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SERVIÇOS

Yoga para a saúde
do médico

O médico leva tanto tempo tratando de seus pacientes que muitas
vezes esquece de cuidar de sua própria saúde”. É com essa idéia do
diretor do Centro de Cultura e Bem-estar, Fabiano Gomes, que a

Amrigs está fechando sua mais recente parceria que oferece 15 dias de
aula práticas gratuitas e ainda 20% de desconto na matrícula.

“A yoga é um trabalho de auto-conhecimento que utiliza infinida-
des de técnicas”, explica. O método de yoga DeRose é o usado no
Centro de Cultura e Bem-estar e ensina como respirar melhor, relaxar,
a concentrar-se mais, como trabalhar os músculos, articulações ner-
vos, glândulas, etc. “A prática completa deste método compreende
oito tipos de técnicas que promovem um aperfeiçoamento multilateral
do praticante”, acrescenta Gomes.

O Centro de Cultura e Bem-estar Fabiano Gomes fica na Rua Luciana
de Abreu, 115, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/ RS. Informações
no Tel. (51) 3061-3115, site www.uni-yoga.org.

Aulas práticas gratuitas para
conhecimento do método

Fundo de Assistência ao Médico da Amrigs
(FAMRIGS) – É um pecúlio aos familiares em caso
de falecimento do associado que tiver direito e em
dia com as mensalidades. CSA AMRIGS
(3014.2020) c/ Isabel.

AMRIGSPREV: É um plano de previdência privada
através do Banco do Brasil. Taxa de carregamento
0%. Rua: Marquês de Pombal, 1710/706 – Porto
Alegre-RS – Tel: (51) 3343.8859.

PLANO DE SAÚDE: Assistência médica aos sócios
(em dia), familiares e secretárias com valores mais
acessíveis, através de parceria com a Unimed Por-
to Alegre para todo o Rio Grande do Sul. Tel: (51)
3014.2020 (CSA AMRIGS) ou 0800.5104646
(Unimed).

AMRIGS PROTEGE: Assistência Jurídica ao médi-
co - gratuita para o exercício profissional em casos
de alegação de erro médico, excluída a área pe-
nal e 25% de desconto sobre a tabela da OAB para
casos de Direito de Família, Trabalhista, Imobiliá-
rio, Criminal e Cível. Rua: Freire Alemão, 523/301 -
Porto Alegre-RS - Tel: (51) 3330.9077

Assessoria de Pessoal (Gratuita): disponibiliza
o serviço necessário para a administração de pes-
soal para secretárias e recepcionistas de consul-
tórios médicos e também para empregados domés-
ticos. Rua Brito Peixoto, 216 – Porto Alegre – RS -
Tel: (51) 3341.3530.

Banco de Curriculum Vitae (Secretárias): A
AMRIGS oferece a seu associado mais um novo
serviço, o Banco de Currículos surgiu para ajudar
o associado na busca por um profissional da área
de secretariado. Informações Tel: (51) 3014.2020
com Isabel.

Central de Seguros: Em parceria com a MAPRE
VERA CRUZ disponibiliza uma linha de produtos
especiais para o associados. Rua Riachuelo, 1450
conj 14 – Porto Alegre –RS – Tel: (51) 3224.5583
ou 9964.3584.

Assessoria Contábil: serviços gerais de contabi-
lidade, tais como: livro-caixa e imposto de renda.
Rua Vasco da Gama, 423 sala 304 – Porto Alegre –
RS – Tel: (51) 3333.0566 ou 9966.4785.

Financiamentos: Para aquisição de equipamen-
tos ou melhorias em clínicas e/ou consultórios. Fi-
nanciamentos até R$ 100.000,00 com juros pós-
fixados: TJLP+4,00% a.a. Banco do Brasil – Av.
Protásio Alves, 560 – Porto Alegre – RS – Tel: (51)
3331.4666.

Assessoria para Compra, Venda e Locação de
Imóveis: Assessoria gratuita quanto à documen-
tos necessários, negativas e exames dos documen-
tos do imóvel. Este serviço também facilita a procu-
ra, locação, papéis e fiador.

Leindecker Soluções Imobiliárias: oferece aten-
dimento na área de Locação de Imóveis com
10%(dez por cento) no pagamento do primeiro mês
de aluguel (sobre o valor do aluguel sem encar-
gos). Também oferece desconto nas transações de
Vendas. Av. Protásio Alves, 536 – Porto Alegre RS –
Tel (51) 3022.3000 http://www.leindecker.com.br/

Obtenção de Documentos: Como, onde e o quê
precisa para a obtenção de carteira de motorista,
carteira de trabalho, passaporte, visto de perma-
nência, títulos de especialista e receituários con-
trolados. CSA – Tel: (51) 3014.2020

Serviços de Gráfica: Serviços de impressão de
receituários, envelopes personalizados e cartões
de visita. Rua Joaquim Nabuco, 79 – Porto Alegre
– RS – Tel: (51) 3225.5194 ou (51) 3228.4040.

Psicóloga: “Psicologia com Dinamismo e
Amorosidade” – Neiva Alves Psicóloga Clínica -
Atendimento para adultos e adolescentes com des-
conto de 25% no valor real de consulta. Tel:(51)
3330-9210 ou (51)9954-5253

Arquitetura & Interiores: DREHER & DURE Ar-
quitetos – Consultoria em consultórios e Clínicas
p/emissão do alvará de saúde, conforme a área.
Desconto de 25%(vinte e cinco) sobre tabela
vingente. Av. Borges de Medeiros, 2105/1704 - Porto
Alegre/RS. Tel: (51) 3227-1027.

Monitores de Freqüência: Vidativa –
Revendedor de Monitores de Frequência Cardía-
ca POLAR. Condições especiais de pagamento
para Associados. Tel: (51) 3354-1943.

Não fique sem o ADMT
O Auxílio Doença Mensal Temporário (ADMT) é um sistema para

atender o sócio em um eventual imprevisto na sua saúde. Assim, o
médico assegura uma renda mensal pelo período em que se man-
tiver afastado do trabalho. Confira as faixas:

ADMT (AUXÍLIO-DOENÇA MENSAL TEMPORÁRIO)
FAIXA MENSALIDADE BENEFÍCIO/MENSAL

01 R$ 8,75 R$ 336,00

02 R$ 18,75 R$ 720,00

03 R$ 31,25 R$ 1.200,00

04 R$ 43,75 R$ 1.680,00

05 R$ 56,25 R$ 2.160,00

06 R$ 68,75 R$ 2.640,00
Leia o regulamento no site www.amrigs.org.br

Responsabilidade Civil

DIAGNÓSTICO JURÍDICO

Dando prosseguimento à abordagem
jurídica dos temas relacionados ao exercí-
cio da profissão médica, pretendemos des-
tacar, em breves linhas, alguns pontos re-
lativos à responsabilidade civil dos
prestadores de serviços médicos. Inicial-
mente, merece relevo previsão expressa,
contida no caput do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, no sentido de que
o fornecedor de serviços responde, inde-
pendente de culpa, pelos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por in-
formações inadequadas ou insuficientes
sobre sua fruição e riscos. Tal comando
legal caracteriza a responsabilidade mé-
dica empresarial como sendo objetiva,
apenas mantendo a regra da culpa para a
responsabilidade pessoal do médico, nos
termos do parágrafo 4º, do artigo 14, do
Código do Consumidor. Nesse passo, con-

clui-se que a responsabilização destes
prestadores, hospitais e clínicas, por exem-
plo, se dará mediante apuração de conduta
que cause dano ao consumidor, e que entre
essa conduta e o dano efetivamente obser-
vado exista uma relação de causalidade, isto
é, um vínculo de causa e efeito, que o dano
sofrido seja conseqüência da conduta do
prestador. Além disso, a responsabilidade
pela reparação de danos por hospitais e clí-
nicas, mesmo sendo objetiva nos termos aci-
ma descritos, necessita demonstração clara
e induvidosa, posto que, meras alegações ou
presunções não são capazes de autorizar a
condenação à reparação de danos. Outro ele-
mento que deve ser valorado é que mesmo
que se desconsidere a atuação culposa da
pessoa jurídica, a responsabilização desta,
nos casos em que o profissional médico hou-
ver atuado, dependerá de comprovação da
culpa do médico (por imperícia, imprudência

ou negligência), sob pena de não haver o
dito erro médico indenizável. Destarte, em
que pese a distinção legal existente entre
a responsabilidade médica empresarial
(hospitais e clínicas) e a responsabilidade
do profissional liberal (médico), há que se
estabelecer um rol de condutas voltadas
para a uniformização de procedimentos,
de modo a garantir tanto a prestação de
um serviço médico de qualidade, quanto
os elementos capazes de demonstrar, em
processos com pretensão indenizatória, a
inexistência de qualquer lesão ao
ordenamento jurídico ou aos mandamen-
tos da boa técnica médica. Adotadas tais
providências, prestadores de serviços, mé-
dicos e a população em geral, serão os
grandes beneficiados.

ANDRADE MADEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ballet para
todas as idades

Pensando nos seus sócios e familiares
que gostam de música clássica e querem
aprender a dançar, a Amrigs firmou parceria
com a Escola de Ballet Vera Bublitz, uma
das escolas mais tradicionais de Porto Ale-
gre, com quase trinta anos de atuação.

