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Posse dos novos diretores e conselheiros eleitos

AMRIGS sob nova gestão
Desde o dia 18 de outubro, a AMRIGS é presidida pelo
médico Alfredo Floro Cantalice Neto. Especialista em gastroenterologia pediátrica, Dr. Cantalice foi escolhido para
assumir a gestão 2014-2017 da instituição. Concorrendo pela
chapa “Conhecimento e Proximidade”, recebeu, juntamente
com os novos diretores da associação, 966 votos dos sócios
em dia. Sobre estar à frente de uma das três maiores entidades
médicas do Estado, o presidente eleito diz que é gratificante
assumir este desafio em sua vida e fala sobre novos projetos.
“É bom lembrar que nossa instituição congrega a maior
parte dos médicos gaúchos, defende o exercício profissional e
desenvolve diversas atividades científicas. E para administrá-la, tanto no presente quanto nos projetos futuros, é estimulante poder contar com a parceria de uma diretoria coesa, que
trabalha em sintonia. E temos muita coisa a fazer”.
O presidente eleito enalteceu o grande sucesso do Exame
AMRIGS em 2014, defendeu a integração com outras entidades médicas e hospitalares do Estado e destacou um dos novos
projetos em desenvolvimento pela associação médica.
“O Geração Bebê mostrou a importância do exame pré-natal para as gestantes. O acompanhamento da gravidez, por
exemplo, com exames de ultrassonografia, garante a detecção
de má formação congênita ainda no início da gestação. Este
projeto vai dar proteção à mãe durante a gravidez e a criança
em seu primeiro ano de vida”.
O ex-presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues, assumiu a recém-criada diretoria de Patrimônio. Um dos grandes projetos da pasta é desenvolver o futuro Centro de Convenções AMRIGS. Outra novidade para o próximo triênio é
a diretoria de Comunicação, que a partir de agora centraliza
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todos os processos, internos e externos, da comunicação institucional da AMRIGS.
Segundo o novo diretor de Comunicação, Dr. Jorge Telles, “o marketing, o jornalismo, a relação com os cooperados,
entre outros processos comunicacionais, estavam quase ‘órfãos’ dentro da AMRIGS. Por isso, foi necessária a criação de
uma diretoria específica, que agregasse essas diferentes áreas
dentro da instituição. Eu diria que essa diretoria ocupa uma
lacuna dentro da nossa estrutura”.
Também foram criadas na nova gestão a Vice-Presidência da AMRIGS,ocupada pelo Dr. Jair Escobar, e a diretoria da
UniAMRIGS, dirigida pelo Dr. Antonio Weston.

Gestão AMRIGS 2014-2017
Presidente – Alfredo Floro Cantalice Neto
Vice-Presidente – Jair Rodrigues Escobar
Diretor Administrativo – Arthur da Motta Lima Netto
Diretor de Finanças – Marcelo Scarpellini Silveira
Diretor do Exercício Profissional – Jorge Utaliz Guimarães Silveira
Diretor Científico – Renato Borges Fagundes
Diretor de Assistência e Previdência – Geraldo Vargas
Barreto Viana
Diretora de Normas – Lizete Pessini Pezzi
Diretor de Comunicação – Jorge Alberto Bianchi Telles
Diretor de Integração – Bernardo Avelino Aguiar
Diretor da UniAMRIGS – Antonio Carlos Weston
Diretor de Patrimônio – Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues
Jornal AMRIGS

Jornal AMRIGS
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Semana do Médico 2014

Inaugurado em 13 de outubro de 1999, o Teatro AMRIGS é um legado da Associação Médica do Rio Grande do Sul nos âmbitos artístico, cultural e científico.
Em comemoração aos 15 anos do Teatro, a AMRIGS recebeu a banda Youngles,
para um show tributo aos Beatles, abrindo, no dia 13 de outubro, a 27ª Semana do
Médico.
A Youngles, que também completa 15 anos de existência em 2014, é formada por Rudy Petry (guitarra, violão
e vocais), Chico Bianchi (baixo e
vocais), Diego Constante (guitarra
solo e vocais) e Marcelo Kvra (bateria). Os arranjos musicais foram
feitos pelo tecladista Jackson Spindler. Mais de 500 pessoas lotaram o
Teatro AMRIGS para o espetáculo,
que além de abordar músicas da
banda The Beatles, apresentou também canções da carreira solo de John Lennon, integrante da banda britânica, morto em 1980.
No evento, foram sorteadas duas viagens para a plateia, uma para Punta Del Este e outra para Costão do Santinho,
Florianópolis. Ao final, a banda recebeu o público no saguão da Associação para fotos e venda de camisetas e DVDs.

