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SERVIÇOS

Satisfação com benefícios
ntre os serviços disponíveis aos
sócios, o de previdência priva-
da da Brasilprev interessou o

médico psiquiatra José Luiz de
Medeiros pelas taxas de contribuição
líquida e administrativa reduzidas.
“Quando busquei informações as me-
ninas me atenderam rápido. Nem pre-
cisei ir ao banco, da Amrigs mesmo elas
agilizaram e já saí de lá com uma pro-
posta”, conta Medeiros.

Radicado em Bento Gonçalves,
Medeiros lembra que a primeira vez

Amrigs Farmácia - Medex: Medicamentos
com 3% de desconto. Fone: 4002-4122 PoA
e Grande PoA. Demais Localidades: 0800-
541-4222

Amrigs Protege - Gratuita para o Exercício
Profissional. Fone: 3330-9077

AmrigsPrev - Plano de Previdência através
do Banco do Brasil. Fone: 3343-8859

Assessoria Contábil - Jaqueline Rychescki
Fone: 3476-7841(manhã) 3333-0566 (tarde)

Assessoria Imobiliária - Leindecker Solu-
ções Imobiliárias. Fone: 3022-3300

Assessoria Previdenciária - Daisson Porta
Nova. Fone: 3224-5791

Assessoria  Tributária - Campos Advoca-
cia. Fone: 3019—9913

Assessoria de Pessoal - Disponibiliza o ser-
viço necessário para a administração de pes-
soal para secretárias e recepcionistas. Fone:
3341-3530

Documentos: Como, onde e o que precisa
para a obtenção de documentos. Fone: 3014-
2020

FAMRIGS - Fundo de Assistência ao Médico:
É um pecúlio aos familiares em caso de faleci-
mento. Fone: 3014-2020

ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA
Novodonto: Fone: 3214-5600.
Uniodonto: 3225-7671

Banco de Curriculum Vitae (Secretárias)
Fone: 3014-2020

Central de Seguros - Seguro de Veículos,
Residencial, Clínica e Consultório Médico.
Fone: 3224-5583

Mapfre Vera Cruz - Responsabilidade Civil e
Seguro de Vida. Fone: 3222-6800

BBCOPERFAT - Linha de Investimento feito
pelo Banco do Brasil para aquisição de equi-
pamentos ou melhorias em clínicas e/ou con-
sultórios. Fone: 3331-4666

AGÊNCIA DE VIAGENS
Official Turismo. Fone: 3012-7006
Alliance Hotéis e Turismo. Fone: 2111-
7855
Central de Intercâmbio - C I. Fone: 3346-
4654

Consórcio de Imóveis - Racon. Fone: 3328-
4122

HOTÉIS
Coral Tower - 45% de desconto. Fone:3334-
8922
Everest - 50% de desconto. Fone: 3215-9500
Holiday Inn - 30% de desconto. Fone: 0800
- 7076444
Rede Master - Fone:3027-5702
Hotel L’Hermitage (Gramado) - 10% de des-
conto. Fone:(54) 3286-1270
Hotel Iraí (Iraí) - 20% de desconto. Fone:(55)
3745-1111
Rondinha Hotel  - 10% de desconto.
Fone:(51) 3606-1166
Rishon - 25% de desconto. Fone:3228-1387
Pousada Laguna (Laguna) - 15% de des-
conto. Fone:(48) 3644-5809
Pousada da Praia (Jd Beira Mar) - 25% de
desconto. Fone:(51) 3625-1199

Funerárias Reunidas - 20% de desconto.
Fone: 3223-2699/3223-9976

Dreher & Dure Arquitetura - Consultoria em
consultórios e Clínicas para a emissão do

Prontuário Eletrônico

DIAGNÓSTICO JURÍDICO

Nos dias atuais, em que os meios ele-
trônicos vêm sendo rapidamente incorpo-
rados ao cotidiano das mais distintas pro-
fissões, inclusive no dos profissionais mé-
dicos, cabem algumas observações relati-
vas ao uso de prontuário eletrônico como
meio de prova em processos judiciais. Ine-
gavelmente, este tipo de prontuário repre-
senta um avanço em todos os sentidos, pos-
to que a relação custo/benefício se apresen-
ta inquestionavelmente vantajosa em rela-
ção aos modelos tradicionais de prontuá-
rio até então utilizados.

Sabidamente, algumas empresas idô-
neas vêm desenvolvendo sistemas inte-
grados de gestão hospitalar de alta perfor-

mance e quanto a isso não há qualquer óbi-
ce. O que se pretende destacar é que a utili-
zação de prontuário eletrônico como meio de
prova em processos de reparação de danos
contra médicos, por exemplo, ainda precisa
ser mais bem avaliada, em nome da eficiên-
cia da defesa. Consoante previsão do artigo
332, do Código Processual Civil, “todos os
meios legais, bem como os moralmente legí-
timos, ainda que não especificados neste
Código, são hábeis para provar a verdade dos
fatos, em que se funda a ação ou a defesa”,
nesse prisma, não resta dúvida de que o pron-
tuário eletrônico deve ser considerado meio
idôneo de prova em processos indenizatórios
contra médicos.

Não obstante, impende observar que as
decisões judiciais se aperfeiçoam num ritmo
menor do que o dos fatos da vida em socieda-
de e, assim sendo, não é recomendável aban-
donar os prontuários tradicionais antes que
se tenha a posição dos tribunais em relação à
utilização dessa essa importante ferramen-
ta de trabalho do profissional médico, como
meio de prova. O tema em questão, dada sua
relevância, será retomado por esta Assesso-
ria Jurídica, tão logo sejam obtidos, junto ao
Poder Judiciário, novos esclarecimentos e in-
formações úteis à classe médica.

ANDRADE MADEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADMT: “serviço de médico para médico”

que veio a Porto Alegre
estava sem reserva em
hotel, mas a Central de
Atendimento ao Sócio
(CSA) da Amrigs arrumou
tudo para sua estada na
Capital. “A partir dessa
vez utilizo sempre o con-
vênio com os hotéis de
Porto Alegre, pois como
tenho que viajar toda a
semana, ganho descon-
to na tarifa”, afirma.

“O AMDT é ágil, funciona rápido e
realmente atende o segurado quando
necessita”, define o psiquiatra Sérgio
dos Santos Pacheco. E acrescenta: “é
um serviço que sabe respeitar e valori-
zar o profissional, valorizando-o no mo-
mento problemático pelo qual passa.
Acho que o mais importante é esse res-
peito que existe. É um serviço de médi-
co para médico”.

Foi durante uma visita de fidelização
da Central de Serviços ao Associado, fei-
ta pela assessora comercial Dinah Diniz,
que o médico revelou sua opinião sobre
os serviços oferecidos pela entidade.

Pacheco enfrentou um pro-
blema traumatológico e usou
o Plano de Auxílio Doença
Mensal Temporário (ADMT),
que é um seguro para aten-
der o sócio em um eventual
imprevisto de saúde, garan-
tindo uma renda mensal pelo
período em que se mantiver
afastado do trabalho.

O ADMT tem seis faixas,
com contribuições de R$8,75
até R$68,75 e benefícios que variam de
R$ 336,00 a R$ 2.640,00. Para cadastro
no ADMT, o sócio deve ter menos de 60

anos. Leia o regulamento no site
www.amrigs.org.br. Informações Tel. (51)
3014-2020.

• As contribuições feitas no plano (PGBL)
são dedutíveis de IR até o limite de 12%
da renda bruta anual.

• Excelente rentabilidade, com opção entre
dois tipos de fundo Renda Fixa (FIX) e
Multimercado (Composto)

• Ao contrário dos fundos de investimen-
to tradicionais que sofrem tributação se-
mestral, o seu plano de previdência tem

Alguns motivos para você fazer o seu plano de Previdência Complementar
tributação apenas no momento dos resga-
tes ou na renda.

• Planejamento Tributário - Utilizando a tabe-
la de IR Regressiva, podemos chegar a
10% de alíquota. 

• Planejamento Sucessório
Quais as vantagens do plano Empresa-
rial AMRIGS.

• Redução na taxa de carregamento (contri-

buição líquida maior)
• Redução na taxa de administração (mai-

or rentabilidade líquida)
• Administração e consultoria especializada.
• Quem possui planos individuais da

Brasilprev ou de qualquer outra entida-
de, pode transferir seu recursos e partici-
par deste grupo usufruindo das vanta-
gens citadas acima.

Informações: Brasilprev
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o primeiro semestre deste ano, a Assessoria Jurí-
dica da Associação Médica do Rio Grande do
Sul esteve presente em audiências de pro-

cessos judiciais realizadas em Caxias, Parobé,
Gramado, Porto Alegre, São Jerônimo, Novo Ham-
burgo, Santo Ângelo, além de duas viagens a
Brasília, junto ao Conselho Federal de Medicina,
para realização de sustentação oral em Processos Ético-Pro-
fissionais. Foram mais de seis mil quilômetros percorridos so-
mente para a realização de audiências e reuniões com médicos as-
sociados.

Em relação aos resultados dos processos judiciais, somente neste primeiro
semestre de 2007 a Assessoria Jurídica da Amrigs obteve sentença de improcedên-
cia, absolvendo seus médicos associados em 13 processos originários das seguin-
tes comarcas: em Ijuí, Taquara e Santo Ângelo foram dois processos em cada uma;
e um processo em cada uma das seguintes cidades: Guaporé, Lajeado, Itaqui,
Panambi, Tenente Portela, Santa Rosa e Soledade.

