro
Roberto Oss Zambon; Cruz
Alta  Presidente: Paulo
Ricardo Nazário Viecili; Dom
Pedrito  Presidente: João de
Deus Teixeira Gonçalves;
Encosta da Serra  Presiden-
te: Paulo Emílio S. Moras-
sutti; Erechim  Presi-
dente:Gilberto Luís Federle;
Horizontina          Presidente:
Armando Eichkoff; Itaqui 
Presidente: Mara Lúcia Mar-
ques Ayub;  Montenegro 
Presidente: Marcos Müller;
Noroeste  Presidente: Marília
Raymundo Thomé da Cruz;
Novo Hamburgo  Presiden-
te: Andres Kieling; Ameplan
 Presidente: José Emílio

Mendes Lima; Pelotas  Pre-
sidente: Ada Lygia Macedo
de Pinto Ferreira; Rio Grande
 Presidente: Paulo Neves

Figueiredo; Rio Pardo  Pre-
sidente: Iguatemy Carlos So-
ares; Rosário do Sul  Presi-
dente: Luis Adilson Canez
Xavier; Santa Cruz do Sul 
Presidente: Milton Pokorny;
Santa Maria  Presidente:
Janete Gehrke; Santa Rosa
 Presidente: João Carlos

Serafim; Santanense de Me-
dicina  Presidente: João
Alberto Guerra Filho  Santi-
ago  Presidente: José Carlos
Ourique de Ourique; Santa Vi-
tória do Palmar  Presidente:
José Paulo Rotunno Corrêa;
Santo Ângelo  Presidente:
Flávio Christensen; São
Borja  Presidente: Rogério
dos Santos Rocha; São Fran-
cisco de Assis  Presidente:
Adelfo Antonio Fumaco; São
Gabriel  Presidente: Ricardo
Lannes Coirolo; São Leopoldo
 Presidente: Solange Seidl

Gomes; São Luiz Gonzaga 
Presidente: José Renato Gui-
marães Grisólia; Uruguaiana
 Presidente: Reinaldo Blanco

da Costa; Vacaria  Presiden-
te: Arivaldir Borges Oliboni;
Venâncio Aires  Presidente:
Claudia Alves da Cunha;
Seccional Zona da Serra 
Presidente: Edio Fontana.

SECCIONAIS/
SOCIEDADES DO

INTERIOR DO
ESTADO

Jornal Amrigs

arreira médica, qualificação na for-
mação e melhores condições de tra-
balho, que passam por mais investi-

mentos públicos na saúde, são temas priori-
tários da nova gestão, disse o presidente
Paulo de Argollo Mendes ao abordar pontos
programáticos da sua nova gestão à frente
do Simers. “Áreas que são referências junto
aos médicos, como Departamento Jurídico e
o Plantão 24 horas da Diretoria, terão ainda
mais impulso”, acrescenta.

A nova diretoria do Simers tem 50% de
renovação. Este dado, segundo ARGOLLO,
traz “fôlego novo e interlocução com seg-
mentos que sofrem com mais força o impac-
to de um mercado de trabalho cada vez mais
precarizado, com oferta indiscriminada de
médicos e falta de condições de atuação,
além de dificuldades na relação com o con-
tratante – seja gestor público ou privado”.
Ele reafirma, neste entrevista ao JAmrigs, que
“as marcas de independência e transparên-
cia da diretoria do Simers seguirão firmes,
pois têm garantido espaço e respeito que
uma entidade médica merece e que dignifi-
ca os profissionais”.
JAmrigs - Quais são os principais desafios
que devem ser enfrentados pelos médicos?
Paulo de Argollo Mendes – Os próximos anos
serão de muita dificuldade, principalmente no
confronto entre o fazer médico e todos os avan-

Argollo prevê mais dificuldade
no exercício profissional

ços e tecnologias disponíveis e
as reais condições para seu
exercício. Temos pela frente
mais escassez de recursos,
muitas ações concretas para
esvaziar as áreas que hoje são
exclusivas do ato médico e mu-
danças profundas na forma de
contratação do trabalho médi-
co. Se hoje falsas cooperativas
e relações informais de traba-
lho fragilizam o profissional e a
categoria, no futuro o trabalho
médico será considerado ape-
nas mais um custo na assistência ao paciente.
JAmrigs - Qual o papel das entidades de
classe em geral têm neste enfrentamento?
Argollo - O Simers tem reforçado suas fren-
tes de ação, qualificando a diretoria, bus-
cando avanços e preservando a autonomia
médica em todas as mesas de negociação
e embates com segmentos envolvidos na
assistência aos pacientes. Já atuamos nas
instâncias que formulam leis e decidem or-
çamentos, o que será intensificado. Uma en-
tidade de classe deve ser a reserva ética da
profissão, com opiniões e posições firmes,
que busca a valorização da categoria, co-
brando do poder público o que é direito dos
médicos e da comunidade. Sem recursos –
e os governos têm aplicado muito menos

que deveriam – não temos
como garantir dignidade e a
melhor assistência. Vamos
repetir isso onde formos, com
quem falarmos. Medicina sal-
va vidas, proporciona quali-
dade de vida e é dever do Es-
tado alcançar meios para seu
exercício.
JAmrigs - O senhor concorda
que deve haver uma integra-
ção das entidades médicas
para o fortalecimento das lu-
tas da categoria?

Argollo – Temos participado, com a Amrigs e
o Cremers, de ações conjuntas contra a pro-
liferação das escolas médicas, pela qualifi-
cação do ensino e implantação da CBHPM e
melhoria na remuneração dos planos de saú-
de. Mas temos muito mais trabalho e
mobilização a fazer. Cada entidade tem seu
campo de atuação. A soma dessas ações
segmentadas e a inserção em pautas comuns
certamente resultarão no fortalecimento da
categoria. Já criamos um conselho de socie-
dades de especialidades, numa iniciativa
para aproximar a ação do Sindicato em te-
mas que possam complementar e robuste-
cer pautas próprias de cada ramo de especi-
alidade, organizando ações específicas com
cada segmento.

Pela primeira vez desde
sua fundação há doze
anos, a Confederação dos
Médicos da América Latina
e do Caribe (Confemel) será
presidida por um brasileiro:
Marco Antonio Becker. Gaú-
cho de Novo Hamburgo, of-
talmologista, e diretor do
Conselho Federal de Medi-
cina, Becker é ex-presiden-
te do Cremers e da Amrigs
e foi eleito para o cargo em
reunião realizada em Quito, Equador, em
dezembro.

Os demais eleitos: 1º vice-presidente
Carlos Amílcar Godoy Mejia (Honduras), 2º
vice-presidente Carlos Jañez (Argentina) e
os diretores Henrique Soto e Gerardo
Egurén (Uruguai), Fernando Arandia (Bolí-
via) e Ruben Tucci (Argentina).

A Confemel é uma entida-
de formada por representan-
tes das associações, colégi-
os e conselhos médicos de
toda a América Latina e do
Caribe, com a proposta de
unificar os esforços de todos
para defender a saúde e os
valores democráticos na prá-
tica cotidiana dos cidadãos
latino-americanos.

Além do Brasil, a Confemel
tem representantes de enti-

dades médicas da Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, Haiti,
Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, Uruguai, República Domini-
cana e Venezuela.

A chapa encabeçada por Becker venceu
com a seguinte plataforma:
1. Conduzir a Confemel de forma participa-

C
Presidente é reeleito para a gestão 2007-2009 no Simers

Becker é eleito presidente da Confemel
tiva e solidária com todas as entidades
médicas nacionais;

2. Atuar em todos os conflitos nacionais onde
seja requerida a presença da entidade, as-
segurando o necessário assessoramento;

3. Realizar reuniões com a participação
dos vice-presidentes regionais;

4. Incentivar as atividades científicas;
5. Participar ativamente das organizações

internacionais como a Associação Mé-
dica Mundial, Organização Pan-ameri-
cana de Saúde e Organização Interna-
cional do Trabalho;

6. Difundir e gerar ações pró-ativas buscando
o melhoramento do bem-estar do médico;

7. Rechaçar a migração médica sem revali-
dação dos diplomas obtidos no exterior;

8. Lutar pelos cargos e salários dos médi-
cos, visando uma medicina de qualida-
de de forma universal para os povos la-
tino-americanos e do Caribe.

Foto Divulgação/Simers
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Ajuris na luta por
recursos para a saúde

necessário encontrar pontos
interesse de todos os segmen-
tos da sociedade e a saúde é

um deles, pois o serviço é universal e
atende a uma necessidade que diz res-
peito a inclusão social. Por isso, a Asso-
ciação dos Juízes do RS (Ajuris) uniu-se a
dezenas de entidades no movimento
“100% da CPMF para o SUS”, lançado na
Assembléia Legislativa em junho de
2006. “Esse foi talvez o efeito simbólico
importante: se inserir numa luta em prol
da cidadania que reflexamente diz res-
peito à magistratura e que nós ainda não
tínhamos realizado um trabalho com as
outras categorias”, analisa a presidente
da Ajuris Denise de Oliveira Cezar.