AMRIGS e ABRH-RS
promovem 2º Congresso
Estadual sobre Saúde
e Trabalho
A Associação Médica do Rio Grande do Sul e a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS)
promoveram entre os dias 16 e 18 de outubro, durante a
Semana do Médico, o 2º Congresso Estadual sobre Saúde e Trabalho, com o tema “Felicidade gera produtividade e lucratividade”. Indivíduo, carreira e organização
foram os três eixos apresentados no evento.
Entre os palestrantes estavam a pesquisadora em
saúde coletiva nas temáticas felicidade e saúde do tra6

balhador, Denise Aerts; a médica e administradora hospitalar, Maria Lúcia Lebrão; o especialista em Gestão
Estratégica de Pessoas, Eduardo Carmello; o consultor
organizacional em gestão de pessoas, Marcelo Karam; o
médico psiquiatra, psicanalista e ex-presidente do Conselho de Representantes da AMRIGS, Dr. Jair Escobar, e
o escritor, jornalista e professor universitário, Fabrício
Carpinejar.

Jornal AMRIGS
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Show da banda Youngles marca
os 15 anos do Teatro AMRIGS

Fotos: Ana Carolina Lopes/ASCOM AMRIGS

Publicações médicas e
trabalhos jornalísticos
recebem prêmios
O primeiro dia da Semana do Médico 2014 foi de
premiações para jornalistas, estudantes e profissionais
da área de saúde. Na noite de 13 de outubro foram realizadas as cerimônias oficiais do IV Prêmio AMRIGS
de Jornalismo e do VII Prêmio de Publicações Médicas
Gaúcha. O primeiro gratifica os melhores trabalhos jornalísticos na área da saúde, valorizando o conhecimento

médico e beneficiando a população. O segundo contempla as publicações de pesquisas mais qualificadas da
Revista da AMRIGS, que é o canal oficial de divulgação
científica da Associação Médica.

Confira abaixo os vencedores e a classificação das premiações:
IV Prêmio AMRIGS de Jornalismo:
O Prêmio AMRIGS de Jornalismo tem como objetivo reconhecer e estimular jornalistas e veículos de
comunicação a produzir trabalhos jornalísticos que
contemplem a qualificação dos profissionais da saúde,
avanços científicos na área, além da adoção de hábitos
que possam contribuir para a qualidade de vida da comunidade gaúcha.
Categoria Impresso:
1º lugar – Quanto vale largar o cigarro – Kamila Almeida (Zero Hora)
2º lugar – Quando a natureza é impedida de agir – Jaqueline Orgler Sordi (Zero Hora)
3º lugar – Dia da Saúde: Pacientes sofrem com a falta de
serviços e atendimento – Mauren de Souza Xavier dos
Santos (Correio do Povo)
Categoria Televisão:
1º lugar – Fibromialgia – Isabel Villas Boas Ferrari (RBS
TV)
2º lugar – Enfisema tem tratamento para viver melhor Isabel Villas Boas Ferrari (RBS TV)
3º lugar – Cresce o número de nascimentos de prematuros no Brasil – Lisiani Mottini (TVE)
Profissional Destaque:
Humberto Trezzi (Zero
Hora)
Jornal AMRIGS

VII Prêmio de Publicações Médicas Gaúchas:
A Revista da AMRIGS é um tradicional e respeitado periódico para
publicações de trabalhos
científicos da área médica.
O prêmio, que começou a
ser entregue em 2008, tem
como missão valorizar as pesquisas que contribuem
para o conhecimento médico. Concorrem os artigos
científicos publicados durante o segundo semestre do
ano anterior e os do primeiro semestre do ano corrente,
que são avaliados e classificados pelo conselho editorial
da Revista. A publicação, de periodicidade trimestral e
distribuição gratuita a todos os associados e às faculdades de medicina do Brasil, existe há cinco décadas e está
indexada no Index Medicus Latino-Americano.
Artigos premiados:
Modificação da pressão arterial e do peso corporal em
mulheres hipertensas em uso de terapia hormonal: estudo longitudinal de 10 anos – Maria Luisa Carbonari,
Rafaela Pietroski e Karen Opperman Lisboa
Avaliação da concordância entre diferentes termômetros na aferição da temperatura corporal de crianças
– Ariel Azambuja Gomes de Freitas, Carolina Menna
Barreto Silveira, Marcia Guimarães Franceschi, Paulo
Roberto Antonacci Carvalho
Sintomas para transtornos alimentares em escolares
da rede pública de São Pedro da Serra (RS) – Janara
Pedrotti de França, Josiane Deuner, Ricardo Halpern,
Rodrigo Rech
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Conselho de Representantes

Conselho de Representantes AMRIGS
tem nova Presidente
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Foto: Ana Carolina Lopes/ASCOM AMRIGS

Durante a 27ª Semana do Médico AMRIGS no mês de outubro,
foi realizada a tradicional reunião
do Conselho de Representantes da
Associação Médica do Rio Grande
do Sul (CR AMRIGS).
Escolhida através do voto secreto, a Dra. Rosemarie Lopes Gomes
foi eleita e empossada como a nova
Presidente do CR AMRIGS, encerrando assim a gestão de abril/2013
a outubro/2014 da Dra. Marília
Thomé da Cruz. O cargo de Primeira Secretária do Conselho agora é
ocupado pela Dra. Miréia Simões
Pires Wayhs, e o Dr. Marcelo Lopes
Igansi assumiu como Segundo Secretário.
Os novos Conselheiros também tomaram posse na
reunião. Estavam em disputa 15 vagas do conselho. Os
eleitos foram Itamar do Canto, com 293 votos, Mirian
Ferrari, 243, Sonia Kunzler, 231, Armindo Pydd, 205,
Renato de Boer, 169, Helio Balaguez, 168, Norma Benvenuti, 163, Rosemarie Gomes, 151, Enio de Araújo, 134,
Rosa Mary Lech, 127, Roberto Costa, 106, João Antonio

