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Médico, prestigie a nossa
associação e venha

fazer seu evento conosco!
O Centro de Eventos AMRIGS tem tudo o que você precisa para realizar

com sucesso seu evento. Uma completa estrutura está disponível
para empresas e pessoas físicas, associadas ou não.

Venha conhecer de perto as nossas instalações.

Centro de Eventos AMRIGS

Av. Ipiranga, 5311 - CEP 90610-001 - Bairro Partenon - Porto Alegre/RS

Fone (51) 3014.2001 ou (51) 3014.2021 - nucleoeventos@amrigs.org.br - www.amrigs.org.br

Centro de Eventos AMRIGS

de desconto
para sócios efetivos50%
para sócios
acadêmicos e residentes25%

• Teatro climatizado com 700 lugares, camarim, sonorização e iluminação

• Auditório para 290 pessoas • Salão de festas para até 700 pessoas

• Área de Exposição • 5 salas (de 35 a 135 pessoas)

• Estacionamento e segurança monitorados por câmeras • A melhor localização

• Acessibilidade • Área de Lazer com Quadra de Futebol de Areia e Churrasqueira
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Redução de impostos para hospitais04

Editorial

Nos seus 38 anos, o Exame
AMRIGS, além da auto-avaliação,
passou a ser usado como seleção para
diversos programas de residência
médica do Estado, e suas questões,
elaboradas por professores das escolas
médicas que o utilizavam para este fim.
Sem dúvida, o ano recorrente ficará
marcado como aquele em que a
expansão foi a palavra de ordem.
Retomamos a interiorização do Exame,
com a aplicação de provas em Passo
Fundo, Santa Maria, Caxias do Sul e
Pelotas, que se somarão a Rio Grande,
cidade que nunca teve a aplicação das
provas, além de Porto Alegre. Soma-se
a isso, mais uma inovação: alunos a
partir do quarto ano de Medicina
poderão fazer o Exame AMRIGS como
um simulado, para testar seus
conhecimentos e ir se preparando para
futuramente concorrer a vagas de
Residência Médica.

Eu, particularmente, fico admirado
pelo empenho da equipe do Núcleo
Técnico Científico e pela credibilidade

dessas instituições todas. Estamos
facilitando o acesso dos candidatos aos
programas de Residência ao Exame e
qualificando-o ao inserir, em breve, os
professores de todas as faculdades de
medicina do Estado para a formulação
das questões inerentes.

Todos os avanços científicos da
nossa história, em geral, foram
marcados por superações geradas na
associação de muito empenho e
humildade. Empenho na crença de que
os esforços trarão resultados e serão
reconhecidos lá adiante, e humildade
para que o fator tempo, implacável, seja
um aliado no caminho da
aprendizagem.

De fato, a vocação da AMRIGS
para a educação continuada está
consolidada. Parabéns a todos os
envolvidos!

E, aqueles que nos leem, o convite:
atualizem-se na nossa matéria principal.

Boa leitura!

Dr. Dirceu Francisco Araújo Rodrigues
Presidente da AMRIGS

06
14 Entrevista com o diretor do DU-AMRIGS

Congresso Internacional da Saúde

ANUNCIE NO JORNAL AMRIGS

Agora o contato comercial para anunciar no jornal
da Amrigs é Alexandre Dallapicola.

Contatos e informações sobre anúncios podem
ser obtidos através do telefone
(51) 3233.7334 ou pelo e-mail alx@dft.com.br.

18 Confraria Gre-Nal

Exame AMRIGS:
vocação para a educação
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Especial

Em entrevista ao Jornal AMRIGS, a advogada Doralina Pacheco
de Matos, da Matos&Silveira Advogados Associados, falou sobre a
decisão tomada no dia 22 de abril de 2009, pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em Brasília/DF, de que hospitais e Clínicas
de radiologia optantes do regime de lucro presumido têm direito à
redução do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) de 32% para
8% da receita bruta mensal e da CSLL (Contribuição Social sobre
Lucro Líquido), dos mesmos 32% para 12%.

Em decorrência do que foi decidido, as empresas que prestam
serviços médico-hospitalares, tais como cirurgias, exames e
tratamentos de alta complexidade, poderão buscar restituição do
IRPJ e da CSSL pagos indevidamente nos últimos 5 anos, podendo
estender o benefício até 10 anos.

Neste período, algumas normas e atos administrativos
expedidos pela receita federal tentaram excluir as clínicas médicas e
laboratórios do benefício fiscal, impondo restrições para o
enquadramento dessas empresas no benefício concedido pela Lei nº
9.249/95, que alterou a legislação do IRPJ e da CSLL.

Abaixo, a entrevista da Dra. Doralina, que
busca esclarecer melhor as dúvidas sobre esse
tema:

Primeiramente, cabe esclarecer que para
auferir o benefício é necessário que a empresa
seja optante pela tributação do Lucro
Presumido.

Por outro lado, embora a legislação que
regula a matéria ao longo dos últimos anos
tenha pretendido limitar a abrangência dos
serviços hospitalares, os Tribunais Superiores
definiram que o conceito de serviços
hospitalares baseia-se pelo caráter finalístico,
cabendo uma interpretação teleológica da
norma. Sendo assim, inserem-se
fundamentalmente neste contexto os serviços
prestados para promoção, proteção e

recuperação da saúde.
São, pois, considerados serviços hospitalares, aqueles prestados

por pessoas jurídicas que realizam ações básicas de prevenção à
saúde; que prestam atendimento de assistência à saúde em regime
eletivo (ambulatorial), imediato e de internação e que prestam
serviços pré-hospitalares de urgência e emergência (UTI's móveis
instaladas em ambulâncias).

Além destes contribuintes, também tem direito ao benefício as
empresas que prestam serviços de auxílio diagnóstico e terapia,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
análises e patologias clínicas.

Não. A referida decisão não dispensa a propositura de ação
individual pelos contribuintes que recolheram o IRPJ e a CSL nos
últimos 05 anos pela alíquota de 32% e que se acham enquadradas
no conceito acima.

Quais são as empresas que terão direito
ao benefício?

Essa decisão do STJ irá se aplicar, automaticamente, a todas as
clínicas e hospitais optantes do regime de Lucro Presumido?

Justiça decide reduzir IRPJ e CSSL
de hospitais e clínicas de radiologia

Dra. Doralina foi Auditora-Fiscal da Previdência Social durante 14 anos, de 1981 até 1995
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Em virtude das limitações impostas pela Lei nº 11.727/08 e pela
antecedente Lei nº 9.249/95, pelas Instruções Normativas nºs 539/05
e 791/07, ambas da Secretaria da Receita Federal, que alteraram
dispositivos da IN SRF nº 480/04 e pelos Atos Declaratórios
Interpretativos SRF nº 18/03 e RFB nº 19/07, para enquadramento
de diversos estabelecimentos de saúde como serviços hospitalares,
necessário à interposição de ação judicial que objetiva o
reconhecimento do direito de recolher o IRPJ e a CSLL pela alíquota
reduzida e de obter a restituição ou compensação dos valores
recolhidos à maior nos últimos 05 anos.

Para os estabelecimentos sobre os quais não haja qualquer
dúvida de interpretação de tratar-se efetivamente de
estabelecimento prestador de serviço hospitalar, seja em razão do
quanto determina a legislação que regula a matéria, seja em função
de anterior enquadramento em Soluções de Consulta da SRF ou de
Soluções de Divergência da Coordenação do Sistema de Tributação -
COSIT, pode-se adotar a tributação reduzida imediatamente,
independente de procedimento judicial autorizativo. No entanto,

para restituição ou compensação dos valores recolhidos à maior,
recomenda-se o ajuizamento de ação específica.