N

Ação jurídica absolve médicos
em 90% dos processos

SERVIÇOS
alvará de saúde, conforme a área. Fone: 3227-
1027

GNC Cinemas - Ingressos a R$ 7,00
cada.Válido para qualquer dia da semana e
qualquer sessão.Fone: 3014-2020

CCAA - Curso de Idiomas. Fone: 3014-2020

Up Hill Academia - 10% de desconto. Fone:
3014-2020

Vida Ativa Artigos Esportivos - 5% de des-
conto. Fone: 3014-2020

Psicóloga Neiva Pires Rosa Alves - 25%
de desconto sobre o valor real de consulta.
Fone: 3330-9210/9954-5253

INFORMÁTICA 
Q.I. Informática -10% de desconto sobre a
matrícula. Fone: 3221-2122
Forms Informática - Fone: 3022-8097
1001 Recargas de Cartucho - Fone: 3219-
1001
O Integrador.com - Fone: 3224-6254

Colégio La Salle Santo Antônio - Fone:
3223-1078

Colégio La Salle Dores - Fone: 3212-6222

VEÍCULOS 
Protesat Veículos - 20% de desconto em
alarmes, GPS e bloqueios. Fone: 3382-3200
Sbardecar - 10% de desconto sobre honorá-
rios na concessionária. Fone: 3342-7777
JL Chagas Centro Automotivo - 10% de
desconto nas peças e redução da hora técni-
ca. Fone: 3012-1717
Via Express Locação de Veículos - 5% de
desconto. Fone: 3228-8279

Quiron Farmácia de Manipulação - Fone:
3230-3200

Informar Pesquisa Bibliográfica - 10% de
desconto. Fone: 3232-5161

Yôga e Uni-Yôga - Fone: 3061-3115/3330-
4736

Casa de Festa Espaço Encantado - Fone:
3029-9069

NOITE
Dado Bier - Redução de Ingressos e Isen-
ção. Fone: 3014-2020
Barbazul - Redução de Ingressos e Isenção.
Fone: 3014-2020

Alta Costura Clarice Innig – Fone 3332-
1036/3333-5426

AJL Ar Condicionado - 5% de desconto.
Fone:3328-2500

Ballet Vera Bublitz - Fone: 3333-3257

Balanças Converte - 10% de desconto. Fone:
3022-6272

Cordeiro Pedras Altas - 10% de desconto.
Fone: 3013-5007

Estética Só Para Homens - Fone: 3346-1222

Serviços de Gráfica - Print House. Fone:
3225-5194

Clube do Sócio São Leopoldo:
Psicóloga Marilda Peres - Fone: 3575-0480
Mecânica Nelson - Fone: 3592-1897

Clube do Sócio Passo Fundo:
Cacau Show - Fone:(54)3311-0855

Clube do Sócio Lageado:
Cantina Via Leone - Fone:(51)3748-6332

Clube do Sócio Caxias do Sul:
Café Nobre - (54)3223-1561/3223-2764

Balanço da Assessoria Jurídica
aponta absolvição de médicos
em 13 de 15 processos

O Departamento Uni-
versitário da Amrigs (DU)
está organizando um
curso sobre “Diabetes”
nos dias 24 e 25 de
agosto, em Passo Fun-
do, em parceria com a
Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Meta-
bologia – Regional RS
(SBEM/RS). Esta é a se-
gunda vez que o Depar-
tamento vai ao interior
do estado.

A primeira foi Santa
Maria, nos dias 1º e 2 de
junho, com o tema “In-
trodução ao Raciocínio
Clinico”, levando mais
de 100 alunos ao Hospital Universitá-
rio de Santa Maria (HUSM). A Diretora
do Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina

Vem aí o Departamento de Residência Médica

DU inova com cursos em Passo Fundo e Santa Maria

(UFSC), Dra. Ana Maria Stamm, foi a
convidada especial que falou sobre
“Raciocínio Clínico: Como os Médicos
Pensam”.

FOTO: CAROLINE VAN DER SAND/ DU SM
Para o Diretor do DU

Juliano Lima, esta inova-
ção de levar os cursos do
DU aos acadêmicos de ci-
dades do interior do esta-
do é muito positiva. “É
uma maneira de levar a
Amrigs aos jovens de ou-
tras cidades. Em Santa
Maria tivemos a oportuni-
dade de apresentar o
associativismo e a Amrigs
aos alunos”, conta.

Além disso, a agenda
do DU mantém cursos em
Porto Alegre. Em agosto,
ainda sem data definida,
haverá um curso de “Gi-
necologia & Obstetrícia”,

em parceria com a Associação de Obs-
tetrícia e Ginecologia do RS (SOGIRGS).
Em setembro, “Interpretações de Ima-
gens Radiológicas”, será nos dias 3 e 4.

Grupo em Santa Maria comemora o sucesso do 1º curso do DU na cidade

Assim como os acadêmicos de Me-
dicina tem o Departamento Universi-
tário, os residentes terão o seu espa-
ço próprio na Amrigs também. Está

sendo articulado o Departamento de
Residência Médica (DRM), com coorde-
nação do diretor de Exercício Profissio-
nal Antonio Carlos Weston, coordena-

dor da área de Educação Básica da
UniAmrigs e preceptor de Cirurgia Di-
gestiva da Santa Casa de Misericór-
dia de Porto Alegre.

Dois processos: Ijuí,
Taquara e Santo Ângelo

Um processo: Guaporé,
Lajeado, Itaqui, Panambi,

Tenente Portela, Santa
Rosa e Soledade.
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   EXPEDIENTE

uito tem sido dito sobre a exor-
bitante sobrecarga de impostos a
que são submetidos os brasileiros

que não tem correspondência na quantida-
de e qualidade de serviços que retornam aos
contribuintes. A evidente falta de investimen-
tos em educação, saúde, segurança, habita-
ção, estradas, mostra que aqueles que po-
dem pagar têm melhores serviços.

Na saúde cerca de 80% dos habitantes
dependem do sistema público, onde as difi-
culdades e problemas são por demais co-
nhecidos. Somente os detentores de pla-
nos privados (20% da população), conse-
guem ter acesso a um atendimento rápido
individualizado e qualificado.

O contrário acontece na educação médi-
ca onde predominam as faculdades priva-
das que, nem sempre, são de boa qualida-
de. O alto valor das mensalidades e a baixa
qualidade do ensino em muitas delas faz
pensar que o principal objetivo dos seus pro-
prietários é a obtenção do lucro diante do
concorrido mercado de candidatos a alunos.

Diante deste cenário a ausência de uma
avaliação adequada de cursos e alunos é
tão clara que pode ser sintetizada por duas
frases bem conhecidas, uma relacionada às
faculdades: “depois de aberta nunca será
fechada”, e outra aos alunos: “basta ser

Exame necessário
M
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aprovado no vestibular que o
diploma está garantido”. E o
que é pior, para os que estu-
dam no exterior, além de não
existir nem vestibular, ainda
ocorrem tentativas de passar
por cima da legislação para
exercer a profissão no país sem
revalidar o diploma.

O esforço das entidades
médicas na defesa de um ensi-
no de qualidade visando um
melhor cuidado à saúde da população tem
mostrado pouco resultado, pois permanece
a abertura indiscriminada de novas escolas
médicas.

Diante da inoperância do governo, que
autoriza todos os novos pedidos fazendo
“vistas grossas” para o problema, é preciso
um debate amplo e profundo na busca de
soluções. Apoiar projetos de lei como o de

Arlindo Chinaglia, que propõe
uma moratória de 10 anos para
a abertura de novos cursos, é im-
portante, mas são conhecidas as
dificuldades de um embate par-
lamentar até a aprovação da lei.

Talvez seja o momento de
iniciar uma discussão sobre a
instituição de um exame para o
exercício da profissão, a exem-
plo da OAB, e prática normal en-
tre os norte- americanos. A apro-

vação neste exame após a conclusão do
curso, e não apenas o diploma como ocorre
hoje, autorizaria a trabalhar como médico
no país.

Trata-se de uma questão complexa, com
implicações para os cursos e alunos, mas é
um debate necessário e urgente, pois a qua-
lidade do médico formado tem reflexo direto
na assistência à população e no sistema de
saúde como um todo.

Do contrário resta esperar o caos para
ser tomada alguma atitude, o que não é no-
vidade em nosso país, evidenciado por vári-
os exemplos sendo mais recente o caso dos
controladores aéreos.

Newton Barros
Presidente da AMRIGS

A qualidade do médico
formado tem reflexo

direto na assistência à
população.
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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
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Repúdio às agressões aos
médicos peritos do INSS 

Amrigs protesta contra onda de violência
aos médicos peritos de São Leopoldo

rês médicos da agência do Instituto
Nacional de Segurança Social (INSS)
em São Leopoldo sofreram agressões

de segurados em 20 dias, entre maio e ju-
nho. O último caso de violência ocorreu dia
18 de junho, quando um médico foi hospita-
lizado com crise hipertensiva, após ser agre-
dido no rosto com uma bolsa.

“No momento em que o governo do esta-
do cria um Comitê contra a Violência, e a
Amrigs faz parte dele, protestamos firme-
mente contra a violência a que estão sendo
submetidos os médicos, trabalhando em
ambientes inseguros e sofrendo agressões

T e até morte, como é o caso dos peritos”, afir-
ma o presidente da Amrigs Newton Barros,
acrescentando: “O perito da cidade de São
Leopoldo recentemente agredido merece
todo o nosso respeito e defesa”.

O Cremers entrou com uma representação
no Ministério Público Federal, na Polícia Federal
e na Superintendência Regional do INSS, para
que a agência de São Leopoldo implementasse
medidas de segurança para proteção dos mé-
dicos. A iniciativa foi exitosa: uma Comissão de
Fiscalização do Cremers constatou a instalação
de campainhas de alarme nos consultórios, di-
visória entre os consultórios e a sala de espera

e também a presença de um funcionário da se-
gurança na área de trabalho dos médicos.

O presidente da Associação Nacional de
Médicos Peritos, Luiz Carlos Argolo, susten-
ta que o maior rigor na concessão de benefí-
cios está provocando a ira dos segurados.
Segundo ele, os médicos peritos precisam
de condições básicas de segurança e tam-
bém de uma campanha publicitária que es-
clareça o papel da perícia médica. De acor-
do com dados da Associação, 64 médicos
peritos foram alvos da ira de segurados do
INSS desde o início do ano, dois médicos
peritos foram mortos a tiros em um ano.

Comitê de Prevenção da Violência
constrói conceitos em conjunto

Reunindo diferentes se-
tores da sociedade gaúcha
com o objetivo de construir
redes para reduzir a violên-
cia, o Comitê Estadual de
Prevenção da Violência re-
alizou seu I Encontro de
Imersão. Foi na Amrigs, no
dia 21 de junho, e serviu
para que os integrantes de-
talhassem seus projetos e
elaborassem, em conjunto,
conceitos sobre as ações
que devem ser trabalhadas
por todos como violência,
prevenção, rede e multipli-
cação de ações.

Na abertura do encontro,
o secretário da Saúde Osmar
Terra agradeceu o apoio que o comitê vem
recebendo do Poder Judiciário, do Ministério
Público e de muitos outros setores da socie-
dade gaúcha para que essa ação conjunta
dê certo. “A idéia é que possamos ajudar a
efetivar o programa conhecendo o que cada
um faz na sua área. É uma iniciativa comple-
xa, mas que nos mostrará o que cada um
desenvolve para identificar onde as ações
podem ser mais bem aplicadas.”

VIOLÊNCIA É DOENÇA
Ao dar as boas-vindas a todos, o diretor

administrativo da Amrigs Flávio Vieira des-

tacou a preocupação da Associação Médi-
ca com a violência, expressa em um painel
externo na sua sede “Violência é doença”.
E cumprimentou Osmar Terra por ser o pri-
meiro secretário da Saúde a reconhecer a
violência também como um problema de
saúde pública.