Ela avalia que o movimento
contabiliza ganhos políticos importan-
tes no Congresso Nacional, com a sen-
sibilização de parlamentares para vo-
tações importantes em 2007: a regula-
mentação da emenda 29 e talvez a apro-
vação de uma emenda oferecida pelo
deputado Mendes Ribeiro Filho, para
restabelecer a desvinculação da recei-
ta do CPMF. Além disso, é necessário
também restaurar o orçamento para a
saúde nas receitas da União que seja
compatível com as despesas que o SUS
exige. “A idéia em 2007 é centrar forças
em especial no Congresso Nacional para

É

Idéia é trabalho político conjunto para
pressionar o Congresso Nacional em 2007

que haja a regula-
mentação e a excep-
cionalização do
CPMF das receitas
que são desvincula-
das da União, e tam-
bém um trabalho
para que para na
elaboração do orça-
mento em 2007 haja
uma preocupação
maior com a saúde
por parte da União”,
argumenta.

No âmbito do RS
a idéia é trabalhar
em conjunto com as
demais entidades,
como a Amrigs, porque também os go-
vernos estaduais não têm cumprido com
sua obrigação de vinculação de recei-
ta. Segundo Denise, a dificuldade de-

Denise Cezar: “a luta coletiva é imprescindível”

Bancada médica é a
segunda com mais

deputados
Sessenta e dois foi o número de

deputados federais médicos eleitos
para a legislatura 2007/2011. A ban-
cada é maior do que a da eleição
anterior. Em 2002, de um total de 513
deputados eleitos, foram 45 os mé-
dicos que conquistaram mandatos.

A categoria tem a segunda maior
presença na Câmara Federal: per-
de apenas para os advogados, que
têm 87 representantes.

A bancada do Rio Grande do Sul
é composta de seis médicos: Ger-
mano Bonow (PFL), Pepe Vargas
(PT), Henrique Fontana (PT), Osmar
Terra (PMDB), Darcísio Perondi
(PMDB) e Diógenes Basegio (PDT).
A de São Paulo é a maior, com nove
deputados.

2007 vai ser um ano realmente novo
para o ginecologista e mastologista de
Passo Fundo Diógenes Basegio; de pri-
meiro suplente do PDT na Câmara dos
Deputados, ele foi diplomado (com a
ida de Enio Bacci para a Secretaria da
Segurança do RS) e assume sua cadei-
ra de deputado, conquistada com
52.418 votos. “Quero ser o elo de liga-
ção entre as entidades e o Congresso
Nacional”, sintetiza Basegio.

Vereador mais votado em Passo
Fundo na sua primeira eleição, em
2004, Basegio leva para o parlamento
os aprendizados de uma longa histó-
ria no associativismo médico: presidiu
a Associação Médica do Planalto
(Ameplan), a Regional da Sociedade
Brasileira de Mastologia, a Escola Bra-
sileira de Mastologia, e atualmente é
primeiro gaúcho presidente da Socie-
dade Brasileira de Mastologia.

Ele fala da sua expectativa para a
atuação em Brasília: “Queremos inici-

Basegio quer fazer ligação das  entidades com a Câmara Federal
ar o ano legislativo com tra-
balho sério, de muito diá-
logo com a classe. Tenho
esse compromisso muito
grande com os colegas,
queremos melhorar as con-
dições de trabalho, seja na
qualificação, seja nos ho-
norários. E sempre em
sintonia com as entidades
médicas”, argumenta.

Basegio estava presidindo a Comis-
são de Ética da Câmara de Vereadores
e sabe que terá uma batalha dura nes-
te campo em Brasília. “A sociedade e
nós fomos pegos de surpresa com a
proposta daquele brutal aumento de
salário. Não tenho dúvida de que foi um
ato abusivo e que tornou mais antipáti-
co o Congresso”.

A legislatura que inicia no dia 1º de
fevereiro vai discutir o salário dos de-
putados e embora a sua bancada ain
da não tenha uma posição oficial, Basegio

tem a sua opinião forma-
da: o reajuste não pode
ultrapassar os níveis de
inflação do país, que é
base para o reajuste de
todos os trabalhadores.

Basegio já definiu:
vai estar em Brasília de
terças a quintas-feiras e
quer participar da Comis-
são de Saúde. “Vou ser

um deputado presente, quero traba-
lhar pela aprovação do Projeto de re-
gulamentação da medicina, que ago-
ra tem que sair. Vamos bater de frente
e aprovar”.

Além disso, ele quer cumprir seu
mandato de presidente da Brasileira
de Mastologia, cuja sede é no Rio, até
o final de 2007. Sem deixar de lado
seu vínculo com a Universidade de
Passo Fundo. Ele quer manter seus
alunos e suas pacientes. “Sou médi-
co, estou deputado”, define.

DADOS & FATOS
• A Emenda Constitucional 37, de 2001, redefiniu a destinação dos recursos da CPMF: 52% para o

Fundo Nacional de Saúde, 26% à Previdência Social e 21% para programas de combate à pobreza.
Com o Fundo de Emergência e, posteriormente, a Desvinculação das Receitas da União, a propor-
ção para a saúde caiu para 42%.

• A regulamentação da Emenda Constitucional 29: os estados são obrigados a aplicar 12% das receitas
em saúde, os municípios 15% e a União um mínimo de 10%. Com isso aumentaria em R$ 8 bilhões
o volume de recursos do SUS.

dos temos vistos
estarrecidos que al-
guns estados e mu-
nicípios incluem ver-
bas de saneamento
básico como verbas
de saúde”, explica
Denise.

Outro ponto im-
portante na avaliação
da Ajuris é o apoio
aos municípios. A
Constituição de 88
determinou a munici-
palização dos servi-
ços, com implanta-
ção gradual, que de-
veria vir acompanha-

da por uma municipalização de recur-
sos. Não só não houve a municipali-
zação dos recursos como, de 88 para
cá, só foram criadas contribuições, que
não são divididas entre os entes
federados. “Isso precisa ser soluciona-
do para permitir que a Constituição re-
almente seja cumprida, com um serviço
municipalizado de excelência, que a po-
pulação possa ter este atendimento não
só nos grandes centros, mas também
em pólos regionais”, defende.
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corre da falta da regulamentação da
emenda 29, o que gera um contencioso,
inclusive judicial, sobre o que se pode
considerar despesa com saúde. “Nós to-
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SUS: médicos insatisfeitos,
usuários bem atendidos

Pesquisa faz parte da campanha para cobrar mais verbas para a saúde,
valorização do trabalho médico e melhor qualidade de vida para a população

remuneração do SUS é definida
como “péssima” por 90% dos
médicos e as condições de tra-

balho são de “péssimas a regulares”
na avaliação de 93% dos profissionais.
Ao mesmo tempo, usuários do sistema
responderam que 98% dos médicos fo-
ram atenciosos durante a consulta, e
que o atendimento dos médicos foi con-
siderado ótimo ou bom por 94%.

Essa é a primeira parte de uma pes-
quisa, com questionários elaborados
pela gerência de Atendimento e
Marketing, a partir de um trabalho da
Comissão do SUS do Conselho de Re-
presentantes, que faz parte de uma
ampla campanha da Amrigs sobre o sis-
tema público de saúde. Os questionári-
os foram aplicados pelas Seccionais da
Amrigs de Alegrete, Iraí e Pelotas, en-
volvendo um total de 225 pessoas, en-
tre médicos e pacientes. A pesquisa uti-
lizou a técnica quantitativa de levanta-
mento de dados e a qualitativa no que

Regulamentação da medicina:
projeto está na Câmara Federal

Após aprovação em dois turnos pela Comissão de Assuntos Sociais do Sena-
do, o Projeto de Lei 268/02, que regulamenta a profissão médica, agora segue
para análise da Câmara dos Deputados. Lá, o substitutivo da senadora Lúcia
Vânia (PSDB-GO), elaborado a partir dos Projetos de Lei dos ex-senadores Benício
Sampaio e Geraldo Althoff, deve receber novo número e terá o trâmite comum.
Isso significa que as discussões iniciam na Comissão de Seguridade Social e
Família, quando terá seu mérito analisado. Caso seja aprovado, seguirá, então,
para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, cuja missão será analisar
a sua constitucionalidade. Com o recesso parlamentar, a nova etapa do projeto
começará em 1º de fevereiro.

Conheça o projeto aprovado no senado no site www.amrigs.org.br

A

Os médicos que realizam atendimentos pelo SUS:
A avaliação sobre as condições de trabalho e sobre a remuneração fornecidas

para os médicos pelo SUS receberam os seguintes conceitos:
• para 62,3%, as condições de trabalho fornecidas pelo SUS são pés-

simas ou ruins, 31,1% consideram regulares e apenas 6,6% conside-
ram as condições boas;

• A remuneração oferecida foi considerada péssima ou ruim por 90%
dos médicos, 8,3% consideraram regulares e 1,3% boas;

• Perfil dos médicos: 26,3% clínicos gerais, 22,8% pediatras, 12,3% ginecologistas/
obstetras, 8,8% cirurgiões gerais, 5,3% ortopedistas/ traumatologistas, 5,3% médi-
cos de família e comunidade, 5,3% cardiologistas, além de outras especialidades.