Stucky, 80, Fernando Oliveira, 76, José Paulo Correa, 66,
e Marcelo Igansi, com 54 votos. A votação teve 863 votos
em branco e 51 nulos.
Em mais de 30 anos como Conselheira da AMRIGS,
Dra. Rosemarie já ocupou os cargos de Primeira Secretária e Segunda Secretária mais de uma vez. Ela ocupa
pela primeira vez a posição de Presidente do CR.

Jornal AMRIGS

Honorários Médicos

Foto: Mirella Poyastro/ASCOM SIMERS

Comissão de honorários
segue com projeto de
implantação da CBHPM
A Comissão Estadual de Honorários Médicos
(CEHM-RS) continua trabalhando para implementar a
migração da codificação e nomenclatura da Tabela de
Honorários Profissionais (THP) para a Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM) até dezembro de 2014. Também está sendo
negociado o reajuste dos honorários e procedimentos para implantação, até o 1º trimestre de 2015, pelo
IPE-Saúde. Reuniões com as operadoras, Cassi, Saúde
Caixa, Geap, Assefaz, Cabergs, Blue Life, Bradesco Saúde, Golden Cross já foram realizadas, visando às melhorias.

Em assembleia realizada na AMRIGS no dia 26 de
novembro, os médicos credenciados ao IPE-Saúde não
aceitaram, por unanimidade, a proposta de acordo do
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
(IPERGS). Foi enviado um ofício à presidência e diretoria do IPERGS com a decisão dos médicos. A CEHM-RS
aguarda um parecer do instituto para dar continuidade
às negociações.

Manual de publicidade médica será publicado em janeiro
Foto: CFM/Divulgação

Já se encontra disponível no Portal Médico o manual de publicidade médica, editado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A publicação reúne a Resolução CFM 1.974/11 e seus anexos, além de um capítulo
com perguntas e respostas a respeito do tema. Os anexos
apresentam detalhes e exemplos de aplicação das novas
regras de publicidade em medicina, aprovadas pelo Con-

selho em agosto. Um índice remissivo auxiliará o leitor a
localizar assuntos específicos na publicação.
“Queremos que o documento seja amplamente conhecido. Nosso objetivo é proteger pacientes e médicos,
minimizando problemas de relacionamento provocados
por equívocos de comunicação, e resguardar o decoro da
atividade médica”, afirma o relator da norma e coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do
CFM, Emmanuel Fortes, 3º vice-presidente da entidade.
Regras – Entre as inovações trazidas pela nova resolução está a obrigatoriedade de que médicos que detêm especialidades informem seus respectivos números
de RQE (registro de qualificação de especialista) sempre
que expedirem documentos ou se anunciarem na condição de especialistas. Também foram indicados parâmetros éticos para a colaboração de médicos com veículos
da imprensa e para a abordagem de assuntos médicos na
internet.
Fonte: ASCOM CFM

Jornal AMRIGS
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Especial

Geração Bebê orienta gestantes no Parque Farroupilha
Foto: ASCOM AMRIGS/DIVULGAÇÃO

Idealizado como uma nova bandeira na defesa da
saúde materna e infantil, o projeto Geração Bebê, da
AMRIGS, iniciou oficialmente suas atividades no dia
23 de novembro, com uma blitz no Parque Farroupilha
(Redenção). O objetivo foi alertar as futuras mães sobre
a importância do pré-natal, que pode detectar e prevenir
doenças ainda no útero. Em uma estrutura montada ao
lado do Movimento ao Expedicionário, foram distribuídos materiais informativos para as gestantes.
Na atividade foram esclarecidas dúvidas sobre as
diversas mudanças que ocorrem no corpo e na vida das
mulheres que estão esperando um filho. Além das infor-

mações sobre pré-natal, as gestantes tomaram conhecimento sobre atividades físicas adequadas para o período
da gravidez e receberam diferentes dicas para uma gestação tranquila.

Foto: Ana Carolina Lopes/ASCOM AMRIGS

Ultrassonografia é tema de debate na AMRIGS
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Entre os dias 21 e 22 de novembro a AMRIGS recebeu no
Centro de Eventos, o primeiro Simpósio Geração Bebê e a X Jornada Gaúcha de Ultrassonografia (X JARGUS). As atividades
reuniram médicos para debater temas como diagnóstico pré-natal, o uso da ultrassonografia na identificação de infecções e
doenças, a cirurgia fetal, além de outros temas.
Entre os palestrantes, estiveram presentes experientes profissionais como o diretor de comunicação da AMRIGS e especialista em medicina fetal, Dr. Jorge Telles, a diretora do departamento
de medicina fetal das duas maiores maternidades do Uruguai,
Dra. Ana Bianchi, e o coordenador da Escola de Ultrassonografia
e Reciclagem Médica de Ribeirão Preto, Dr. Adilson Ferreira.