Já o diretor Dirceu Rodrigues, que re-
presenta a Amrigs no Comitê junto com o
diretor Alfredo Floro Cantalice Neto, obser-
vou a importância da interdisciplinaridade
que o Comitê enseja e a conscientização
que resulta da interação entre todos os
setores. Lembra que, em geral, quando se

pensa em violência, a as-
sociação é com adultos.
“Com os relatos das enti-
dades percebi a importân-
cia de se agir na infância e
através dos dados levanta-
dos no grupo se concluiu
que a escola deve ser o
foco de interesse das ações
do Comitê”, conta Rodri-
gues. “Da forma como
estamos discutindo a vio-
lência ela deve ter um ca-
ráter de prevenção, daí a
importância da educação e
de trabalhos na escola,
onde todas as crianças e
adolescentes interagem”,
acrescenta.

Durante o encontro, representantes de
secretarias estaduais e outras entidades
governamentais e não-governamentais
trocaram experiências sobre iniciativas re-
lacionadas à prevenção da violência em
desenvolvimento nas suas instituições.
Além disso, houve trabalho em grupos para
debater e construir em conjunto os concei-
tos de violência, prevenção, rede e multi-
plicação de ações. Esse trabalho será re-
plicado nas diversos segmentos e municí-
pios que fazem parte do Programa, como
explica a coordenadora Maria da Graça
Paiva, consultora da Unesco.

Secretário Osmar Terra identifica a violência como um problema de saúde pública
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Projeto da CBHPM
chega ao Senado

epois da aprovação na Câma-
ra, o Projeto de Lei que institui
a Classificação Brasileira

Hierarquizada de Procedimentos Médi-
cos (CBHPM) como base para o rol de
procedimentos do sistema suplemen-
tar de saúde foi para o Senado Federal,
dia 5 de junho, quando ganhou nova
numeração: PLC 39/07.

As entidades médicas esperam
que a tramitação no Senado seja mais
rápida, terminando ainda este ano.
Caso o texto seja aprovado sem modi-
ficações, segue direto para a sanção
presidencial. Se houver qualquer al-
teração, volta para uma última vota-
ção na Câmara.
EMENDAS DA LEI

O Projeto de Lei da CBHPM foi
aprovado com duas emendas: a pri-

D

Aprovação na Câmara Federal por
unanimidade foi uma vitória

meira é sobre o título “Rol de Procedi-
mentos e Eventos Médicos”, que foi
substituído por “Serviços Médicos” e
a sigla passou de RPEM para “Rol de
Procedimentos e Serviços Médicos –
RPSM”; e a segunda se refere ao
acréscimo ao § 1º do art. 2º, que diz
“O Rol de Procedimentos e Serviços
Médicos tomará como referência a
Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos, editada
pela AMB, mediante consenso da câ-
mara técnica de que trata o art. 5º
desta lei”. Isso significa que a ANS
deverá, com essa lei, criar uma Câma-
ra Técnica para arbitrar as polêmicas,
mediante consenso na câmara de que
trata essa lei, avalia o consultor par-
lamentar da AMB/CFM Napoleão
Puente de Salles.

Jornal Amrigs
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Mobilização: mande um
e-mail para os senadores

Todos que conhecem o Congresso Nacional têm uma certeza: deputados e
senadores trabalham sob pressão. Portanto, você pode fazer a diferença e
pressionar os congressistas. Vá no site da Amrigs (www.amrigs.org.br) e clique
no email padrão para os senadores  que reivindica a aprovação do PL da CBHPM.

ANS e operadoras: CBHPM é instrumento balizador
 Convocados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), médicos e

representantes das operadoras (medicina de grupo, seguradoras, auto-gestão e
cooperativas) discutiram a adoção dos códigos e da nomenclatura da CBHPM como
referência para o setor, em reunião na sede da AMB, em São Paulo, dia 22 de junho.

Todos fazem parte do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Su-
plementar (COPISS), órgão consultor da agência reguladora que discute as ques-
tões técnicas levantadas pelo TISS – Troca de Informações na Saúde Suplementar,
padrão a ser seguido obrigatoriamente pelo setor.

O Copiss aprovou, por unanimidade, a adoção da nomenclatura e a codificação
da CBHPM como referência para o setor. A decisão ocorreu no mesmo dia da apro-
vação do Projeto de Lei 3466/04 na Câmara dos Deputados, 31 de maio último.

Dados da AMB mostram que 95% dos procedimentos que estão no rol da ANS
fazem parte da CBHPM. Portanto, já estão codificados. A AMB deve codificar os 190
procedimentos que ainda não estão padronizados. O rol da ANS deve ser atualiza-
do até o final do ano.

Conversor de códigos CBHPM  está no site da Amrigs
Para facilitar a compreensão da Classificação Brasileira Hierarquizada de Pro-

cedimentos Médicos (CBHPM), a Central de Convênios Médicos (CECOMED)
disponibiliza no site da Amrigs um conversor de códigos. O sistema equivale aos

procedimentos das tabelas AMB 92 a 99 para
a CBHPM. Segundo a Supervisora Comerci-
al/ Cecomed – RS, Maria da Graça Schneider,
este serviço é muito importante porque a
CBHPM está classificada e distribuída de for-
ma diferenciada das antigas tabelas da AMB.
“É difícil a equivalência dos procedimentos,
principalmente pelas secretárias, pela falta
de conhecimento científico. Com a adoção
da codificação dos códigos da CBHPM pelo

TISS é de suma importância o recurso que a AMRIGS colocou à disposição da classe
médica”, acrescenta. Acesse o conversor no site ww.amrigs.org.br

Os médicos não devem colocar o CID e/
ou diagnóstico em guias de papel e solicita-
ção de exames, como está expresso na Re-
solução CFM nº 1.819/07. “Se a implantação
do TISS trouxer prejuízos para os pacientes
nós somos contra.  Se foi decido não utilizar
o CID nos formulários então que se retire o
campo correspondente”, posiciona o presi-
dente da Amrigs Newton Barros.

Isso porque, segundo o presidente, ainda
não está claro como será utilizada a informa-
ção do tipo de doença apresentado pelos usu-
ários dos planos de saúde pelas operadoras.

 Por isso, os médicos não devem preen-
cher o CID no formulário. “Caso essa atitude
traga alguma dificuldade para o médico, em

TISS: Amrigs faz notificação
extrajudicial à Cassi

Alertada por seus associados de que a Caixa de Assistên-
cia dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) estaria exigin-
do que os médicos imprimissem a guia padrão referente ao
TISS direto da internet, a Amrigs decidiu notificar a operadora
de plano de saúde. Assinada pelo presidente Newton Barros, a
notificação extrajudicial foi entregue aos dirigentes da CASSI
no dia 26 de junho e estipula um prazo de dez dias para regu-
larizar a situação.

A Amrigs sustenta que o médico não pode ser responsabiliza-
do pela imposição estabelecida pela ANS, constante da implan-
tação do TISS a partir de 1º de junho. Pela norma, são as operado-
ras que devem disponibilizar as guias de consulta aos médicos.

Para maiores informações basta contatar a Central de Convê-
nios Médicos (Cecomed), tel. (51) 3014.2007.

Médico não deve anotar a CID nas guias da TISS
termos de atraso nos pagamentos, por exem-
plo, devem denunciar à AMRIGS para que se-
jam tomadas as providências cabíveis”, acres-
centa Barros.

  O alerta se dá em virtude do estabeleci-
mento da TISS pela ANS, em vigor desde 1º de
junho, que possibilita a operadoras de planos
privados de assistência à saúde e prestadores
de serviços de saúde ter à disposição todas as
informações médicas do paciente.

O CFM divulgou nota oficial alertando aos
médicos e, de modo especial, os médicos diretores
técnicos ou prepostos das operadoras de saúde,
sobre seu dever de acatar a Resolução CFM nº 1.819/
07, que proíbe a colocação da CID e/ou diagnósti-
co em guias de papel e solicitação de exames.

FOTO C. JÚNIOR/SEFOT - SECOM
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Amrigs vai ao MP questionar
curso de  Medicina Tradicional

assessoria jurídica da Amrigs
entrou com um pedido de provi-
dências no Ministério Público

Federal para que este tome a iniciativa
de investigar a Escola Superior de Ciên-
cias Tradicionais e Ambientais (Escam)
que ministra um curso que ao final de
seis anos forma o “Médico Tradicional
Ambientalista”.

A questão foi trazida ao Conselho
de Representantes quando a escola
anunciava, através dos jornais de Iraí, a
realização de diversos cursos de nível
superior, entre eles o que visa à forma-
ção do “Médico Tradicional Ambienta-
lista”. A Amrigs quer saber qual o alcan-
ce da atividade do médico tradicional e
se não há superposição de atividades
com a medicina.

Além disso, também um jornal de Iraí
divulgou em maio o início de um projeto
de atendimentos gratuitos “nas áreas
de massagem (massoterapia e shiatso),
acupuntura, iridologia, fitoterapia e
naturologia/terapias naturais” no Hos-
pital Petrópolis, em Porto Alegre. E que
esse atendimento seria realizado tam-
bém em Iraí.

Por isso o presidente da Amrigs
Newton Barros marcou uma reunião com
a administração do Hospital Petrópolis.
Foi até lá com a conselheira Aída Scha-
franski Libis, da Comissão de Exercício
Profissional do Conselho de Represen-
tantes, sendo recebidos pelo adminis-
trador Cláudio Barcellos que mostrou
surpresa com a informação. Disse ape-
nas que o médico Marco Aurélio Dor-
nelles, anestesiologista no Hospital,
havia solicitado uma sala para fazer pro-
cedimentos de acupuntura. Essa infor-
mação foi confirmada em resposta a
ofício do presidente da Amrigs, encami-
nhado também ao diretor médico Dr.
Carlos Eugênio Dell Arroyo: que o médi-
co está implantando um ambulatório
para a realização de acupuntura.

No ofício, Barcellos responde que
sabe da existência da ONG TerraBrazil
e da Escam, que não há vinculo das
entidades com o Hospital Petrópolis,  e
que “está em implantação um ambula-
tório sob a responsabilidade do Dr. Mar-
co Aurélio Dornelles, Cremers nº 7255,
para a realização de acupuntura”.

A

Escola com sede no Condomínio Cantegril oferece cursos de
Medicina Tradicional Ambientalista e Acupuntura em Viamão e Iraí

Jornal Amrigs
Maio/Junho 2007

Há euforia na cobertura da impren-
sa de Iraí sobre o II Congresso Brasi-
leiro de Medicina Tradicional e Edu-
cação Ambiental, realizado no final de
junho: o município está vendo neste
curso de Medicina Tradicional, que
terá sua primeira turma iniciando no
final de julho, a sua redenção. “Nun-
ca Irai teve uma projeção tão grande,
desde a década de 60, na área de
termalismo, como vai poder verificar

Iraí e o termalismo
agora”, diz a notícia do jornal Folha
Nativa, pág. 7, do dia 30 de junho. Na
mesma notícia era anunciada a criação
da Federação Brasileira de Medicina
Tradicional e Educação Ambiental, afir-
mando: “a Federação vem coroar um
processo iniciado na Bahia, em 2002,
com a criação do Conselho Federal de
Medicina Tradicional Natural –
COFEMEN- com a posterior criação dos
conselhos regionais”.

