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Atualidades AMRIGS

Caravana AMRIGS vai à Pelotas
No dia 14 de março (sexta-feira) ás 19,30 horas, tendo como local a
Associação Médica de Pelotas, situada na Rua XV de Novembro, 607/112
Centro, haverá mais uma edição da Caravana AMRIGS. Na ocasião o Dr.
Sérgio Louzada, médico psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
estará proferindo a palestra “Transtorno Bipolar: o que fazer em situação de
crise?”. Também fazem parte da programação os temas Suicídio, Alcoolismo
e Crack. Todos os médicos da região estão convidados a assistir a esta
interessante programação de mais uma Caravana AMRIGS.

Clube de viagem
leva os associados
à Croácia

Porto Verão Alegre
lotou o Teatro AMRIGS
A 15ª Edição do “Porto Verão Alegre”, realizada entre 9 de
janeiro e 16 de fevereiro de 2014 levou grande público que
prestigiou as performances dos artistas gaúchos no Teatro da
AMRIGS. Espetáculos como “O Primeiro Beijo Gay do Teatro
Gaúcho” com a turma do Pretinho Básico; “Cris Pereira Ponto
Show” (foto); o consagrado “Guri de Uruguaiana” com Jair Kobe;
o festival de humor “Rindo Afú”; os “Homens de Perto 2”, a
revelação Nando Viana e o comediante Lucas Krug com “Extra e
Ordinários” obrigaram grande público a formar fila para ingressar
no casa de espetáculos da AMRIGS. A participação da AMRIGS é
uma forma de prestigiar a cultura gaúcha e tem se repetido ao
longo dos últimos anos.

Dentro da programação do Clube de Viagem AMRIGS
que tem encontros sempre na última segunda-feira do mês,
no próximo dia 24 de março às 17 horas o médico e jornalista
Carlos Frederico Matzenbacher estará nos conduzindo por
uma interessante viagem à Croácia, país que o conferencista
já visitou duas vezes. O Clube de Viagem faz parte do Projeto
AMPARO, uma das realizações da gestão do Presidente Dr.
Dirceu Rodrigues e visa aproximar os médicos jubilados com
a entidade. O referido projeto tem a figura do médico José
Varo Duarte no comando e está aberta ao público interessado,
não necessitando ser associado da AMRIGS.
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Entrevista

Dirceu Rodrigues faz um
Em outubro o Dr. Dirceu Rodrigues encerra seu segundo mandato à frente da AMRIGS. Foram 6 anos a frente de uma das mais
representativas entidades da classe médica do país.

como sendo o foco científico daquela
gestão e o aprimoramento do seu
centro científico e cultural. Atualmente,
eles foram aprimorados e utilizam a
Comunicação e os Resultados como
seus elementos agregados.
3) E como poderia ser atendida
tal proposição?
Através do enfoque em três
principais objetivos: uma gestão
modernizada, a regionalização da
AMRIGS e a sustentabilidade econômico-financeira, através da implementação de ações participativas nestes
processos com uma visão dirigida aos
1) O que o Presidente que encerra o seu mandato neste

projetos que seriam desenvolvidos.

ano, tem a dizer sobre o trabalho desenvolvido nas duas
últimas gestões?

4) Mas isto fácil?

Desde o começo do primeiro período, já existia estruturado

Para isso, somente com a concretização dos instrumentos

um planejamento do Sistema AMRIGS desde 2005 e que vinha

daquele projeto e pelo incentivo ao seu desenvolvimento,

sendo desenvolvido com vista aos objetivos então propostos em

utilizamos ações e eventos inovadores, acentuando as iniciativas

cada uma das etapas do seu Mapa Estratégico. Como alguns dos

da UniAMRIGS, do setor de eventos e dos programas de

atuais diretores fizeram parte do grupo que conduziu a AMRIGS

responsabilidade social, além de buscar um marketing mais

em oportunidades anteriores, esta condição os tornava

eficiente. Com isso, buscávamos alcançar como resultado deste

comprometidos com o cumprimento daquele planejamento e

projeto, a qualificação do Sistema AMRIGS como sendo um Centro

com a plataforma da nova gestão.

de Excelência na difusão da ciência e da arte da Medicina no Rio
Grande do Sul.