Isto gerará para os contribuintes uma redução de 24% na
alíquota do IRPJ (32% para 8%) e de 20% (32% para 12%) na
alíquota da CSLL retroativamente, inclusive, aos últimos 05 exercícios
financeiros, observado, apenas, a necessidade de adoção do regime
do lucro presumido.

Importante esclarecer que por ter sido proferida pela 1ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça de Brasília - DF, esta decisão servirá
de balizador para todas as demais decisões proferidas pelo Poder
Judiciário, seja de 1º grau (Varas Federais), como de 2º grau
(Tribunais Regionais). Porém, sempre reiterando a necessidade do
ingresso com ação judicial para obtenção do benefício retroativo.

De que forma essa decisão beneficiará essas empresas?

Trata-se de um precedente favorável, ou a decisão também
atenderá todas as empresas que estiverem nessas mesmas
condições?
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COMUNICADO:
Gripe A-H N e os médicos gaúchos1 1

Diante da confirmação do primeiro caso
da Gripe A (H N ) no Rio Grande do Sul, o
presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu
Rodrigues, o presidente do CREMERS, Dr.
Cláudio Balduíno Franzen, o presidente do
SIMERS, Dr. Paulo Argollo e o presidente da
Sociedade Riograndense de Infectologia, Dr.
Luciano Goldani, elaboraram em conjunto
um documento de esclarecimento sobre
essa enfermidade. O Diretor Científico da
AMRIGS, Dr. Antonio C. Weston, participou
da reunião, realizada no dia 7 de maio, na
sede do CREMERS.

Preocupadas com a população e tendo
em vista informações muitas vezes
desencontradas, as entidades médicas do Rio
Grande do Sul emitiram uma nota pública
para auxiliar a sociedade gaúcha neste
momento, que exige de todos uma especial
atenção. E fazem saber:

1 1

1. A vacinação contra a gripe comum é praticamente desprovida de efeitos

colaterais e pode continuar sendo aplicada, apesar de que sua eficácia contra a

nova gripe pandêmica não esteja comprovada.

2. É recomendada a vacinação dos profissionais da saúde devido ao risco de

transmissão aos pacientes.

3. A pandemia é causada por um vírus novo, cujas peculiaridades ainda estão sendo

identificadas. Daí a dificuldade em fornecer informações absolutas e definitivas.

Sendo assim, as ações de saúde deverão ser revistas sempre que necessário.

4. O Ministério da Saúde tem transmitido informações adequadas e confiáveis, e

recomendamos segui-las.

Pela defesa da saúde dos profissionais e da população, as entidades médicas

voltarão a se pronunciar a qualquer momento.

Porto Alegre, 11 de maio de 2009.

Dr. Dirceu Rodrigues, Dr. Cláudio B. Franzen, Dr. Paulo Argollo, Dr. Antonio C. Weston
e o Dr. Luciano Goldani em reunião na sede do CREMERS

MD. Cláudio Balduíno Franzen
Presidente do CREMERS

MD. Dirceu Rodrigues
Presidente da AMRIGS

MD. Paulo de Argollo Mendes
Presidente do SIMERS

O cirurgião plástico Roberto Corrêa Chem,

diretor do Banco de Pele, chefe do Serviço de

Cirurgia Plástica da Santa Casa de Porto Alegre e

professor de medicina da Universidade Federal de

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), estava

no voo da Air France que caiu no mar no trajeto que

fazia entre Rio de Janeiro e

Paris, na madrugada de

segunda-feira, dia 1º de junho.

Chem estava acompanhado

da mulher, a psicóloga Vera

Chem, e da filha Letícia

Chem, gerente de roaming

internacional da operadora Oi.

Momento de tristeza
para a medicina gaúcha

C
rédito:A

rquivo
pessoal
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Avança conciliação da CBHPM
na Tabela do IPERGS

Em reunião realizada na sede do CREMERS no dia 26 de
maio, foi apresentado aos representantes das entidades médicas

do Estado (AMRIGS, CREMERS e SIMERS) o estudo que foi
elaborado pela empresa DNF Tecnologia em Análise de Dados,
para conciliar a CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos) com a Tabela de Procedimentos do
IPERGS. Esse estudo servirá para que a codificação da CBHPM
seja adotada pelo IPE Saúde e também para minimizar as
distorções entre os valores das duas tabelas.

Conforme decisão dos representantes, os procedimentos
que não foram conciliados serão encaminhados para as
Sociedades de Especialidades Médicas. Participaram da
reunião a Supervisora do Núcleo de Relacionamentos da
AMRIGS Maria da Graça Schneider, o tesoureiro do
CREMERS Isaías Levy e o Assessor da Presidência do SIMERS
Carlos Sunõl.

As Entidades Médicas e Hospitalares do Estado irão
promover em 2011 o Congresso Internacional da Saúde, na
cidade de Gramado-RS, entre os dias 11 e 14 de maio. O
congresso internacional deverá receber cerca de 3 mil pessoas e
terá com tema central "Modelos de Inovação e Gestão da
Assistência a Saúde Com Qualidade e Sustentabilidade".

Antes de ocorrer o principal evento estão programados dois
Fóruns Regionais (Pré-congressos) em 2009: em Pelotas, nos

dias 07 e 08 de agosto e Passo Fundo, dias 20 e 21 de
novembro.

Formam o Conselho Superior do Congresso: Dr. Alfredo
Cantalice Neto (AMRIGS), Dr. Antônio Cesar Ayub (CREMERS),
Dr. Fernando Starosta de Waldemar (SIMERS), Dr. Alceu Alves
da Silva (SINDIHOSPA), Dr. Claudio Seferin (SINDIHOSPA -
Conselho de Líderes), Dr. Claudio Allgayer (FEHOSUL), Dr.
Carlos Furhmeister (Santa Casa).

Congresso Internacional
da Saúde será em 2011

Rústica de Porto Alegre
O Diretor de Assistência e Previdência da AMRIGS, Marcelo Scarpellini Silveira, esteve na

XXVI Maratona Internacional de Porto Alegre, realizada no dia 24 de maio, onde participou da

Rústica de Porto Alegre, prova que faz parte do evento. Dr Marcelo Scarpellini percorreu a

distância de 9km em 44min57'', e chegou no 258º lugar, correndo na velocidade média de

12,013 Km/h. A AMRIGS felicita seu diretor pelo empenho e bom exemplo.

Estudo irá facilitar a adoção da CBHPM pelo IPE Saúde
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Conselho de Representantes
Em Assembléia Ordinária realizada no dia 16 de maio, o Conselho de Representantes aprovou a proposta da Dra. Lia Mariza

Cerutti Scortegagna, que considerou a sugestão do Dr. Juarez Molinari na reunião do CR em 18 de abril, propondo a inclusão dos
Conselheiros Natos e Delegados Junto à AMB no Expediente do jornal AMRIGS, e que foi adotado já nessa edição.