O folder do II Congresso impressiona:
a lista de convidados começa pelo presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, seguido
pelo Embaixador da República Popular da
China Chen Duking, ministros da Educa-
ção, da Saúde e do Meio Ambiente, os
senadores Cristóvam Buarque, Fernando
Collor de Mello, os gaúchos Paulo Paim,
Pedro Simon e Sérgio Zambiasi, a gover-
nadora Yeda Crusius e o secretário da
Saúde Osmar Terra, entre muitos outros.

Newton Barros e Aída Libis em reunião com o administrador do Hospital Petrópolis

Portaria 971: Amrigs
questiona constitucionalidade

O projeto da Escam baseia-se nas diretrizes da OMS e na Portaria 971 do
Ministério da Saúde, que autoriza a utilização da Homeopatia, Acupuntura,
Fitoterapia e Termalismo social/crenoterapia (uso de águas minerais) nos tra-
tamentos do SUS

A Amrigs e suas filiadas – Sociedade de Homeopatia e de Acupuntura- alertaram
à época (maio de 2005) para os graves riscos à saúde da população. Além de
misturar as duas especialidades médicas com “terapias alternativas”, a Portaria
abria a possibilidade de a Acupuntura ser exercida por qualquer profissional,
desconsiderando, portanto, que é um procedimento terapêutico invasivo.

Por isso a Amrigs entrou com uma ação na Justiça Federal questionando a
constitucionalidade da Portaria 971 e que está tramitando plenamente.

O curso oferecido
na web

Está na web (www.escam.com.br):
o curso livre de “Medicina Tradicional
com ênfase na área ambiental”, tem 30
vagas a cada semestre. As primeiras
turmas iniciaram em janeiro de 2003 e
várias já se formaram, segundo o site,
“pessoas dispostas a lutar pelo reco-
nhecimento do referido curso e da Me-
dicina Tradicional, bem como pela cria-
ção da profissão de Médico Tradicional
Ambientalista no Brasil”.

O valor da mensalidade para o Cur-
so livre de Medicina Tradicional é de R$
401,00 (quatrocentos e um reais). Os
alunos recebem certificações, conforme
forem concluindo as disciplinas do cur-
so de Medicina Tradicional: após os 2,5
primeiros anos é a certificação do cur-
so de Massagem; 3 anos Iridologia; 3,5
anos Auriculoterapia; 4 anos Fitote-
rapia; 4,5 anos Terapias Naturais; 5
anos Acupuntura; 5,5 anos Naturologia,
e, por fim, com 6 anos de estudo, a
certificação final do Curso de Medicina
Tradicional, com ênfase na área Am-
biental.

Informa o site: “O Curso será reali-
zado na modalidade da Educação à Dis-
tância (EAD), com Seminários mensais,
em Viamão, RS, no Cantegril Clube, e
também em Porto Alegre, RS, onde são
realizados os estágios supervisionados,
na Av. Lucas de Oliveira, 2040, 1º an-
dar, Posto 1, salas 114 e 116 – junto ao
Hospital Petrópolis”.
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Médicos entram em estado de alerta 
em defesa da saúde da popula

eunidos em Brasília, no período
de 6 a 8 de junho, durante o XI
Encontro Nacional das Entida-

des Médicas (Enem), os médicos brasi-
leiros, por intermédio de suas represen-
tações, fizeram uma acurada análise do
sistema de saúde no Brasil.

Como resultado, a constatação de
graves problemas e o compromisso
com a sociedade obrigam os profissio-
nais de medicina a entrar em estado
de alerta permanente em defesa da
saúde e da população.

Os médicos entendem que o SUS
tem papel fundamental na garantia da
assistência à saúde da população,
pois conceitualmente assegura o di-
reito à saúde integral, de qualidade e
ágil. Porém, identificam dificuldades
que comprometem a qualidade do
atendimento. Entre elas, a mais gra-
ve: o seu financiamento.

Constatam haver grave insuficiência
de recursos e exigem a ampliação da
receita orçamentária, a começar pela
destinação exclusiva da arrecadação da
CPMF para o SUS.

Exigem, ainda, a regulamentação,
em caráter de urgência, da Emenda
Constitucional 29, que estabelece a fi-
xação das ações em saúde, a destina-
ção obrigatória de recursos por parte
da União, estados e municípios, e, prin-
cipalmente, quais gastos podem ser efe-
tivamente considerados como investi-
mentos no setor.

Ressalte-se que essa regulamenta-
ção é imprescindível para combater

R

CARTA AOS BRASILEIROS

desvios hoje verificados em todas as
instâncias de governo. Atualmente, a EC
29 não é cumprida por, no mínimo, 18
estados e por mais de 2.000 municípios
brasileiros.

As conseqüências são o deficiente
atendimento aos cidadãos, as precári-
as condições de trabalho para médi-
cos e demais profissionais de saúde, a
situação de penúria da rede de atendi-
mento e a ameaça de falência de mui-
tos hospitais que priorizam suas ações
para o SUS.

Os médicos também constataram
outras distorções inadmissíveis: a as-
sistência prestada no Programa Saú-
de da Família, quer nas Unidades Bási-
cas de Saúde, quer na assistência se-
cundária e na alta complexidade, apre-
senta graves problemas, dificultando
a inserção dos profissionais nas diver-
sas equipes. Foram identificadas situ-
ações de precarização, grandes dife-
renças salariais, dificuldade de pro-
gressão na carreira e severas restri-
ções aos direitos previdenciários. É im-
prescindível o respeito aos preceitos
da lei que define a remuneração míni-
ma do médico, adequando-a a valores
preconizados pelas entidades.

RIGOR NA FORMAÇÃO,
QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS
E REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS

O compromisso com um atendi-
mento de qualidade à comunidade
obriga os médicos a denunciar o gra-
ve problema da abertura indiscrimi-

nada de escolas
médicas. Hoje, o
Brasil é o segundo
país em números
absolutos de facul-
dades de medicina,
com 167 “ superado
apenas pela Índia,
que tem 202 e uma
população seis ve-
zes maior que a
nossa.

Esses cursos
possuem, em sua
maioria, qualidade
duvidosa. São auto-
rizados a funcionar

por ação de influências políticas ques-
tionáveis e interesses mercantilistas. O
resultado inevitável é a formação ina-
dequada de médicos, o que acaba pon-
do em risco a saúde da população.

Os médicos exigem das autoridades
competentes a adoção de medidas
enérgicas para coibir a proliferação ir-
responsável de faculdades de medici-
na. Exigem ainda a fiscalização rigoro-
sa das escolas em funcionamento, para
obrigá-las a atender todos os requisi-
tos necessários a uma boa formação “
e as que assim não procederem devem
ser fechadas.

A residência médica, melhor mode-
lo para a formação de especialistas,
deve ser ampliada, adequando as va-
gas existentes às necessidades sociais
e técnicas. Contudo, deve ser preserva-
da a autonomia da Comissão Nacional
de Residência Médica.

Os médicos brasileiros e estrangei-
ros devem se adequar à legislação vi-
gente. Para os formados no exterior, im-
põe-se a revalidação do diploma em
moldes uniformes, definidos por comis-
são bipartite, governo e entidades mé-
dicas, realizada sob supervisão do Mi-
nistério da Educação em universidades
públicas. Os médicos brasileiros repu-
diam todo e qualquer acordo que fira a
legislação e privilegie profissionais for-
mados em qualquer país.

Destaque-se que esforços para a
qualificação permanente dos médicos
estão sendo empreendidos pelas pró-
prias entidades, por intermédio de pro-

gramas de educação continuada, cer-
tificação e recertificação, com o objeti-
vo de garantir uma assistência de bom
nível aos brasileiros.

UMA SAÚDE SUPLEMENTAR
DIGNA E COMPLETA PARA OS
USUÁRIOS DO SISTEMA

A saúde suplementar tem recorri-
do a medidas restritivas do atendi-
mento com a proibição de procedi-
mentos médicos e remunerações in-
suficientes, negando-se a adotar
como referência a Classificação Bra-
sileira Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos (CBHPM). Insiste na
transferência de responsabilidade
aos médicos por meio de controles
coercitivos, a exemplo da Troca de In-
formações da Saúde Suplementar

ENEM mobilizou entidades médicas de todo o país c

Chinaglia: Câmara votará a EC29 este ano
 “Assumo o compromisso de votarmos até o final deste ano a regulamentação da

Emenda Constitucional 29 (que vincula recursos federais, estaduais e municipais para
a saúde)”, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, o médico Arlindo Chinaglia,
na abertura do ENEM, dia 06 de junho. Ele ressaltou que pretende fazer da presidência
da Câmara dos Deputados um instrumento de avanço para a saúde pública no Brasil.
E destacou a importância das entidades médicas promoverem um debate sobre a
formação profissional, a carreira do médico e o Sistema de Saúde. “São desafios que
provam que estas entidades estão preocupadas com a saúde da população.”

O presidente da Câmara ainda falou sobre a irresponsabilidade de abertura
indiscriminada de escolas médicas. “Temos que começar a discutir não só o fim
da abertura dessas faculdades, como também impor uma avaliação e fechar as
escolas que se mostrem inadequadas. O médico mal formado é um risco para
a saúde”, enfatizou.

Documento final do XI Encontro Nacional das Entidades Médicas ap

Representantes da Amrigs: Newton Barros e Flávio Vieira
com o presidente da AMB (ao centro)
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permanente
ação

A Amrigs, Cremers e Simers decidi-
ram criar um grupo de trabalho visan-
do se organizar, com estruturas admi-
nistrativa e jurídica, para enfrentar pro-
blemas comuns como a CBHPM e o TISS.
A decisão foi tomada em reunião no
dia 02 de julho, na Amrigs. O grupo de
trabalho será formado por dois repre-
sentantes de cada entidade, a serem
nomeados pelas respectivas diretori-
as. A tarefa inicial é fazer um estudo
sobre a situação dos
honorários médicos e
da implantação do
TISS, o sistema que
está sendo implantado
pela ANS para a troca
de informações entre
os médicos e as ope-
radoras de planos de
saúde. O estudo vai
balizar as ações das
entidades. Participa-

Dois Projetos de Lei, que tramitam na
Câmara Federal, buscam restringir a aber-
tura de novos cursos de Medicina no país.
Em comum nos textos está a participa-
ção das entidades médicas com suges-
tões enviadas aos relatores dos PL.