2) E quais eram tais elementos então propostos?
Outrora nós defendíamos a preservação dos quatro pilares da

5) E entendes que tais propostas foram atingidas?

estrutura que eram a AMRIGS como associação representativa, o

De fato, a atualidade do associativismo mostra que ainda

Instituto Vida Solidária como o seu braço social, a UniAMRIGS

resta um longo caminho a ser percorrido, pois ultimamente as
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balanço de sua gestão
demandas da nossa categoria rumam para um contexto político

impressos para melhor acesso dos associados e das comunidades

preocupante e muito maior do que todas as entidades médicas

que acompanham a AMRIGS oferecendo mais rapidez e

imaginavam. Com isso, embora tenhamos bons resultados a

instantaneidade na informação, ampliamos a atuação dos grupos

mostrar, constata-se que ainda restam espaços a ser preenchidos.

culturais ligados à AMRIGS e buscamos uma definição do projeto

Mesmo assim, entendemos ter alcançado padrões de atendimento

memória associativa com a preservação dos acervos conhecidos,

dos associados de Porto Alegre e das demais cidades do Estado

entre outros.

segundo as suas diferentes necessidades. Criamos um sistema de
amparo ao médico idoso socialmente necessitado, alcançamos um
estágio de gestão profissional do Teatro da AMRIGS, efetivamos um

6) E qual seriam os pontos de destaque destas duas
gestões?

plano de cargos e salários com a promoção pelo desempenho dos

Entendo serem dois os elementos que merecem tal condição:

colaboradores, tornamos o processo de certificação pela

a atuação conjunta do nosso Conselho de Representantes que

qualidade como um dos indicadores de desempenho, foi

através das suas Comissões mostrou uma parceria extremamente

acelerado o processo de regionalização da AMRIGS através das

eficiente nos destinos desses últimos anos permitindo

Caravanas agregando-lhe também os Programas de Educação

desenvolver a execução dos nossos objetivos e, com muita

Continuada, definiram-se importantes interlocutores com o

importância, o trabalho do nosso colega Cantalice como Diretor

CREMERS, com o SIMERS e com a AMB, buscou-se o

de Finanças. Ele mostrou que os resultados atingidos neste

reconhecimento da Revista Científica como um evidente

período, foram acentuadamente animadores e que permitiram até

referencial médico, foi marcada presença com o uso da EAD como

buscar – com a participação de investidores externos – a

um meio eficaz de acesso às diferentes localidades, foram

construção do Complexo AMRIGS. Dizemos, quando temos a

intensificadas medidas necessárias para que o Exame AMRIGS se

oportunidade de destacar pessoas, que o Cantalice promoveu na

mantenha como padrão de seleção e aperfeiçoamento médico e

Diretoria de Finanças uma construção de conceitos muito bem

inclusive o estado de Santa Catarina já o utiliza, definimos que os

embasada naquele contexto que vinha sendo construído e

acadêmicos através do Departamento Universitário deveriam

se propôs a observar a continuação dos projetos que

marcar sua presença como futuras lideranças médicas, acelerou-se

estavam anteriormente definidos, agora então por intermédio

o desenvolvimento dos meios de comunicação eletrônicos ou

da sua metodologia de crescimento participativo ampliado.
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Prêmio AMRIGS de Jornalismo

O juri reunido analisa os trabalhos

O cobiçado troféu Moacyr Scliar

Premiação promove
qualidade de vida
Criado em 2011 como forma de reconhecer o trabalho
jornalístico que valoriza a atuação dos médicos e que contem
informações benéficas à população, o Prêmio AMRIGS de

Os vencedores de 2012

Jornalismo distribui o troféu Moacyr Scliar nas categorias mídia
impressa, rádio e tevê. Em 2014 o Prêmio chega à sua quarta
edição com uma novidade: a premiação especial para os
veículos de comunicação do interior do Estado. "A Caravana
AMRIGS tem nos apresentado inúmeros veículos de
comunicação muito profissionais na cobertura de matérias
voltadas à saúde. Por estarmos fixados em Porto Alegre, por
vezes não temos esse conhecimento. Contudo, a atuação da
nossa entidade é regional e, portanto, temos o dever de
valorizar as matérias jornalísticas que contribuam para a
qualidade de vida das pessoas em todo o nosso Rio Grande",
explica Dr. Dirceu Rodrigues, presidente da AMRIGS.
Irmã de Moacyr Scliar agradece em seu nome
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Vencedores do Prêmio AMRIGS
de Jornalismo de 2013