Jornal AMRIGS

Projeto Amparo relembra turma de medicina da
UFRGS, 60 anos depois
Foto: Ana Carolina Lopes/ASCOM AMRIGS

O Projeto Amparo encerrou suas atividades de 2014
relembrando os 60 anos da turma de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em
reunião no mês de dezembro, na sede da AMRIGS. A
palestra “A turma de 1954 – UFRGS 60 anos de Medicina” foi presidida pelo coordenador do Amparo, o Dr.
José Varo Duarte.
Através de imagens e de um programa especial
transmitido pela TV Com, o ex-aluno do Colégio Anchieta apresentou episódios como o batismo dos bixos
na Praça da Alfândega em Porto Alegre, o time de futebol dos alunos, além de contar casos como o de dois
colegas que empataram na 60ª vaga para o curso e um
novo vestibular teve de ser realizado.
Uma viagem de estudos para os Estados Unidos e o
Canadá foi o ponto alto do encontro. “Intitulei essa viagem como uma que jamais poderá ser repetida”, destaca Dr. Varo, responsável pelo grupo de 25 pessoas. “Em

todas as cidades que íamos, o professor, indicado pela
reitoria nos fazia visitar as universidades e participar de
atividades científicas”.
Sob a presença da esposa, dona Ilza Duarte, relembrando a memória de ex-colegas e muito emocionado,
Dr. Varo encerrou: “Esta é minha homenagem a Associação Médica, pois nós somos seus pioneiros na área”.

AMRIGS recebe IV Jornada
Gaúcha de História da Medicina
A Associação Médica do Rio Grande do Sul recebeu no
mês de outubro, a IV Jornada Gaúcha de História da Medicina, promovida pela Associação Gaúcha de História da Medicina (AGHM), e organizada pelos membros da AGHM, da
AMRIGS e do Museu de História da Medicina.
Tendo como público alvo médicos, historiadores e acadêmicos, o evento apresentou palestras sobre os temas: humanismo na saúde, essência do trabalho em enfermagem e
tópicos da história da medicina, além de conceder o Prêmio
Professor Rubens Maciel da História da Medicina. Entre os
vencedores deste prêmio estão:
1º Lugar – Área Medicina
Luiz Paulo Barros de Moraes e GéssicaHaubert. Orientador: Luiz Gustavo Guilhermano. Tema livre: “A história da
Enfermaria 29 da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre”
Jornal AMRIGS

2º Lugar – Área Medicina
Camila Correia Machado. Orientador: Dra. Leonor Carolina B. Schwartsmann. Tema livre: “O início do atendimento
específico de crianças na Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre”.
1º Lugar – Área História
Tarcila Nienow Stein. Orientador: Dra. Eliane Cristina
Deckmann Fleck. Tema livre: “Para remediar o amor: as doenças do ânimo da obra ‘Medicina Teológica’ de Francisco de
Mello Franco”.
2º Lugar – Área História
MireleAlberton. Orientador: Dra. Ana Silvia Volpi Scott.
Tema livre: “Manda que ao pó voltem os mortais: um estudo
sobre a mortalidade diferencial na freguesia de Madre de Deus
de Porto Alegre (1772-1810)”.