“É fundamental atuar nisto. O nú-
mero de escolas médicas é excessivo e
a abertura obedece a critérios políticos
e não sociais como deveria. Projetos
desta natureza mostram seriedade e
preocupação com a qualidade do ensi-
no e, conseqüentemente, com a quali-
dade do atendimento à saúde do povo
brasileiro”, comenta o presidente da
Amrigs Newton Barros.

O PL 65/2003, de autoria do depu-
tado Arlindo Chinaglia (PT/SP), “proíbe
a criação de novos cursos médicos e a
ampliação de vagas nos cursos existen-
tes, nos próximos dez anos”. Preocupa-

Cartilha alerta sobre cursos superiores irregulares
 Antes de ingressar em um curso superior, é preciso verificar se a instituição

está credenciada, autorizada a funcionar e se o curso já está reconhecido pelo
Ministério da Educação.

Esta é uma das principais recomendações da cartilha “Instituições Privadas
de Ensino Superior”, lançada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Con-
sumidor do Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério Público Federal.

Diante do número crescente de reclamações de alunos, geralmente já no
final do curso, o objetivo da cartilha é que o estudante esteja bem informado
para fazer sua escolha, em uma ação preventiva.

Além disso, os futuros universitários precisam conhecer a estrutura da escola
e a qualidade do curso.

No atual cenário de abertura indiscriminada de escolas médicas – hoje são
167 no Brasil – vale a pena divulgar o documento.

ís com discussões prévias nos estados sobre as pautas prioritárias do movimento médico

Entidades criam grupo de trabalho
para balizar ações conjuntas

PL para restringir a abertura de cursos
médicos tem sugestões de entidades

das com a proliferação dos cursos as
entidades sugeriram, por exemplo, uma
comprovação da necessidade social do
novo curso, incluindo informações so-
bre a relação médico/habitantes no mu-
nicípio e região do entorno e a rede de
serviços de saúde (hospitalar, ambula-
torial e de programas de residência
médica) instalada na região.

Já o PL 16/07, de autoria do deputa-
do Dr. Pinotti (PFL/SP), “permite a aber-
tura de novos cursos de medicina so-
mente em regiões onde haja compro-
vada carência de médicos ou de forma-
ção médica oferecida pelo setor públi-
co”. O projeto ainda estabelece que a
falta de profissionais deverá ser com-
provada pelo critério da Organização
Mundial de Saúde (OMS), que recomen-
da um médico para cada grupo de mil
habitantes.

ram da reunião os presidentes da
Amrigs Newton Barros, do Cremers Mar-
co Antonio Becker e do Simers, Paulo
de Argollo Mendes; os diretores da
Amrigs Dirceu Rodrigues, Antônio Carlos
Weston, Luiz Carlos Corrêa da Silva e
Alfredo Cantalice Neto; e os diretores
do Cremers Cláudio Franzen, Fernando
Matos, Isaias Levy, Ismael Maguilnik,
Joaquim José Xavier, Iseu Milman e Ro-
gério Aguiar.

Diretores da Amrigs, Cremers e Simers analisam a implantação da CBHPM

Barros, Becker, Argollo e Weston: estudo em pauta

(TISS), agredindo a privacidade dos
pacientes, rompendo o direito de pre-
servação de sua intimidade e ferindo
o segredo profissional.

A aprovação definitiva da CBHPM
pelo Congresso Nacional garantirá o
acesso da população às novas práticas
médicas éticas, exigindo da saúde su-
plementar uma cobertura completa aos
usuários do sistema.

GARANTIA DE ACESSO FÁCIL,
EFICIENTE E UNIVERSAL
À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Os médicos não abrem mão da polí-
tica de saúde pública sustentada em
orçamentos próprios suficientes, com
qualificação profissional adequada e
crescente.

No intuito de dar qualidade ao aten-
dimento à população brasileira, os mé-
dicos entendem como elementos essen-
ciais condições de trabalho tecnicamen-
te adequadas, remuneração justa e uma
carreira de Estado, o que garantirá satis-
fação profissional e perspectiva de futu-
ro. Defendem, ainda, contratos de traba-
lho formais e combatem os valores
aviltantes da tabela SUS, os mecanismos
inapropriados de terceirização e a preca-
rização do trabalho médico.

Fundamentalmente, é primordial
garantir que a população tenha acesso
fácil, eficiente e universal à saúde.

Brasília, junho de 2007

Associação Médica Brasileira
Conselho Federal de Medicina

Federação Nacional dos Médicos

ponta as lutas da categoria
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Acupuntura aprova
novos especialistas

Sociedade Médica de
Acupuntura do RS divulgou a re-
lação dos aprovados na prova

de Título de Especialista em
Acupuntura, realizada dias 23 e 24 de
junho, na Amrigs. (na foto ao lado com
a Dra. Sandra Severino e o Dr. Joel Safir,
presidente e tesoureiro da SOMARS, res-
pectivamente).

Os novos especialistas são os se-
guintes:
CARMEN SUSANA SIMON SUDBRACK /RS
LEANDRO KRUGER DORING/ SC
MARGARETH ALTMAYER BENEDUZI /RS
MARIA DA GRAÇA LOPES TARRAGÓ /RS
MARIA DE LOURDES RUGA /RS
NEEMIAS RAMOS/RS
RODRIGO DE SOUZA LUCHI/SC

A

Jornal Amrigs
Maio/Junho 2007

Eletroacupuntura Clínica
Com 12H/A, a SOMA RS realiza o curso de
Eletroacupuntura Clínica - “Estimulação Elé-
trica do Sistema Nervoso Periférico”, com o
palestrante  o Prof. Dr. Rubens dos Santos
Zanella, de Santa Catarina. Será no dia 21 de
julho (sábado, 9h às 12h e das 14h às 18h) e
22 de julho (domingo, 9h às 12h), na Amrigs.
O investimento para os sócios (quites com a
anuidade): R$ 315,00 até 10 de julho e R$
350,00 após 10/07; para médicos não sóci-
os: R$ 350,00 até 10 de julho e R$ 380,00
após 10/07. Informações na SOMARS tel. (51)
3014-2066.

Sociedade de Cardiologia
promove cursos de ACLS
A Sociedade de Cardiologia do RS (SBC/ RS)
está organizando cursos de ACLS nos meses
de julho, agosto e setembro. Em julho será
nos dias 28 e 29; agosto o curso será de
ACLS Máster, para médicos acima de 40 anos,
nos dias 25 e 26, no Hotel Holiday Inn. Já
alunos de medicina do quinto e sexto ano se-
rão o público para setembro, no dias 22 e 23.
Todos os cursos serão em Porto Alegre. Infor-
mações Tel. (51) 3339-1415.

XVIII JARGS e
I Jornada de Dor da SARGS
A Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande
do Sul (SARGS) realiza nos dias 8 e 9 de
setembro o XVIII JARGS e I Jornada de Dor da
SARGS, em Santa Maria. O tema é
“Anestesiologia: passado, presente e futuro” e
será no Park Hotel Morotin. Informações
www.sargs.org.br.

Bariatric Endoscopic
Sugery Trends
De 2 a 4 de Agosto será realizado o Bariatric
Endoscopic Sugery Trends (BEST). O evento
será no Centro de Eventos Hotel Plaza San
Rafael, em Porto Alegre. Informações: http://
www.best-brazil.com.

Simpósio de Hipertensão
Pulmonar da Santa Casa de
Porto Alegre
O Complexo Hospitalar da Santa Casa de Por-
to Alegre está organizando o Simpósio de Hi-
pertensão Pulmonar de 17 a 18 de agosto. O
evento é voltado para pneumologistas,
cardiologistas e reumatologistas. Informações
através do Tel. (51) 3061-2957 ou e-mail
anapaula@abev.com.br.

IX Congresso Brasileiro das
Ligas do Trauma
O IX Congresso Brasileiro das Ligas do Trauma
e I Encontro de Enfermagem do Trauma ocorre
de 22 a 25 de agosto no Centro de Eventos da
PUCRS, em Porto Alegre. O principal objetivo
do Congresso é integrar os profissionais da
saúde, acadêmicos de medicina e de enferma-
gem de todo o país. Informações Tel.: 2108-
3111 ou e-mail: colt2007@officemarketing.com.br

XIII Encontro Gaúcho de
Diabetes
O XIII Encontro Gaúcho de Diabetes e o V
Simpósio de Obesidade do Mercosul, promovi-
do pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia do RS (SBEM/ RS), será nos
dias 31 de agosto e 1 e 2 de setembro. O
evento será no Hotel Dall’Onder em Bento Gon-
çalves. Informações tel. (51) 3014-2078.

XI Congresso da Sociedade Brasileira de
Transplante de Medula Óssea

O XI Congresso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea
será de 29 de julho a 2 de agosto, e terá três encontros paralelos: o 10° Encon-
tro sobre Histocompatibilidade e Imunogenética, o 10º Encontro de Enferma-
gem e Equipe Multidisciplinar em Transplante de Medula Óssea, e o 5º Encon-
tro de TMO da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, entre outras ativi-
dades. Em Gramado, no Hotel Serrano. Informações site www.sbtmo.org.br/
congresso/trabalhos/.

II Simpósio Sul-americano do Aparelho Digestivo
As inscrições gratuitas para o II Simpósio Sul-americano do Aparelho Diges-

tivo encerram no dia 30 de junho para os sócios das entidades promotoras
(SGG, SOBED, SOCIGERS, CBC-RS, CBCD, SBCB-RS). O evento contará com
palestrantes nacionais e internacionais, além de programações específicas
para clínicos e cirurgiões. O Simpósio será realizado de 20 a 22 de setembro, no
Hotel Serrano, em Gramado. Informações Site: http://www.sgg.org.br/congresso

7ª Conferência
Brasileira sobre

Melanoma
O Grupo Brasileiro Multidis-

ciplinar e Multicêntrico para Estudo
do Melanoma (GBM) realiza a 7ª
Conferência Brasileira sobre
Melanoma, de 16 a 18 de agosto, no
Plaza São Rafael, em Porto Alegre.
Estão confirmados os palestrantes
internacionais: dermatologista ita-
liano Giuseppe Argenziano e os
norte-americanos Raymond L.
Barnhill e José Lutsky (Miami); e
Merrick I. Ross MD (Houston). Infor-
mações Tel.: (51) 2108-3111, e-mail
melanoma@officemarketing.com.br
e Site www.melanoma2007.com.br/
melanoma/index.php

SGG prepara II Simpósio
A Sociedade Gaúcha de Gastroenterologia (SGG) está rea-

lizando encontros no mês de agosto em preparação para o
II Simpósio Sulamericano do Aparelho Digestivo, de 20 a
22 de setembro, em Gramado. Os Encontros SGG serão:
dia 3, em Rio Grande, com o tema “Co-infecção HIV-HCV”
e com a presença do professor da Unicamp Fernando
Gonçales Jr.; 10 e 11, em Passo Fundo, sobre “Curso de
Atualização FAPEGE”, com os professores da USP Adávio
Silva e Claúdia Oliveira; de 24 a 26, em Praia Grande, SC,
com o tema “Hepatite C - casos difíceis”, ministrado pelo professor
da Virginia University (EUA) Stephen Caldwell e pelo professor de São Paulo Mário
Pessoa.