Qualquer pessoa pode aprender a dan-
çar o ballet, pois o material didático-peda-
gógico está adequado a diferentes faixas
etárias. São 50% de desconto na matrícula
e 10% de desconto na mensalidade. Infor-
mações Tel. (51) 3333-3257, Rua Cel. Corte
Real, 227, Porto Alegre.
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m nota oficial publicada nos jor-
nais de Porto Alegre no dia 25
de abril, as três entidades médi-

cas gaúchas - Associação Médica do
RS, Conselho Regional de Medicina do
RS e Sindicato Médico do RS-, manifes-

E

Nota oficial esclarece sobre
manifestações do Coren

SERVIÇOS
Academias: Franzen Fitness – 20% de desconto
em ginástica localizada e musculação - Rua
Graciliano Ramos, 388 – Tel. (51) 3334-3099, com
Neuza. Site www.franzenfitness.com.br

Óptica: Via Monet – 15% na linha de receituário e
10% nos óculos solares e relógios ambos para
pagamentos em até 3 vezes. Shoping Praia de Belas
(51) 3232-4888; Bourbon Ipiranga (51) 3339-
1756; Bourbon Country (51) 3361-6607; Bourbon
Assis Brasil (51) 3343-8536; Bourbon Assis Brasil
(51) 3343-8536.

Casa Noturna: DADO BIER: Nas terças - ingresso
reduzido de R$ 10 feminino e R$ 12 masculino.
Quartas e Quintas - isenção do valor de ingresso.
Sextas - ingresso reduzido de R$ 10 feminino e
masculino. Av. Túlio de Rose, 80. Tel: (51)
3014.2020 - Isabel Guidini.

Casa de Festas: Espaço Encantado – É um lugar
onde você vai realizar a festa que seu filho tanto
sonhou. Disponibilizamos uma ampla área de lazer
e brinquedos. Essa parceria fornecerá aos associ-
ados da AMRIGS 10% de desconto sobre a tabela
de preços praticada. Av. Bastian, 285 - Menino Deus
– Porto Alegre – RS. Tel: (51) 3029.9069.

Cinema: GNC Cinemas – ingressos ao preço de
R$ 7,00 (cada) válidos para todos os dias da sema-
na e em qualquer sessão. www.gnccinemas.com.br
– Porto Alegre: GNC Bourbon, GNC Lindóia, GNC
Moinhos e GNC Praia de Belas. Obs: Obrigatório
adquirir na AMRIGS

Coral Tower: 45% de desconto sobre a tarifa bal-
cão. Av. Protásio Alves, 2966 - Porto Alegre/RS.
Fone:(51)3338-2811ou 3334-8922 E-mail
coral@coraltower.com.br

Turismo: Alliance Hotéis e Turismo – Empresa
que oferece desconto especial de 2% (dois por
cento) sobre as tarifas de passagens aéreas, hos-
pedagem, locação de veículos (Localiza e Hertz),
pacotes turísticos Nacionais e Internacionais. Aten-
dimento Horário Comercial – 8h30min às 18h30min
– Tel. (51) 2111-7844 e Fax (51) 2111-7855 – Plan-
tão 24 horas (feriados e finais de semana) – Celu-
lares: (51) 8112-7285 / (51) 9911-4664 / (51) 9701-
7379.

Farmácia de Manipulação: QUIRON – 20% de
desconto para manipulação de cápsulas, fórmulas
cosméticas e dermatológicas, 15% de desconto
para manipulação de homeopatia, f lorais,
fitoterapia e fórmulas orto moleculares e 10% para
produtos de revenda. Av Getúlio Vargas,1511 -
3231-6768. Rua Lima e Silva 750/1 - 3230-3200 E-
mail: quiron@terra.com.br

Informática: 1001 REGARGAS DE CARTUCHOS
– 5% de desconto na recarga de cartuchos laser
no pgto à vista e 10% de desconto na recarga de
cartuchos a jato de tinta no pagto à vista e 5% a
prazo. Rua São Luís, 300.

Alta Costura: Clarice Innig – Alta Costura e Prêt-
A-Porter. Desconto de 10% (dez por cento) sobre
o valor equivalente à tabela de preços praticada.
Rua:Quintino Bocaiúva, 1620 - Porto Alegre/RS.
Tel:(51) 3332-1036 ou 3333-5426

Balanças: Converte Comércio e Representações
Ltda. Essa Parceria oferece desconto de 10% na
venda de Balanças eletrônicas para pesagem de
pessoas conforme à tabela praticada. Av Carlos
Gomes, 1610/ Loja 03, Porto Alegre. Tel: (51)
3022.6272, Fax: (51) 3029.2732. E-mail:
oppitz@converte-rs.com.br, Site www.converte-
rs.com.br

Veículos: JL Chagas Centro Automotivo Ltda. Ofe-
rece serviços em reparação automotiva, manuten-
ção preventiva em mecânica geral, funilaria e pintu-
ra. Essa parceria oferece aos associados da AMRIGS
10% de desconto nas peças, redução da hora téc-
nica trabalhada conforme a tabela de preços prati-
cada e Parcelamento em até 1+3 Sem Acréscimos. (
Valor mínimo parcelado R$ 100,00 ). Rua:General
Emílio Lúcio Esteves, 493, Porto Alegre/RS. Tel:(51)
3012-1717. E-mail: ccachagas@jlchagas.com.br e
cca.chagas@hotmail.com.br

Pesquisa Bibliográfica: Informar – 10% de descon-
to para todo o Rio Grande do Sul. Pesquisa para área
médica; Normalização e Formatação ABNT e Vancou-
ver de monografia, dissertação e tese; Currículo Vitae;
Currículo Lattes; Revisão e correção de Português;
Abstract; Slides em Power Point; ISBN; Ficha
Catalográfica; Organização de biblioteca e arquivo.
Tel: 51 3232-5161/ 9181-5553 – Porto Alegre;

O Departamento Universitário
(DU) da Amrigs recebeu no dia 31
de março os calouros de medicina
de 2007 do RS em uma grande fes-
ta na sede da Amrigs. Os mais de
450 estudantes, vindos de ônibus
das suas cidades a convite da
Amrigs e do Cremers, participaram
de um Talk-show no Teatro com di-
retores da Amrigs, Cremers e coor-
denadores de cursos de Medicina.
Durante o bate-papo, foram apre-
sentados os objetivos da Associa-
ção Médica e sua estrutura, como
funciona a Universidade Corpora-

taram preocupação sobre informações
a respeito da decisão judicial que im-
pede os enfermeiros dos Programas de
Saúde da Família (PSFs) de realizarem
diagnóstico, prescreverem medicamen-
tos e pedirem exames. A nota afirma

Calourologia, uma mega festa inédita recepciona os universitários
tiva (UniAMRIGS) e o Instituto Vida So-
lidária; o papel do Conselho de Me-
dicina (Cremers); e a visão de pro-
fessores e coordenadores de facul-
dades de Medicina.

Logo após esse primeiro con-
tato entre os estudantes e os
organizadores uma festa aberta
ao público embalou a noite dos
futuros médicos. A iniciativa da
“Calourologia” agradou a direto-
ria do DU que em menos de uma
mês fez dessa festa um suces-
so, atingindo a marca de mais de
900 presentes.

“Conseguimos apresentar a Amrigs
como uma entidade jovem e de van-
guarda através da iniciativa do talk show
e da festa que aconteceu depois”, ex-
plica Juliano Lima, diretor do DU.

Entidades médicas informam sobre decisão judicial à opinião pública
que o Conselho Regional de Enferma-
gem (Coren-RS) está repassando infor-
mações inverídicas e provocando, com
essa atitude, uma instabilidade no aten-
dimento à população. Leia a íntegra da
nota abaixo:



4 - Editorial

ASSOCIAÇÃO
MÉDICA DO RIO
GRANDE DO SUL

Fundação em 27/10/1951
Av. Ipiranga, 5311

CEP: 90610-001 POA/RS
CGC: 92.893.700/0001-70

Tel: (51) 3014.2001
Instituto Vida Solidária

Tel: (51) 3014.2002
www.amrigs.org.br

DIRETORIA
Presidente:

Newton Barros

Diretor Administrativo:
Flávio da Costa Vieira

Diretor financeiro:
Dirceu Rodrigues

Diretor de Exercício
Profissional:

Antonio Carlos Weston

Diretor Científico:
Luiz Carlos

Corrêa da Silva

Dir. de Assistência
e Previdência:

Alfredo Cantalice Neto

Diretor de Normas:
Renato Lajús Breda

Dir. de Relações
Associativas e Culturais:

Cléber Ribeiro Álvares da Silva

Diretor de Assuntos
 do Interior:

Jorge Utaliz Silveira

JORNAL AMRIGS
Órgão Oficial da Assoc.
Médica do RS fundado

em  15/10/1952

Editoração
Conselho Editorial:

Newton Barros,
Dirceu Rodrigues,

Cleber Álvares da Silva,
Luiz Carlos Corrêa
da Silva, Ricardo

Francalacci
Savaris, Adalberto

Sperb Rubin,
João Alberto Montes,

Osvandré Lech e
Érico José Faustini

Produção Editorial:
Jornalistas

Associados Ltda.
Telefax (51)3246.0072

Editora:
Ana Maria Barros Pinto

RG. Prof. 4847/17/39

Colaboram nesta edição:
Kemi Oshiro e
Thaís Martini

Projeto Gráfico:
Stampa Design

Tel. (51) 3231.4866

Diagramação/Editoração
Vinícius Santos
(51) 3387.5365

Fotos:
Olderige Zardo
(51) 96823969

Impressão:
Zero Hora

Comercialização:
Alexandre Horn

Tel. (51) 3023.3595
alexandrehorn@uol.com.br

Tiragem:
11.500 mil exemplares

Periodicidade:
Bimestral

Envie cartas, artigos,
sugestões de matérias
jornal@amrigs.com.br

   EXPEDIENTE

ideal é que se pudesse parar tudo e
recomeçar do zero. Certamente o Mi-
nistério da Saúde teria sido criado an-

tes que os institutos de previdência e assis-
tência e os programas de promoção e pre-
venção baseados em dados epidemiológicos
seriam o fundamento do trabalho em saúde
pública.