• Situação trabalhista: 42,6% são funcionários públicos, 41,0% têm cadastro dire-
to com o SUS, 27,9% têm cadastro com o hospital, 11,5% são contratados CLT.

• Remuneração média, considerando a soma de todos os vínculos com o SUS, é de
R$2.117,88; 50% dos médicos recebem até R$1.670,00;

• Para 77,6% dos médicos o número de AIH’s liberadas não é suficiente para
atender a demanda, sendo que para 70,8% há situações de internações sem
cobertura de AIH’s;

Usuários avaliam o atendimento prestado pelo SUS
Perfil dos usuários do Sistema: 72,2% do sexo feminino e 27,8% do sexo masculino;

idade média de 40 anos e 10 meses; escolaridade: 75% não concluíram o 1º grau;
A avaliação com os atendimentos recebidos:

• Em geral: 70% bom ou ótimo, 25% regular e apenas 5% ruim ou
péssimo;

• atendimento dos médicos: 94% ótimo ou bom, 3,6% regular
e 2,4% péssimo;

• atendimento da enfermagem: 89% ótimo ou bom, 11% regu-
lar ou ruim.

diz respeito às opiniões. A análise esta-
tística dos dados aponta uma margem
de acerto de 95% .

O objetivo geral da campanha é in-
formar a população sobre a realidade
vivida pelos médicos, avaliar o desem-
penho do Sistema e cobrar soluções dos
gestores. A campanha iniciou em 2006
com cartazes, volantes e outdoor no
Centro Amrigs para chamar a atenção
da população para os valores irrisórios
pagos pelo SUS. Exemplo que mais im-
pressiona a população em geral: o SUS
paga R$2,04 a consulta básica (pedia-
tria, ginecologia e clínica geral).

O presidente Newton Barros ressal-
ta a importância dos dados que reve-
lam que os médicos, apesar das condi-
ções de trabalho e da baixa remunera-
ção, cumprem com a sua responsabili-
dade profissional da melhor forma. “Isso
estimula a Amrigs a levar adiante a luta
por melhorias no exercício profissional
no serviço público”, afirma Barros.
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om um total de inscritos 5%
maior do que na edição de 2005,
a 35ª edição do Exame Amrigs

aconteceu na manhã do dia 7 de janei-
ro, no prédio 11 do campus da PUCRS. Até
mesmo o calor e as altas temperaturas
deram uma trégua aos 1.341 inscritos,
que enfrentaram, em cinco horas, 100
questões nas áreas de Clínica Médica/
Medicina Interna, Cirurgia Geral, Obste-
trícia e Ginecologia, Pediatria e Medici-
na Preventiva e Social. O aumento nas
inscrições, em relação a 2005 deve-se a
entrada de quatro novos programas de
residência médica: Ulbra, Instituto
Abuchaim, Fundação Saint Pastous e
Hospital Bruno Born, de Lajeado.

Como nos anos anteriores, a maior
parte dos candidatos definiu a prova
como “tranqüila, bem elaborada, abran-
gente nas questões e com um bom grau
de dificuldade, passando do fácil ao di-
fícil sem ser confusa na formulação das
questões”. Nesta edição, os candida-
tos enfatizaram que a prova de Gineco-

ENSINO MÉDICO

Exame Amrigs chega na 
com aumento de 

Foram 1.341 inscritos, dos quais 1.305 concorrem à 326 v

logia e Obstetrícia era a mais “tranqüi-
la” de ser respondida enquanto Medici-
na Interna foi classificada como “a mais
difícil”. Já as questões de Cirurgia e Pe-
diatria dividiram as opiniões, pois foram
classificadas por uns como fáceis e por
outros, difíceis.

O Exame Amrigs chega à sua 35ª
edição sendo o mais antigo do gênero

Luciano Soares
Ulbra - Cirurgia Geral
“Achei muito boa a pro-
va. Como eu quero ci-
rurgia, a parte clínica
pra mim é sempre mais
complicada”.

no País e o único com provas ininter-
ruptas. O presidente da Amrigs Newton
Barros destaca que o Exame foi criado
para os médicos fazerem auto-avalia-
ção e “com o passar do tempo, a expe-
riência e credibilidade do Exame fize-
ram com que fosse utilizado para a
revalidação de diploma e seleção da
Residência Médica”. O coordenador do

C

Marcos Roberto
Marques
Universidade
Federal de Santa
Catarina - Gineco-
logia e Obstetrícia
“Achei a prova bem

balanceada abrangendo todas as
áreas. Com um nível de dificuldade
bom, tinha questões fáceis, médias
e difíceis. A diferença é cultural, por
exemplo, o Exame Amrigs enfatizou
em pediatria muitas coisas que em
Santa Catarina não enfatizamos”.

André Mansur
Universidade
Federal de
Juiz de Fora -
Clínica
Médica
“Achei uma

prova muito bem feita e diferente
das demais provas da região Sudes-
te do País. A maioria dos hospitais
dali realiza uma prova cheia de
‘decoreba’, cantinho de livros e no
exame da Amrigs a gente nota uma
preocupação com o aprendizado do
médico”.

Fabrício
Gonçalves de
Almeida
UCPel-
Ortopedia
“Num primeiro
momento, a

prova pareceu ser mais acessível do
que a de outros hospitais e dá mais
chance aos candidatos. A parte de
cirurgia foi mais difícil até porque na
faculdade não acompanhei muito,
mas pra quem acompanhou não
deve ter tido dificuldades”.

Mateus
Dorneles
Severo
UFSM-
Clínica
Médica
“Achei a pro-

va boa. Este ano foi diferente por-
que cirurgia e clínica vieram mistu-
radas, o que complicou um pouco
no início. Eu passei na residência
do Clínicas, mas tento o Exame
Amrigs porque quero ficar em San-
ta Maria”.

Guilherme Oliveira
Fundação universida-
de Regional de
Blumenau (Furb- SC)
- Ortopedia
“Achei igual as outras.
O nível estava de mé-
dio pra difícil”

Nicole Eing
Fundação universida-
de Regional de
Blumenau (Furb- SC)
- Dermatologia
 “Achei uma prova bem
formulada, bem aces-

sível não tinha nada de duvidoso ou
complicado, foi uma das provas mais
bem feitas que eu fiz no final do ano”.

Tiago Lutzky
Universidade de
Marília (SP) -
Radiologia
 “Uma prova bem dis-
tribuída, uma prova
boa”.

Shana Martins
Ufrgs - Cirurgia Geral
“Pelo que eu estudei
achei que estava boa.
Se eu tivesse estudado
um pouco mais eu acho
que dava esse ano”.

Tatiana Perozzollo
UFPel - Residência
para Psiquiatria
“Eu achei a prova boa,
as questões estavam
bem distribuídas.Pra
mim a prova de Medici-

na Preventiva estava mais acessível”.

Cristiane
Tormen
FURG -
Pediatria
“Achei acessí-
vel, bem ela-
borada, sem

enrolação, os níveis de dificuldade
eram equilibrados”.

Daiana
Fontoura
Ulbra - Auto-
avaliação
“Achei a prova
boa. Estava nor-
mal, mas pro

ano que vem preciso estudar mais se
quiser passar em Dermatologia, que é a
residência que quero”

André
Kamcher
Universidade
Estadual do
Oeste do
Paraná -
Cirurgia Geral

“Achei que a prova abrangeu bem to-
das as áreas com questões fáceis,
médias e difíceis”.
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35ª edição
candidatos
vagas de 71 PRMs em 17 instituições

Exame Jorge Lima Hetzel enfatiza que o
objetivo principal da prova “é a avalia-
ção do conhecimento médico, principal-
mente dos recém-formados”.

Do total de inscritos, apenas 36 res-
ponderam a prova como auto-avaliação.
Para a estudante de medicina da Ulbra,
Daiane Fontoura, o exame serviu para
testar seus conhecimentos na área
médica e faze-la perceber que o ano
que vem terá que estudar mais para
passar em Dermatologia “que é a resi-
dência que pretendo”. Os outros 1.305
candidatos concorrem a 326 vagas de
residência em Psiquiatria, Radiologia,
Patologia, Ginecologia e Obstetrícia,
Infectologia, Pediatria, Medicina Física
e Reabilitação, Ortopedia/Traumato-
logia, Neurocirurgia, Medicina de Famí-
lia e Comunidade, Cirurgia Geral, Clíni-
ca Médica, Dermatologia, Anestesiolo-
gia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia
e Medicina de Emergência.

Após quase duas horas, Guilherme
Oliveira foi o primeiro candidato a deixar
a sala onde realizara o Exame. Inscrito
para a residência em Dermatologia achou
a prova “igual às outras, pois além do
Exame Amrigs também tento em Santa
Catarina, Paraná e São Paulo.”