Segundo o presidente da SGG Dr. Mário Reis Álvares-da-Silva a Sociedade está
divulgando eventos e encontros desde março em sua nova página virtual:
www.sgg.org.br. Além do site, a SGG lançou nova logomarca.

Sociedade de
Cardiologia promove

cursos de ACLS
A Sociedade de Cardiologia do RS

(SBC/ RS) está organizando cursos
de ACLS nos meses de julho, agosto
e setembro. Em julho será nos dias
28 e 29; agosto o curso será de ACLS
Máster, para médicos acima de 40
anos, nos dias 25 e 26, no Hotel
Holiday Inn. Já alunos de medicina
do quinto e sexto ano serão o públi-
co para setembro, no dias 22 e 23.
Todos os cursos serão em Porto Ale-
gre. Informações Tel. (51) 3339-1415.

DIVULGAÇÃO/SOMA-RS
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a primeira fase da eleição para
a presidência da Sociedade
Brasileira de Cardiologia, o ga-

úcho Jorge Ilha Guimarães fez 784 vo-
tos, seguido por Cláudio Cunha (PR)
com 459 e Abrahão Afiune(GO) com
304. No dia 17 de julho inicia a campa-
nha eleitoral. A eleição ocorre de 16 a
22 de agosto, através do portal da SBC.
O resultado será divulgado no dia 24
de agosto.

Jorge Ilha argumenta que sua can-
didatura representa uma abertura da
SBC para a sociedade: “Vamos manter
o foco na ciência – nosso Congresso é o
maior da América do Sul, a SBC é a sex-
ta Sociedade no mundo em termos de
publicação científica, tem 740 eventos
oficiais por ano pontuados-, mas que-

Ilha disputa a
presidência da SBC
N

Cardiologista gaúcho foi o primeiro
colocado na primeira fase da eleição

remos ampliar a atuação da SBC com
mais eficiência administrativa e mais in-
serção social”, sintetiza a visão da sua
chapa para esta eleição. Da sua plata-
forma eleitoral, Ilha destaca:
• Registros das principais patologias,

incluindo todos os tipos de hospitais,
em todos os estados;

• Um grande Programa de Ação Social;
• Modernizar e agilizar o Funcor;
• Desenvolver um amplo programa de

apoio à pesquisa na cardiologia bra-
sileira;

• Trabalhar para a inclusão do jovem
oriundo das Residências, Pós-Gradu-
ações, Especializações, em progra-
mas da SBC;

• Desenvolver programas para a
cardiologia nos estados menores, vi-

sando a maior participação dos
mesmos no cenário nacional;

• Fortalecer a posição da SBC nas
relações internacionais com as
principais sociedades de
cardiologia do mundo;

• Apoiar as publicações da SBC,
com vistas à excelência dos Ar-
quivos, e ao desenvolvimento de
publicações virtuais;

• Definir claramente a SBC como
uma Sociedade Científica, com
foco no desenvolvimento da
cardiologia brasileira;

• Continuar na defesa de classe, pelo
desenvolvimento do trabalho da Di-
retoria de Qualidade Assistencial,
focando na melhoria da remunera-
ção profissional;

• Desenvolver um programa abran-
gente de educação em Ressuscita-
ção Cardiopulmonar junto à popula-
ção leiga.

Ilha: foco na ciências e mais inserção social

Sócio, envie seu classificado para: jornal@amrigs.com.br
Veja mais no site www.amrigs.com.br

ALUGO
ALUGO - Consultório médico, finamente mobiliado para
gineco, cirurgião ou clínico. CENTRO - Edificio Souza
Pinto (Andradas,1781) - Tratar fone: 3339-2222

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

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 fevereiro, 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.

Roithmann assume
a Academia Brasileira

de Rinologia

Dr. Pedro Cavalcanti de Natal (direita)
passa o cargo de presidente para
Roithmann

Dr. Renato Roithmann, professor
de Otorrinolaringologia da ULBRA e
de Anatomia da UFRGS, é o novo
Presidente da Academia Brasileira
de Rinologia, para uma gestão de
dois anos. Sua posse ocorreu duran-
te o Congresso Triológico de Otorri-
no, em Brasília, no dia 13 de Junho.

Amaral na Associação Médica Mundial

Bonamigo é o novo presidente da
Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina

O presidente da Asso-
ciação Médica Brasileira,
José Luiz Gomes do
Amaral, presidirá o Comi-
tê Médico-Social da Asso-
ciação Médica Mundial.
Amaral foi indicado por
aclamação durante a 176ª
Reunião do Conselho da
entidade, realizada
no dia 13 de maio, em
Berlim, Alemanha.

A delegação brasi-
leira, a terceira maior da
Associação Médica Mun-
dial, relatou a atuação
ilegal de médicos sem
diploma reconhecido
em diversos países da
AL. Foi apresentada ofi-
cialmente a “Carta de
São Paulo”, da Confede-
ração Médica Latino-
americana e do Caribe,

presidida pelo brasileiro Marco Antô-
nio Becker, denunciando o apoio dos
governos de muitos países a essa prá-
tica.

Em apoio, o Conselho divulgou
uma resolução condenando as ações
de governantes que subvertem as re-
gras estabelecidas em cada país
para a validação de diplomas médi-
cos e conclamou essas autoridades
a respeitarem o Código Internacional
de Ética Médica da AMM.

Eleito presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o cirurgião vascular Telmo Pedro
Bonamigo tomou posse no dia 26 de maio. Ele exercia a função de vice-presidente da Academia na
gestão anterior, de Carlos Gottschal. Bonamigo é médico formado pela Fundação Faculdade Federal
de Ciências Médicas de Porto Alegre em 1966, integrante do corpo clínico da Santa Casa desde 1967,
professor de Medicina há 30 anos e presidente da Associação de Ex-Alunos da Fffcmpa.
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Comissão Técnica do Exame
Amrigs, coordenada pelo Dr. Jor-
ge Hetzel, já fez as primeiras

definições para o próximo exame, que
será no dia 2 de dezembro de 2007. O
cronograma e o programa da prova – com
os conteúdos de Clínica Médica/ Medi-
cina Interna, Cirurgia Geral, Pediatria,
Obstetrícia e Ginecologia e Medicina Pre-
ventiva e Social – já estão definidos e
disponíveis no site www.amrigs.org.br.

Exame Amrigs 2007 será
em dezembro
A O extrato do edital será publica-

do no jornal Zero Hora e no site da
Amrigs no dia 16 de setembro e as
inscrições estarão abertas de 1º de
outubro a 1º de novembro. A Comis-
são Técnica é formada por represen-
tantes de Faculdades de Medicina do
Rio Grande do Sul, dos programas de
Residência Médica e da Fundação de
Apoio à Universidade Federal do RS
(FAURGS).

Jornal Amrigs
Maio/Junho 2007

Promoção para o MBA em Gestão de Saúde
O MBA Gestão Empresarial para a Área da Saúde, que começa no dia 24 de

agosto, está oferecendo uma promoção com descontos de 10% a 35%. Os 10% valem
para quem se inscrever por indicação de um aluno e quem tiver a indicação de dois
ganhará 15%. A bonificação, nesses casos, será dada para quem efetuar a inscrição
e também a indicação. Grupos de quatro ou mais pessoas têm 20% de desconto, com
10 ou mais integrantes 30% e acima de 15 pessoas têm 35% de descontos.

O MBA é uma iniciativa da UniAMRIGS, em parceria com o IBGEN, e tem a duração
de três semestres. As disciplinas foram escolhidas conforme interesse dos médicos e
de outros profissionais da saúde. As aulas são quinzenais, nas sextas das 19h às
22h30min e aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 18h. Informações Tel. (51) 3014-
2015, e-mail uniamrigs@vidasolidaria.org.br, site  www.amrigs.org.br/mba.

Ensino a Distância em
debate na Amrigs

A UniAMRIGS promove, no dia 23 de julho, à partir das 19h, na sede da
Amrigs, o debate “Conversando sobre E.A.D.”. O objetivo é fazer uma reflexão
sobre os fundamentos do Ensino a Distância, relacionando a tecnologia com a
metodologia, na perspectiva de transformar a informação recebida em conhe-
cimento adquirido. Mais informações através do telefone: (51) 3014.2015 ou
pelo e-mail: uniamrigs@vidasolidaria.org.br

Curso para Secretárias faz sucesso
e abre segunda edição

Revista da Amrigs seleciona editor
A Amrigs abre processo de seleção para o Editor (a) Executivo (a) da Revista

da AMRIGS. As inscrições estarão abertas de 25 de junho a 22 de julho, através
do endereço eletrônico: uniamrigs2@vidasolidária.org.br

Para se habilitar o médico tem de ser sócio em dia da AMRIGS; ter habilida-
de em informática como usuário, conhecimento em Processo de Gestão, quali-
ficação acadêmica e experiência em publicação de artigos científicos.

A ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO
SUL torna público o processo seletivo para o
Editor (a) Executivo (a) da Revista da AMRIGS.

1 -  INSCRIÇÃO
1.1  -  Período  de 25/06/07 a 22/07/07;
1.2-Inscrições através do endereço eletrônico:
uniamrigs2@vidasolidária.org.br

2 - REQUISITOS
2.1 – Sócio em dia da AMRIGS;
2.2 – Habilidade em informática como usuário;
2.3 – Conhecimento em Processo de Gestão;
2.4 – Qualificação Acadêmica;

EDITAL DE SELEÇÃO PARA EDITOR (A) EXECUTIVO (A)
2.5 – Experiência em Publicação de Artigos Ci-
entíficos

3 -DOCUMENTAÇÃO
3.1 - Os Interessados deverão enviar seu Currí-
culo Vitae através do e-mail uniamrigs2@
vidasolidária.org.br

4 – OBSERVAÇÕES
4.1 – A prestação de serviço terá remuneração
compatível;
4.2 – Após seleção e análise dos currículos se-
rão chamados para entrevista os candidatos que
preencherem os requisitos solicitados.