Comissão Diretora

Diretoria da AMRIGS (sem
direito a voto)

Conselheiros Eleitos
Conselheiros Natos

Sociedades de Especialidades

Seccionais -
Associações/Sociedades do
Interior

Delegados Junto à AMB (sem
direito a voto)

1. Lia Mariza C. Scortegagna
2. Rosemarie Lopes Gomes
3. João Carlos Serafim

1. Dirceu Rodrigues
2. Renato Lajús Breda
3. Alfredo Floro Cantalice Neto
4. Jorge Utaliz Guimarães Silveira
5. Bernardo Avelino Aguiar
(Nº de membros: 09)

1. Armindo Pydd
2. Claudio Schmitt
3. Eloi Alonso Seixas Rorato
4. Enio Paulo Pereira de Araújo
5. Fernando Egidio Batista de
Oliveira
6. Genaro Laitano
7. Gilberto Pereira Gomes
8. Izaias Ortiz Pinto
9. José Carlos H. Duarte dos
Santos
10. José Paulo R. Corrêa

11. Lia Mariza C. Scortegagna
12. Luiz Antonio Lucca
13. Marília Raymundo Thomé
da Cruz
14. Miréia Simões Pires Wayhs
15. Mirian Beatriz G. Ferrari
16. Nicolau Laitano
17. Roberto César Costa
18. Roger Lahorgue Castagno
19. Rosa Mary Lech da Silva
20. Rosemarie Lopes Gomes
21. Rudimar Porto
22. Walter Neumaier
(Nº de conselheiros: 29)

(Ex-Presidentes do CR)
1. Anis Hauad
2. Bruno Wayhs
3. James Ricachenevsky
4. José Carlos H. Duarte dos
Santos
1. Roger Lahorgue Castagno
2. Túlio Miguel Schein Wenzel
Conselheiros Natos
(Ex-Presidentes da AMRIGS)
1. Hans Ingomar Schreen

2. Paulo Marroni Silveira
(Nº de ex-presidentes: 05)

1. Docentes – Hélio Martinez
Balaguez
2. Geriatria – Rosa Mary Lech da
Silva
3. Mastologia – Flávio Cabreira
Jobim
4. Medicina Família e Comunidade
– Elson R. Farias
5. Medicina do Trabalho – Ricardo
Moreira Martins
6. Medicina do Tráfego – Trajano
A. Henke
7. Neurologia – Cheple Roberto
Abib
8. Obstetrícia/Ginecologia – Marília
Thomé da Cruz
9. Psiquiatria – Hans Ingomar
Schreen
10. Universitário – Cléber Antonio
N. Santos Júnior
(Nº de entidades: 19 convocadas e 01
convidada)

1. Alegrete – Luiz Carlos Diniz
Barradas
2. Alto Uruguai – Lia Mariza C.
Scortegagna
3. Canoas – Itamar Sofia do Canto
4. Noroeste – João Antonio S.
Stucky
5. Pelotas – Roger L. Castagno
6. Rio Grande – José Carlos H.
Duarte dos Santos
7. Santa Rosa – João Carlos
Serafim
8. Santa Vitória Palmar – José Paulo
R. Corrêa
9. São Luiz Gonzaga – Norma
Beatriz Benvenuti
(Nº de entidades: 10 convocadas)

1. Anna Maria Costa Aguiar
2. Claudio Schmitt
3. Rudimar Porto
(Nº de delegados: 05)

Lista de Presenças - Assembléia Ordinária – 16/05/2009
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AMRIGS recebe a visita
do Cônsul do Japão

A AMRIGS recebeu no dia 1º de
junho a visita do Cônsul do Japão
Haruyoshi Miura, que foi recepcionado
pelo presidente da entidade, Dr.
Dirceu Rodrigues. Entre vários
assuntos debatidos no encontro, o
cônsul comentou sobre a cooperação
do governo japonês com a AMRIGS e
governo do Estado para a construção
do Centro Comunitário Vida Solidária.

O início dessa parceria ocorreu
em 30 de novembro de 2007, quando
o governo do Estado cedeu o terreno

localizado na Avenida Ipiranga, nas
proximidades da AMRIGS, para a

construção do prédio, que só foi
possível com a doação de U$
85.999,00 do Consulado do Japão. O
Centro, que brevemente será
inaugurado, beneficiará cerca de
quatro mil pessoas residentes na
região do Partenon.

"O Centro Comunitário será o
resultado deste grande trabalho. Uma
das políticas do governo do Japão é a
de buscar a paz, a qual só pode ser
alcançada se a pobreza for

erradicada”, afirmou Miura.

Dr. Dirceu Rodrigues e o Cônsul do Japão Haruyoshi Miura
reforçam laços de cooperação



Conheça as chapas inscritas para a eleição dos representantes gaúchos:

10 Jornal Amrigs

Entidades

Eleições para vaga de conselheiros
do CFM terminam em julho

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rio
Grande do Sul (CREMERS) estará realizando até o dia 02
de julho de 2009 as eleições para preenchimento dos
cargos de Conselheiros (membro efetivo e suplente) do
Conselho Federal de Medicina (CFM). As instruções para
as eleições foram aprovadas pela Resolução CFM nº
1.896/2009 e estão disponíveis no site do CREMERS
(www.cremers.org.br). Para a disputas das vagas do

Estado se inscreveram quatro chapas.
O voto, obrigatório e secreto, será por correspondência ou

presencial (na sede do CREMERS). A Comissão Eleitoral no RS é
presidida por La Hore Corrêa Rodrigues e tem como
secretários Airton Malinsky e Eda Ruzicki. O mandato dos
Conselheiros Federais terá a duração de cinco anos e será
meramente honorífico. O mandato dos Conselheiros Federais
efetivos e suplentes, a serem eleitos, vai até 30/9/2014.

CHAPA 1

CHAPA 2

CHAPA 3

CHAPA 4

Dr. Cláudio Balduino Souto Franzen - Efetivo

Dr. Antônio Celso Ayub - Suplente

Dr. Martinho Alexandre Reis A. da Silva - Efetivo

Dr. Luiz Alberto Grossi - Suplente

Dr. Luiz Augusto Pereira - Efetivo

Dr. Flávio josé M. Job - Suplente

Dr. Edmundo Lima Zagoury - Efetivo

Dr. Giovany César Bettega - Suplente

Atual presidente do Cremers; presidente da entidade de 1980 a
1988, quando criou e organizou as Delegacias Seccionais; Conselheiro do
CFM, ex-vice-presidente e ex-diretor de Defesa Profissional da Associação
Médica Brasileira (AMB). Formado pela UFRGS em 1965, Mestrado em
Reabilitação pela OMS, especialista em Medicina Esportiva pela ESEF-
UFRGS.

Prof. Adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da
UFCSPA, na qual é coordenador e preceptor da residência médica em
Gineco-obstetrícia. Delegado da Amrigs junto à AMB por 6 mandatos.
Presidente da Sogirgs em 2 mandatos e membro da diretoria em sete.
Chefe do serviço de Obstetrícia do Complexo Hospitalar Santa Casa de
Porto Alegre. Formado na UFRGS em 1962.

Formado em Medicina pela UFRGS, em 1971. Residência em
Anestesiologia pela Clínica de Anestesia e Respiração de Porto Alegre. Foi
secretário científico da Sargs. Fundador da Cooperativa dos
Anestesiologistas de Porto Alegre. Presidente da Associação Médica do RS
de 1993 a 1999. Diretor do Departamento de Assistência e Previdência da
AMB entre 1999 a 2005.

Cirurgião Geral, formado pela UFPEL em 1976, membro do corpo
clínico dos hospitais Mãe de Deus, Moinhos de Vento e Ernesto Dornelles,
plantonista do pronto-atendimento da Unimed em Canoas, ex-secretário-
geral do Simers, ex-diretor do corpo clínico do Hospital Nossa Senhora
das Graças de Canoas e funcionário público há 30 anos no Hospital São
Pedro.

Formado em Medicina na FFFCMPA (Atual UFCSPA), em 1974, pós
graduado em Cirurgia Vascular, Administração Hospitalar, Saúde Pública e
Gestão de Políticas Públicas. Médico do Hospital de Pronto Socorro
(aposentado). Membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de
Medicina. Prof de Técnica Cirúrgica da Universidade de Caxias do Sul
(UCS). Ex-presidente do Cremers.

Formado pela FFFCMPA, em 1983. Especialista em Clínica Médica
pela AMB/CFM. Especialista em Planejamento e Gerenciamento de
Sistemas de Saúde pela UFRGS. Especialista em Medicina do Trabalho pela
UFRGS. Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica/RS. Diretor
da Divisão de Saúde e Pericia Médica da UFRGS. Ex-Conselheiro e Diretor
do Cremers. Membro do American College of Physicians.