Muitos doentes continuariam a ser aten-
didos em casa e os poucos e necessários hos-
pitais receberiam os casos graves e recupe-
ráveis. O número de médicos seria suficiente
para atender a totalidade da população nas
fases iniciais das doenças. Complicações e
seqüelas seriam evitadas com menor número
de incapacitados e custo social suportável.
Médicos e hospitais teriam uma remuneração
justa pelos seus serviços e os recursos seri-
am utilizados racionalmente segundo proto-
colos cientificamente fundamentados. Com
isto a assistência seria de qualidade dentro
de um orçamento público possível.

Diante da impossibilidade de acontecer
esta parada utópica, as mudanças precisam
ocorrer aos poucos, como se fosse “conser-
tar o carro com o motor funcionando”, e por
conseqüência, com risco de ter mortos e fe-
ridos, literalmente.

É compreensível a complexidade da ques-
tão e a necessidade de mudança de paradigmas

Respeito ao médico
O
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rumo a uma política de saúde que
corresponda às expectativas dos
brasileiros. Entretanto, a julgar
pela forma como são tratados,
médicos e hospitais parecem ser
os culpados por tudo. A
inoperância do sistema tenta pu-
nir exatamente aqueles que for-
mam a sua sustentação e pára-
choque (prestadores), já que o
serviço público terceiriza a maior
parte do atendimento por impos-

sibilidade de assumi-lo totalmen-
te. E os médicos que ainda conti-
nuam assistindo os pacientes do
SUS o fazem mais por respeito à
camada mais pobre da população,
isto é, pelo sentimento de respon-
sabilidade social do que pela par-
ca remuneração percebida.

É preciso que as diferentes
instâncias dos governos valorizem
as pessoas e cumpram suas pro-
messas eleitoreiras oferecendo

cuidados de saúde com dignidade.
É necessário que o médico, como a lide-

rança central do atendimento à saúde, te-
nha a valorização necessária e um pagamen-
to justo pelos seus serviços. Que, na sua
vinculação ao sistema público, haja estímu-
lo ao crescimento profissional e um plano de
carreira que permita desenvolver-se.

O problema é que as mensagens ambí-
guas só servem para confundir a opinião pú-
blica, a exemplo de dizer-se obediente à cons-
tituição (saúde é direito de todos e dever do
estado), e destinar recursos insuficientes para
cobrir a demanda. É parecido com tentar en-
tender porque o bingo da esquina está aber-
to se é considerado uma contravenção.

Newton Barros
Presidente da AMRIGS

É necessário que o
médico, como a

liderança central do
atendimento à saúde,

tenha a valorização
necessária e um
pagamento justo

pelos seus serviços.
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Alegrete  Presidente: Sandra
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nato Boff; Vale do Taquari 
Presidente: Protógenes da
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Jornal Amrigs

pós seis anos como conselheiro - está
na sua terceira reeleição- o médico
anestesiologista Márcio Pizzato foi

eleito presidente do Conselho de Adminis-
tração da Unimed Porto Alegre gestão 2007/
2008. Membro Titular da Comissão de Ética
do Hospital Ernesto Dornelles e Chefe do
Serviço de Anestesiologia e Diretor Técnico
do HPS de Porto Alegre, ele protagoniza uma
situação singular: o filho que segue o cami-
nho do pai, Dr. Firmo Pizzato, que foi presi-
dente da cooperativa no início dos anos 90.
“O pai sempre foi um grande entusiasta do
cooperativismo e quando comecei no Con-
selho ele me incentivou para que um dia eu
viesse ocupar a cadeira da diretoria executi-
va”, conta Pizzato. Este ano seu nome foi
sugerido por vários colegas do Conselho, ele
aceitou o desafio e comandará a cooperati-
va com a vice-presidente Dra. Beatriz Valiati.

Essa gestão será marcada pela abertura
da discussão sobre o processo eleitoral da
Cooperativa. A necessidade de uma mudan-
ça já vem sendo discutida há mais tempo e
está sendo estudada por uma comissão, for-
mada pelos conselheiros Alexandre Ângelo
Zereu, Antônio Rogério Proença Crespo e
Regênio M. Herbstrith. A próxima etapa será
uma assembléia geral, como adianta Pizzato,
nesta entrevista ao Jornal Amrigs.

JAmrigs: Como é essa mudança no proces-
so eleitoral?
Pizzato: Essa proposta vem sendo discutida
no Conselho há mais tempo e agora estamos
ampliando o debate com todos os coopera-
dos. Entendemos que uma empresa que fa-
tura R$700 milhões, tem em torno de 5.700
médicos cooperados, 400 mil usuários e 650
funcionários diretos não pode ter o processo
eleitoral dos seus dirigentes de ano em ano.
Os mandatos deveriam ser de dois, três ou
quatro anos. São idéias para serem discuti-
das entre os cooperados em assembléia ge-
ral, que deverá ser convocada para uma am-
pla discussão desse assunto. É de grande
responsabilidade essa tomada de decisão.

JAmrigs: Quais são os principais planos e
metas da sua gestão?
Pizzato: Temos o planejamento estratégico
já elaborado há bastante tempo com a meta
de atingir um milhão de clientes até 2012. É
uma meta bastante ambiciosa como tem que
ser todo o planejamento estratégico. Preten-
demos fechar este ano com 407 mil clientes.

Nova gestão abre o debate
sobre o processo eleitoral
A

E reafirma a valorização do trabalho médico como
uma das grandes metas da cooperativa
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Outra meta: continuar sendo a grande coo-
perativa médica do país que melhor remune-
ra o trabalho médico. Hoje remuneramos em
R$46,00 a consulta para plano empresarial e
R$ 70,00 para plano particular. Está acima da
CBHPM plena e acima de toda a concorrên-
cia, como é dever da cooperativa. Então uma
das grandes metas é continuar valorizando o
trabalho médico, cada vez mais.

JAmrigs: A unimilitância continua?
Pizzato: Com certeza, pois é um dos gran-
des fatores do crescimento da Unimed Porto
Alegre, é decisão de assembléia geral e é o
que preconizamos para crescermos cada vez
mais. Se não tivesse nenhum médico – no
cenário ideal- trabalhando para nenhuma se-
guradora mercantilista, que explora o traba-
lho médico e cobra mais barato na ponta,
nós poderíamos até estar remunerando me-
lhor o médico porque conseguiríamos cobrar
melhor. Como temos concorrência, o nosso

preço é mais caro, mas não pode ser muito
mais porque senão perdemos mercado.

JAmrigs: Como a cooperativa pretende cres-
cer mais?
Pizzato: Para o crescimento nos índices que
estamos pretendendo durante este ano fa-
remos um grande trabalho nas pequenas e
médias empresas e na classe C, com novos
planos e produtos. A idéia é ampliar a base
para atender cada vez mais pessoas.

JAmrigs: Como é para o médico jovem en-
trar para a Cooperativa?
Pizzato: Desde o ano passado a Cooperativa
está aberta e o colega se inscreve pela internet.
A Unimed é uma cooperativa de especialistas,
por isso o médico tem que ter título expedido
pelo Cremers. A lista está na internet, é pública
e não tem como “furar fila”, é um processo
transparente. Os colegas se conhecem, não
tem como chamar o inscrito 501 antes do 250.
Ele paga uma cota capital de R$ 6 mil e R$ 12
mil para um fundo de prospecção ao trabalho
do médico jovem cooperado, para a cooperati-
va prospectar trabalho para ele.

JAmrigs: O senhor esteve sempre envolvido com
o movimento médico, foi diretor da Amrigs,
conselheiro do Cremers. Como é na Unimed?
Pizzato: A Unimed apoiará sempre todo o mo-
vimento médico que for para valorizar o traba-
lho médico em geral e do médico cooperado
em particular. Somos todos médicos e estare-
mos sempre do lado das nossas entidades, com
toda a força e o peso político da Unimed.

A Unimed apoiará
sempre todo o

movimento médico
que for para

valorizar o trabalho
médico em geral

e do médico
cooperado em

particular

Pizzato: Unimed Porto Alegre remunera a consulta acima da
CBHPM plena e da concorrência, como é seu dever
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Amrigs faz evento para
esclarecer sobre o padrão TISS

ais de 500 pessoas vieram ao
Teatro Amrigs na manhã do dia
4 de abril para discutir e tirar

dúvidas sobre o padrão TISS (Troca de
Informação em Saúde Suplementar),
que será obrigatório para médicos e clí-
nicas a partir de novembro de 2008. É a
informatização completa dos dados na
área da saúde.

“A troca de dados no padrão TISS é
entre a operadora e o prestador de ser-
viço”, enfatizaram os técnicos da ANS
nas suas palestras - a Dra. Maria Angela
Nogueira Scatena, gerente de Padroni-
zação de Informações em Saúde Suple-
mentar e o técnico do TISS Luiz Eduardo
Vieira. A questão é uma das que mais
preocupam os médicos.

 Maria Ângela disse que o TISS vem
sendo discutido com a sociedade nos
últimos quatro anos com o objetivo de
melhorar e qualificar a informação nes-

M

A palestra está disponível
em vídeo no site

www.amrigs.org.br
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Ao implantar o padrão TISS, a ANS
objetivou desenvolver, no setor de
saúde suplementar, um programa de
padronização de informação que tor-
nasse possível o intercâmbio de da-
dos entre operadoras de planos de
saúde e prestadores de serviços em
saúde. No entanto, parece não ter se
preocupado com aspectos como ga-
rantia do sigilo do paciente e acesso
do médico aos equipamentos neces-
sários para implantação.

Embora os médicos reconheçam
a importância da coleta de informa-
ções epidemiológicas, a grande
preocupação é o uso e destino des-
sas informações; daí a proibição do
preenchimento do campo do Códi-

Câmara debaterá
proliferação de

escolas médicas
Pauta obrigatória do movimen-

to médico e bandeira de luta da
Amrigs, a proliferação indiscrimina-
da de escolas de medicina chegou
à Câmara dos Deputados. A Comis-
são de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados realiza-
rá, em 19 de junho, às 14h, uma au-
diência pública para debater a pro-
liferação de faculdades de medici-
na e a implantação do exame de
ordem para médicos, inspirado no
exame da OAB – Ordem dos Advo-
gados do Brasil.