A edição do ano passado teve o seu momento "revelação" durante o Jantar do Dia do Médico, comemorado em
18 de outubro. Convidados ilustres participaram da cerimônia que aconteceu, pela primeira vez, em um dia de
homenagens à classe médica. Confira, abaixo, os vencedores de 2013:

Categoria Jornal
1º LUGAR CLARINHA GLOCK ( Jornal Extra Classe)
Caderno Especial doação de órgãos e tecidos Voltar a Viver
2º LUGAR MARY LÚCIA DA SILVA ( Jornal NH)
Mais do que uma Vitamina
3º LUGAR MAUREN DE SOUZA XAVIER DOS SANTOS (Correio
do Povo)
Cirurgia do Coração Inédita

Categoria TV
1º LUGAR LISIANI MOTTINI (TVE)
Cura do câncer de mama ao alcance de pacientes do SUS
2º LUGAR JULIANO MARTINS SOARES (RBS TV )
Engenharia de Tecido e o uso de nanotecnologia
3º LUGAR MAÍRA GATTO ACOSTA (RBS TV )
Pesquisadores Gaúchos Fazem descoberta que reduz pela
metade tempo de cura para tratamento pós-trauma

Categoria Rádio
1º LUGAR PAULO ROCHA (Rádio Gaúcha)
Luta contra o câncer.
2º LUGAR CAMILA MARTINS KILA (Rádio Guaíba)
Superbactéria.
3º LUGAR JOSÉ RENATO RIBEIRO (Rádio Santa Cruz AM 550)
A Máfia dos Anabolizantes

Troféu Especial Medicina no Mundo Conectado
1º LUGAR ROBERTA SALINET (RBS TV )
Ciência que salva.

Jornal AMRIGS
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Especial

Vantagens de ser sócio da AMRIGS
Mais do que uma entidade associativa de classe voltada
para a difusão do conhecimento científico, as necessidades
deram um rumo mais amplo para a AMRIGS.
Hoje não é errado dizer que a entidade virou um
verdadeiro clube de vantagens.

4. SAÚDE PARA O ASSOCIADO
Através do Saúde para o Associado, a AMRIGS fornece
planos de saúde sob medida para as necessidades dos
associados. Há a possibilidade de incluir dependentes e
também secretárias.

Se não, vejamos quais os benefícios mais procurados
pelos associados:

5. OUTRAS VANTAGENS:
- Ingressos de cinema: Ingressos ficam disponíveis na

1. AUXÍLIO DOENÇA

AMRIGS em horário comercial com até 50% de desconto e

Em um eventual imprevisto de saúde, a AMRIGS

válidos para qualquer dia da semana e em qualquer sessão,

assegura tranquilidade financeira, a partir de uma renda
mensal por até 12 meses, através do Auxílio Doença Mensal
Temporário (ADMT).

exceto 3D.
- Teatro: O Teatro AMRIGS tem capacidade para 700
pessoas, é climatizado, possui mesa diretiva para até 12
pessoas, púlpito, e estrutura completa de sonorização,

2. SEGURANÇA JURÍDICA

iluminação cênica e projeção. O local conta ainda com sala

A AMRIGS oferece segurança e assessoria jurídica para

VIP e cabine de controle e tradução. É ideal para espetáculos

seu exercício profissional, com honorários advocatícios

culturais, palestras, formaturas, congressos, entre outros

subsidiados pela Associação. Nesta área, são assegurados

eventos. Os sócios têm 50% de descontos para

serviços de responsabilidade civil e ético-disciplinar,

apresentações e shows.

serviços jurídicos, tanto de esfera consultiva e preventiva. A

- Central de Convênios Médicos: A Central de

segurança jurídica também realiza revisões e concessões de

Convênios Médicos (CECOMED) realiza a revisão do con-

benefícios com previdência ou INSS, serviços jurídicos da

trato de credenciamento na prestação de serviços médicos, e

área tributária e fiscal e assuntos relacionados a Direito de

orienta os associados sobre dúvidas nos cálculos dos ho-

Família e Planejamento Sucessório.

norários pela Classificação Brasileira de Honorários Médicos
(CBHPM). A CECOMED também elabora ouvidorias para o

3. ASSESSORIA CONTÁBIL (ver página 11)

relacionamento profissional com a saúde suplementar.