Formado em 1968 pela Universidade Federal de Ciências da Saúde
(antiga FFFCMPA). É especialista em Pediatria, Neonatologia,
Administração Hospitalar e Saúde Pública. Trabalha no Hospital Fêmina.
Mestre em Medicina, doutor em Educação, com MBA em Gestão. Foi
professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do RS. Autor do
projeto que quer limitar a indenização por erro médico.

Formado pela Universidade Católica de Pelotas em 1999, com Pós-
graduação em Administração Hospitalar e Negócios em Saúde pela
Pontifícia Universidade Católica do RS em 2003.

Médico Oficial do Exército entre 2000 e 2003. Assessor técnico do
Ministério da Saúde de 2001 a 2004. Exerce clínica médica desde sua
formatura.



11Maio/Junho 2009

Entidades

O Futuro da Assistência Médica –
Compartilhar Tarefas
O desvio de função refere-se à transferência de incumbências

específicas de profissionais mais qualificados na área de saúde para

outros com menor ou nenhuma qualificação. Esta definição foi

proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com a ideia

original de promover a assistência a populações acometidas pelo

HIV/Aids em países que enfrentavam falta de profissionais na área

sanitária. Essa política, no entanto, também passou a ser

largamente empregada em regiões desenvolvidas como Austrália,

Estados Unidos, Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte.

A equivocada ideologia do desvio de função encerra o conceito de

ampliação, a curto prazo, do conjunto de habilidades e

conhecimentos já existentes de quadros menos qualificados em

substituição aos muitos anos despendidos no treinamento de

médicos e enfermeiros.

A proposta é equivocada, pois não é possível assegurar a qualidade

dos cuidados com a saúde sem garantir os melhores padrões de

educação. Aceitar o desvio de função significa aprovar formalmente

um duplo padrão de atenção: formação completa nos países

desenvolvidos e ampliação das atribuições dos quadros técnicos nas

regiões mais pobres.

Ao teorizar sobre esta prática a OMS ressalva que “os países

deveriam garantir que o desempenho do conjunto de habilidades e

conhecimentos dos profissionais de saúde possa ser avaliado diante

de papéis definidos, níveis e padrões de competência”. Infelizmente,

as autoridades sanitárias favoráveis a adoção do desvio de função

são, em geral, relutantes em aceitar a definição de papéis, níveis e

padrões de competência. Defini-los impõe limites qualitativos e

transparência para as práticas de saúde, requisitos essenciais para

identificar responsabilidades e conferir segurança à assistência.

Atualmente, no Brasil, existem 14 áreas profissionais relacionadas

aos cuidados com a saúde, apenas os médicos clamam por

reconhecimento. Enfrentando, porém, forte resistência.

Também em nosso país não são infreqüentes as tentativas da

aplicação da política de desvio de função. Para justificá-la,

atribuem-lhe o sucesso de algumas das políticas de saúde como o

programa brasileiro de combate à Aids. Os resultados atingidos no

controle, entretanto, independem do desvio de função, mas são

decorrentes de: pressão efetiva da sociedade por ações concretas;

financiamento de todos os aspectos do cuidado médico, incluindo o

fornecimento de drogas antirretrovirais; recrutamento e

treinamento de profissionais da saúde para cuidar dos pacientes

infectados; adaptação das instalações hospitalares e organização

das equipes de profissionais da saúde em suas respectivas áreas.

Um futuro melhor é possível mesmo para os países pobres. Não

será alcançado com a transferência de competência, mas por meio

do compartilhamento de recursos, atenção e cuidados. Somente

assim nos será dado compartilhar melhores resultados.

Dr. José Luiz Gomes do Amaral

Presidente AMB
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Exame AMRIGS com novidades em 2009

Dr. Weston, como Diretor Científico da AMRIGS,
por que são importantes os exames para Residência
Médica?

Há ainda, como no passado, críticos dos exames
para Residência Médica? E a imprensa leiga questiona
essa avaliação?

Como os hospitais e universidades pelo interior estão
recebendo a proposta de parceria para a execução do Exame
AMRIGS 2009?

Os exames para a Residência Médica são
fundamentais. infelizmente o número de vagas oferecidas
pelos programas de RM ainda são insuficientes para
contemplar todos os formandos em medicina tornando-
se assim necessário um exame de qualificação. O Exame
AMRIGS é o mais tradicional neste sentido pois além de
contar com 38 anos de experiência é reconhecido como
um exame extremamente equilibrado considerando o
nível de complexidade médio das questões.

A imprensa leiga tem se ocupado recentemente

desta questão até em função da discussão do Exame de
Ordem o que não é o caso do Exame AMRIGS. Todavia este
exame é sem dúvida como referido anteriormente o método
mais eficaz e abrangente no sentido da análise do
conhecimento médico do candidato.

A grande novidade este ano é a realização do exame no
interior do Estado. Esta proposta, que já está em execução,
tem sido muito bem recebida pelas faculdades de Medicina do
Estado e tem como objetivo facilitar o acesso do candidato ao
programa de residência ao exame. Para o próximo ano
pretendemos colocar professores de todas as faculdades de
medicina do estado participando da formulação de questões do
exame.

O Exame AMRIGS, ao
longo dos últimos 38 anos,
vem propiciando a avaliação
do conhecimento e das
habilidades específicas
indispensáveis ao exercício
ético e qualificado da
Medicina pelos médicos
gaúchos. E, em 2009, o
Exame AMRIGS, buscando
sempre se aprimorar,
apresenta novidades:

Está aberta a possibilidade dos alunos a partir do 4º ano
de Medicina prestarem as provas, podendo assim se auto-
avaliarem, como uma espécie de simulado.

Outra mudança para este ano: as provas serão

aplicadas em cidades do
interior do Estado: Passo
Fundo, Pelotas, Rio Grande,
Santa Maria e Caxias do
Sul, além de Porto Alegre.

Caracterizado como a
mais importante e
tradicional prova na área da
saúde do Rio Grande do
Sul, o Exame AMRIGS tem
também como objetivo a
seleção para programas de

Residência Médica e a auto-avaliação.
O Jornal AMRIGS procurou saber do Diretor Científico da

AMRIGS, Dr. Antonio Carlos Weston e do Coordenador do
Exame, Dr. Jorge Hetzel, quais serão os impactos das mudanças
propostas e como veem o atual momento do Exame AMRIGS.

Auto-avaliação: Simulado

Provas aplicadas no interior do RS

O Diretor Científico da AMRIGS, Dr. Antonio Weston,
com o Coordenador do Exame AMRIGS, Dr. Jorge Hetzel
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Dr. Jorge Hetzel, como estão os preparativos e quais
são as mudanças previstas para o Exame AMRIGS 2009?

O próximo Exame AMRIGS será realizado também em
outras cidades do Estado. Qual é o impacto dessa decisão?

Nos últimos anos surgiram diversos novos exames
seletivos para Residência Médica. Qual o diferencial do
Exame AMRIGS?

Foi constituída a comissão técnica que, numa primeira
reunião, definiu o modelo das questões e estabeleceu o
calendário para a revisão e correção das questões
apresentadas. Representantes de todas as faculdades de
medicina do Estado e dos hospitais que tenham
programas de Residência Médica podem participar da
comissão técnica.

O exame AMRIGS deste ano será realizado em algumas
cidades do interior do Estado, como Passo Fundo, Pelotas,
Rio Grande, Santa Maria e Caxias do Sul. Certamente isto

possibilitará um acesso mais fácil dos candidatos além de
diminuir o custo para o candidato que não precisará se
deslocar para Porto Alegre.