O resultado final do Exame Amrigs
será divulgado pela Faurgs, instituição
que aplica a prova, no dia 18 de janeiro.
O gabarito está em www.amrigs.org.br

Claudia Ferri
PUCRS - Pedi-
atria
“Achei que foi
uma prova
bem dividida.
Tinham ques-

tões mais complexas outras mais
simples, mas foi legal. Foi bem equi-
librado, talvez a parte da clínica te-
nha sido mais difícil, mas não distin-
guiu muito”.

Tiago
Augusto
Schmidt
Universidade
do Extremo Sul
Catarinense -
Cirurgia

“Achei a prova bem distribuída, um
pouco mais fácil do que a do ano
passado, mas estava dentro da mé-
dia. Caíram poucas questões sobre
cirurgia”.

Juliano
Fracasso
UCS - Clínica
Médica
“O Exame
Amrigs  sem-
pre é uma pro-

va bem elaborada e envolve todas as
áreas testando bem o conhecimento
médico. Em relação à prova do ano
passado achei bem semelhante”.

Lucas
Mallmann
Fffcmpa -
Clínica
Médica
“Achei que a
prova estava

equilibrada e pra quem estudou es-
tava tranqüila. Em relação ao ano
passado achei que esta prova esta-
va melhor de fazer”.

INSTITUIÇÃO PRMS VAGAS INSCRITOS
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PSIQUIATRIA 04 92
MÁRIO MARTINS
FUNDAÇÃO SAINT PASTOUS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 03 90
HOSPITAL MÃE DE DEUS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 02 106

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 01 67
PATOLOGIA 02 14
PSIQUIATRIA 03 73
OBSTETRICIA/GINECOLOGIA (HNSC) 07 35
OBSTETRICIA/GINECOLOGIA (HF) 05 34
INFECTOLOGIA 02 16

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO PEDIATRIA 10 54
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (HCR) 01 06
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA (HCR) 03 61
NEUROCIRURGIA (HCR) 01 27
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDÁDE 35 42
CIRURGIA GERAL 10 255
CLÍNICA MÉDICA 18 341

HOSPITAL SAÚDE DE CAXIAS DO SUL CLÍNICA MÉDICA 02 157
IRMANDADE DA SANTA CASA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 02 76
MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE DERMATOLOGIA 01 91

ANESTESIOLOGIA 03 64
CIRURGIA GERAL 06 192
CLÍNICA MÉDICA 11 258
DERMATOLOGIA 01 76
INFECTOLOGIA 02 13

FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL GENÉTICA MÉDICA 01 5
DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO NEUROLOGIA 02 32
ALEGRE – FFCMPA OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 06 58

OFTALMOLOGIA 02 33
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 03 64
OTORRINOLARINGOLOGIA 02 65
PATOLOGIA 02 14
PEDIATRIA 08 50
PSIQUIATRIA 05 82

HOSPITAL MATERNO INFANTIL OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 07 72
PRESIDENTE VARGAS PEDIATRIA 11 51
HOSPITAL NOSSA SENHORA CLÍNICA MÉDICA 02 130
DE FÁTIMA CIRURGIA GERAL 01 145
HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO CIRURGIA GERAL 01 200

MEDICINA DE EMERGÊNCIA 06 51
PEDIATRIA 05 12
CIRURGIA GERAL 06 146
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 05 22

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CLÍNICA MÉDICA 06 130
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (IOT) 03 32
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (PSF) 03 21
NEUROCIRURGIA 01 11
CIRURGIA GERAL 06 46
CLÍNICA MÉDICA 08 48
PEDIATRIA 02 02

UNIVERSIDADE LUTERANA OBSTETRICIA E GINECOLOGIA 02 06
DO BRASIL MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE 04 01

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 03 41
RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM 02 35
PATOLOGIA 01 01
OTORRINOLARINGOLOGIA 01 16
CLÍNICA MÉDICA 04 126

HOSPITAL NOSSA SENHORA CIRURGIA GERAL 03 155
DE POMPÉIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 03 52
*OBS: PRMS EM PROCESSO DE NEUROCIRURGIA 01 14
CREDENCIAMENTO JUNTO AO MEC *CARDIOLOGIA 01 -

*RADIOLOGIA 02 35
ANESTESIOLOGIA 04 48
CIRURGIA GERAL 04 150

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CLÍNICA MÉDICA 11 157
SANTA MARIA INFECTOLOGIA 01 04

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 05 22
PEDIATRIA 06 15
PSIQUIATRIA 03 27

HOSPITAL ERNESTO DORNELLES CIRURGIA GERAL 03 148
INSTITUTO ABUCHAIM PSIQUIATRIA 20 16
SOCIEDADE BENEFICIENTE E RADIOLOGIA MÉDICA 03 43
CARIDADE LAJEADO –
HOSPITAL BRUN0 BORN

Relação de Programas - vagas/inscritos
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Troféus e baile marcam
os 55 anos da Amrigs

ais de 300 pessoas fi-
zeram uma grande fes-
ta na entrega dos tro-

féus Destaque Amrigs 2006 em
nove categorias, seguida de bai-
le na celebração dos 55 anos da
Associação Médica, na noite de
18 de novembro. Fundada em 27
de outubro de 1951 congregando
as 16 Sociedades Médicas exis-
tentes no RS na época, a Amrigs
cumpre com a sua missão de
“promover atividades científicas,
culturais e assistenciais para os
associados, e ações políticas em
defesa do exercício da medicina,
visando à melhoria da qualidade de vida
da população”.

Encontro de presidentes da Amrigs: Hilberto Corrêa de
Almeida, Martinho Álvares da Silva, Paulo Marroni Silveira,
Hans Ingomar Schreen e Newton Barros (E)

OS PREMIADOS EM 2006:
Ex-Presidente

Dr. Paulo Marroni Silveira

Destaque Médico
Dr. Telmo Kruse

Menção Honrosa
Dr. Oswaldo Wolff Dick

Cultura
Dr. Paulo Aguinsky

Saúde no Trabalho
Dr. Roberto Rafael Weber

Imprensa na Capital
Jornal Zero Hora – Caderno Meu Filho

Imprensa no Interior do Estado
Jornal NH, Caderno Viver com Saúde

Colaborador
Sra. Oliana Reszetiuk,

secretária executiva da Diretoria

Destaque Instituto Vida Solidária
Unimed Porto Alegre,

CREA-RS e Cia. Zaffari;

Prêmio Amrigs de
Tabagismo Mário Rigatto

Secretário de Saúde do RS Dr. João
Gabbardo dos Reis e Programa de

Tabagismo do Hospital Nossa Senhora
da Conceição.O trabalho da Amrigs na comunida-

de gaúcha foi lembrado pelo presiden-

M te Newton Barros ao dar boas-
vindas aos presentes no evento.
Destacou a criação do Instituto
Vida Solidária, em 2005, com o
qual a Amrigs desenvolve seu pro-
jeto de responsabilidade social,
através de ações educativas, cul-
turais e sociais em benefício da
comunidade. Baseada em sua
missão, a Amrigs instituiu em
2003 uma premiação anual a pro-
fissionais e organizações que,
através de suas ações, agregam
diferencial estratégico para o
crescimento e desenvolvimento
da Amrigs e dos seus projetos,

bem como à saúde, educação e cultura
no Rio Grande do Sul.

Novembro/Dezembro 2006

Sessão solene para festejar
médicos e Amrigs

O Plenário Otávio Rocha, da Câ-
mara dos Vereadores de Porto Ale-
gre, tornou-se uma segunda sede da
Associação Médica do Rio Grande do
Sul, dia 31 de outubro, devido às ho-
menagens prestadas aos 55 anos da
entidade e em comemoração ao Dia
do Médico, 18 de outubro. A sessão
solene foi proposta pelos três médi-

cos vereadores da Casa - Humberto
Goulart (PDT), Cláudio Sebenelo (PSDB)
e Raul Fraga (PMDB)-, que usaram a
tribuna para falar sobre saúde e os pro-
blemas enfrentados pela falta de fi-
nanciamento ao setor, bem como
enaltecer o “herói anônimo, em cada
grota, em cada clínica, em cada UTI. E
esse herói é o médico”. O Grupo Vocal

Emoção e confraternização marcaram a cerimônia de Jubi-
leu de Ouro da ATM 56, dia 14 de dezembro, na Amrigs. A home-
nagem – feita anualmente pela Amrigs, Cremers e Simers – foi
para os médicos formados em 1956 na Ufrgs.

O Diretor de Normas da Amrigs Renato Lajús Breda falou das
mudanças que a medicina e a tecnologia sofreram nos últimos 50
anos. “Mas o que não mudou é o desejo dos médicos de curar o
sofrimento”, salientou Breda, que compôs a mesa com o presi-
dente do Cremers Luiz Augusto Pereira, a diretora do Simers
Ariadene Duarte e o vice-diretor da Faculdade de Medicina da
Ufrgs Cláudio Paiva.

Ao final da cerimônia, Nicanor Letti lembrou que em 1951,
quando a Amrigs estava sendo fundada, a turma estava en-
trando na faculdade. “Somos a memória viva de uma grande
parte da história da medicina do Rio Grande do Sul”, disse.