Nos benefícios exclusivos para os sócios, a área conta

- Gestão de Honorários: Através dos benefícios da

com livro caixa, imposto de renda, DARF, INSS, além da

AMRIGS, os sócios tem comodidade, praticidade e maior

constituição de pessoas jurídicas e outros serviços com

controle sobre seus honorários. É feito confecção e entrega

descontos exclusivos para associados da AMRIGS.

das faturas médicas das consultas e também procedimentos
cirúrgicos, elaboração dos recursos de glosas, e
atendimento direto, rápido e personalizado.

10

Jornal AMRIGS

Hora de acertar as
contas com o Leão
Dentre as vantagens se ser sócio da AMRIGS, está o
convênio com entidade parceira para o preenchimento da
Declaração do Imposto de Renda. O valor do serviço para os
sócios da entidade está fixado em 130 reais, incluindo a
elaboração do Livro Caixa. O prazo final para a entrega da
Declaração é o dia 30 de abril, mas a entidade alerta que para
aqueles que fazem uso do Livro Caixa, o prazo para a utilização da
empresa parceira está fixado em 20 de abril de 2014.
Jaqueline Rycheski é conveniada e contadora da AMRIGS, e
adverte aos sócios que encaminhem seu IR o quanto antes.

1. Quais serviços são mais procurados pelos sócios
da AMRIGS?
Entre os serviços mais procurados pelos sócios estão
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, a abertura
de empresa, e folha de pagamento, tanto de doméstica quanto
de secretária de consultório.
2. É vantagem para o profissional liberal ter LivroCaixa? Por quê?
Sim, claro. É vantagem, pois se o profissional liberal
possui consultório, é muito importante e vantajoso que tenha
seu Livro-Caixa com suas despesas registradas. Se o
profissional as tem registradas, é um valor que deduz
diretamente da base de cálculo do imposto, claro, sempre de
acordo com a legislação. Isto evita a desorganização na hora da

confecção do Imposto de Renda, pois estas despesas são
sempre de um período que já passou, ou seja, do ano anterior.
3. Quais os cuidados que os contribuintes devem ter
com o “leão”?
Alguns cuidados e recomendações que os contribuintes
devem ter são certificar-se de que está de posse de todos os
comprovantes de rendimentos do ano, como dos serviços
prestados, dos aluguéis. Também é necessário ter cuidado
com as despesas que podem ser deduzidas. Se for declarar os
dependentes, o contribuinte deve verificar se estes obtiveram
rendimentos no ano. Muita atenção também com as despesas
médicas. E um último cuidado, é quando o contribuinte for
declarar a compra e venda de imóveis.

Mais informações na Central de Serviço ao Associado pelo
fone (51)3014.2023, ou pelo e-mail csa@amrigs.org.br
Jornal AMRIGS
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Transplantes

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

Para entender o processo de doação e transplante de órgãos e
participar dele tanto como profissionais da saúde ou mesmo como
cidadãos é fundamental o conhecimento e a uniformização da sua correta
nomenclatura.
Primeiramente é necessário entender a definição de transplante, ou
seja, a remoção de órgãos ou tecidos do doador, seguida pelo implante
no receptor, mostrando que o binômio doação-transplante é indivisível.
Além disso, o processo de doação e transplante compreende um
procedimento médico composto de uma série de passos ordenados de
forma precisa, que transforma os órgãos de uma pessoa falecida em
órgãos passíveis de serem transplantados. Isso se inicia com a
identificação de um potencial doador e é finalizado com o transplante ou
armazenamento dos diferentes órgãos e tecidos extraídos.
Na tentativa de estabelecer uma nomenclatura unificada no
processo de doação e transplante, formou-se um grupo de experts da
Organização Mundial da Saúde(OMS) e da The Transplantation Society
(TTS) no ano de 2008. De acordo com essas recomendações, deve-se
utilizar, para os pacientes com morte encefálica, os seguintes termos:
• Possível doador: paciente com lesão encefálica grave, em uso de
ventilação mecânica.
• Potencial doador: após a abertura do protocolo de diagnóstico
de morte encefálica.
• Elegível para doação: confirmação do diagnóstico de morte
encefálica.
• Doador efetivo: quando iniciada a cirurgia para a remoção de
órgãos.
• Doador com órgãos transplantados: quando pelo menos um
dos órgãos removidos é transplantado.
A partir dessa nomenclatura, pode-se estabelecer um "fluxograma
do processo de doação e transplante, que está representado na Figura 1.
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Abertura do protocolo
2 exames de
morte encefálica + teste
complementar
sim