De acordo com o deputado
Ribamar Alves (PSDB-MA), autor da
proposta para a realização da au-
diência, deve haver uma “pausa”
na liberação de novos cursos de
medicina, em razão de a oferta de
médicos ser maior do que a procu-
ra. A demanda é de 7 mil médicos/
ano e as faculdades estão forman-
do cerca de 11 mil.

Além disso, acrescentou, exis-
tem apenas 5 mil vagas para resi-
dência médica. “Muitos estudantes
concluem a graduação e não pas-
sam pela residência médica, o que
gera prejuízos à sua atuação pro-
fissional”, alerta o parlamentar.

Com informações da Agência
Câmara

Médicos não devem preencher CID
go Internacional de Doenças (CID),
nas guias.

Esta proibição será válida enquanto
o preenchimento for feito em guias de
papel, pois estas não garantem o sigilo
absoluto do paciente, uma vez que as
guias em formulários eletrônicos são
criptografadas e, conseqüentemente,
mais seguras.

Em sua participação na sessão ple-
nária do CFM, no dia 08 de março, o di-
retor da ANS, Leôncio Feitosa, se com-
prometeu a enviar a todas as operado-
ras de saúde um comunicado sobre o
não-preenchimento do CID.
Prazos

A partir do dia 31 de maio, todos, sem
exceção, devem utilizar as guias, os

demonstrativos de pagamento e os
resumos do demonstrativo de paga-
mento que já foram padronizados, em
papel.

Para a transação eletrônica foram
estipulados prazos diferenciados,
sendo que os hospitais, clínicas e uni-
dades de saúde começam essa troca
eletrônica a partir de 31 de maio. Já
os profissionais de saúde e consultó-
rios isolados têm até 30 de novembro
de 2008.

 Os médicos devem se ater nas
questões éticas que envolvem
esse pr imeiro  momento –  de
obrigatoriedade da entrega do for-
mulário em papel – na proteção do
paciente.

te setor que abrange 36 mi-
lhões de pessoas. Vieira fez
uma exposição técnica lem-
brando que o objetivo da
ANS é trazer para a área da
saúde suplementar a agili-
dade, qualidade e seguran-
ça do comércio eletrônico.
“A troca eletrônica de dados
vai substituir a troca de for-
mulários em papel”, definiu.

A platéia foi atenta e
perguntou bastante aos
técnicos. Dúvidas sobre a
repercussão do TISS no tra-
balho do médico, a ques-
tão da unificação ou não
das tabelas de honorários,
sigilo de dados, custos de
implantação de informati-
zação dos consultórios e clínicas, en-
tre outras, foram levantadas pelos

debatedores - presi-
dentes da Amrigs Dr.
Newton Barros e do
Cremers Dr. Marco An-
tonio Becker- por vári-
os participantes. O de-
bate teve a coordena-
ção do Dr. Fernando
Ferreira Bernd, diretor
executivo da Cecomed-
RS, que organizou o
evento com parceria da
Unimed Porto Alegre.

Preocupada com a viabilização do
processo, a Unimed Porto Alegre apre-
sentou as ações que vem desenvolven-
do para divulgar as etapas de implanta-
ção do TISS entre seus 5.600 médicos
cooperados, que atuam num universo
de 400 mil beneficiários. “O TISS é uma
obrigação legal e a Unimed está auxili-
ando os envolvidos a tirar as dúvidas”,
disse o Dr. Luiz Fernando Schilling, mos-
trando a complexidade: a guia atual tem
10 campos, dos quais 7 obrigatórios; na
nova guia são 39 campos com 13 obri-
gatórios. Em compensação, a guia pa-
drão substitui 10 outras.

A repercussão do TISS no trabalho do médico é a preocupação, diz o presidente Newton Barros

O presidente do Cremers foi um dos debatedores
 a questionar os técnicos da ANS
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Amrigs propõe consultoria médica
independente ao judiciário

participação da Amrigs durante
o seminário “Medicamentos:
Políticas Públicas e Judicializa-

ção”, realizado em abril, no Tribunal de
Justiça do RS, foi marcada pela propos-
ta de criação de uma consultoria médi-
ca independente a ser oferecida pelas
Sociedades de Especialidades da
Amrigs ao judiciário.

O diretor de Exercício Profissional e
Relacionamento da Amrigs, Dr. Antonio
Carlos Weston, participou do segundo
painel do encontro analisando a impor-
tância do uso racional de medicamen-
tos desde o registro até a prática clíni-
ca, enfocando o papel do médico como
propagador de novas tecnologias e
medicações.

Papel da AMRIGS
Na sua avaliação, o seminário teve

uma boa receptividade, principalmente
entre os profissionais do judiciário, pois
esse tema demanda espaço e tempo
de suas ações. “O papel da Amrigs é
informar que o médico tem importância
na prescrição do medicamento e na con-
duta ética, porque existe uma visão do
judiciário e da Secretaria da Saúde de
que o médico é induzido, por pressão
da indústria farmacêutica, a prescrever

A
Amadurece a proposta de contribuir com o tema Políticas Públicas e Judicialização
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Repúdio à proposta de
laqueadura de jovens

A Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) repudia os projetos de
lei em tramitação no Congresso Nacional que visam reduzir a idade permitida
para a laqueadura, um deles de 25 para 18 anos.

Assim como a Associação Médica Brasileira (AMB), em nota oficial, a Amrigs
concorda com ressalvas feitas pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão,
de que iniciativas como essas não tratam de planejamento familiar, mas es-
condem tentativas de controle da natalidade.

É necessário muita responsabilidade para tratar de uma questão dessa
importância. Atualmente há 15 milhões de brasileiras já submetidas a
laqueaduras. Entre aquelas que passaram pela intervenção logo após os 25
anos, cerca de 70% mostram-se arrependidas.

A laqueadura é um processo de esterilização irreversível. Portanto, deve ser
realizada apenas em circunstâncias muito bem estabelecidas. Reduzir a idade
para qual é permitida é uma atitude inapropriada e no mínimo inadequada.

Quando se trata de algo com implicação tão relevante na vida de uma
mulher, a idade não pode ser fator preponderante.

E é fundamental maturidade e responsabilidade do Estado e dos poderes
estabelecidos.

Porto Alegre, 18 de abril de 2007.

GENTE

Pesquisador gaúcho
publica no NEJM

Um relatório publicado na edição da última semana de março do New
England Journal of Medicine (NEJM) informa que os pacientes tratados com
termoplastia brônquica demonstraram uma melhora geral no controle da
asma. A publicação, intitulada “Asthma Control during the Year after Bronchial
Thermoplasty” (Controle da asma durante o ano após a termoplastia
brônquica), mostrou que os pacientes tratados com termoplastia brônquica,
em comparação com o grupo de controle que não recebeu o procedimento
ambulatorial, apresentaram, significativamente, as seguintes estatísticas:
redução das crises de asma; aumento do número de dias sem sintomas de
asma; melhora na qualidade de vida dos pacientes com asma; redução do
uso de medicamento de alívio (broncodilatadores de curta ação); e melhora
no controle da asma.

O relatório do estudo é de autoria do Dr. Adalberto Sperb Rubin e colegas,
do Pavilhão Pereira Filho, da Santa Casa de Porto Alegre, único centro da
América Latina a participar desta pesquisa. O estudo controlado e
randomizado incluiu 112 pacientes entre 18 e 65 anos em 11 centros de 4
países e acompanhou esses pacientes durante um ano após o tratamento.

um medicamento de alto custo”, expli-
ca. “E o nosso papel [Amrigs] tem sido o
de apresentar a figura do médico como
aquele que prescreve um medicamen-
to que entenda que seja o melhor”,
complementa.

Repercutindo o seminário, os parti-
cipantes discutiram a possibilidade de
criação de uma cartilha que conste os
medicamentos e os procedimentos pa-
drões a serem adotados pelos juízes na
hora de emitir sua sentença. Weston
ressaltou que esse documento deve
obedecer aos protocolos clínicos pro-
postos pela AMB e que, em caso excep-
cionais, como o pedido de remédios que
não estejam na lista, a Amrigs preste
sua consultoria médica independente,
juntamente com as câmaras técnicas do
Cremers, emitindo pareceres sobre a
utilização dessas drogas. Outra conclu-
são foi que as entidades colaborem na
formulação de um Projeto de Lei que
contemple essas dificuldades que pas-
sam pelo judiciário e SUS.

Preocupações comuns
Analisando o resultado do seminá-

rio e do grupo que discute essa ques-
tão, a presidente da AJURIS Denise Oli-
veira Cezar diz: “O compartilhamento

havido ao longo de todo o trabalho
de elaboração do seminário Medica-
mentos, Politicas Públicas e
Judicialização, assim como a impor-
tante participação do representante
da AMRIGS Dr. Weston, não somente
revelou que as preocupações de in-
tegrantes das carreiras jurídicas e de
médicos são comuns, propiciando
que estas questões sejam tratadas
com cada vez maior integração, co-
responsabilidade e solidariedade,
como propiciou a abertura de canais
de comunicação para o incremento da
necessária colaboração da área mé-

dica ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, em tão sensível área do
interesse da sociedade”.

O seminário foi organizado pela As-
sociação dos Juízes do RS (Ajuris), Asso-
ciação do Ministério Público do RS, Se-
cretaria Estadual da Saúde, Escola Su-
perior da Magistratura, Fundação Esco-
la Superior do Ministério Público do RS,
Procuradoria Geral do Estado,
Defensoria Pública do Estado do RS, Cen-
tro de Estudos do Tribunal de Justiça,
Corregedoria-Geral de Justiça, Amrigs,
Cremers e a Federação das Associações
de Municípios do RS.