11

Transplantes

Processo doação transplante
MÓDULO III
A necessidade do ensino sobre doação e transplante de órgãos
Clotilde Druck Garcia
Professora Doutora de Nefrologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
Coordenadora da Disciplina Doação de Órgãos e Transplante da 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.
Membro da Academia Sul-Riograndense de Medicina
1. Introdução
O transplante pode ser definido como a retirada de órgãos, tecidos
ou células de uma pessoa (doador) e implante em outra (receptor), com
o objetivo de salvar a vida ou de melhorar sua qualidade, como no caso
do transplante de córnea. Então, o que caracteriza o transplante, e o torna
diferente de qualquer outra modalidade terapêutica é a necessidade de
outro protagonista, além da equipe médica e do paciente, que é o doador.
Conforme apresentado na figura 1, os doadores são classificados
como vivos ou falecidos. Os doadores vivos são utilizados no transplante
de medula óssea com a exigência da identidade imunológica, e são empregados comumente no transplante renal, e esporadicamente no transplante de fígado e de pulmão. Entretanto, a remoção de um órgão (rim)
ou de parte dele (fígado, pulmão) não é isenta de risco e os candidatos a
doador devem ser adequadamente avaliados e fornecer o consentimento
informado.
Os doadores falecidos podem ser classificados como em morte
encefálica e em morte circulatória. Dos doadores em morte circulatória
são utilizados no Brasil apenas os tecidos (córneas, pele, válvulas, ossos,
articulações e válvulas cardíacas). Enquanto em outros países, há alguns
anos são utilizados também órgãos (rim, fígado, pulmão, e recentemente
coração) através de técnicas especiais de preservação (in situ ou). Já os
doadores em morte encefálica são a grande fonte de órgãos e tecidos, e
estes podem ser considerados como doadores tradicionais ou doadores
limítrofes, também chamados de doadores com critérios expandidos ou
liberalizados, dependendo das condições do doador ou do órgão.
Figura 1. Classificação dos doadores
1. Doadores vivos
a. Familiares
b. Não familiares
2. Doadores falecidos
a. Em morte circulatória
b. Em morte encefálica
		 b.1 Tradicional
		 b.2 Limítrofe
Devido aos melhores resultados obtidos com os transplantes nos
últimos anos, está havendo uma liberalização nos critérios de indicação,
como em idosos ou em pacientes com patologias associadas. Como consequência, a demanda é muito maior que a oferta por órgãos em praticamente todos os países, inclusive no Brasil. E isto acarreta uma maior
demora para realizar o transplante, com consequente crescimento na lista
de espera para o transplante renal e maior mortalidade em lista para os
candidatos a transplante de fígado, coração e pulmão.
2. Política de transplante no Brasil
A política de transplantes no Brasil, iniciada em 1997, baseia-se em
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quatro pilares, todos com igual importância: legislação, financiamento,
organização e educação.
A legislação de transplante é adequada e não é um obstáculo para
o crescimento da doação e do transplante no país. Um aprimoramento
poderia ser a organização de um registro voluntário de doadores.
O financiamento, como todo o financiamento da saúde no país, poderia ser maior e melhor distribuído. Entretanto, o valor gasto, em torno
de 1,5 bilhão de reais, não está limitando o crescimento da doação e do
transplante.
Os maiores entraves na política de transplantes no Brasil são a organização e a educação. Em relação a organização, há dificuldades em
alguns locais, na detecção de potenciais doadores, de completar o diagnóstico de morte encefálica, de realizar rapidamente os testes sorológicos, e de ter disponíveis equipes de remoção de forma rápida e em locais
distantes. A importância da educação está no fato de que cerca de 50%
das famílias negam a doação quando entrevistadas.
3. O papel da educação
Na área de doação e de transplante, a educação, tanto pública quanto profissional, é essencial, pois nesta área, mais do que em qualquer outra da medicina, a participação dos profissionais de saúde e da sociedade
é um dos fatores determinantes do sucesso ou do fracasso dos programas
de transplante.
As principais medidas educacionais propostas, muitas delas já utilizadas, estão apresentadas na tabela 3. Observa-se que algumas são dirigidas para os profissionais de saúde já atuando no processo de doação
(coordenadores hospitalares, intensivistas e neurologistas) e outras para
os futuros profissionais da área de saúde, para que tenham uma formação
sólida sobre o processo de doação e transplante (disciplina para estudantes da área de saúde). Também devem ser contemplados os estudantes
secundários com palestras e debates sobre o tema. Finalmente, a população geral deve receber informações através de notícias positivas na mídia,
campanhas governamentais e da sociedade sobre doação, além da participação de organizações não governamentais..
Figura 3. Medidas educacionais propostas para o aumento da
doação.
1.
Realização de cursos de formação e de aperfeiçoamento de coordenadores hospitalares de transplante.
2.
Promoção de encontros regionais com intensivistas e neurologistas.
3.
Realização de cursos de educação médica continuada sobre doação
e transplante, utilizando o canais de TV, como por exemplo, o do
CFM.
4.
Criação de disciplina sobre doação e transplante, para estudantes
da área de saúde, principalmente na medicina e enfermagem.
5.
Promoção de encontros periódicos com a mídia para discussão so-

Jornal AMRIGS

6.
7.
8.
9.

bre todos os aspectos relacionados com a doação e o transplante.
Desenvolvimento de programas educacionais específicos para estudantes do 2º grau.
Estímulo para a formação de organizações não governamentais
para atuarem na área de educação para a doação e o transplante.
Divulgação de resultados e avanços em transplantes na imprensa.
Promoção de campanhas de doação para a população enfatizando a
importância de comunicar aos familiares a decisão sobre a doação
de seus órgãos.