não

Potencial doador

Doador elegível

Iniciou a cirurgia de remoção

não
Doador elegível

sim
Doador efetivo
não
Teve órgçais transplantados

Doador efetivo

sim
Doador com órgãos transplantados

Figura 1 – Fluxograma do processo doação-transplante,
utilizando a nomenclatura proposta pela OMS.
Fonte: Adaptado do Registro da ABTO.

Além das recomendações de nomenclatura propostas pela OMS,
outros termos também devem ser corretamente empregados, evitandose interpretações equivocadas e garantindo a confiança da população
nesse processo. Dentre eles, pode-se citar:
• Entrevista familiar: não se deve falar em abordagem familiar,
pois abordar apresenta a conotação de aproximar-se de alguém para
investigação, ao passo que entrevista é uma técnica de intervenção que
permite estabelecer uma relação profissional e um vínculo intersubjetivo
e interpessoal entre duas ou mais pessoas.
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• Doador falecido: apresenta caráter menos agressivo do que
doador cadáver, no qual o termo cadáver tem uma conotação médicolegal.
• Remoção ou retirada de órgãos: deve ser usado para substituir
o termo captação de órgãos quando utilizado com o sentido de realizar a
cirurgia para a remoção dos órgãos, tendo em vista que, no dicionário, a
palavra “captar” significa conseguir, granjear a confiança, a simpatia ou a
boa vontade, tanto pelo mérito quanto pela insinuação e impostura. Já o
termo “captação” tem como significado ação de captar, tomar, agarrar,
passando a impressão de imposição.
• Procura ou obtenção de doadores: deve substituir o termo
“captação”, quando utilizado em latu senso, para todo o processo de
procura doadores, pois “captação” deixa dúvida se está se referindo à
remoção/retirada ou a todo o processo de procura. Portanto, o termo
“captação” deve ser evitado, não esquecendo do sentido impositivo que
esse termo denota.
• Doador limítrofe ou com critérios liberalizados: apresenta
melhor aceitação do que o doador marginal, levando em conta que o
termo “marginal”, no Brasil, tem uma conotação mais social do que
técnica. Também pode ser utilizado o termo “doador com critérios
expandidos”, uma tradução literal do termo em inglês, também utilizado
no Brasil, embora não tão adequado quanto liberalizado.
• Morte encefálica: para haver óbito, deve haver morte do
encéfalo (cérebro e tronco encefálico). No sentido da expressão, o termo
“morte cerebral” representa o quadro de morte do cérebro (córtex
cerebral) sem a morte do tronco encefálico. Embora o termo “morte
cerebral” seja de uso corrente no meio leigo, deve-se evitar o seu
emprego.
Dentro dessa discussão sobre a melhor nomenclatura a ser
utilizada, também é importante incluir as
denominações das instituições que
gerenciam e/ou atuam nesse processo:
As Centrais Estaduais de Transplante
(CETx) foram denominadas no Decreto n.
2.268 de junho de 1997, que regulamenta a
Lei n. 9.434, como Centrais de Notificação,
Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDOs). Entretanto, as funções das centrais
estaduais não se restringem apenas a essa