Participação da Amrigs foi no painel que analisou a importância do uso racional de medicamentos

FOTO DIVULGAÇÃO TJRS
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Planos de Cargos e Salários no SUS é 
Entidades médicas discutem as propostas a serem levadas para o Encontro Nac

criação de um plano de cargos
e salários no SUS é uma das
principais reivindicações das

entidades médicas do RS, definida em
reunião que discutiu a pauta do  En-
contro Nacional de Entidades Médicas
(ENEM), a ser realizado de 6 a 9 de
junho em Brasília. Este pré-ENEM reu-
niu Amrigs, Cremers, Simers, o Sindi-
cato Médico de Caxias do Sul, Sindi-
cato dos Hospitais Filantrópicos e So-
ciedade de Medicina de Família e Co-
munidade, dia 14 de abril, na Amrigs.
Outra proposta defende que a remu-
neração dos médicos seja feita por
metas cumpridas ao invés de horas de
trabalho. A realização de mais cursos
de atualização científica foi outra ne-
cessidade apontada.

Como analisa o presidente da
Amrigs, Newton Barros “é importante
que as entidades médicas se unam em
prol das lutas da categoria procurando
levar as reivindicações às instâncias
responsáveis, como o Congresso Nacio-
nal, para que haja solução desses pro-
blemas”.  Barros pondera que a situa-
ção política não é favorável aos médi-
cos, uma vez que estão sendo abertas
faculdades de medicina sem critérios
sérios, formando um grande número de
médicos com qualificação questionável
que, por sua vez, não encontra um nú-
mero suficiente de vagas na residência
médica. Soma-se a isto a falta de um
plano de carreira que fixe o médico no
SUS. “Com esta política educacional, de
saúde pública e, principalmente, pelo
aporte insuficiente de verbas repassa-
das pelo governo a população perma-
nece com sérios problemas de assistên-
cia e um número significativo de hospi-
tais se encontra a beira de fechar as
suas portas”, conclui.

A

Cada um dos palestrantes destacou
pontos importantes a serem reivindica-
dos no encontro nacional. O presidente
do Cremers, Marco Antônio Becker, lem-
brou da audiência que as entidades re-
alizaram com o Ministro da Saúde apre-
sentando a situação falimentar dos Hos-
pitais Filantrópicos mostrando maior
necessidade de recursos para o setor.
O ministro enviou técnicos ao estado
para avaliarem a situação.

Com base nessa visita as entidades
esperam uma nova reunião com o Minis-
tro da Saúde que apresentará as ações
para solucionar esse problema. Caso a
resposta do encontro seja negativa, o
movimento Mais Saúde para os Hospi-
tais avaliará a situação. A partir desse

encontro pode inclusive ocorrer a parali-
sação por uma total impossibilidade de
manter funcionando serviços deficitári-
os. Para o presidente do Cremers “é ne-
cessário usar de todos os meios para
pressionar as autoridades na busca de
soluções para a saúde brasileira”.

Equiparação salarial
A vice-presidente do Sindicato Mé-

dico do RS, Maria Rita de Assis Brasil,
defendeu uma equiparação salarial en-
tre os médicos brasileiros. Maria Rita
também propoôs que a remuneração da
categoria seja por metas cumpridas ao
invés de horas de trabalho. Acha impor-
tante que uma avaliação de desempe-
nho seja realizada. Para o Simers, é ne-
cessário destacar o papel do médico
(uma vez que as faculdades de medici-
na têm a duração de cinco anos) dos
demais profissionais da área da saúde,
com mestrados ou pós-graduação.

A terceirização na Saúde
O presidente do sindicato médico de

Caxias do Sul Marlonei Silveira dos San-
tos falou sobre a terceirização de profis-
sionais nos hospitais. Ele trouxe exem-
plos de negociação entre médicos, SUS e
direção dos hospitais do interior do esta-
do. Um modelo apresentado trata sobre
as negociações feitas por horas de traba-
lho. E lembrou que em muitas cidades do
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interior o SUS só funciona porque conta
com a ajuda financeira das prefeituras.

Saúde Suplementar
O representante do Cremers Rogé-

rio Wolf de Aguiar fez uma retrospecti-
va sobre a criação da tabela de Classifi-
cação Brasileira Hierarquizada de Pro-
cedimentos Médicos (CBHPM). Lembrou
que a AMB convocou as sociedades de
especialidades para que ajudassem na
elaboração da tabela. A decisão foi a
de não trabalhar com valores absolu-
tos, mas atribuindo a cada procedimen-
to um valor conforme seu grau de com-
plexidade. Segundo ele a lógica desta
proposta é que a lista gire em torno dos
procedimentos e não dos valores. Des-
tacou que a ANS designou uma comis-
são especial para estudar a compatibi-
lização da cobertura em saúde aprova-
das pelas resoluções do CONSU com a
CBHPM. Sobre a Troca de Informações
de Saúde Suplementar (TISS) destaca
que o sistema desafia a ética da priva-
cidade do paciente e da relação médi-
co-paciente.

Programa de Saúde da Família e
suas perspectivas

O “Programa de Saúde da Família:
Perspectivas” foi apresentado pelo pre-
sidente da Associação Gaúcha de Me-
dicina da Família e Comunidade Élson

Presidente do Cremers defende que se use todos os meios para pressionar as autoridades na busca de soluções para a saúde brasileira

Presidente do Sindicato de Caxias expôs experiência de terceirização nos hospitais
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consenso
cional em Brasília

Romeu Faria que contou a história da
especialidade e da formação da equipe
de profissionais que trabalham no PSF.
Segundo ele a Sociedade tem como
desafios a formação dos profissionais,
durante o internato na graduação, e a
falta de incentivo financeiro às bolsas
para preceptores durante a residência;
a falta de cursos de atualização e a fal-
ta de um plano de cargos e salários.
Definindo como princípios da Socieda-
de: a família como foco da atenção, tra-
balho com equipe multi-profissional, li-
gação entre profissionais e famílias e
estímulo à participação social.

A saúde está municipalizada?
Cláudio Franzen, vice-presidente do

Cremers, apresentou os dados de uma
pesquisa realizada pelo Conselho de
Medicina do RS sobre a saúde em diver-
sos municípios do estado. Segundo ele
cerca de 70% da população é atendida
pelo SUS, que emprega 70% dos médi-
cos. Franzen critica o “congelamento”
nos valores da tabela do SUS desde 94
afirmando que o Conselho luta pela atu-
alização dos valores. A REDE FILANTRÓPICA DO RS

• São 239 hospitais, sendo que em 220 municípios é o único hospital.
• Possuem 25 mil leitos, dos quais 17 mil conveniados com o SUS.
• Empregam 55 mil trabalhadores, que abrangendo familiares totalizam mais de 170 mil

pessoas.

Defasagem acumulada SUS a partir do Plano Real Variação até out. 06 (%)

Tabela SUS (impacto nos hospitais) 37,30
IGP-M (FGV) 418,10
Inflação dos Hospitais 386,20
Gasolina* 528,61
Energia Elétrica* 595,53
Comunicações* 613,06
Água* 533,04
Gás de Cozinha* 672,01
Transporte Urbano* 626,87

* Fonte: UFRGS – Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas - EPE

Elson: formação da equipe PSF

Franzen: pesquisa do Cremers

Mais Saúde para os Hospitais: movimento avança
O Movimento + Saúde para os Hos-

pitais, que colocou a crise do setor
dos filantrópicos na agenda política,
registra importantes avanços. Após
reuniões com os ministros da Saúde
e da Justiça, o movimento recebeu um
grupo de técnicos, no dia 20 de abril,
quando apresentaram um diagnósti-
co detalhado da crise financeira que
atinge a rede filantrópica de hospi-
tais que atendem o SUS no RS.  A reu-
nião, na Secretaria Estadual da Saú-
de (SES), é o início das gestões com
governo federal em busca de amplia-
ção de recursos para o Estado. O Mo-
vimento reivindica a ampliação em R$
42 milhões no teto mensal do SUS
para a assistência hospitalar no RS. 

Os técnicos levaram os dados para
o ministro da Saúde, José Gomes
Temporão. A expectativa é a criação
do Grupo de Trabalho para definir as
saídas para o problema, com partici-
pantes das entidades gaúchas e da
SES. O representante da Secretaria de
Assistência à Saúde do Ministério, Wil-
son Schiavo, acredita que a tendên-
cia é buscar solução para cada insti-
tuição.

O movimento, que visa assegurar
a sobrevivência do sistema de assis-
tência médico-hospitalar pública no
RS, com foco na qualidade e acesso
aos serviços oferecidos, equilíbrio
econômico-financeiro, mercado e con-
dições de trabalho, quer que os ges-

tores de Brasília compreendam que
o RS merece um tratamento especi-
al. Isso porque em nenhum outro
estado a dependência do Sistema
ao ramo filantrópico se apresenta
como aqui: em cada dez internações
sete ocorrem nesta rede. A isso se
soma a brutal defasagem entre cus-
to e receita: para cada R$ 100,00 de
custo na assistência, em média, o
SUS remunera R$55,00. Esse dese-
quilíbrio está levando os hospitais
à falência já que os compromissos
são crescentes enquanto os recur-
sos, decrescentes.

Os gráficos mostram a total inver-
são do direcionamento do recurso pú-
blico:

Impacto no médico
O movimento foi apresentado no

pré-ENEM, realizado no dia 14 de abril
na Amrigs. O presidente do Sindicato
dos Hospitais Beneficentes, Religio-
sos e Filantrópicos do RS, Julio de
Matos, sintetizou: o desequilíbrio na
relação dos hospitais filantrópicos
com o SUS tem forte impacto no mé-
dico, pois prejudica o exercício pro-
fissional.

“O ministro reconhece que há uma
crise relacionada ao financiamento
Por isso a criação de um grupo técni-
co que produzirá um relatório a ser
entregue ao Ministro” informa Matos.