Jubileu de Ouro da ATM 56

OS JUBILADOS:
Adalberto Cochlar • Alfredo Saute • Antonio Crescente • Bruno Wayhs • Euclarides Pacheco • Firmino Duro • João Pereira • Jorge Prestes • Joseph Falavigna • Luiz Ramos •

Luiz Ruschel • Mireia Wayhs • Monik Fridman • Newton Rosa • Nicanor Letti • Nilo Padilha • Olimpio Albrecht • Osvaldo Bier • Paulo Friedmann • Paulo Marroni • Protásio Alves •
Renato Praetzel • Renata Failace • Sérgio Grossi • Sílvio Veloso

Vereadores médicos
Goulart, Fraga e Sebenelo e

Newton Barros

da Amrigs, regido pelo
maestro Luciano Lunkes,
participou da abertura da
solenidade com canções
de Tom Jobim, Vinícius de
Moraes e Rita Lee.
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Programa “Saber Saúde” não é
efetivo, conclui tese Estudo foi realizado com

adolescentes em escolas
públicas em Pelotas

á necessidade de reavaliar o
programa “Saber Saúde”, do
Instituto Nacional do Câncer no

Brasil (INCA), pois não houve efetivi-
dade da intervenção e enormes quanti-
as são gastas para aplicar este progra-
ma em todo o país. Essa foi a conclusão
do estudo que resultou na tese de dou-
torado “Efetividade de uma intervenção
educacional em tabagismo entre ado-
lescentes escolares de Pelotas, RS”, de-
fendida pela Dra. Maura Malcon no Pro-
grama de Pós-graduação em Ciências
Pneumológicas da Ufrgs, dia 14 de de-
zembro. As orientadoras da tese foram
as Doutoras Ana M.B. Menezes e Marli
M. Knorst. A banca examinadora foi com-
posta pelos Prof. Drs. Luiz Carlos Corrêa
da Silva, Jorge Béria e Maura Hüttner,
que aprovou a tese com conceito A.

O INCA tem proposto uma interven-
ção educacional para prevenção ou re-
dução do tabagismo em adolescentes
escolares no país e o programa é cha-
mado “Saber Saúde”. O INCA treina
facilitadores em nível estadual, repas-
sando o conteúdo do programa - mate-
rial audiovisual sobre tabagismo - para
representantes das escolas.

A Dra. Maura explica que o estudo
foi realizado em três etapas, com um
total de 2.209 alunos na fase pré e 2.066

H

na fase pós intervenção. O objetivo ge-
ral: medir a efetividade do programa em
uma amostra representativa de adoles-
centes, de 13 a 14 anos, de escolas pú-
blicas de Pelotas; os específicos eram
medir a prevalência e o conhecimento
do tabagismo em estudantes, antes e
após a intervenção, e validar o relato
de tabagismo dos estudantes com o ní-
vel de cotinina (metabólito da nicotina)
medido na urina.

Conclusão: não houve efetividade da
intervenção educacional para mudan-
ças de comportamento, como prevalên-

cia de fumo analisada pelo auto-relato
ou pela medida da cotinina na urina en-
tre os alunos. Para o conhecimento dos
prejuízos do fumo passivo, a interven-
ção mostrou-se efetiva, entre os estu-
dantes.

 A falta de efetividade de interven-
ções em escolares adolescentes tem sido
demonstrada em vários estudos. Talvez
períodos mais longos de intervenção e o
envolvimento da família e da comunida-
de, além da escola, possam melhorar a
efetividade dos programas.

1 – NÃO DEVE fumar na presença dos seus
pacientes nos consultórios, quartos, enfer-
marias e áreas comuns dos hospitais e ins-
tituições médico-sanitárias, reuniões, con-
gressos e outros eventos de caráter técnico-
científico, nos quais não deve ser permitido
fumar, sendo modelo de comportamento;

2 – DEVE informar aos seus pacientes os riscos
decorrentes do tabagismo para sua saúde, e a
de seus familiares e conviventes (em razão
da poluição tabágica ambiental);

3 – DEVE informar às mulheres os sérios riscos
que o uso do tabaco durante a gravidez acar-
reta a ela e ao feto, aconselhando sempre a
não fumar;

4 – DEVE informar aos pais e mães de pacientes
pediátricos as conseqüências da poluição
tabágica no ambiente doméstico à saúde de
seus filhos;

5 – DEVE informar aos operários sobre o
sinergismo da poluição do tabaco com os
demais poluentes do ambiente de trabalho,
aconselhando os fumantes a pararem de fu-
mar e sugerindo a proibição de fumar nesses
locais;

MÉDICO COMO MODELO NO COMBATE AO TABAGISMO

6 – DEVE apoiar os programas educativos de
controle do tabagismo desenvolvidos na sua
comunidade e por iniciativas oficiais;

7 – DEVE dar atenção às interações farmaco-
lógicas do tabaco com medicamentos – anovu-
latórios orais, fenacetina, antipirina, cafaeína,
teofilina, neurolépticos, tranqüilizantes (ben-
zodiazepínicos, clorpromazina), vitamina C,
insulina, cimetidina e ranitidina – contra-indi-
cando a sua associação. Quando for o caso,
ajustar suas doses e esquemas, porém, sem-
pre aconselhar os pacientes a pararem de
fumar;

8 – DEVE perguntar aos seus pacientes, rotineira-
mente, sobre o consumo de tabaco e exposi-
ção à fumaça do tabaco; orientar como parar de
fumar e o acompanhamento desse processo;

9 – DEVE proibir o ato de fumar em todos os
estabelecimentos de saúde, extensivo aos
pacientes, visitantes e funcionários;

10 – DEVE proibir a publicidade e venda de produtos
do tabaco nas dependências físicas do serviço
de saúde.

Fonte: Comissão de Combate ao
Tabagismo da AMB

Projeto Fumo Zero em Esteio
A palestra “Ambiente Li-

vre do Tabaco” na empresa
Brenntag Química Brasil
Ltda, levou o Projeto Fumo
Zero à Esteio no dia 22 de
novembro. Ministrada pela
Dra. Maria Eunice Moraes de
Oliveira, a exposição foi fei-
ta durante a Semana Inter-
na de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho (SIPAT).

A farmacêutica Bárbara Bueno, presidente da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) disse que a empresa procurou o Instituto Vida Solidária
para conscientizar seus funcionários de que não vale a pena estragar a saúde
fumando. “Queremos zerar o número de fumantes na Brenntag”, acrescenta.
Além da palestra foram distribuídos materiais educativos e realizados exames
de monóxido de carbono, através de monoxímetro.

Novembro/Dezembro 2006

O auto-relato não é adequado para
medir tabagismo em adolescentes na
faixa etária de 13-14 anos como foi mos-
trado pela baixa sensibilidade. Os não
fumantes foram adequadamente clas-
sificados mostrado pela alta especifici-
dade. Recomendam-se estudos futuros
utilizando adolescentes de diferentes
faixas etárias e medidas de cotinina
para estabelecer em quais idades há
maior sub-relato de tabagismo.

O estudo completo está no link Pro-
jeto Fumo Zero do site www.amrigs.org.br
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Comissão Nacional de Acredi-
tação (CNA) da AMB decidiu
flexibilizar ainda mais o prazo

de inscrição para cadastramento de
novos eventos válidos para o proces-
so de certificação de atualização pro-
fissional: as atividades podem ser ins-
critas até 90 dias antes de seu início.
“Com isso, pretendemos incentivar ain-
da mais as Sociedades de Especiali-
dade a participarem deste processo de
fundamental importância para o apri-
moramento profissional do médico”,

CNA altera prazo para
cadastramento de eventos
A

Jornal Amrigs

AGENDA 2007

Março
- 8 a 10 – Iº Simpósio Internacional de
Mastologia do Vale dos Vinhedos – Bento
Gonçalves/ RS;
- 16 e 17– 4º Encontro de Endocrinologia Femi-
nina da Região Sul – 1ª Reunião do Núcleo de
Pesquisa e Desenvolvimento em PCOs –
UFRGS / HCPA – POA/ RS;
- 29 a 31 – VI Simpósio Sul-brasileiro de
Terapia Nutricional Enteral e Parenteral –
Congresso Gaúcho de Terapia Nutricional
– Bento Gonçalves/ RS;

Abril
- 19 a 21– 3º Congresso Brasileiro de Cérebro,
Comportamento e Emoção; 2º Simpósio Brasi-
leiro de Doenças Neurodegenerativas– Bento
Gonçalves/ RS;
- 28 de Abril a 1º de Maio – VIII Congresso
Brasileiro de Videocirurgia – Laparoscopia
Urológica Avançada – Edição 2007 – Ben-
to Gonçalves/ RS;
- 29 de Abril a 1º de Maio – Pneumo Sul 2007
– Congresso de Pneumologia da Região Sul –
VI Congresso Gaúcho de Pneumologia,
Pneumopediatria e Cirurgia Torácica – I Con-
gresso de Atendimento Multidisciplinar em Do-
enças Respiratórias – Gramado/ RS;