Baseado no modelo espanhol , que utiliza coordenadores hospitalares de transplante para a busca de potenciais doadores nos hospitais,
desde 1997 são realizados cursos para a formação e aperfeiçoamento desses profissionais, promovidos pelo Sistema Nacional de Transplantes, por
Centrais Estaduais de Transplante e pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A continuidade desses cursos, talvez com modificações
que os aprimorem, é importante para a formação dos profissionais de
saúde que trabalham ou vão iniciar suas atividades nessa área.
Os profissionais de saúde são o elo crítico do processo doaçãotransplante. São eles que identificam os potenciais doadores e desencadeiam o processo de doação, diagnosticando a morte encefálica, comunicando a morte aos familiares e notificando os coordenadores de
transplante ou as centrais estaduais de transplante. Entretanto, há fatores
em algumas regiões, que dificultam a atuação dos profissionais nessa atividade, entre eles destacam-se os apresentados na figura 4. Portanto, são
necessários encontros periódicos regionais com intensivistas neurologistas para discussão sobre o diagnóstico de morte encefálica e a manutenção de potenciais doadores
Figura 4. Fatores que podem dificultar a atuação dos médicos
no processo de doação.
•
Falta de treinamento na identificação e na manutenção do potencial doador.
•
Desconforto com o conceito de morte encefálica.
•
Receio de complicações legais.
•
Trabalho extra envolvido na manutenção do potencial doador.
•
Falta de conhecimento sobre os critérios e aspectos legais da doação de órgãos.
•
Dificuldade em considerar seu paciente como doador de órgãos.
A mídia desempenha um papel importante na predisposição pública com relação à doação de órgãos. Há a necessidade do suporte profissional de experts em comunicação no planejamento das mensagens, com
relação ao conteúdo e à melhor maneira de transmiti-las. É necessário
informar seriamente e educar a mídia e, através dela, discutir com a população o significado da doação de órgãos, a legislação com relação aos
transplantes, o conceito de morte encefálica e os problemas gerais desta
área. Encontros periódicos entre jornalistas, especialistas em comunicação e formadores de opinião na área de transplantes devem ser realizados
como um meio de dar uma formação mais sólida para a mídia com relação aos tópicos de transplante. Nestes encontros, assuntos controversos
devem ser abordados sem hesitação e os aspectos positivos da doação e
transplante devem ser exaltados.
As campanhas governamentais na mídia são medidas importantes, porém de custo muito elevado, e possivelmente de menor eficácia
comparadas a outras campanhas fundamentais, como de vacinação e de
prevenção da AIDS. Podem ser consideradas como medidas mais importantes, e de custo reduzido, as notícias positivas sobre doação e transplante, veiculadas pela mídia em noticiários ou reportagens publicadas
em revistas ou jornais.
dicas

4. Disciplina de doação e transplante de órgãos nas Escolas Mé-

No Brasil, são raras as escolas médicas com curso específico de doação
e transplante em seu currículo. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), instituiu disciplinas eletivas que tem como
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objetivo fornecer uma introdução ao assunto “transplantação de órgãos”,
além de informações essenciais sobre todo o processo de doação em si.
Em 2006, foi criada a disciplina eletiva de Doação e Transplante de
Órgãos, sem exigência de pré-requisitos, oferecida aos acadêmicos dos
cursos de Medicina, Biomedicina, Psicologia, Enfermagem e Nutrição.
Esse curso, de 30 horas, é oferecido semestralmente, tendo se desenvolvido a partir do Curso de Formação de Coordenadores Educacionais de
Transplante da FIERGS.
Nele, discorre todos os aspectos do processo doação e transplante.
Para tanto, há colaboração dos professores da universidade, coordenadores intra-hospitalares de coordenação e transplantes, dos médicos da
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA), de
organizações sociais como a VIAVIDA e Aliança Brasileira pela Doação
de Órgãos e Tecidos (ADOTE), de alunos monitores e da participação
de pacientes transplantados. O ensino contempla todas as fases do processo doação-transplante, como identificação, avaliação e manutenção
do potencial doador; aspectos éticos e legais da doação e do transplante;
indicações, complicações e resultados dos transplantes. O programa da
disciplina de doação de órgãos e transplantes está apresentado na Figura 5. Após a conclusão desta disciplina é possível realizar uma segunda
disciplina dedicada aos transplantes, com objetivo de demonstrar aos
alunos o benefícios dos transplantes, assim como as técnicas médicas
desenvolvidas para tal. Este programa está apresentado na Figura 6. Durante o curso, os alunos são estimulados a participar voluntariamente de
campanhas em prol da doação de órgãos, realizadas em parques, escolas,
estádios de futebol e outros. Regularmente, participam de feiras de saúde
promovidas pela UFCSPA – em diversas escolas da cidade de Porto Alegre ocasião em que têm a oportunidade de ouvir a opinião e esclarecer as
dúvidas da população a respeito do assunto – fornecem material de apoio
como adesivos, broches e folhetos. Na conclusão da disciplina, os alunos
apresentam projetos que incentivam a doação. A Universidade Federal de
Pelotas e a Universidade Católica recentemente iniciaram disciplina semelhante a seus alunos. Esta disciplina deveria ser incluída no currículo
de todas as faculdades de medicina e enfermagem do país.
O papel essencial desempenhado pelos profissionais de saúde,
como “elo crítico” no processo de doação de órgãos, tem sido repetidamente enfatizado. Portanto, a educação destes profissionais é crucial para
garantir o sucesso da atividade dos transplantes.
Figura 5. Programa da disciplina de Doação de Órgãos e Transplantes.
•
Situação atual e perspectivas dos transplantes.
•
A realidade do receptor, do doador e do familiar do doador.
•
Processo doação-transplante.
•
Morte encefálica.
•
Mídia e transplante.
•
Indicações de transplante.
•
Alocação de órgãos e tecidos.
•
Central de transplantes do estado.
•
O transplante e a sociedade.
•
Técnicas de entrevista familiar.
•
Ética e transplante.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Figura 6. Programa da disciplina de Introdução aos Transplantes.
História dos transplantes.
Conceitos imunológicos dos transplantes.
Banco de olhos e transplante de corneas.
Banco de pele e transplante de pele.
Transplante de medula óssea.
Transplante de intestine.
Transplante de rim.
Transplante de rim e pancreas.
Transplante de fígado.
Transplante de pulmão.
Transplante de coração.
O seguimento do transplantado.
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Exame AMRIGS