São diferenciais do Exame AMRIGS a seriedade e
confiabilidade. Sendo o exame de avaliação médica mais
antigo do Rio Grande do Sul tem apresentado, ano após
ano, melhorias e melhor abrangência dos conteúdos mais
importantes do conhecimento médico. A ampla participação
de representantes das escolas médicas e dos hospitais com
programas de residência médica asseguram uma avaliação
séria e democrática.

A mais tradicional prova na área de saúde do Estado, o
Exame AMRIGS, será aplicada este ano também nos municípios
de Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo e Santa

Maria. E para fortalecer e divulgar a prova, a equipe do Núcleo
Técnico Científico e os Diretores da AMRIGS estão visitando as
Comissões de Residência Médica (COREMES).

A “peregrinação” já percorreu as universidades e hospitais
de Caxias do Sul, Pelotas e Rio Grande e teve ótima
receptividade das COREMES e amplo destaque nos veículos
dos municípios. “Quando chegamos para a visita todos já
estavam sabendo do Exame AMRIGS”, destaca a supervisora
do Núcleo Técnico Científico AMRIGS Viviane Balestrin.

O Exame Amrigs, que vem qualificando há 38 anos a
formação dos jovens médicos, já tem data marcada: 22 de
novembro. As inscrições da edição de 2009 estarão abertas
entre os dias 14 de setembro e 13 de outubro. Em 2008,
participaram do processo 1.393 candidatos, disputando 22
especialidades ou programas de residência médica em 18
instituições do Rio Grande do Sul.

A elaboração do Exame AMRIGS conta com a efetiva
participação de representantes de todas as faculdades de
medicina do Estado. “Isso permite uniformidade e contempla
peculiaridades de cada universidade, de modo que a
característica da prova esteja em consonância com o perfil da
formação dos nossos médicos”, reforça Dr. Dirceu Rodrigues,
presidente da Associação Médica do RS.

AMRIGS fortalecida nos municípios gaúchos

Dr. Rudah Jorge, Solange Machado, Viviane Balestrin, Rosangela
e Dra. Stela Maris Scopel (esq. para dir.), no Hospital São Vicente de Paulo

Cronograma do Exame AMRIGS 2009
31/08 - Divulgação de Edital no site

14/09 a 13/10 - Período de inscrições
14/10 - Data limite para pagamento de taxa de inscrição

22/11 - Aplicação do Exame AMRIGS 2009
23/11 - Divulgação de Gabarito Preliminar

24/11 e 25/11 - Prazo de recursos contra Gabarito Preliminar
10/12 - Divulgação de Resultados Finais do Exame AMRIGS 2009
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Medicina como vocação

Em entrevista concedida à Assessoria
de Imprensa da AMRIGS, o acadêmico de
Medicina da Universidade Luterana do
Brasil (ULBRA) Cleber Santos Júnior, falou
sobre a sua experiência como atual
Diretor do Departamento Universitário
AMRIGS (DU-AMRIGS). Eleito para a
gestão 2009/2010 (assumiu o DU no final
de março) Cléber já coleciona grandes
experiências como líder acadêmico. No
dia 16 de abril, acompanhado pelo colega
Samuel Bamberg Pydd,viajou até Brasília
para entregar ao ministro da Educação,
Fernando Haddad, um documento com o
posicionamento do DU-AMRIGS e do
Centro Acadêmico de Medicina ULBRA
(CAMU) sobre os problemas enfrentados
pela ULBRA. Cléber também é vice-
presidente do Centro Acadêmico de
Medicina – ULBRA (CAMU), membro do
Departamento Acadêmico da Sociedade
de Cirurgia Geral do RS, membro efetivo
e fundador da Liga de Cirurgia Geral –
ULBRA.

Esta sendo uma ótima experiência,
pois estou tendo a oportunidade de

representar os acadêmicos de
medicina de todo o Estado
dentro da AMRIGS, levando
aos futuros médicos desde
sua formação a importância
do associativismo para a união
da classe médica e do
desenvolvimento de
atividades científicas para o
constante aperfeiçoamento
dos conhecimentos.

Nessa gestão pretendo consolidar o
trabalho que já vinha sendo realizado nas
gestões anteriores, ampliar a
representação do DU-AMRIGS nas
Universidades de todo o Rio Grande do
Sul e realizar atividades científicas de
qualidade visando à complementação da
formação dos acadêmicos de medicina.
Além disso, apoiar atividades científicas
direcionadas aos estudantes de medicina
(semanas acadêmicos e cursos de ligas
acadêmicas) e ações sociais como Trote
Solidário e o Projeto Fumo Zero.

A ULBRA enfrenta atualmente um
processo de reestruturação e creio que
os acadêmicos da ULBRA têm um papel
fundamental nessa nova etapa.
Particularmente no Curso de Medicina da
ULBRA, contamos com uma excelente
infra-estrutura e com um corpo docente
notável, porém sentimos os efeitos do
agravamento da crise da Universidade.

Diversas medidas estão sendo tomadas
para sanear as conseqüências da crise,
buscando a manutenção de uma
educação médica de qualidade.

Espero que a nova reitoria tenha a
sabedoria, coragem e transparência
necessária para reestruturar a ULBRA da
melhor forma possível, voltando o seu
foco de investimento para a educação e
para a saúde, promovendo o
fortalecimento e o desenvolvimento do
potencial da Universidade.

Como forma de incentivo a
atividades científicas o DU-AMRIGS apoia
e patrocina as semanas acadêmicas da
maioria das Universidades do estado.
Atualmente, estamos também
incentivando a produção científica
acadêmica buscando a publicação na
Revista Científica da AMRIGS de resumos
dos melhores pôsteres apresentados nas
semanas acadêmicas. Todas essas ações
buscam fazer a conexão entre a AMRIGS
e os acadêmicos de medicina tanto no
que tange o associativismo médico, como
a parte científica.

Felizmente, o DU-AMRIGS vem se
aproximando das faculdades de medicina
do interior a cada gestão. Atualmente o
DU-AMRIGS conta com representantes
nas 9 das 11 Universidades com curso de
medicina do Rio Grande do Sul. A meta é
estarmos representados em todas as
faculdades com uma forte atuação.

Como está sendo a sua experiência
como diretor do DU-AMRIGS?

Quais as metas e
objetivos que pretende atingir ao final do
teu mandato?

Por ser aluno da ULBRA, como
enfrenta as mudanças e o que espera da
nova reitoria?

Como o DU participa das Semanas
Acadêmicas das universidades?

E a proximidade com outras
faculdades de Medicina pelo interior,
como anda?

C
rédito:A

gência
Edison

C
astencio/divulgação

Cléber Santos Júnior e Samuel Bamberg Pydd entregando documento
sobre a ULBRA ao ministro da Educação, Fernando Haddad
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O Comitê Científico da
AMRIGS se reuniu no dia 18 de
maio, pela segunda vez no ano,
sob a coordenação do Diretor
Científico da AMRIGS, Dr Antonio
Carlos Weston. Dentre os vários
assuntos debatidos, cabe destacar
a Educação a Distância
(TeleMedicina) e a criação de um
Portal de Informações Médicas,
com divisão de conteúdos para
público leigo e público médico.

Dr. Weston propôs que as reuniões sejam mensais e que se
divulguem os conhecimentos em conjunto, com a participação
das sociedades. O presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues,

relatou que o CREMERS poderá
colaborar como parceiro nas
atividades científicas.

Participaram da reunião as
sociedades de Radiologia,
Anestesiologia,
Otorrinolaringologia, Nefrologia,
Cirurgia Vascular, Medicina do
Tráfego, Medicina de Família e
Comunidade, Homeopatia,
Medicina do Esporte e
Exercício, Endócrino, Pediatria,

Neurologia, Psiquiatria e Congresso Brasileiro de Cirurgiões.
Entre a 1ª reunião (30 de março) e a 2ª reunião, quase 80%
das sociedades foram ouvidas.