logística, mas englobam a responsabilidade pela política de transplante
no seu âmbito. Portanto, esse termo é mais amplo e substituirá as
CNCDOs.
As Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos (OPOs), no âmbito
regional, merecem atenção, pois várias denominações diferentes são
utilizadas para as mesmas no Brasil. Para exemplificar, há as SPOTs
(Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos) em São Paulo, as COPTTs
(Comissão de procura de Órgãos e Tecidos para Transplante) no Paraná e
as GAD’s (Grupo de Apoio a Doação de Órgãos) na Bahia. Essas outras
denominações devem ser abandona- das, como já é preconizado pela
Portaria n. 2.600 de outubro de 2009, para haver uma unificação do
processo no país, e de acordo com o termo utilizado no exterior.
A Coordenação hospitalar de transplante (CHTx), no âmbito
hospitalar, é um termo mais adequado do que “Comissão Intra-hospitalar
de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante” (CIHDOTT), assim
denominada na Portaria n. 1.752 de 2005. Essa é a nomenclatura original
dessa função na Espanha, e é utilizada em prati- camente todo o mundo,
devendo substituir, em portaria, o termo atualmente utilizado. O
Coordenador hospitalar de trans- plante é o profissional que elabora a
logística do processo doação-transplante em seu âmbito e organiza
programas educacionais voltados para os profissionais de saúde e para a
comunidade, além de auxiliar na direção do hospital nos temas
relacionados a doação e transplante.
Uma forma de controlar a qualidade do processo de doaçãotransplante em nível hospitalar seria a utilização dos dados apresentados
na Figura 2. Parte-se do controle do número de pacientes falecidos na UTI
para o número em morte encefálica, e então, para o número de doadores
efetivos e de doadores com órgãos transplantados.

CONTROLE DE QUALIDADE

Falecidos em UTI

Falecidos com morte encefálica

Dados efetivos
Doadores efetivos
com órgãos implantados
Figura 2 – Controle de qualidade do processo doação-transplante em nível hospitalar por período de tempo.
Observação: favor arrumar na figura dados efetivos está errado o correto é Doadores efetivos
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Semana do Médico

XXVI SEMANA DO MÉDICO DA AMRIGS
A XXVI Semana do Médico da AMRIGS, realizada no período de 13 a 20 de outubro de
2013 alcançou amplo sucesso. O ponto alto do evento foi o Fórum AMRIGS “A Medicina no
Mundo Conectado”, quando uma análise do futuro da medicina foi abordada por
conferencistas do quilate do Dr. Cláudio Giuliano Costa e Renato Sabatini, este
apresentando seu tema na forma de uma videoconferência transmitida desde o Estado de
São Paulo. Os grupos culturais da AMRIGS Cantores Líricos, Grupo Vocal e Médicos &
Música levaram bom público ao Teatro da AMRIGS escolhendo temas como o tributo ao
bicentenário de Giuseppe Verdi e o centenário de Vinicius de Moraes. Dentro do Projeto
Amparo os presentes foram brindados com uma conferência sobre as
chamadas “Mídias Sociais” e no
Clube de Viagem, o médico e
jornalista Carlos Frederico Matzenbacher nos conduziu para um
agradável passeio pela Ilha de Malta.
Foi ainda exibido o filme “A Rede
Social” e realizado o III Fórum do
Conselho de Representantes com o
tema: “Impacto do Sal sobre a
Saúde”. O encerramento aconteceu num jantar festivo com a
entrega dos troféus Moacyr Scliar aos
vencedores do III Prêmio AMRIGS de
Jornalismo e aos ganhadores do VI
Prêmio Publicações Médicas,
contemplando os trabalhos cientí- 2
ficos veiculados na Revista da
AMRIGS.

1 - Fórum AMRIGS
2 - Grupo Vocal
3 - Clube de Viagem
4 - Médicos & Música
5 - Jantar do Médico
6 - Fórum sobre o Sal
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Artigo