Maio
- 17 a 19 – I Congresso de Ginecologia e
Obstetrícia da Santa Casa – Bento Gonçal-
ves/ RS;
- 17 a 20 – NeuroSul – 4° Congresso Gaú-
cho de Neurologia e Neurocirurgia – 2°
Simpósio Gaúcho de Reabi l i tação
Neurofuncional - POA/ RS;

Junho
- 7 a 9 – 2° Simpósio Sul-americano de
Clínica Médica –  Gramado/ RS;
- 13 a 16– XVII Congresso de Cardiologia do
RS – V Simpósio de Enfermagem em
Cardiologia/ V Simpósio de Fisioterapia em
Cardiologia/ V Simpósio de Nutrição em
Cardiologia/ III Simpósio de Educação Física
em Cardiologia – Gramado/ RS;
- 27 a 29 - VII Sul Encontro de Controle de
Infecção – IV Encontro Gaúcho de
Microbiologia Aplicada ao Controle de
Infecão Hospitalar - Bento Gonçalves/ RS;

Agosto
- 23 a 25 – International Meeting of Urology
2007 - FFFCMPA – Hotel Sheraton - POA/ RS;
- 30 de Ago a 1° de Set – Figadão 2007 – II
Simpósio Internacional de Transplante He-
pático – II Hepato Sul – Congresso
Hepatologia do Extremo Sul – V Congres-
so Gaúcho de Gastroenterologia e
Endoscopia – XXIV JACAD – III Simpósio
de Cirurgia Bariátrica - Gramado/ RS;
- 31 de Ago a 1º de Set – Encontro Gaúcho de
Diabetes - Bento Gonçalves/ RS;

Outubro
- 11 a 13 – II Congresso Sul Brasileiro de
Nefrologia/ XI Jornada Gaúcha de
Nefrologia e Enfermagem em Nefrologia
e I Jornada Gaúcha de Nutrição em
Nefrologia – Bento Gonçalves/ RS;

Novembro
- 01 a 03 - I Congresso Brasileiro de
Densitometria e Doenças Osteometabólicas -
VII Congresso Brasileiro de Densitometria Clí-
nica - IV Congresso Brasileiro de Ósteo Meta-
bolismo - Congresso Brasileiro de Osteoporose
- Bento Gonçalves/ RS;
- 14 a 18 – XXVI Congresso Brasileiro de
Patologia - Bento Gonçalves/ RS;

salienta Aldemir Humberto Soares, re-
presentante da AMB na Comissão. Ou-
tra decisão tomada pela Comissão diz
respeito à pontuação dos eventos já
realizados. Até o final do mês de julho
de 2007, a CNA estará informando aos
médicos interessados, por meio do seu
site oficial (www.cna-cap.org.br), a
pontuação daqueles que participaram
do processo.

Cada evento é pontuado após o pre-
enchimento do formulário on-line pelo
organizador no site www.cna-cap.org.br

A Associação Brasileira de Psicaná-
lise realizará, de 9 a 12 de maio de 2007,
o XXI Congresso Brasileiro de Psicanáli-
se da ABP, que terá como tema central
“Prática Psicanalítica - Especificidades,
Confrontações e Desafios”.

O evento, que contará com a parti-
cipação das doze Sociedades psicana-
líticas federadas e seus núcleos, será
realizado no Centro de Eventos do Ho-
tel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

Da programação constam inúme-
ras atividades focadas na psicanálise
e nas suas interfaces com outras áre-
as da saúde e da cultura, num total de
49 painéis e 12 cursos. Segundo os
organizadores, o XXI Congresso será
uma excelente ocasião para o contato
com os analistas que têm contribuído
para o desenvolvimento da teoria e prá-
tica analítica, através da troca de idéi-
as, questionamentos e um intenso de-
bate que certamente irá propiciar aos
participantes, abastecimento e
aprofundamento de questões referen-
tes ao exercício da profissão.

Maiores informações no site
www.abp.org.br.

Sotirgs promove Fórum das UTI´s
Nos dias 18 e 19 de maio de 2007 a Sociedade de Terapia Intensiva do RS

(Sotirgs) estará realizando o Fórum das UTI´s no Novo Hotel, em Porto Alegre.
Mais informações tel. (51) 3014-2093.

A Sociedade
de Ortopedia e
Traumatologia do
Rio Grande do Sul
(SOT/ RS) está or-
ganizando o XV
Congresso Sul-
Brasileiro de Orto-
pedia e Trauma-
tologia (Sulbra)
de 21 a 23 de ju-
nho, em Gramado.
Este ano foram
convidados no-
mes internacio-
nais para partici-
par do evento: Dr. Aaron Rosenberg, Dr.
Richard Guyer e Dr. Todd Albert, dos Es-
tados Unidos. Entre os nomes nacionais,
além dos participantes da região sul, es-
tarão os doutores Moisés Cohen, Pedro
Doneux, Cleber Pacolla e Émerson Honda
de São Paulo e Marcos Musafir do Rio de
Janeiro.

Prática psicanalítica é
tema do Congresso
Brasileiro da ABP

e a avaliação das Sociedades de Espe-
cialidade afins. O especialista que tiver
interesse no Certificado de Atualização
Profissional deve acumular 100 pontos
ao longo de cinco anos. Como o proces-
so teve início em janeiro deste ano, os
primeiros Certificados serão concedidos
somente em 2011.  A participação é obri-
gatória para os médicos que obtiveram
Título de Especialista ou Certificado de
Atualização no site www.cna-cap.org.br,
telefone (11) 3178-6824 ou e-mail
cna@cna-cap.org.br

Sulbra 2007

O presidente da SOT/ RS e do Sulbra,
Dr. Osvaldo André Serafini, disse que
haverá novidades e um programa de alta
qualidade. “Vamos inovar em alguns
aspectos como ‘mitos e verdades’ e em
tratamentos nos chamados ‘Ponto e Con-
tra Ponto’”, explicou. O encontro será no
Serrano Centro de Convenções. Informa-
ções tel. (51) 3014-2089, com Sinara.

Congresso debate Espiritualidade e Religiosidade em Saúde Mental
Depois de 12 anos realizando jor-

nadas anuais de emergências e urgên-
cias psiquiátricas, a Pronto Psiquiatria
e a Clínica São José estão organizan-
do o I Congresso Brasileiro de Espiritua-
lidade e Religiosidade em Saúde Men-
tal e a XIII Jornada do Prontopsiquia-
tria, de 21 a 23 de setembro, na Amrigs.
Conforme os diretores Drs. Luiz Antô-

nio Saint Pastous Godoy, Jacintho Saint
Pastous Godoy e Rogério Rocha, a idéia
do Congresso surgiu devido a presença
de mais de 400 pessoas na última jorna-
da, em 2006, quando foi debatido o tema
“Religiosidade e Espiritualidade na Saú-
de Mental”.

Além de palestrantes nacionais, o
evento já tem confirmada a Dra. Christina

Puchalski, dos Estados Unidos, que
abordará “Espiritualidade na Prática
Clínica”. Segundo o Dr. Rogério Rocha,
a expectativa é de receber um público
de 600 pessoas em 2007. “O tema será
cada vez mais abordado, pois com
espiritualidade o paciente tem mais
possibilidade de cura”, acrescentou.

Informações tel. (51) 3318-5008.
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presidente Airton
Bagatini foi reeleito
para uma nova ges-

tão na Sociedade de Aneste-
siologia do RS. As eleições
ocorreram dia 13 de dezem-
bro, no Centro Amrigs. A nova
diretoria foi eleita por 110 vo-
tos, sendo que 80% dos vo-
tos foram dos sócios do inte-
rior do Estado.

“Esse ano trabalhamos
bastante na reorganização
da SARGS. Avançamos muito,
nosso foco principal era o En-
sino à Distância, criamos a
Aula Virtual, fizemos o
recadastramento dos sócios,
aprimoramos os eventos científicos,
reformulamos o layout do site da enti-

Bagatini é reeleito
presidente da SARGS
O

Nova gestão quer expandir mais a Sociedade

COLOPROCTOLOGIA
A nova diretoria da Associação

Gaúcha de Coloproctologia foi elei-
ta na Jornada Gaúcha de Coloproc-
tologia, em Gramado, nos dias 10 e
11 de novembro. A Di-
retora Presidente Dra.
Marlise Mello Cerato
explica que a direto-
ria está trabalhando
para aprimorar e for-
talecer a especialida-
de. “O objetivo prin-
cipal é o aprimora-
mento da Coloproc-
tologia com atuali-
zação científica diá-
ria, trabalhando em
equipe para auxiliar os profissio-
nais”, acrescenta.

Entre os projetos para 2007 es-
tão a confecção de Câmaras Técni-
cas para gerar debates e auxílio em
questões jurídicas; criação de um
Conselho Consultivo para auxiliar em
decisões da diretoria; construção de
um site oficial; organização do ano
científico de 2007 e da Jornada Gaú-
cha de Coloproctologia.

A diretoria é composta: Diretor Fi-
nanceiro Dr. Adriano Barragam Stau-
bus; Diretor Administrativo Dr. Ruy
Takashi Koshimizu e Diretor Científi-
co Dr. Eduardo Brambilla.