AMRIGS

Atinge 80% a adesão das Sociedades
Médicas ao Comitê Científico da AMRIGS

A 2ª reunião do Comitê Científico da AMRIGS
contou com a participação de 14 Sociedades Médicas

Envie seus artigos científicos
para a Revista da AMRIGS

A Revista da AMRIGS, uma publicação oficial da Associação
Médica do Rio Grande do Sul, convida médicos, pesquisadores e
acadêmicos para publicarem seus artigos científicos (artigos
originais, sem prévia publicação) em suas páginas. De
periodicidade trimestral, a Revista da AMRIGS está indexada no

Index Medicus Latino-Americano (IMLA), LILACS e Directory of
Open Access Journals (DOAJ). Submeta seus artigos científicos
para avaliação pelo site: www.revistadaamrigs.org.br ou pelo email:
revista@amrigs.org.br . A aceitação dos artigos para publicação
estará sujeita a uma apreciação prévia por um corpo editorial.
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Instituto Vida Solidária

Semana Cultural da AMRIGS
A Semana Cultural da AMRIGS

terá excelentes espetáculos que
deverão movimentar o palco do
Teatro AMRIGS nos dias 29 e 30 de
junho e 3 de julho. No dia 29 está
programada a apresentação dos
Cantores Líricos da AMRIGS,
coordenados pelo médico Aury
Hilário, que levarão ao público “A
Noite da Canção” relembrando os
grandes musicais da Broadway e os
inesquecíveis temas do cinema. No
dia 30 de junho será encenada a peça
"Só o Faraó tem Alma" do dramaturgo e médico Silveira
Sampaio com o grupo dos Médicos Atores, coordenados pela

médica Elaine Freitas Silveira.
Finalizando a Semana Cultural, no

dia 3 de julho será a vez de subir ao
palco do Teatro da AMRIGS o show
“Noel Rosa - Com que Roupa?" Este
espetáculo terá o formato de um
antigo programa de auditório da Era
de Ouro do rádio brasileiro e contará
com a presença do Grupo Médicos e
Música, coordenados pela médica
Bernadete Medeiros Boff, tendo a
participação dos Médicos Atores. Os
espetáculos terão início às 20h30 min

e na entrada serão angariados brinquedos e livros infantis para o
Programa Brincar e Crescer.

A AMRIGS, através do Projeto Fumo Zero (PFZ), em
parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, realizou
diversas atividades por ocasião do dia 31 de Maio, o Dia
Mundial Sem Tabaco. Esta data foi
estabelecida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) com o
intuito de sensibilizar a população
sobre os males causados pelo
consumo do tabaco e seus
derivados, sendo comemorada
anualmente por todos os países
que aderiram à Convenção
Quadro da OMS, primeiro tratado
internacional de Saúde Pública
para o controle do tabagismo no
mundo. O Brasil faz parte desta
iniciativa e a AMRIGS tem sido,
através do Projeto Fumo Zero (PFZ), a instituição líder na
luta contra o tabagismo no sul do país.

No dia 30 de maio, o Dr. Francisco Paz, diretor do
CEVS, do RS, representou o Secretário Estadual da Saúde, Dr.
Osmar Terra, no stand do Projeto Fumo Zero, localizado no

Shopping Center Iguatemi. Paz foi
recepcionado pelo Presidente da
AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues e
pelo Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva,
coordenador do Projeto Fumo
Zero.

No dia 31 de maio, o Projeto
Fumo Zero foi até o Brique da
Redenção, e alertou a população
sobre os males do tabagismo,
realizando avaliação de fumantes e
orientação para tratamento, além
de oferecer teste de função
pulmonar. As atividades do Projeto

Fumo Zero contaram com o apoio do DU-AMRIGS e de
hospitais locais.

Stand do Fumo Zero no Brique da Redenção

Projeto Fumo Zero
no Dia Mundial Sem Tabaco
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TISS acelera a informatização
dos consultórios e clínicas

A corrida para se adaptar às
mudanças da lei na área de saúde, que
obrigou empresas do setor a
implantarem o padrão de Troca de
Informação em Saúde Suplementar
(TISS), até dia 30 de novembro de
2008, foi determinante para a rápida
informatização de muitos consultórios
médicos espalhados pelo país.

Para auxiliar nesse processo, a
Medsys Informática Ltda., parceira da
AMRIGS, na última atualização de seu
software implementou o padrão TISS. A
empresa atua exclusivamente em

informática para a área médica. Esta
parceria possibilita aos sócios da
AMRIGS não pagarem pela licença do
programa, hoje avaliada em R$ 300,00,
tendo como único investimento o
pagamento mensal de R$ 30,00 para
usufruir de benefícios como:

Central de Atendimento para
Suporte Técnico ao Medsys10 e
esclarecer dúvidas sobre o TISS,
por telefone na sua região, ou
seja, DDDs 51, 53, 54 ou 55;
Atualizações do Sistema Medsys;
Conversão da base de dados de

outros softwares;
Cursos sobre o Medsys10 e
esclarecimentos sobre o TISS nas
dependências da AMRIGS em
Porto Alegre ou no interior;
Equipamentos HP com PREÇOS
PROMOCIONAIS EXCLUSIVOS
Financiamento UNICRED.

"Nossa preocupação sempre foi e
continuará sendo proporcionar
facilidade aos médicos informatizarem o
consultório de maneira prática, segura e
econômica. disse Gilberto Borba,
Diretor Operacional da Medsys.

•

•
•

•

•

•

Coluna “Falando de Saúde” para as Seccionais da AMRIGS
Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os veículos de comunicação impressa (jornais) do Estado, a Assessoria de

Imprensa dos Municípios Gaúchos da AMRIGS (Bado Comunicação) criou uma ação de ampla visibilidade a custo zero: “estamos

trabalhando nossos contatos para implementar, a exemplo da bem sucedida coluna “Viva Melhor” do jornal Zero Hora, a coluna

Falando de Saúde da AMRIGS, nos principais jornais dos nossos municípios”, explica a jornalista Daiana Bado, responsável pela

ação. A articulação será realizada entre os leitores que irão encaminhar suas dúvidas, jornais, Seccionais e classe médica das

respectivas regiões. A previsão é a de fechar o ano com a coluna estabelecida em grande parte dos municípios.
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Confraria Gre-Nal recebe Wesley Cardia

A Confraria Gre-Nal recebeu no dia 1º de junho o
Diretor de Marketing da Federação Gaúcha de Futebol,
Wesley Cardia, que palestrou sobre marketing esportivo.
O Assessor de Imprensa da AMRIGS, Dr. Carlos

Matzenbacher, mediou o encontro.
Considerado um dos maiores

especialistas brasileiros no assunto,
Cardia falou sobre conceitos e formas
usuais de marketing e patrocínio
esportivo. Comentou sobre a sua
experiência na direção e na consultoria
de marketing e patrocínio de grandes
clubes de futebol e de associações de
clubes. Após a palestra, debateu com os
confrades os mais variados assuntos, não
se furtando a falar sobre temas
polêmicos, como a folha de pagamento
do Flamengo, onde trabalhou como
consultor. O convidado é bem
conhecido da dupla Gre-Nal, onde atuou
também, em momentos distintos, como
diretor de marketing do Internacional e
do Grêmio, ocupando esse mesmo
cargo no Clube dos Treze.

A próxima reunião será no dia 6 de julho, uma segunda-
feira, e terá como convidado o Professor Otacílio Gonçalves da
Silva Jr., ex-treinador, entre outros clubes, de Grêmio e
Internacional.