O Curso para
Secretárias está
com inscrições
abertas para sua
segunda edição.
As vagas para a
primeira turma es-
gotaram em pouco
tempo e ainda ha-
via muitas secretá-
rias interessadas em participar. Procu-
rando dar oportunidade a todas elas a
UniAMRIGS, organizadora do evento,
abriu essa nova edição.

O curso será ministrado por Silvana
Bastian da empresa Mais Criativa
Consultoria e Treinamento e busca atua-
lizar os atendimentos dessas profissio-
nais que são as “portas de entrada” de
consultórios e clínicas. Os temas são abor-

dados em dois
módulos: o primei-
ro, que acontecerá
no dia 25 de agos-
to, trata sobre o
“Atendimento ao
cliente como dife-
rencial competiti-
vo” e o segundo, a
ser realizado no

dia 15 de setembro, aborda o “Marketing
pessoal como fator de sucesso”.

Os encontros serão aos sábados, das
9h às 12 e das 13 às 18h. As vagas são
limitadas e devido a grande procura, uma
nova edição está sendo prevista para o
primeiro semestre de 2008. O valor, por
módulo, é de R$ 50,00. Informações e
inscrições pelo Tel. (51) 3014-2015 ou e-
mail uniamrigs@vidasolidaria.org.br.

Disciplinas Carga Horária Docentes

Marketing e comunicação em serviços 30h/a M.Sc. Mirelle G. Beulke

Estratégia de negociação e tomada de decisão 30h/a Dra. Cíntia da Silva Carvalho

Gestão de comportamento humano 30h/a Dra. Vera L. Moreira

Gestão financeira e orçamentária 30h/a M.Sc. Luiz C. Glentorski

Gestão de custos e resultados na saúde 30h/a Dr. Rolando Beulke

Planejamento estratégico em saúde e 30h/a Dr. Márcio Pires
gestão em serviços

Indicador de desempenho e gestão de processos 30h/a Dr. Sérgio Dias

Projetos 15h/a Dr. Márcio Pires

QFD – desdobramento da função qualidade 30h/a Doutorando Luiz F. Marques

Bioética e responsabilidade social 30h/a Dr. José Roberto Goldim

Análise de cenários estratégicos na saúde 30h/a Dra. Sônia T. Teruchkin

Gestão ambiental 15h/a M.Sc. Gerda H. Caleffi

Metodologia de pesquisa 45h/a M. Sc. Rita Carnevale

Investimento:

Associados Amrigs R$ 7.020,00* (1 (matrícula) + 17x de R$ 390,00)

Demais interessados R$ 9.720,00** (1 (matrícula) + 17x de R$ 540,00)

Mais informações pelos tels. (51) 3014.2020/ 3014.2015 e  uniamrigs@vidasolidaria.org.br

Comissão Técnica tem reuniões quinzenais na Amrigs
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Fórum de Mobilização para
a Promoção de Ambientes Li-
vres do Fumo foi aprovado

por 96% dos participantes, sendo
considerado, no geral, “Muito Bom”
por 63% e “Bom” por 33%. O con-
teúdo científico foi classificado
como “Muito Bom” por 58% e “Bom”
por 35%; e a metodologia registrou
53% de conceito “Muito Bom” e 41%
de “Bom”. Estes são alguns dos da-
dos revelados pelos participantes
que responderam a uma pesquisa
de avaliação do Fórum, realizado
pelo Projeto Fumo Zero, do Instituto
Vida Solidária, no dia 30 de maio.

A atividade marcou o Dia Mundial
Sem Tabaco de 2007, celebrado em 31
de maio. Entre os participantes que res-
ponderam ao questionário, 71% são
mulheres e 89% não-fumantes. Os 83
participantes foram divididos em ofici-
nas para discutir a mesma questão:

Fórum de Mobilização
registra aprovação de 96%
O

como livrar os ambientes da fumaça e
assim proteger os não-fumantes.

Houve quatro oficinas: Estabeleci-
mentos de Ensino, coordenada pelas
Dras. Marli Knorst e Maura Malcon; Insti-
tuições e Profissionais de Saúde, coorde-
nada pela Dra. Anna Elizabeth de Miran-

Jornal Amrigs
Maio/Junho 2007

Atividade marcou o Dia
Mundial Sem Tabaco de 2007

O Instituto Vida Solidária estima que
mais de 1.500 testes de espirometria e
monóxido de carbono foram realizados
pelo Projeto Fumo Zero desde 2003, em
ações no Dia Mundial contra o Tabaco,
31 de maio, e no Dia Nacional de Com-
bate ao Tabagismo, dia 29 de agosto.
Neste ano, as atividades ocorreram no
Shopping Iguatemi (26 de maio), quan-
do foram atendidas 153 pessoas; e no
Brique da Redenção (dia 27), com 110
atendimentos.

No Iguatemi, a faixa etária feminina
que mais realizou exames foi a dos 21
aos 30 anos, com 57%. Já no brique, as
mulheres entre 41 e 70 anos represen-

da; Empresas Públicas e Priva-
das, Ongs e outros profissionais
coordenada pelos Drs. Dirceu
Rodrigues e Margarida Rodri-
gues; e Instituições e Profissio-
nais de Saúde, coordenada pela
enfermeira Vania Michelletti. Marina Seelig

Fórum de Mobilização, com oficinas, terá continuidade em agosto

Fumo Zero contabiliza mais de 1.500
testes de espirometria e monóxido de carbono

taram 56% dos testes. Já os homens
entre 18 e 40 anos representaram 43%
dos testes no sábado e os de 41 a 50
anos tiveram 44% de representativida-
de no brique.

“Essa é uma iniciativa educativa que
busca divulgar e incentivar as pessoas
sobre os malefícios do tabaco e do fumo
passivo” conforme explica o coordena-
dor do Projeto e Diretor Científico da
Amrigs, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva. A
iniciativa da realização dos testes tem
parceria com os serviços de tabagismo
dos hospitais Santa Casa; Mãe de Deus;
Conceição; Ernesto Dornelles; Hospital
de Clínicas e São Lucas da PUCRS.

O Dia Mundial Sem Tabaco
O Dia Mundial sem Tabaco, 31 de maio, foi criado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) com o intuito de sensibilizar o
maior número possível de pessoas sobre os malefícios causa-
dos pelo consumo do tabaco e seus derivados. Esta data é
comemorada anualmente por todos os países que aderem à
proposta de controle do tabagismo no mundo. No Brasil, a data
é comemorada sob a coordenação do INCA/MS desde 1989,
em parceria com as 27 coordenações estaduais do Programa
Nacional de Controle do Tabagismo e outros Fatores de Risco,
que orientam seus respectivos municípios. (Fonte Inca)

O tema de 2007: 100% sem tabaco
  O tema escolhido para debate este ano foi “Ambientes livres da fumaça ambiental do
tabaco”. Em torno do tema oficial a Organização Mundial da Saúde (OMS) enfatizou a
questão de ambientes 100% livres da fumaça ambiental do tabaco, alertando para o fato
de que ventilação e filtragem do ar não são suficientes para reduzir a exposição passiva
aos malefícios da fumaça.

Fumo Zero na Blitz Band
O Projeto Fumo Zero esteve com a Rádio Bandeirantes e Band News FM realizando a “Blitz
do Cigarro” contra o tabaco no dia 31 de maio. A Sociedade de Pneumologia e Tisiologia
indicou quatro médicos que acompanharam o jornalista Guilherme Gomes durante todo o dia.
A equipe de médicos e repórteres percorreu as ruas da de Porto Alegre e grande Porto Alegre
flagrando fumantes em diversos locais e alertando sobre os malefícios do tabaco.

As vinhetas que foram veiculadas durante a blitz:
“Cigarro faz mal até prá quem não fuma!”
“O Projeto Fumo Zero da AMRIGS adverte: fumar em ambientes fechados faz mal para a
Saúde!”
“A AMRIGS e o Instituto Vida Solidária, através do Projeto Fumo Zero, estão mobilizando
os médicos, as empresas, as Escolas e Universidades, as Instituições de Saúde, e a
comunidade em geral para a implantação de ambientes sem fumaça de tabaco.”

A doutoranda em Engenharia Me-
cânica da Ufrgs e vencedora do Prê-
mio Mário Rigatto de 2005, Marina
Seelig, abriu o Fórum com a mini-con-
ferência sobre “Poluição tabágica-
ambiental, ventilação e lei”, compro-
vando que não existe nível seguro
de exposição ao tabaco quando se
fala em separação de ambientes para
fumantes e não-fumantes. A conclu-

são foi obtida com a
comparação de testes
entre ambos ambien-
tes que comprovam
ainda que esses ní-
veis, em locais fecha-
dos, ultrapassam o to-
lerável. Marina e forçou
que nenhuma tecnolo-
gia atual de engenha-
ria mostrou-se capaz
de eliminar a poluição
causada pelo tabaco.

Teste no Iguatemi
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Projeto amplia ações na
Comunidade Vila São Pedro
O Instituto Vida Solidária está

ampliando suas ações na Co-
munidade Vila São Pedro, na

qual mantém atendimentos no posto de
saúde, desenvolve atividades culturais
e planeja novos projetos. Para isso, a
gerente executiva Simone Romanenco
e a diretora de Relações Sociais e Ações
Comunitárias Dra. Marília Kraemer
Gehlen, realizaram duas reuniões – uma
com lideranças da comunidade e a ou-
tra com gestores e entidades. O projeto
em discussão é a ampliação da unida-
de de saúde, onde está previsto uma
área para mais consultórios e outra para
recreação de crianças e o Programa
Brincar e Crescer, que atuará na
integração de pais e filhos.

Lideranças comunitárias
A primeira reunião foi com as lide-

ranças da Vila São Pedro, dia 11 de ju-
nho, para articular o trabalho em rede a
partir dos programas previstos no Pro-
jeto Solidário Comunidade Vila São

Pedro. A partir dessa reunião, o Institu-
to deve fazer uma mediação entre a
Secretaria Estadual de Habitação e De-
senvolvimento Urbano sobre a urbani-
zação e humanização na comunidade.
Participaram da reunião o Sr. Ancelmo
Machado, presidente da Associação de
Moradores; Carlos Ben-Hur Petito, mem-
bro do Conselho Gestor da Vila São
Pedro; Rosane Moraes e Vanir Benetti,
representantes da Morada São Pedro;
Eliane Rodrigues, representante da Cre-
che Nossa Senhora Aparecida; Regina
Machado, agente de Governança da Se-
cretaria Municipal de Coordenação Po-
lítica e Ação Solidária;

Gestores e entidades
No dia 15 de junho a reunião foi

com os coordenadores de entidades.
O saldo do encontro foi positivo uma
vez que os gestores confirmaram par-
ticipação nas ações do IVS na Vila
São Pedro e colocaram-se à disposi-
ção para ajudar nos projetos. Estive-

ram na reunião Valtemir Cavalcante
(DMLU); Gilmar Mariani e Lorecinda
Ferreira (Secretaria Municipal de Di-
reitos Humanos e Segurança Urba-
na); Geneci Friolim (Conselho Tutelar
ST4);  Angélica Machado Coelho
(SMAM); Beroci  Godoi da Si lva
(Depto. de Regularização Fundiária e

Jornal Amrigs
Maio/Junho 2007

Aproveitando a Festa Junina
organizada pelos moradores
da Vila São Pedro, dia 22 de ju-
nho, as entidades municipais e
estaduais estiveram presentes
distribuindo folders com infor-
mações importantes à comuni-
dade e confirmando seu inte-
resse nos projetos sociais li-
derados pelo Instituto Vida
Solidária. Os moradores re-
ceberam informações sobre
os Direitos Humanos e o Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente. O DMLU intensifi-
cou a limpeza e a
capinagem na Vila para a
festa e a SMAM levou a bo-
neca Eugênia Pitanga, que
tem forma de árvore, para
alegrar as crianças e distri-
buir material sobre o meio
ambiente.