ACUPUNTURA  
Eleita e empossada no dia 2 de de-

zembro a Dra. Sandra Regina Severino é
a nova presidente da Sociedade de
Acupuntura Médica de Acupuntura do RS
– SOMA/ RS para gestão em 2007 e 2008.
Como Vice-presidente o Dr. Vinícius
Antoniazzi, secretária a Dra. Maria da Gra-
ça Baú e tesoureiro o Dr. Joel Safir.

ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA 
O Departamento de Alergia e

Imunopatologia elegeu como presi-
dente para os anos de 2007 e 2008 o
Dr. Luiz Antonio Guerra Bernd. A dire-
toria tem como secretário o Dr. Ciro
Barbiero e como tesoureiro o Dr.
Giovanni Di Gesu.

Novas diretorias

dade e, apesar de todos estes investi-
mentos, ainda encerramos o ano com o
superavit”, relata Bagatini.

Para 2007, ele afirma que o objetivo

é aprimorar a comunicação e a vi-
sibilidade da entidade com o pú-
blico leigo. “Queremos expandir
mais a nossa Sociedade, divul-
gar mais a SARGS para a comu-
nidade. Para que isso aconteça,
precisamos da ajuda de todos os
sócios”, enfatiza.

A diretoria está assim forma-
da (foto ao lado):
Presidente: Dr. Airton Bagatini
Vice-presidente: Dr. Daniel
Volquind
Diretor Social e de Marketing:
Dr. Paulo Ernani Evangelista
Diretor Científico: Dr. Luiz
Fernando Ribeiro de Menezes
1° Vice-diretor Científico: Dr.

João Marcos Rizzo
2°Vice-diretora Científica: Dra. Ana Luft
Diretor Financeiro: Dr. Oswaldo
Bentancor Lontra

O comitê científico de Oncologia
realizou no último dia 7 de dezembro
o último encontro do Fórum de Incor-
poração de Novas Tecnologias do
ano de 2006. Durante a reunião fo-
ram apresentados os principais tra-
balhos científicos discutidos no Con-
gresso Melhor do ESMO (European
Society for Medical Oncology). O
oncologista José Guimarães desta-
cou as novas estratégias terapêuti-
cas do câncer gástrico e o Dr. Pedro
Liedk revisou os conceitos atuais da
hormonioterapia adjuvante do cân-
cer de mama.

O presidente da Sociedade de
Cancerologia do RS Hernani Robin Jr.
lembra que foram promovidos duran-
te o ano quatro encontros para discu-
tir as evidências científicas na incor-
poração de novas tecnologias no tra-
tamento do câncer. Ele ressaltou a
importância desse tipo de encontro
“para a formação de um julgamento
crítico, livre da influência mercadoló-
gica da indústria farmacêutica”. Sub-
sidiado pelos encontros, o Comitê dis-
tribuiu aos presentes a publicação
das “Recomendações em Oncologia
2007”, que em breve estará disponí-
vel no site da Amrigs.

Oncologia encerra as
atividades de 2006
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De Carli é o novo presidente da Sobracil
A Sociedade Brasileira de Videocirurgia – Capítulo RS (Sobracil) elegeu nova

diretoria para o biênio 2007/2008, em Assembléia Geral realizada dia 17 de novem-
bro de 2006, na Associação Médica do Rio Grande do Sul. A chapa é liderada pelo
cirurgião geral Luiz Alberto De Carli, que se propõe a manter o trabalho de fortale-
cimento da Sobracil e da videocirurgia no RS, assim como agregar todas as especi-

alidades envolvidas. Ele as-
sume a Sociedade a poucos
meses da realização do VIII
Congresso Brasileiro de
Videocirurgia, o primeiro a ser
realizado no RS. Será em Ben-
to Gonçalves, de 28 de abril a
1º de maio. De Carli é Presi-
dente da Câmara Técnica de
Cirurgia Geral do Cremers,
presidiu a Sociedade de Cirur-
gia Geral (Gestão 2002/
2003) e foi membro da Comis-
são de Honorários da AMRIGS.

Divulgação/Enfato
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De 15 de janeiro a 15 de fevereiro, é período de eleições no Conselho de Representantes da Amrigs: cada
sócio elege até três conselheiros, em votação feita pelo correio. São 15 vagas para um mandato de três
anos. Confira a nominata dos candidatos a seguir e participe para fortalecer o associativismo médico:

Tempo de eleição de
Conselheiros da Amrigs

Jornal Amrigs

Cada sócio pode escolher até
três candidatos para representá-lo
no Conselho de Representantes

Carlos Roberto
Silveira
Heckheuer -
Passo Fundo
Psiquiatra, ex-
professor de Psi-
quiatria e Psicolo-
gia Médica da
UFSM e UPF, fundador e diretor do Cen-
tro Comunitário de Saúde Mental de Passo
Fundo, conselheiro da Amrigs

Fernando
Egídio Batista
de Oliveira –
São Leopoldo
Psiquiatra, Espe-
cialização em
Psicoterapia de
Orientação Analí-
tica (Ufrgs), Coordenador do
Depto. de Psiquiatria na Associa-
ção Médica de São Leopoldo.

Genaro Laitano
- Porto Alegre
Médico do Traba-
lho, Ex-Presiden-
te do Centro de
Estudos do HPS,
fundador da So-
ciedade Gaúcha de Medicina do Trabalho,
e um dos organizadores do Centro de Me-
mória do Associativismo Médico do RS.

Izaias Ortiz
Porto - Pelotas
Especialista em
Anatomia e Fisio-
logia Patológica,
Prof. Titular de Patologia na UFPel, ex-
presidente do Departamento de Patologia
da Sociedade de Medicina de Pelotas.

Gilberto Pereira
Gomes – Ijuí
Pediatra, ex-Pre-
sidente do CR;
Vice-presidente
do Instituto Vida
Solidária, Fundador da Unimed Ijuí e da
Sociedade Gaúcha de Medicina do Trá-
fego.

Jair Escobar –
Porto Alegre
Psiquiatra e psica-
nalista, ex-presidente, ex- diretor científico
e editor da Revista da Sociedade de Psi-
quiatria do RS, atual presidente do CR.

João Carlos
Kabke - Pelotas
Angiologista e Ci-
rurgião Vascular,
ex-Presidente do Departamento de Angio-
logia e Cirurgia Vascular, Ex-diretor da
Sociedade de Medicina de Pelotas.

José Carlos
Henrique
Duarte dos
Santos - Rio
Grande
Pediatra, Coor-
denador do Cur-
so de Medicina e Pró-Reitor de Gradua-
ção da FURG, Ex-presidente do CR e Co-
ordenador Regional Sul da ABEM.

Luiz José Varo
Duarte-
Porto Alegre
Especialista em
Nutrologia, Endo-
crinologia, Saúde
Pública e Tego; Ex-Presidente do CR, Ex-
Conselheiro Titular do Cremers, sócio Fun-
dador da Unicred Porto Alegre

Lia Mariza
Cerutti
Scortegagna -
Iraí
Ginecologista/
Obstetra (TEGO)
e especialista em Medicina do Tráfego.
Presidente da Seccional Amrigs do Alto
Uruguai.

Luiz Antonio
Lucca -
Passo Fundo
Otorrinolaringologista, Prof. Titular da
Famed - UPF, coordenador de Extensão
da Famed -UPF.

Luiz Bragança
de Moraes –
Santa Maria
Cardiologista, Ci-
rurgião Cardio-
vascular e especialista em terapia Intensi-
va, atua no Hospital Universitário da Uni-
versidade Federal de Santa Maria.

Miréia Wayhs-
Ijuí
Ginecologista e obstetra, cancerologista, ex-
presidente da SPM e do CR, presidente
eleita da delegacia do Cremers em Ijuí.

Nicolau
Laitano -
Porto Alegre
Clínico geral e ci-
rurgião geral, tra-
balha pelo resga-
te da história da Amrigs, sendo um dos
organizadores do Centro de Memória do
Associativismo Médico do RS.

Roger
Castagno –
Pelotas
Oftalmologista e
ORL, Livre Do-
cente, Doutor, Professor Titular Jubilado da
UFPel e da UCPel, Ex-presidente da As-
sociação Médica de Pelotas e do CR

Walter
Neumaier-
Santa Maria
Dermatologista,
ex-presidente do
Depto de Dermatologia e diretor da Socie-
dade de Medicina de Santa Maria e da
Regional da SBD-RS.
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e 9 de janeiro a 14 de fevereiro,
o Teatro Amrigs será palco de
grandes espetáculos. Partici-

pando da 8ª edição do festival Porto
Verão Alegre o Teatro receberá seis es-
petáculos: “Jair Kobe”, com direção de
Flávio Bicca; “Homens de Perto”, de
Néstor Monasterio; Paulinho Mixaria; e
do diretor Júlio Conte, “Se meu ponto G
falasse”; “Hotel Rosa-Flor” e “Bailei na
Curva”.