A AMRIGS agora conta com um espaço dedicado à beleza.
Inaugurado no dia 27 de maio, o salão de beleza Franzen Beauty,
instalado no 5º andar do prédio-sede da AMRIGS, oferece corte de
cabelo, escova progressiva, sobrancelha de Henna, designer de
sobrancelha, unha decorada, drenagem linfática, entre outros. Sócios
da AMRIGS terão 10% de desconto nos serviços. Com mais esta
novidade a AMRIGS procura, cada vez mais, uma aproximação com
seus associados, de modo especial com o público feminino.

Novo espaço de beleza
é inaugurado na sede da AMRIGS
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Sociedades

SBOC faz reivindicações
ao Ministério da Saúde

Fundada a Regional RS SBPM

A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC)
apresentou ao Ministério da Saúde uma pauta de
reivindicações relacionadas com o tratamento clínico
oncológico no Brasil, tais como a criação de protocolos para os
casos mais prevalentes de câncer e, bem como as doenças
raras da área oncológica. Embora existam diretrizes, não há
protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS) para o
tratamento de cânceres de mama, pulmão, próstata e intestino,
que representam 80% dos casos no território nacional.

As reivindicações foram feitas no dia 6 de maio, pelo
presidente da SBOC, José Segalla, ao secretário de Atenção à
Saúde, Alberto Beltrame, e à coordenadora Geral de Média
e Alta Complexidade, Maria Inez Pordeus Gadelha.

Beltrame disse a Segalla que o Ministério assumiria o
compromisso de implantar os protocolos de oncologia.
“Vamos partir do zero para 80% de cobertura, o que é
um grande avanço”, garantiu Beltrame. Segundo o titular da
SAS, o Instituto Nacional do Câncer está formalmente
encarregado de elaborar esses protocolos.

Beltrame atribuiu o atraso no estabelecimento dos
protocolos à amplitude das possibilidades de tratamento
existentes. “Mas isso não nos exime de fazê-lo. Temos que
elaborar os protocolos para oncologia, por mais amplo que
possam ser”. Beltrame também justificou a escassez de
recursos para a área da saúde pelo atraso na aprovação da
regulamentação da Emenda 29.

Entidade quer criação dos protocolos de atendimento
para cânceres mais comuns e também para as doenças raras

Foi fundada em abril a Regional Rio Grande do Sul da
Sociedade Brasileira de Perícias Médicas (SBPM-RS). Em
Solenidade de Fundação, na sede da AMRIGS, foi
empossada a primeira Diretoria Executiva da Regional. O
Evento contou com a participação do Dr. Cláudio José

Trezub, Presidente da SBPM nacional e participação de 56
médicos peritos. Os médicos peritos do Estado já podem
contar com o apoio da Regional para encaminhamento das
questões relacionadas à especialidade e formação em Perícia
Médica.
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Jurídico

Jornal Amrigs

Jurídico em questão
O Jornal da AMRIGS dá prosseguimento

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

Prescreve em cinco anos o direito do
médico em cobrar seus honorários - art. 206,
§ 5º, do Código Civil Brasileiro.

Todas as negativas por parte dos
operadores de planos de saúde devem ser
motivadas, devendo o médico buscar
cientificar-se de tais motivos, até porque a
sua conduta profissional deve ser preservada
de possível ação do paciente em razão do
não uso de medicamento adequado e
indicado ao caso.

É possível, desde que não prescreva,
com exclusividade, a aquisição dos artigos
fabricados por sua empresa.

De acordo com a experiência que
temos, em 20 anos atuando na área da
defesa do médico, podemos afirmar, com
certa segurança, um percentual de apenas
15% de ações bem sucedidas contra
médicos. Na mais das vezes, as ações são
lotéricas, inauguradas para 'ver no que dá', e
os pacientes-autores, muitas vezes, militam
com o benefício da assistência judiciária
gratuita.

O prontuário é de propriedade do
médico, devendo mantê-lo sob sua mais
rigorosa guarda, tendo o paciente o direito
de consultá-lo quando solicitar.

A princípio, apenas o médico pode
manusear o prontuário. Caso o juiz solicite a
sua apresentação em juízo, em regular
processo judicial, o médico não poderá
recusar-se. Neste caso, nenhuma violação ao
sigilo profissional ocorrerá.

Dependerá do caso. A princípio, no
prontuário completo, com todas as
características do caso, o médico tem uma
prova bastante eficaz.

Os prontuários médicos devem sempre
ser mantidos, pois asseguram uma prova
robusta em caso de eventual ação judicial.

Não há prazo específico, pois dependerá
das conseqüências que a atividade médica
trará, as quais podem ser verificadas em
curto ou em longo prazos.

Deverá, o médico, notificar, por escrito
o paciente, utilizando-se, neste caso, de
serviço de advocacia, tudo para preservar-se
de futuro conflito.

Sem dúvida, o patrimônio é a garantia
de pagamento de uma indenização. Apenas
fica preservado o imóvel em que o médico
resida com a família, que, neste caso, é
impenhorável.

1) Qual é o prazo, no código civil,
para cobrança de honorários médicos?

2) Um convênio de saúde, o qual
sou credenciado, pode me limitar ou
proibir a indicação de medicamentos,
sem justificativa?

3) É possível um médico ortopedista
ser sócio de firma que fabrica e/ou vende
próteses e materiais, sem cometer
infração ao Código de Ética Médica?

4) Qual a estatística atual de
processos de suposto “erro
médico”?

5) O prontuário médico é de
propriedade do médico, do hospital ou
do paciente?

6) Quem pode manusear e solicitar
o prontuário?

7) O prontuário prova a favor do
médico ou do paciente?

8) Se eu
fechar meu
consultório,
posso queimar
todos os
prontuários ou tenho que mantê-los?
Por quanto tempo?

9) Por quanto tempo é o meu risco
de sofrer um processo indenizatório de
um paciente?

10) O que devo fazer se o paciente
em tratamento deixa de comparecer às
consultas agendadas de tratamento e
pós-cirúrgicos?

11) As ações indenizatórias por
alegado “erro médico” podem atingir
meu patrimônio familiar, caso eu seja
condenado?

• U

•

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

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

Ligue para nossa Central de Serviços aos Associados - Fone: (51) 3014-2020
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Serviço para os Sócios

Médico destaca serviço de arquitetura
Sempre procurando oferecer o melhor para os seus

associados, a AMRIGS procurou saber de um dos seus
sócios se os serviços conveniados atendiam às suas
necessidades. Precisando de serviços arquitetônicos, o

gastroenterologista Dr. Antônio Carlos Cunha Valente
procurou os serviços da Dreher & Dure Arquitetos Associados
Ltda., onde contatou a arquiteta Ana Paula Dreher e explicou o
que precisava. Abaixo o depoimento do Dr. Valente.

Precisando de um Alvará de Saúde, observei através do site da AMRIGS que havia a referência de um escritório de arquitetura e

que, por ser conveniado, teria um preço especial. Fiz vários orçamentos na época e onde me senti mais seguro e obtive um valor de

serviço diferenciado foi através da proposta da arquiteta Ana Paula, do escritório Dreher & Dure. Na ocasião, comprei uma sala e a

arquiteta fez um projeto adequando as necessidades à nova legislação da Vigilância Sanitária. O processo de contratação foi simples,

claro, fácil e ágil. O resultado foi ótimo. Eu e a minha filha Juliana Valente, que é psicóloga, adoramos o resultado final. Ficou um

ambiente muito agradável para trabalhar. Os pacientes também elogiam com muita freqüência o consultório, dizendo inclusive que

sentem uma sensação agradável de bem estar. Portanto eu e a minha filha recomendamos os serviços da Dreher & Dure Arquitetos

Associados.