O  lazer Solidário
A Secretaria Municipal

do Meio Ambiente doou à
Comunidade Vila São Pedro

Instituto Vida Solidária
ganha certificação no

Conselho Municipal de
Assistência Social
O Instituto Vida Solidária obteve

sua certificação no Conselho Munici-
pal de Assistência Social no dia 12 de
junho. Para que isso acontecesse a
Amrigs precisou renovar seu Título de
Utilidade Pública, que devido a mudan-
ças na legislação, não se enquadrava
mais nessa condição por ser uma enti-
dade de classe. Buscando enquadrar-
se na lei a Amrigs criou o Instituto Vida
Solidária.

O Instituto Vida Solidária é uma
ONG fundada em 9 de abril de 2005 e
desde então buscava essa inscrição
para ampliar suas qualificações para
captação de recursos através de leis
de incentivo fiscal. “Esse registro nos
dará possibilidade de captar recursos
através da participação dos nossos
Projetos de Responsabilidade Social”,
comemora a assistente social Simone
Romanenco, gerente executiva do Ins-
tituto Vida Solidária.

Reassentamento); Regina Machado
(Governança da Secretaria Municipal
de Coordenação Política e Ação Soli-
dária); Simone Romanenco e Dra.
Marília Kraemer Gehlen, gerente e
diretora de Relações Sociais e Ações
Comunitárias do Insituto, respectiva-
mente.

Festa Junina Solidária
brinquedos e bancos para uma área
de lazer, chamada pelos moradores
de Recanto da Amizade. Os brinque-
dos foram colocados em um espaço
público e de convivência dos mora-
dores. A doação foi intermediada
pelo Instituto Vida Solidária e Secre-
taria da Governança.

Dra. Marília Gehlen apresenta o projeto aos gestores e representantes de entidades
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grupo de Médicos Atores da
Amrigs trouxe ao palco do Te-
atro Amrigs a adaptação de

uma das obras do escritor brasileiro
Machado de Assis: “Lição de Botâni-
ca”. O espetáculo foi apresentado nos
dias 5 e 6 de junho. A novidade desta
curta temporada foi a presença de dois
novos atores no elenco, Elaine Freitas
e Rafael Moreno.

Rafael Moreno, médico do esporte,
é um entusiasta das artes cênicas. Par-
ticipando de um curso na Amrigs
descobriu o grupo de atores e decidiu
fazer parte. “Eu era de um grupo no co-

Médicos Atores contam com
reforço no elenco
O légio e quando entrei para a Medicina

senti muita falta das aulas de teatro”,
afirma Moreno, que integra o grupo des-
de o início deste ano.

Elaine Freitas estreou no grupo de
Médicos Atores em 2004, se afastou do
palco em 2006 por motivos pessoais e
em março deste ano voltou a reviver a
rotina de sair das consultas para os en-
saios. “Eu sempre tive muita vontade
de voltar e na minha reestréia a
adrenalina tava a mil”, confessa ela ao
se lembrar da volta ao palco.

O grupo se prepara para a peça
“Clarice Lispector e os Bichos”. O es-

Jornal Amrigs
Maio/Junho 2007

Grupo Médicos & Música canta Chico e Noel
O grupo Médicos & Música apresentou seu 7º espetá-

culo no dia 30 de maio com um repertório muito especial:
Chico Buarque e Noel Rosa além de canções da MPB, es-
tilo trabalhado pelo grupo. O público de quase 100 pesso-
as prestigiou os médicos: Almerindo Antônio Boff,
Bernadete Boff, Daniel Soruco, Naida Degrazia, Regis Co-
elho, Arnaldo Costa Filho, José Jerônimo Filho, Virgínia
Fedrizzi e Nicolau Guedes, que foram acompanhados pe-
los músicos convidados: Toneco da Costa no violão, New
no teclado e Giovane Berti na percussão. O espetáculo
contou com a participação especial dos músicos José Alo-
ísio Prediger, no piano e Antônio Frizon no Serrote musical.

APRESENTAÇÕES ACONTECEM NO BAR TEMÁTICO DE LUPICÍNIO RODRIGUES -
O grupo, que faz parte do Programa Receitando Cultura do Instituto Vida Solidá-
ria, se apresenta no bar temático “Se acaso você chegasse” (Rua Venâncio
Aires, 866) nos dias 20 de julho, 17 de agosto e 21 de setembro sempre das 21h
às 23h, acompanhados pelo violonista Toneco da Costa.

Médicos Líricos em
Noite da Canção
Os apaixonados por canto lírico

não podem perder as apresenta-
ções do grupo de Médicos Líricos
da Amrigs a partir de julho. Subirão
ao palco os médicos: Virgínia
Fedrizzi, Jair Ferreira, Daniel Soruco,
Geraldina Viçosa, Luiz Henrique
Degrazia, José Jerônimo Filho, Aury
Hilário e o novo integrante do gru-
po André Andrade, todos acompa-
nhados pelo pianista Carlos
Morejano.

No dia 23 de agosto eles rece-
berão os amantes da música lírica
no show “Noite da Canção”, que traz
no seu programa canções famosas
do repertório internacional. O espe-
táculo acontecerá a partir das
20h30min no Teatro Amrigs. O in-
gresso custa um quilo de alimento
não-perecível. Mais informações
sobre as apresentações pelo tel: (51)
3014.2001 ou e-mail: cultura@
vidasolidaria.org.br

Grupo Vocal no Encontro de Corais da Saúde
O Grupo Vocal da Amrigs, coordenado pelo maestro Luciano Lunkes, está

ensaiando para sua primeira apresentação do ano: o II Encontro de Corais da
Saúde. O encontro será no Teatro da Amrigs, no dia 18 de setembro, a partir das
20h30min. Na edição de 2006, além do Grupo Vocal da Amrigs estiveram pre-
sentes o Coro do Moinhos, Unimed e Santa Casa.

NOVAS VOZES - O Grupo Vocal está selecionando novas vozes, principal-
mente as masculinas. Os ensaios acontecem nas terças-feiras, a partir das
19h30min, na sede da Associação Médica. O repertório é de MPB e quem se
interessar em participar pode entrar em contato com o grupo pelo Tel: (51)
3014.2013 ou e-mail: cultura@vidasolidaria.org.br.

petáculo fará parte da
programação da 53ª
Feira do Livro de Porto
Alegre. A peça estará no
Teatro Amrigs a partir
de 4 de dezembro, às
21h. O ingresso custará
um quilo de alimento
não-perecível que será
doado para o banco de
alimentos do estado.
Mais informações pelo
tel: (51) 3014.2013 ou e-
mail:  cultura@vida
solidaria.org.br

Rafael Moreno e Elaine Freitas

Virgínia Fedrizzi

TEATRO AMRIGS
JULHO / 2007
Hotel Rosa-Flor
01 a 15 - Sextas e Sábados às 21hs
Domingos às 20hs. Informações: (51)
3268.7016 comica@terra.com.br

TEPA
17 - Oficina de Montagem - Terça-feira às
21hs - Informações: (51) 3221.7778
http://www.tepa.com.br/

CASADÍSSIMA
21 a 29 - Sábados às 21hs - Domingos às
20hs. Ingressos antecipados:
Pela Internet – http://www.ingresso.com.br/
Frango & Cia – Bourbon Shopping Ipiranga e
Assis Brasil
Informações: www.casadissima.com.br/

AGOSTO / 2007
CASADÍSSIMA
04 e 05 - Sábado às 21hs - Domingo às 20hs
11 e 12 - Sábado às 21hs - Domingo às 20hs
19 - Domingo às 20hs
25 e 26 - Sábado às 21hs - Domingo às 20hs
Ingressos antecipados: Pela Internet –
http://www.ingresso.com.br/
Frango & Cia – Bourbon Shopping Ipiranga e
Assis Brasil
Informações: www.casadissima.com.br/

“Noite da Canção”
Grupo Cantores Líricos
23 - Quinta-feira às 20hs 30min
Ingresso: 1 Kg de alimento não-perecível

SETEMBRO / 2007
CASADÍSSIMA
01 a 09 - Sábados às 21hs - Domingos às 20hs
Ingressos antecipados: Pela Internet –
http://www.ingresso.com.br/
Frango & Cia – Bourbon Shopping Ipiranga e
Assis Brasil
Informações: www.casadissima.com.br/

II Encontro dos Corais da Saúde
18 - Terça-feira às 20hs 30min
Ingresso: 1 Kg de alimento não-perecível.
Tel.: (51)3014.2001 - cultura@vidasolidaria.org.br
www.amrigs.org.br

*Programação sujeita a alterações



gismo, celebrado em 29 de agosto pró-
ximo. O objetivo da medida é duplo.
Por um lado, dá um forte incentivo para
que fumantes que trabalhem nesses
lugares abandonem o hábito ou, pelo
menos, reduzam seu consumo diário.

Fumo Zero vai certificar
ambientes livres do tabaco

Fórum de Mobilização para Ambientes Livres do Fumo
registra aprovação de 96% e continua em agosto Página 13

Projeto Fumo Zero vai iniciar
um processo de Certificação
para  Estabelecimentos que

desenvolvem ações para Controle do
Tabagismo. A idéia é lançar esse Selo
no Dia Nacional de Combate ao Taba-

O Por outro, ao favorecer o surgimento
de locais livres de tabaco, permite que
não-fumantes exerçam mais plena-
mente seu direito de não expor-se à
fumaça. Mais de 80% da população
brasileira não fume.

Exame Amrigs
será dia 02 de

dezembro
de 2007
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Médicos Atores
conta com

novos talentos
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Ampliando ações
na Comunidade
Vila São Pedro
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Noite da Canção
com os Cantores

Líricos
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