Todos os espetáculos têm início às
21 horas. Os ingressos podem ser ad-
quiridos antecipadamente nos pontos
de venda ou na hora, na bilheteria do
Teatro (Av. Ipiranga, 5311). Mais infor-
mações pelo telefone (51) 3014.2018 ou
pelo e-mail cultura@vidasolidaria.org.br

Teatro Amrigs integra roteiro
cultural de Porto Alegre
D

Com mais de cinco anos de existência
o grupo de Médicos Atores encenou o seu
sétimo trabalho. A peça “Lição de Botâni-
ca”, de Machado de Assis, foi apresenta-
da nos dias 23 e 24 de novembro no Tea-
tro da Amrigs, tendo como ingresso um
quilo de alimento não-perecível. Foram ar-
recadados 286 quilos de alimentos, sete
litros de leite e duas latas de óleo, desti-
nados ao Banco de Alimentos da Fiergs.

No elenco da peça estãoos médicos
Cíntia Mottin, Cleia Bandeira, Elaine Segu-
ra, Rosângela Britto, Heloisa Vailati,
Jefferson Penha e Jordan Martini, sob a di-
reção do Psicanalista Julio Conte e assis-
tência de Erico Ramos. O Grupo de Médi-
cos Atores faz parte do programa Recei-
tando Cultura do Instituto Vida Solidária e
está aberto a novos participantes. Conta-
tos pelo e-mail cbandeira@cpovo.net.

Sócio, envie seu classificado
para: jornal@amrigs.com.br

ALUGO
Locação de turnos em consultório de alto padrão,
na Rua Mostardeiro.  Ampla disponiblidade de horári-
os, prédio de gabarito, com box, secretária de exce-
lente nível, totalmente informatizado, ambientação de
bom gosto para profissionais selecionados, com ex-
celente custo/benefício. Informações com Sra Lúcia:
3346-5201

Divido Consultório no bairro Moinhos de Vento, com
possibilidade de uso exclusivo da sala. Contato com
Tatiana tel. 8415-5849.

Veja mais no site www.amrigs.com.br
Canoas Alugo turno em consultório todo equipado, alto
padrão, excelente estrutura, no Centro de Canoas. Tel.:
(51) 3249-1363.

Turnos em clínica, total infra-estrutura, alto padrão. Ampla
sala de espera (12 lugares), cons. mobiliados, ocupação
imediata, sala pequenos procedimentos. Rua José de
Alencar, 521 (junto ao Mãe de Deus). Estacion. 3 vagas.
Tratar tel. (51) 9994-0601.

Horários em consultório para psiquiatria e/ou psicólogo
nas terças, quartas e quintas-feiras. Na Av. 24 de Outubro,
com sala de espera, ar cond., estac., portaria. Contato tel.
(55) 3332.1954 c/ Adriana, horário comercial.

FÉRIAS
Médico do trabalho para substituição de férias. Tratar: Dra.
Rosemarie Lopes Gomes - tel: (51) 3224 6013

ALUGO TURNOS
Centro médico, endereço privilegiado (moinhos, na frente
do shopping), total infra-estrutura para diversas especiali-
dades, convênios, estacionamento no local. Tratar tel. (51)
3029.4774 / 3029.6774.

HORÁRIO NOBRE e algumas manhãs em consultório na
Andradas, a preço acessível. Tratar: Dra. Rose tel (51) 3224.6013.

TROCO
Semana para quatro pessoas – Resort Itapema (SC),
abril a outubro/2007- por similar em serra, para feve-
reiro, ou termal, para junho. Tratar: Dra. Rose, tel. (51)
3224 6013

AGENDAMENTO DE PACIENTES
Para os médicos que não trabalham com secretária, ofere-
ço serviço de agendamento de marcações de consultas e
outros recados.  De segunda a sexta, das 8 às 19 horas.
Preço acessível.  Tratar fone (51) 3249 1363, com sr. Ary.

Venha cantar na
Amrigs em 2007

O Grupo Vocal continua aberto a
novos integrantes, com especial desta-
que para vozes masculinas, segundo o
regente Luciano Lunkes. Os ensaios
ocorrem às terças-feiras, das 19h às
21h30min, e os interessados podem fa-
zer testes vocais durante todo o mês de
fevereiro também às terças-feiras, das
18h30min as 20h30min.

CONFIRA AS DATAS DE
CADA ESPETÁCULO:

9 e 10 de janeiro
Paulinho Mixaria
11 a 14 de janeiro
Se meu ponto G falasse
16 e 17 de janeiro
Paulinho Mixaria
18 a 21 de janeiro
Hotel Rosa-Flor
23 a 28 de janeiro
Homens de Perto
30 de janeiro a 4 de fevereiro
Bailei na Curva
6 e 7/ 13 e 14 de fevereiro
Jair Kobe
8 a 11 de fevereiro
Se meu ponto G falasse

Médicos atores encenam Machado de Assis
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TEATRO AMRIGS
TEMPORADA 2007

JANEIRO
Porto Verão Alegre

FEVEREIRO
Porto Verão Alegre

ABRIL
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29
Homens de Perto

MAIO

03, 04, 05, 06
Homens de Perto

10,11,12,13,17,18,19,20
André Damasceno

24,25,26,27,31
Jair Kobe

JUNHO
01,02,03
Jair Kobe

08,09,10, 15,16,17,22,23,24,29,30
Hotel Rosa Flor

JULHO
01,06,07,08,13,14,15
Hotel Rosa Flor

NOVEMBRO
02,03,04, 09,10,11,16,17,18,23,24,25
Rádio Esmeralda



Lançada a UniAMRIGS
A Amrigs criou sua Universidade

Corporativa, a UniAMRIGS, para poten-
cializar os programas de educação do
Instituto Vida Solidária. “As mudanças
são sinais de modernidade e a
UniAMRIGS sinaliza um futuro moderno
para toda sociedade”, disse o presiden-
te Newton Barros no lançamento, dia 11
de dezembro. O objetivo da Universida-
de, expresso no planejamento estraté-
gico, é consolidar a Amrigs como centro
de excelência na difusão da ciência mé-
dica no RS.

Segundo o coordenador da UniAMRIGS,
Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, a instituição
é uma conquista dos médicos e visa ao
aprendizado permanente e sempre com-
partilhado. “A UniAMRIGS nasceu da ne-
cessidade de capacitar pessoas, qualifi-
car processos, compartilhar conhecimen-
tos, melhorar programas de ensino, apren-
der a aprender e ensinar a aprender”.

Por isso, “Evidências Científicas e a
Incorporação de Novas Tecnologias” foi
o tema da conferência do professor da
Ufrgs e UPF Paulo Dornelles Picon. Ele

apresentou dados impressionantes so-
bre a indústria de medicamentos e sua
relação com a academia e médicos, fa-
lou sobre sobre o método científico
como estratégia de propaganda e in-
corporação de tecnologias e a constru-
ção da evidência científica. E ao per-
guntar sobre qual a estratégia que mais

vende medicamentos, mostrou que em
todas elas o médico aparece com um
papel central. Neste sentido, Picon su-
geriu temas importantes onde a
UniAMRIGS pode atuar levantando uma
discussão sobre ética, verdades cientí-
ficas versus interesses financeiros.

Para 2007 a UniAMRIGS prepara cur-

sos na área de Recursos Humanos, edu-
cação para a Comunidade, Ensino Básico
– com cursos de Epidemiologia, Bioética,
Ética Médica e Metodologia Científica- e
Ensino Avançado, com inovadores PECs
como o de Emergências Médicas, reali-
zado em outubro último, e Infecções.

Informe-se: www.amrigs.org.br

Dr. Luiz Carlos: uma conquista Dr. Newton Barros: um futuro moderno para toda sociedade

O Professor Paulo Dornelles Picon
estruturou sua palestra tratando,
principalmente, do conflito de inte-
resses que envolvem a indústria com
a academia e com os médicos. Citou
os ex-editores do The New England
Journal of Medicine, David Sackett e
Márcia Angell,  que explicitam o
marketing mascarado de pesquisa e
de educação, utilizado pelas indús-
trias ao lançar uma nova droga no
mercado.

Marketing  mascarado de pesquisa e de educação
Picon trabalha na Secretaria Esta-

dual de Saúde onde comprova a influ-
ência da indústria e sua ação através
do Judiciário. Ao analisar a introdução
e difusão de novas tecnologias, ele
mostra como funciona: o médico pres-
creve e o judiciário manda o gestor
pagar pela nova droga. Citou como
exemplo o aumento do número de
ações judiciais solicitando medica-
mentos ao Estado: passaram de 1.126
em 2001 para 4.855 em 2005. Mais: os

gastos da SES/ RS em ações judiciais
por medicamentos em 2005/06, (al-
guns sem registro no país e muitos sem
evidência científica de eficácia) que
chegam a mais de R$ 7 milhões.

Neste sentido, Picon afirmou que a
UniAMRIGS pode cumprir um importante
papel para suprir a carência de ações edu-
cadoras do profissional médico. “A isen-
ção é essencial”, enfatiza e são necessá-
rios professores qualificados e comprome-
tidos com a evidência científica e a ética.

Dr. Paulo Picon: isenção é essencial