Central de Serviços ao Associado

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

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

IMOBILIÁRIAS
SERVIÇOS DE ADVOCACIA

AGÊNCIA DE VIAGENS
ASSISTÊNCIA MÉDICA

SERVIÇOS DE ARQUITETURA
ASSESSORIA DE MARKETING

OFICINA E LOJA DE VEÍCULOS
CINEMAS

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

DANÇA
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

AGÊNCIAS DE ESTÁGIOS
CASA DE FESTAS

SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇOS DE MOTO BOY

CURSOS DE IDIOMAS
LIVRARIA

ACADEMIAS
SERVIÇOS PARA O LAR E ESCRITÓRIO

LOJAS DE INFORMÁTICA
ALIMENTAÇÃO

ESCOLAS
FINANCIAMENTOS

ESTÉTICAS
PLANO DE PREVIDÊNCIA

CASA NOTURNA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS
HOTÉIS
MODA

SEGURANÇA
SEGUROS

SERVIÇO DE FUNERÁRIA
GRÁFICAS

BENEFÍCIOS PRÓRIOS
• ADMT- Auxilio-Doença

Mensal Temporário
• FAMRIGS-Fundo de Assistência

ao Sócio da AMRIGS.

BENEFÍCIO
•

•

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



22

Artigo

Jornal Amrigs

Caso Becker
e as prioridades negligenciadas

Estranho momento, este que vivemos. Médicos que não podem

atender por falta de condições de trabalho, policiais que não

conseguem prender por falta de presídios.

Temos as emergências superlotadas, situação agravada com as

alternâncias de temperatura e a proximidade do inverno, além de

hospitais fechados, como os da Ulbra. Será que chegamos, enfim – e

sem termos percebido –, àquele nível de

excelência em saúde constatado pelo presidente

Lula há dois anos? Será que podemos nos dar ao

luxo de manter fechados três grandes hospitais,

como o Universitário, o Luterano e o

Independência, este uma referência em

traumato-ortopedia? Não seria o caso de

agilizar-se a reabertura desses hospitais?

Enquanto os pacientes sofrem nas filas ou

mal-acomodados à espera de um atendimento

que alivie seu sofrimento, os médicos se

desdobram, se angustiam e também sofrem.

Não raro, sentem-se impotentes diante desse

quadro dramático que aflige a saúde pública

neste país do “nunca antes” e que a cada dia

só fica mais grave, sem que algo de concreto e objetivo seja feito

para reverter essa tendência lamentável.

Paralelamente, presídios em número insuficiente. A maior parte

sucateada e com sua capacidade esgotada. Não há lugar para tantos

infratores da lei, o que, é claro, não justifica decisões judiciais que

frustram a atuação policial e que chocam a sociedade, como essa

que recentemente manteve solta uma quadrilha que tem entre seus

integrantes gente já condenada.

Saúde e Segurança vivem situações semelhantes. Ambas lidam

com a vida, ambas são negligenciadas, embora estejam presentes

em todos os palanques eleitorais. São sempre as prioridades de

qualquer candidato, citadas muitas vezes ao lado da Educação, esta

igualmente relegada a plano secundário após a

eleição.

Há pouco menos de seis meses, a Saúde

perdeu um de seus mais bravos e destemidos

defensores. Marco Antônio Becker, uma das

maiores lideranças médicas do país, foi

assassinado de forma covarde, traiçoeira. Até

agora, os responsáveis por esse crime hediondo

seguem soltos.

Talvez estivessem presos – ou ao menos

identificados, porque com a branda legislação

atual quem garante que não responderiam em

liberdade? – se as câmeras instaladas na área

do crime estivessem funcionando e se os

investigadores dispusessem de condições

adequadas de trabalho. Condições que faltam também aos médicos

e que sempre foram cobradas por nós e pelo Becker, cuja voz foi

calada naquela triste noite de 4 de dezembro, mas que não podem

fazer com que esse crime fique insolúvel.

Cláudio Balduíno Souto Franzen

Presidente do CREMERS
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XI SEMANA CULTURAL
Apresenta:

segunda-feira
20h30

NOITE DA CANÇÃO

29/06

terça-feira
20h30

SÓ O FARAÓ TEM ALMA

30/06

sexta-feira
20h30

NOEL ROSA

03/07

O Grupo de Médicos Atores da AMRIGS apresenta
o texto escrito por Silveira Sampaio, contemporâneo
de Nelson Rodrigues e por muitos considerados o
Nelson Rodrigues das Comédias. A história se passa
no Antigo Egito e começa quando o povo se rebela
com o fato de somente o Faraó possuir alma,
gritando na frente do Palácio fazendo com que o
Faraó e seu séquito de insones comecem a articular
modos de se manter no poder e contornar a crise. O
Grupo aproveita este mote genial de Silveira Sampaio
e tece críticas à conjuntura atual. Uma comédia para
rir e pensar.

O Grupo de Cantores Lã ricos da AMRIGS em mais uma edição da
sua tradicional NOITE DA CANÇÃO apresenta um Recital com as
mais belas canções de musicais da Broadway e temas conhecidos do
cinema mundial .

O Grupo Médicos & Música e o Grupo de Médicos Atores da AMRIGS
apresentam o show "Noel Rosa - Com que roupa?". O espetáculo, com
roteiro e direção do prestigiado médico e diretor teatral Júlio Conte, mostra
ao público uma roupagem nova especialmente desenvolvida por integrantes
destes grupos para músicas das mais conhecidas e apreciadas do Poeta da
Vila. Nesta noite, o Grupo Médicos & Música serão acompanhados pelos
músicos Dionara Schneider (piano), Toneco da Costa (violão) e Fernando
do Ó (percussão).

Local:
Ingresso:

Av. Ipiranga, 5311 - AMRIGS
01 brinquedo ou livro infantil

Brinquedo ou livro infantil destinados
a Programa Brincar e Crescer.

Confira a programação do Teatro da Amrigs

www.amrigs.com.br

Colabore com o Instituto Vida Solidária: Traga alimentos não perecíveis, livros e/ou brinquedos.

PRIMEIRO
AS DAMAS

de04/07a19/07

PAULINHO

MIXARIA

de04/06a28/06 de10/09a27/09

GURI DE
URUGUAIANA

Teatro da AMRIGS: há 10 anos palco da cultura gaúcha.

Parceiro Solidário

GRUPOS CULTURAIS AMRIGS
COORDENAÇÃO GERAL:

CANTORES LÍRICOS:
MÉDICOS ATORES:

MÉDICOS & MÚSICA:
GRUPO VOCAL:

RESPONSÁVEL IVS:

Dr. Aury Hibernon Hilário

Dr. Aury Hibernon Hilário, coordenador
Dra. Elaine Freitas Silveira, coordenadora

Dra. Bernadete Boff, coordenadora
Dra. Geraldina Viçosa, coordenadora

Carlos Morejano



A Associação Médica do Rio Grande do Sul – AMRIGS está abrindo inscrições para novos associados
efetivos, com uma promoção fantástica que muito beneficiará a você.

Se você já é um associado efetivo e apresentar novos associados, ganhará descontos substanciais em
sua mensalidade durante o período que o associado apresentado permanecer em nossa entidade.

Há, porém, um limite de até quatro apresentações. Caso você tenha mais colegas a apresentar,
passe-os para um dos apresentados, que ele também se beneficiará dos descontos.

Veja como funcionarão os descontos:

A AMRIGS está cada vez mais forte comorepresentante de nossa categoria e cadavez mais atrativa em conhecimentoe benefícios para os seus associados.

Apresente seus colegas pelo fone(51) 3014-2020 ou pelo e.mail
amrigs@amrigs.org.br e recebaautomaticamente o desconto em seupróximo boleto.

apresentação1 de desconto
na mensalidade

20%
de desconto
na mensalidade

40%
apresentações2 de desconto

na mensalidade

60%
apresentações3 de desconto

na mensalidade

80%
apresentações4

N

e
ão

rpe ca sta oportunidade.