Ele defende que é melhor para a
sociedade os gestores investirem nos
hospitais filantrópicos porque é três
vezes mais barato. O custo médico de
atendimento no SUS no GHC é de R$
144,00 e no filantrópico R$49,00. “Den-

tro da linha de escassez
de recursos faz mais
sentido”.

Matos saúda a ade-
são do Cremers e da
Amrigs ao movimento: o
Cremers pelo aspecto éti-
co e a Amrigs pela aper-
feiçoamento técnico e ci-
entífico dos profissionais,
tão necessário nos corpos
clínicos. Os hospitais, até
pela escassez de recursos, precisa de par-

cerias neste sentido. “Isso
sinaliza o futuro, uma das
saídas para a crise está na
criação de alternativas
para atualização científi-
ca”, acrescenta.

Neste cenário de futu-
ro, Matos levanta outras
questões: Por que não
desenvolver o turismo em
saúde? O RS não produz
insumos, nem soro se faz

aqui, por que não desenvolver isso?

DADOS& FATOS
• Hoje 70% das internações são feitas

nas instituições filantrópicas, 24% nas
públicas e pouco mais de 5% nos pri-
vados lucrativos.

• Para cada R$ 100,00 de custos o SUS
remunera em média R$55,00, verifi-
cando-se um déficit de 81,8% entre
custo e receita.

Matos apresenta movimento
no Pré-ENEM
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Venâncio Aires aprova
PEC Emergências Médicas

cidade de Venâncio Aires rece-
beu nos dias 13 e 14 de abril o
Programa de Educação Continu-

ada (PEC) em Emergências Médicas, or-
ganizado pela UniAMRIGS com o apoio da
Unimed da região. O Programa tem como
objetivo atualizar os profissionais da re-
gião, já que a Unimed, convênio mais ex-
pressivo, atende as cidades do Vale do
Taquari e Rio Pardo contando com mais
de 500 médicos. Só em Venâncio Aires
são quase 80 profissionais, desses 11 tra-
balham na emergência local atendendo
os municípios de Passo do Sobrado, Vale
Verde e Mato Leitão.

Os participantes responderam a
uma pesquisa de satisfação caracteri-
zando o evento como “excelente”. Ao

A
Participantes dão conceito Excelente para o programa no início da sua interiorização

Março/Abril 2007

todo 61 participantes, entre
médicos e enfermeiros, aprova-
ram as cinco especialidades
abordadas. Os módulos de Ci-
rurgia Geral e Cardiologia fica-
ram com quase 80%, Trauma
com 70%, Pneumologia com
63% e Psiquiatria com 55% em
aprovação ‘excelente’.

 “Queremos que essas atu-
alizações aconteçam pelo me-
nos uma vez por ano em
Venâncio Aires”, destaca a pre-
sidente da Associação Médica
de Venâncio Aires, Dra. Cláudia Cunha.
Ela lembra que um curso com essa
temática é importante já que existe um
grande número de acidentes de trânsi-

to na cidade, o que deixa a emergência
lotada. O PEC em Emergências Médicas
foi realizado pela primeira vez em de-
zembro de 2006 na Amrigs.

Atendimento ao cliente inicia
curso para secretárias

O Curso para Se-
cretárias, que inte-
gra o programa de
Recursos Humanos
da UniAMRIGS, ini-
ciou suas aulas no
dia 28 de abril com
o tema “Atendimen-
to ao cliente como
diferencial competi-
tivo”. Essa primeira turma teve suas vagas esgotadas, mas uma nova data para
o tema está marcada para agosto. O segundo módulo acontece em 23 de junho
e abordará “Marketing pessoal como fator de sucesso”. Os encontros se realiza-
rão aos sábados e tem a duração de 8 horas. O valor, por módulo, é de R$ 20,00
(para secretárias de médicos não-sócios) e R$ 10,00 (para secretárias de sócios
da Amrigs).

Informações e inscrições pelo Tel. (51) 3014-2015 ou e-mail
uniamrigs@vidasolidaria.org.br.

Homenagem às mulheres
 Para homenagear as mulheres no mercado de trabalho,  o programa de RH

da UniAMRIGS fez uma aula inaugural do Curso para Secretárias. As palestrantes
Silvana Bastian e Letícia Pires, da empresa Mais Criativa Consultoria e Treina-
mento, provocaram a participação da platéia buscando sua participação em
jogos, brincadeiras, perguntas e respostas.

No final do encontro o grupo de cantores Médicos & Música da Amrigs fez
uma surpresa para platéia. Com um repertório variado, marca registrada do gru-
po, apresentaram-se os médicos José Jerônimo; Vitor Hugo Paiva; Armando Cos-
ta Filho; Naida Degrazia; Daniel Soruco; Bernadete Boff e Régis Coelho. Os médi-
cos cantores foram acompanhados pelo músico Toneco da Costa, no violão.

MBA Gestão em Saúde
começa dia 22 de maio

Formar profissionais da área da saúde na ges-
tão de suas atividades, com uma visão sistêmica e
abrangente das diversas áreas que compõe uma
organização. Este é o objetivo principal do MBA
Gestão em Saúde. Para isso a UniAMRIGS  e o
IBGEN montaram um programa único. Confira:

A abertura do programa foi
feita pelo cirurgião pediátrico
João Vicente Bassols, Mestre do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões.
O Dr. Rogério Fett Schneider tra-
tou sobre as “Emergências em
Trauma”. O módulo sobre “Emer-
gências em Cirurgia Geral”, foi
apresentado pelo Dr. Ricardo
Breigeiron.

No segundo dia do encontro
os temas abordados foram
“Emergências Psiquiátricas”,
com o Dr. Cristiano Brum; “Emer-

gências em Pneumologia”, pelo Dr.
Luciano Muller Corrêa da Silva: e
“Emergências em Cardiologia”, com o
Dr. Luiz Antônio Nasi.

Grupo comemora os resultados do curso em Venâncio Aires

Disciplinas Carga Horária Docentes
Marketing e comunicação em serviços 30h/a M.Sc. Mirelle G. Beulke
Estratégia de negociação e tomada 30h/a Dra. Cíntia da Silva Carvalho
de decisão
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 30h/a Dr. Sérgio Dias
de processos
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
Início e horários:
Turma A – 22/05/2007 - Terças-feiras - Das 19h às 22h30min
                                         Quintas-feiras - Das 19h às 22h30min
Turma B – 25/05/2007 - Sextas-feiras (quinzenal) - Das 19h às 22h30min
                                         Sábados (quinzenal) - Das 8h às 12h e das 13h às 16h
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



Câmara aprova alterações na lei
que proíbe fumo em Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou, no dia 25 de abril, o substitutivo
do vereador João Carlos Nedel (PP) alterando a lei que proíbe o fumo em locais
fechados em Porto Alegre. A nova legislação obriga os proprietários de estabe-
lecimentos comerciais a afixarem cartazes, em locais visíveis, informando a
proibição legal. Essa disposição não se aplicará aos locais para atendimento
exclusivo de fumantes, desde que fisicamente separados e isolados, e com
ventilação adequada. No substitutivo também foram aprovadas sanções a se-
rem aplicadas aos fumantes. A advertência será verbal e acompanhada por
pedido para que se retire do local, no caso de permanecer a infração. Aos
proprietários a advertência será por escrito na primeira vez, e acompanhada de
multa em reincidências.

 - 11Jornal Amrigs

Fórum de Mobilização vai marcar
Dia Mundial Sem Tabaco 2007

Projeto Fumo Zero está plane-
jando várias atividades alusivas
ao Dia Mundial Sem Tabaco, 31

de maio. A novidade deste ano é o
Fórum de Mobilização, a ser realizado
no dia 30 de maio, na Amrigs, a partir
das 19h. A proposta é reunir diferentes
setores da sociedade para a discus-
são de medidas preventivas e de con-
trole do tabagismo.

A programação do Fórum prevê uma
mini-conferência sobre “Poluição
tabágica- ambiental, ventilação e lei”,
organizada pela PPG de Engenharia Me-
cânica da Ufrgs; e oficinas com ONG´s,
Universidades e Instituições de Ensino,
Profissionais da Saúde e Empresas pú-
blicas e privadas, seguidas de debates.

No encerramento haverá um pro-
nunciamento do Dr. Aloyzio Achutti so-
bre “A regulamentação do uso de pro-
dutos fumígeros em ambientes fecha-
dos: resolução da ANVISA”.

O A inscrição para o
Fórum de Mobilização é um
quilo de alimento não-pere-
cível. Para se inscrever
acesse o site da Amrigs ou
E-mail para projetofumo
zero@vidasolidaria.org.br.
Mais informações Tel. (51)
3014 2017.

Além do Fórum, o Proje-
to Fumo Zero manterá sua
tradicional atividade dos úl-
timos cinco anos: ações co-
munitárias no Shopping
Center Iguatemi, dia 26 de
maio, e no Parque Farrou-
pilha, no dia 27. Serão reali-
zados exames de monóxido
de carbono e espirometria,
com a participação dos ser-
viços de tabagismo dos hos-
pitais e distribuição de ma-
teriais informativos.

Março/Abril 2007

Dia Mundial Sem Tabaco 2007
26 de Maio – atividade no Shopping Iguatemi
27 de Maio – atividade no Parque Farroupilha (Redenção)
30 de Maio- Fórum de Mobilização - AMRIGS

PRESENÇA DO FUMO ZERO

Tese sobre Genética, Tabagismo e Depressão
“Um estudo do polimorfismo 5HT2A como elo entre tabagismo e depres-

são” foi o título da Tese de Doutorado defendida pela Enfermeira-Psicóloga
Ana Maria  Bellani Migott, da Universidade de Passo Fundo, no dia 27 de março.
junto ao Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde da
PUC-RS. O Prof. José Miguel Chatkin, membro da Comissão Coordenadora do
Projeto Fumo Zero, foi orientador do trabalho.