Exame AMRIGS bate recorde com mais de 4 mil candidatos
No mês de novembro foram realizadas, no Rio Grande
do Sul e em Santa Catarina, as provas do Exame AMRIGS.
O teste, que seleciona candidatos para o exercício da residência médica, teve o dobro de inscritos comparado ao ano
passado. Mais de quatro mil estudantes prestaram a prova nas cidades de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, Santa
Cruz, Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo, Florianópolis, Joinville, Lages e Criciúma. A abstenção foi de 3,94%.
Desde 1971 avaliando o conhecimento e as habilidades
indispensáveis ao exercício da Medicina, o Exame AMRIGS é a primeira de duas etapas do processo classificatório
à residência médica. A análise de currículo e a entrevista
formam a segunda etapa. A elaboração das avaliações conta com a participação de representantes das faculdades de
Medicina do Estado. As instituições e hospitais a utilizam
como critério de seleção de jovens médicos nos Programas
de Residência Médica (PRMs).
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As provas
Na prova de Especialidades de Acesso Direto, os candidatos tiveram cinco horas para responder cem questões,
divididas nas áreas de clínica médica, cirurgia geral, pediatria, medicina de família e comunidade e ginecologia e
obstetrícia. Pela primeira vez na história do Exame foram
realizadas também as provas para especialidades com pré-requisitos. Foram 22 provas com 50 questões cada. Os candidatos tiveram igualmente cinco horas para respondê-las.
Este ano, devido à parceria com a Associação Catarinense
de Medicina (ACM), o Exame contemplou 64 instituições
com vagas de especialidades de acesso direto e especialidades com pré-requisitos, sendo 34 no Rio Grande do Sul e 30
em Santa Catarina. Os gabaritos, as provas e o resultado já
estão disponíveis para consulta no site da AMRIGS www.
amrigs.org.br
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Artigo

Um colega virtual
José J. Camargo (*)
A marca registrada deste século é a desconcertante riqueza de informações, que a internet e as redes
sociais despejam indiscriminadamente sobre cabeças
nem sempre preparadas para recebê-las.
Como ninguém se arriscaria a propor qualquer
tipo de cerceamento cultural a uma população deslumbrada pela orgia midiática, resta-nos conviver
com alguns constrangimentos e esperar que o tempo
amenize esta necessidade irrefreável de alardear que
se sabe muito, mesmo que o conhecimento tenha a
profundidade de uma poça d’água.
Em uma sociedade marcada pela superficialidade
das relações, dar a entender que se sabe passou a ser
tão importante quanto de fato saber.
Os consultórios médicos estão repletos de autodidatas que anunciam que consultaram o Dr. Google
com a mesma soberba que antigamente alguém referia que tinha feito residência médica no Mass General
Hospital em Boston.
E como a meia ciência é mais difícil de manejar
do que a ignorância completa, ninguém sabe bem o
que fazer com eles.
Alguns, convencidos que os dados clínicos, obtidos na sua pesquisa desbaratada não significam nada
de grave, trazem um olhar desafiador de quem espera
apenas que o médico não ouse contrariar suas expectativas.
Outros, apavorados com a possibilidade de câncer captada numa interpretação leiga de informações
técnicas, cujo significado não tem a menor possibilidade de serem elaboradas por cérebros amadores, carregam um misto de desespero e arrependimento pela
intromissão numa ciência que, além de desconhecida,
ainda pode trazer tanta notícia ruim!
Se por um lado a voracidade de informações é
louvável, por outro ela deságua numa incerteza que
pune o que não passava de mera curiosidade.

O sistema de saúde,
que despersonaliza a relação médico-paciente,
na medida em que o enfermo é tratado como
um reles consumidor e, o
médico está escondido atrás dos biombos institucionais, só tem feito aumentar esta insegurança.
O que o leigo travestido de investigador de suas
próprias moléstias não tem ideia, é do como a atividade médica se apoia em dados subjetivos e em elementos clínicos menos confiáveis do que gostaríamos.
E se tivesse a mínima noção da complexidade
envolvida num determinado juízo diagnóstico, provavelmente morreria de vergonha de se expor a uma
situação para a qual não tem a menor habilidade ou
treinamento.
Os mais perspicazes poderiam ao menos intuir
que como o erro é inerente a qualquer atividade humana, também os médicos estão expostos a juízos
equivocados, porque trabalham com uma ciência
inexata, para o desempenho da qual estão sujeitos a
variáveis inconstantes como perspicácia, experiência,
sagacidade e até cansaço.
Não existe médico tão bom que não erre nunca,
e por mais sofisticada que seja a tecnologia disponível
sempre prevalecerá a necessidade de que neurônios
treinados elaborem as informações e dêem um destino racional aos resultados obtidos.
O bom médico tenta não errar e quando percebe que isso ocorreu, faz o possível para evitar que seu
erro seja irreparável, mas nunca conta nas suas escolhas com o apoio do Dr. Google, esse novo colega
virtual, que por mais famoso e bem intencionado que
seja, não contém na sua bagagem artificial, os indispensáveis atributos de inteligência, sensibilidade, experiência e bom senso!
Sem contar a incapacidade absoluta de dialogar.