Apostando na utopia
José J. Camargo (*)
Não há dúvida que o médico formado atualmente é,
em média, mais qualificado tecnicamente do que o seu
colega egresso da Faculdade há 40 anos. E isto por uma
razão simples: a Medicina avançou nas últimas décadas
mais do que o fizera em toda a sua história milenar. Mas não
se pode negar que, atormentado pela avalanche de
conhecimentos que ainda não aprendeu bem a administrar, o nosso jovem recém formado, representa usualmente um arremedo melancólico de médico, na relação
com o seu pobre paciente.
As nossas Escolas de Medicina têm reconhecidamente
aumentado o aporte de conhecimentos técnicos aos seus
graduandos, mas, lamentavelmente, se omitido da missão
indispensável e intransferível de ensinar a arte de ser
médico.
A figura despersonalizada do médico que circula
pelos nossos ambulatórios e hospitais públicos, é o reflexo
lamentável do descaso com que esta questão, tão importante, vem sendo tratada.
Só os ingênuos não perceberam que grande parte do
antigo charme da relação médico/paciente foi perdido na
medida em que a interface se tornou mais técnica e
impessoal, e o paciente, que representa o produto final
deste investimento profissional e pessoal, não se sente
satisfeito com este progresso.
Na medida em que a medicina se cercou da tecnologia, os diagnósticos certamente têm sido mais vezes
corretos, mas os modernos monitores, sem afeto, mais
assustam do que consolam, e o medo da morte é
irretocavelmente o mesmo, há séculos e séculos.
Não é possível fazer medicina só com conhecimento,
ainda que ele deva ser o ingrediente mais importante de
uma mistura que jamais dispensará sensibilidade,
abnegação, humildade e doçura.

Aqueles que investiram na indispensável
qualificação técnica, mas
nunca decolaram profissionalmente, como regra se rebelam contra a
injustiça de ver o reconhecimento popular estendendo
tapetes ao vigarista e o charlatão, mas raramente se
questionam sobre a possibilidade de que eles, na rigidez de
suas atitudes, tenham asfaltado o caminho para os falsários,
que só sabem explorar a carência emocional dos pacientes.
Alguém já disse, muito sabiamente, que o verdadeiro
médico nunca se gradua nem nunca se aposenta, e quem
quiser fazer do seu trabalho um aprendizado constante,
uma sugestão: pergunte aos pacientes que viveram situações intensas o que foi o mais inesquecível de suas experiências pessoais. Asseguro-lhes que o relato de circunstâncias que em geral foram ignoradas, é um excelente
roteiro para quem pretenda entender um pouco mais da
nossa maravilhosa profissão.
Infelizmente não se pode distribuir vacinas contra a
rigidez afetiva, nem prescrever cápsulas de sensibilidade e
afeto, mas podemos garantir aos nossos jovens médicos,
que o sucesso profissional que aspiram e a gratificação
pessoal que ambicionam, dependem criticamente destes
dois ingredientes, porque a nossa profissão é, antes de
mais nada, um contínuo e inesgotável exercício de solidariedade e compaixão.
E se você acredita que ganhar dinheiro em medicina é
prioridade, e não consequência, revise a sua estratégia de
marqueting.

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

AMRIGS

www.facebook.com/amrigs

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

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

DIRETORIA - Gestão 2011/2014

CONSELHO DE RESPRESENTANTES

Presidente

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

Dirceu Rodrigues
Diretor Administrativo
Renato Breda

CONSELHEIROS NATOS

Diretor de Finanças
Alfredo Cantalice Neto

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

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

CONSELHEIROS ELEITOS

Jair Escobar
Dir. de Relações Associativas e Culturais

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

Jorge Utaliz
Diretor de Assuntos do Interior
Bernardo Aguiar

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

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

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

ELETROCARDIOGRAFIA

ORTOPEDIA

Curso Básico de Eletrocardiografia

XX Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico

Data: 14 e 15 de março de 2014

Data: 08 a 10 de maio de 2014

Local: AMRIGS – Sala 23 – Porto Alegre (RS)

Local: Gramado (RS)

Informações: (51) 3339-1415 | (51) 3315-7888| www.socerges.org.br

Informações: (51) 3388-4944

PSIQUIATRIA

VII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PEDIATRIA
V Conferência Internacional Hospital Psiquiátrico de Havana

Data: 15 a 17 de maio de 2014

Data: 17 a 21 de março de 2014

Local: Centro de Eventos PUCRS – Porto Alegre (RS)

Local: Palácio de Convenções, Havana (Cuba)

Informações: http://www.gauchopediatria.com.br/

Informações: (51) 8436-1095 | arleteandreazza@gmail.com
OTORRINOLARINGOLOGIA
III CONESUL de Otorrinolaringologia
RADIOGRAFIA