Na avaliação do Prof. Luiz Carlos Corrêa da Silva, coordenador do PFZ, que
fez parte da Banca Examinadora, este estudo vem somar conhecimentos num
setor ainda pouco compreendido. “As pesquisas sobre o papel da genética e
do ambiente estão avançando e deverão ajudar muito para o controle da epi-
demia do tabagismo”, complementa.

O Projeto Fumo Zero esteve presente
no VI Simpósio de Cardiologia do Hospital
São Francisco (Serviço de Cardiologia da
Santa Casa de Porto Alegre), realizado nos
dias 16 e 17 de março último. O coordena-
dor do PFZ Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva
(foto ao lado com participantes do
Simpósio)  abordou o tema “Controle do
Tabagismo” na mesa redonda “Prevenção
da Cardiopatia Isquêmica”. Suas principais
mensagens: os resultados imediatos da
cessação do tabagismo em pacientes
isquêmicos,  traduzidos por uma redução significativa da mortalidade em dois anos, e
o grande papel que o cardiologista pode desempenhar junto a seus pacientes através
de pelo menos uma intervenção breve de aconselhamento.

Controle do Tabagismo no
Simpósio de Cardiologia

Apesar das limitações, um grande passo
“Mesmo que os vereadores de  Porto Alegre ainda tenham grandes dificul-

dades em realmente priorizar a qualidade de vida e a saúde da população, o
que implicaria na exigência de que todo e qualquer ambiente fechado ficasse
livre da fumaça de tabaco, devemos considerar que um grande passo já foi
dado”. A avaliação é do coordenador do Projeto Fumo Zero Dr. Luiz Carlos
Corrêa da Silva. Ele acredita que, na próxima fase da evolução desse processo
de exigência de cidadania, deverão ser protegidos também os
trabalhadores que prestam serviços em estabelecimentos de lazer, pois estes
ainda têm de se submeter aos ambientes poluídos pela fumaça de cigarros.
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Instituto Vida Solidária busca
aproximar os médicos da comu-
nidade. Um dos seus projetos é

um cadastro de voluntários feito para aten-
der a demanda de instituições carentes
que precisam de atendimento médico.

Uma das parcerias é o Amparo San-
ta Cruz de Orionópolis que vem rece-
bendo esta colaboração voluntária. O
Amparo atende 350 crianças e adoles-
centes até os 18 anos e abriga 55 ido-
sos no bairro Belém Velho, na zona sul
de Porto Alegre. Outro contato é com o
Instituto Espírita Dias da Cruz, albergue
que atende diariamente 150 pessoas
que passam a noite no local e recebem
cuidados.

Doutores Voluntários, uma
atividade que faz bem à saúde
O

Jornal Amrigs
Março/Abril 2007

Os doutores Nicolau Laitano e Sér-
gio Dornelles participam deste projeto.
Laitano desenvolve a ação há um ano
no Dias da Cruz, todas as sextas-feiras,
das 19h às 21h.

Para ele esta é uma forma que en-
controu em poder ajudar pessoas que
passam por dificuldades e estão em si-
tuação de risco social. Os remédios são
doados pela Amrigs e o Laboratório Reu-
nidos Exacto, através do seu diretor José
Carlos Petry, fornece os exames de san-
gue sem custo algum.

O dermatologista Dornelles foi pro-
curado pelo Instituto para ajudar um
idoso que necessitava de tratamento
específico e o Amparo Santa Cruz não

Como participar
Os médicos interessados em tornarem-se parceiros solidários devem pro-

curar o Instituto Vida Solidária e responder questões como: tempo disponível
para o trabalho e que tipo de atividade gostaria de realizar. Informações tel.
(51) 3014-2017, com Elsa ou projetossociais@vidasolidaria.org.br

O Instituto Vida Solidária está engajando voluntários no Projeto Solidário Comuni-
dade Vila São Pedro. Entre os participantes está o grupo de esposas dos diretores da
Amrigs que estudam formas de angariar fundos para a ampliação do atual posto de
saúde: são seis novos espaços com oficina de atividades, sala de procedimento, sala
de vigia, cozinha, sala de limpeza e banheiros masculino e feminino. Hoje o posto
funciona com uma área de recepção, um banheiro e duas salas de atendimento.

O Instituto realizou reunião em abril com as mulheres da Vila São Pedro apresen-
tando os projetos e oficinas. Cada mulher falou sobre o que gostaria de fazer e o que
os filhos pretendem aprender nas oficinas. O grupo é formado por mulheres dos 20
aos 71 anos, todas são mães.  As oficinas mais pedidas por elas foram de artesanato,
culinária, pintura e arte. Para os filhos e netos querem aulas de música, dança e
informática. Também foram citados: leitura, bijuterias, crochê, cabeleireiro, bordado,
manicure/ pedicure, ginástica, capoeira e esportes. As oficinas de artesanato, culi-
nária e bordado serão ministradas por membros do Grupo Amigos da Amrigs.

Parceria com a Fundação Sol
O Instituto Vida Solidária assinou termo de compromisso com a Fundação Sol
para reconstrução social. A Fundação tem por finalidade o desenvolvimento
de atividades de atendimentos assistenciais, médico e odontológico, para
crianças (pré-escolar e escolar)
em condições menos privilegi-
adas, através de parcerias
institucionais.
Assinaram o termo o presidente
da AMRIGS/Instituto Vida Solidá-
ria Newton Barros e o presiden-
te da Fundação Sol Dr. Belmonte
Juarez Marroni (foto ao lado).

tinha condições de arcar com os cus-
tos. Dornelles destaca que a importân-
cia dessa atitude “é uma forma que
temos de minorar as preocupações ou

o sofrimento de alguém que não teve
oportunidade de entrar no pequeno
grupo dos ‘privilegiados pela vida’”,
acrescentou.

Dr. Laitano em atendimento no Instituto Espírita Dias da Cruz

Mulheres participam de Projeto Solidário Comunidade Vila São Pedro

Grupo de esposas dos diretores da Amrigs estudam formas de angariar recursos

Grupo de senhoras da Vila São Pedro definem as preferências por oficinas
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a reunião de 14 de abril do Con-
selho de Representantes, foram
empossados os 15 conselheiros

eleitos para um mandato de três anos.
A eleição ocorreu de 15 de janeiro a 15
de fevereiro último, por correspondên-
cia, com a apuração dos votos realiza-
da no dia 7 de março. Os trabalhos fo-
ram dirigidos pelo Diretor de Normas Dr.
Renato Lajús Breda e secretariados pela
Dra. Aída Schafranski Libis, componen-
te da Comissão Eleitoral.

A eleição computou 1.088 votos dos
associados – cada um pode votar em
até três conselheiros – e teve os seguin-
tes resultados:
1º- Dra. Miréia Simões Pires Wayhs, 407
votos;
 2º- Dr. Luiz José Varo Duarte, 327 vo-
tos;
3º- Dr. Roger Lahorgue Castagno, 256
votos;

Empossados os conselheiros
eleitos para a Gestão 2007/2010
N

Março/Abril 2007

Os mais votados
Dois ex-presidentes do CR foram os

conselheiros mais votados nesta elei-
ção: a Dra. Miréia Simões Pires Wayhs,
de Ijuí, e o Dr. Luiz José Varo Duarte, de
Porto Alegre.

Histórica campeã de votos, a Dra.
Miréia é impulsionada pela luta médi-
ca. “Desde o início da minha vida pro-
fissional estou nessa luta”, afirma com
convicção. Por conta desse ideal de melhorias no exercício da medicina ela
atua no Conselho de Representantes, desde os anos 70, com sucessivas reelei-
ções. Assim como na Seccional Noroeste (Ijuí), no Sindicato e no Cremers.

O Dr. Varo Duarte, formado em 1954 e sócio da Amrigs desde 1957, é um
entusiasmado pelo associativismo que se manifesta no plenário do Conselho
de Representantes. “São 52 anos de convívio com os colegas de todas as
cidades e de várias idades. Posso garantir que aqui na Associação Médica se
encontram todos, desde os estudantes representados no Departamento Uni-
versitário até os mais renomados professores em todas as especialidades
médicas”.

4º- Dr. Izaias Ortiz Pinto, 226 votos;
 5º- Dra. Lia Mariza Cerutti Scortegagna,
197 votos;
6º- Dr. João Carlos Kabke, 164 votos;
7º- Dr. Luiz Antonio Lucca, 164 votos;
8º- Dr. Genaro Laitano, 148 votos;
9º- Dr. Gilberto Pereira Gomes, 144 vo-
tos;
10º- Dr. Carlos Roberto da Silveira
Hecktheuer, 131 votos;
11º- Dr. Jair Rodrigues Escobar, 125 votos;
12º- Dr. Walter Neumaier, 105 votos;
13º- Dr. Nicolau Laitano, 101 votos;
14º- Dr. Luiz Bragança de Moraes, 91
votos;
15º- José Carlos Henrique Duarte dos
Santos, 75 votos;
16º- Dr. Fernando Egídio Batista Olivei-
ra, 58 votos.

Foram registrados ainda 521 votos
em branco e 24 nulos, totalizando 3.264
votos.

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

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

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

Veja mais no site www.amrigs.com.br

Divido Consultório no bairro Moinhos de Vento, com pos-
sibilidade 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.

Wenzel é o novo presidente do CR
O otorrinolaringologista

Túlio Wenzel é o novo presi-
dente do Conselho Represen-
tantes, eleito por aclamação
do plenário juntamente com
as secretárias Rosemarie
Lopes Gomes e Lia Maria
Cerutti Scortegagna.

Paz, união e harmonia é a
trilogia que norteará seu tra-
balho no CR. “O bom relacio-
namento entre as entidades
médicas é fundamental para
o enorme desafio que temos:
combater o aviltamento da
nossa profissão”, destaca Wenzel. Essa é a Ordem dos Médicos na prática. Sua
atuação no movimento médico sintetiza essa idéia: junto com seus mandatos
de conselheiro da Amrigs ele já foi conselheiro também do Cremers e atual-
mente está no Simers.