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

PERÍCIA MÉDICA

MEDICINA INTENSIVA

V Congresso Brasileiro de Perícia Médica Previdenciária

III Congresso de Medicina Intensiva Neurológica

Data: 5 a 7 de março de 2015

Data: 8 e 9 de maio de 2015

Local: Dall’Onder Grande Hotel – Bento Gonçalves (RS)

Local: Pullman SP Vila Olímpia Hotel – São Paulo (SP)

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

Informações: (11) 5089-2642 | www.amib.org.br

ACUPUNTURA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Acupuntura – Curso do CESAC

VII Congresso Catarinense de Obstetrícia e Ginecologia

Data: 21 de março a 12 de dezembro de 2015

II Congresso Catarinense de Perinatologia

Local: AMRIGS – Porto Alegre (RS)

Data: 25 a 27 de junho de 2015

Informações: (51) 3315 – 0149 | cmars@amrigs.org.br

Local: Expoville – Joinville (SC)
Informações: oceanoeventos@oceanoeventos.com.br

CARDIOLOGIA
32º Congresso de Cardiologia da SOCERJ

PSICANÁLISE

Data: 15 a 18 de abril de 2015

XII Jornada Celpcyro sobre Saúde Mental

Local: Centro de Convenções SulAmérica – Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26 e 27 de junho de 2015

Informações: sociedades.cardiol.br/socerj/

Local: Hotel Laghetto Viverone Moinhos – Porto Alegre (RS)
Informações: (51) 3388-4944 | atendimento@gweventos.com.br

ANESTESIOLOGIA
50ª JOSULBRA – Jornada Sul Brasileira de Anestesiologia

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Data: 18 a 21 abril de 2015

VII Simpósio Internacional de Ginecologia, Obstetrícia e Masto-

Local: Gramado (RS)

logia

Informações: www.josulbra2015.com.br

Data: 2 a 4 de julho de 2015
Local: Centro de Eventos do Hotel Serrano Gramado (RS)

PEDIATRIA
VIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PSIQUIATRIA

Data: 30 de abril a 02 de maio de 2015

XII Jornada de Psiquiatria da APRS – Caminhos da Vulnerabilidade

Local: PUCRS – Porto Alegre (RS)

Data: 3 a 5 de setembro de 2015

Informações: (51) 3328-6337 | www.gauchopediatria.com.br

Local: AMRIGS – Porto Alegre (RS)
Informações: (51) 3024-4846 | www.aprs.org.br

ORTOPEDIA
XIX Congresso Sul Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR

Data: 30 de abril a 02 de maio de 2015

41º Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular

Local: Costão do Santinho Resort & SPA – Florianópolis (SC)

Data: 06 a 10 de outubro de 2015

Site: www.sulbra2015.com.br

Local: Píer Mauá, Av. Rodrigues Alves, 10 – Rio de Janeiro (RJ)
Informações: (21) 2215-1919 www.riovascular2015.com.br
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Memória

TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal AMRIGS ano
23, edição nº 1, em outubro de 1974:

Pirâmide de Sucesso
Assinatura do terreno doado pelo Governo do Estado, lançamento oficial da campanha pró-construção
do futuro Centro Amrigs e comemoração do Dia do
Médico – eis a trilogia representada por Pedro Kassab
e Harri Graeff, presidentes da AMB e AMRIGS, e Jair
Soares, secretário da Saúde, corporificando a pirâmide de sucesso a que leva a união governo-entidades
privadas.

Um Dia do Médico
para não esquecer

Outubro parece ser mesmo um mês memorável
para a classe médica gaúcha. Neste ano, por exemplo,
comemorou-se o Dia do Médico, o aniversário da
Amrigs e lançou-se a campanha para a construção do
Centro Amrigs. De acréscimo a assinatura da escritura de doação do terreno. Autoridades, ex-presidentes,
associados do Interior da Capital prestigiaram a solenidade.
18

5º Exame teve
recorde de inscritos
e 248 aprovados
Realizado no dia
14 de setembro simultaneamente em 5 cidades do estado – Porto
Alegre, Caxias do Sul,
Rio Grande, Santa Maria e Pelotas – somente no dia 4 desde mês
o Conselho de Examinadores liberou à
publicidade a relação
dos aprovados no 5º
Exame da Amrigs,
que teve um número
recorde de inscritos neste ano.
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