Data: 16 e 17 de maio de 2014

20º Simpósio Radimagem de Diagnóstico por Imagem

Local: Punta del Este Resort & Hotel, Punta del Este (Uruguai)

Data: 21, 22 e 23 de março de 2014

Informações: www.assogot.org.br/congresso

Local: Centro de Eventos da AMRIGS – Porto Alegre(RS)
Informações: (51) 2125-0505 www.radimagem.com.br

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

ULTRASSONOGRAFIA

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

4º Simpósio de Ultrassonografia Musculoesquelética

Informações: (51) 3388-4944

Data: 21, 22 e 23 de março de 2014
Local: Centro de Eventos da AMRIGS – Porto Alegre(RS)

UROLOGIA

Informações: (51) 2125-0505 www.radimagem.com.br

XII Congresso Sul-Brasileiro de Urologia
VI Congresso ítalo-Brasileiro de Urologia
Data: 03 a 05 de julho de 2014

CONGRESSO MÉDICO

Local: Hotel Serrano, Gramado (RS)

9º Congresso Médico de Passo Fundo

Informações: www.sburs.com.br

Data: 02 a 05 de abril de 2014
Local: Centro de Eventos UPF, Passo Fundo (RS)

RADIOLOGIA

Informações: www.congressomedicopf.com.br

XXIV Jornada Gaúcha de Radiologia
Data: 07 a 09 de agosto de 2014
Local: Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre (RS)

PSIQUIATRIA

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

I Simpósio Internacional de Espiritualidade na Prática Clínica
Data: 11 e 12 de abril de 2014

MEDICINA FÍSICA

Local: Teatro da AMRIGS, Porto Alegre (RS)

XXIII Congresso de Medicina Física e Reabilitação

Informações: (51) 3024-4846 | aprs@aprs.org.br

Data: 11 a 13 de setembro de 2014
Local: Serrano Resort, Gramado (RS)
Informações: www.plenariumcongressos.com.br (51) 3311-8969

GINECOLOGIA
XVII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia

MASTOLOGIA

Data: 01 a 03 de maio de 2014

Câncer de Mama – 9ª Edição

Local: FIERGS, Porto Alegre (RS)

Data: 18 a 20 de setembro de 2014

Informações: www.sogirgs.org.br

Local: Serrano Resort, Gramado (RS)
Informações: www.plenariumcongressos.com.br (51) 3311-8969
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Túnel do Tempo

TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal da AMRIGS
em janeiro, fevereiro e março de 1974:

OSCAR NIEMEYER FARÁ O
PROJETO DO “CENTRO AMRIGS”
Tudo está acontecendo com muita pressa. Decorreu apenas 8 meses entre o pedido do terreno ao Governo do
Estado e sua doação, aprovada pela Assembleia Legislativa. Depois o início dos contatos telefônicos internacionais
com o consagrado arquiteto Oscar Niemeyer e o embarque apressado de Graeff e Guenther a Paris para os
entendimentos finais.Neste ritmo a que Niemeyer se acostumou em Brasília está surgindo a marcante obra do Centro
AMRIGS.

Isenção de 14 anos é
Prêmio da nova sede

A morte de Renam
Marsiaj de Oliveira

O plano de captação de recursos para construir o
Centro AMRIGS continua célere e, cada vez mais, com
maior número de adeptos. A antecipação de
mensalidades é limitada a apenas 600 associados e estes
ficarão isentos do pagamento das mesmas por quatorze
anos.

No dia 10 de fevereiro de 1974, aos 50 anos,
morreu Renan Marsiaj de Oliveira. Natural de Santa
Maria, onde nasceu a 3 de junho de 1923, era casado
com dona Magali Almeida de Oliveira, com quem teve
quatro filhos: Renan Jr, de 21 anos, estudante de
medicina, Eunice de 19 anos, Ana Betariz de 18 anos e
Eliana de 5 anos.

Outras manchetes:
“Castigo da abundância”: Mais suicídios entre povos desenvolvidos?
A perdida dentadura de Washington pode estar aqui
Os homens se suicidam mais do que as mulheres?
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