Os Conselheiros empossados e o diretor de Normas da Amrigs Dr. Renato Lajús Breda
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IMAMA/RS faz conferência nacional
na luta contra câncer de mama
O Instituto da Mama/RS realiza-

rá no dia 4 de maio de 2007 a II
Conferência Nacional de Pri-

meiras-Damas, na Assembléia
Legislativa, em Porto Alegre/RS.  Com o
tema “O engajamento da sociedade na
luta contra o câncer de mama”, o Insti-
tuto busca mobilizar a sociedade civil
para a causa do câncer de mama e for-
talecer a ação de Primeiras-Damas, des-

pertando-as para exercerem seu papel
de articuladoras político-sociais em prol
da melhoria das condições de saúde
públicas para a mulher.
Apoiando a iniciativa do IMAMA, a Amrigs,
através do Instituto Vida Solidária, parti-
cipará do painel “Ações Solidárias”. Se-
rão discutidas as parcerias na promoção
da saúde, advocacy, mobilização social,
políticas públicas de saúde e

voluntariado. Participam do programa as
Primeiras-Damas de Porto Alegre, Triun-
fo e Taquara, a mastologista e presiden-
te do IMAMA, Dra. Maira Caleffi, o Dr, Kent
Osborne, oncologista da Baylor
University, entre outros convidados.
Informações e inscrições: site http://
w w w . i m a m a . o r g . b r /  e - m a i l
conferenciadamas@imama.org, tel. (51)
3264.3000/ 8451.

Março/Abril 2007

A Associação Gaúcha
de Medicina de Família e
Comunidade realiza, de 6
a 9 de junho, na sede da
Amrigs, o 2º Congresso
Gaúcho de Medicina de
Família e Comunidade. Do

XXI Congresso
Brasileiro de
Psicanálise

A Associação Brasileira de Psicaná-
lise (ABP) realiza, no período de 9 a 12
de maio de 2007, o XXI Congresso Bra-
sileiro de Psicanálise da ABP. Como
tema central o evento terá “Prática Psi-
canalítica- Especificidades, Confronta-
ções e Desafios”. Serão doze Socieda-
des psicanalíticas federadas e seus
núcleos participando no Centro de
Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em
Porto Alegre.

Programação cultural e social.
Informações na Secretaria da ABP

tel (21) 2235-5922, site www.abp.org.br,
e-mail abp@rionet.com.br.

Clinica Sul 2007
De 7 a 9 de junho acontecerá na cidade de Bento Gonçalves (Fundaparque)

o 9° Congresso Gaúcho de Clínica Médica e o 6° Congresso Gaúcho de Medici-
na de Urgência. Promovido pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica RS
(SBCM-RS) o evento oferecerá abordagens inovadoras para os temas propos-
tos, uma mostra de trabalhos científicos com premiação, cursos paralelos de
ACLS, eletrocardiografia, ventilação mecânica e radiologia.

Informações Tel. (51) 3028-3878/ 3879, E-mail contato@ccmeventos.com.br
ou site www.ccmeventos.com.br/clinicasul.

Sulbra 2007
A Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do Rio Grande do Sul (SOT/ RS) está

organizando o XV Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (Sulbra),
que será de 21 a 23 de junho, em Gramado. Os convidados internacionais são dos
estados Unidos: Dr. Aaron Rosenberg, Dr. Richard Guyer e Dr. Todd Albert. Os
palestrantes nacionais são os doutores Moisés Cohen, Pedro Doneux, Cleber Pacolla
e Émerson Honda (de São Paulo) e Marcos Musafir, do Rio de Janeiro.

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

Eletroacupuntura
Clínica

Com 12H/A, a SOMA RS realiza o
curso “Estimulação Elétrica do Sis-
tema Nervoso Periférico”, com o
palestrante Dr. Rubens dos Santos
Zanella, de SC.

Será no dia 21de julho (sábado,
9h às 12h e das 14h às 18h) e 22 de
julho (domingo, 9h às 12h), na
AMRIGS. O objetivo do curso é trans-
mitir conhecimentos científicos e de-
senvolver competências gerais para
o uso da eletroacupuntura em apli-
cações práticas na clínica médica.

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 sócios: R$
350,00 até 10 de julho e R$ 380,00
após 10/07. Mais informações na
SOMARS tel. (51) XXXXXXXXXXXX

XI Congresso da Sociedade Brasileira de
Transplante de Medula Óssea

O XI Congresso da SBTMO acontecerá de 29 de julho a 2 de agosto, no Centro de
Eventos do Hotel Serrano em Gramado. O Congresso tem como característica a
multidisciplinaridade, por isso, durante o evento ainda acontecerá o XI Encontro
sobre TMO e Hemopatias Malignas, o X Encontro Nacional de Enfermagem e Equipe
Multidisciplinar em TMO, o X Encontro de Histocompatibilidade e Imunogenética e
o V Encontro de TMO da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica.

As inscrições podem ser feitas através do site da Sociedade Brasileira de Trans-
plante de Medula Óssea (www.sbtmo.org.br/congresso/). As inscrições para traba-
lhos técnicos encerram no dia 31 de maio.

XVIII JARGS E I
Jornada de Dor da

SARGS
Será nos dias 8 e 9 de setembro

de 2007, no Park Hotel Morotin de
Santa Maria/RS, a XVIII JARGS E a I
Jornada de Dor da SARGS. O tema é
“Anestesiologia: passado, presente
e futuro” . O presidente da XVIII
JARGS é Dr. José Pedro Lauda e a
presidente da I Jornada de Dor da
SARGS a Dra. Miriam Seligman. In-
formações www.sargs.org.br

Agenda
5 de maio- Curso SOGIRGS Região Ser-
rana, na  AMECS,  em Caxias do Sul.

De 17 a 19 de maio - I Congresso GO -
FFFCMPA Dall’Onder Grande Hotel, em
Bento Gonçalves.

17 a 19 de Maio – IV Simpósio Internacio-
nal de Neuropsiquiatria, Centro de Eventos
do Hotel Plaza São Rafael – Porto Alegre.

17 a 20 de Maio – NeuroSul – 4° Con-
gresso Gaúcho de Neurologia e
Neurocirurgia – 2° Simpósio Gaúcho de
Reabilitação Neurofuncional, Hotel
Sheraton - Porto Alegre.

18 e 19 de maio-  Fórum das UTI´S do
RS – Realização da Sociedade de Tera-
pia Intensiva do Rio Grande do Sul
(Sotirgs), o I Fórum das UTI´S do RS será
no Centro de Eventos do Novotel, em Por-
to Alegre. Informações Tel. (51) 3061-2957,
e-mail inscrições@abev.com.br, site
www.sotirgs.com.br/forum.

26 de maio- Curso SOGIRGS/Região
Noroeste Unimed, em Ijuí/RS.

7 a 9 Junho – 2° Simpósio Sul-america-
no de Clínica Médica, Centro de Eventos
UFRGS – Gramado/RS.

13 a 16 de Junho – XVII Congresso de
Cardiologia do RS – V Simpósio de En-
fermagem em Cardiologia/ V Simpósio de
Fisioterapia em Cardiologia/ V Simpósio
de Nutrição em Cardiologia/ III Simpósio
de Educação Física em Cardiologia, Ho-
tel Serrano – Gramado/ RS;

27 a 29 de Junho - VII Sul Encontro de
Controle de Infecção – IV Encontro Gaú-
cho de Microbiologia Aplicada ao Contro-
le de Infecão Hospitalar, Hotel Dall’Onder
- Bento Gonçalves/ RS;

29 e 30 de junho – Curso Sogirgs sobre
Pré Natal, no  Auditório AMRIGS.

5 a 8 de Julho – III Simpósio Internacio-
nal Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia
– III Encontro dos Ex-Residentes Gine-
cologia e Obstetrícia da PUCRS;

Medicina de Família e Comunidade em Congresso
programa abrangente desta-

cam-se o Fórum de Residen-
tes de Medicina de Família
e Comunidade, o  1º Fórum
Parlamentar sobre a Impor-
tância da Medicina de Fa-

mília e Comunidade no De-

senvolvimento dos Sistemas de Saú-
de e o workshop Inovações Tecnoló-
gicas em Saúde e o Trabalho em Aten-
ção Primária em Saúde

Mais Informações, inscrições e en-
vio de trabalho: tel. (51) 3014. 2083 e/
ou site: www.agmfc.org.br



Cultura - 15Jornal Amrigs

Câmara Riograndense do Li-
vro convidou o grupo Médi-
cos Atores da Amrigs para

uma apresentação especial durante
a programação da 53ª Feira do Livro
de Porto Alegre. Uma das homena-
gens deste ano será para a escritora
Clarice Lispector, de quem o grupo
está ensaiando alguns textos. O
nome do espetáculo já está defini-
do: “Clarice Lispector e os Bichos”,
isso porque os atores escolheram tra-

Médicos Atores serão os bichos de
Clarice Lispector na Feir a do Livro
A

TEATRO AMRIGS
Homens de Perto
  A peça “Homens de Perto” mais
uma vez estará no Teatro da Amrigs
no dia 26, de quintas a sábados, a
partir das 21h, e domingos, às 20h,
durante todo o mês de abril até 6
de maio. Informações pelo tel. (51)
3014.2018 ou e-mail:
cultura@vidasolidaria.org.br

André Damasceno -
20 anos de Humor
André Damasceno volta ao Teatro
Amrigs a partir de 10 de maio até dia
20, às quintas, sextas e sábados, às
21h e domingos, às 20h. Ingressos
R$ 25,00 (na hora) ou R$ 20,00 (an-
tecipado). Clube do assinante ZH e
um acompanhante: R$ 20,00 (na
hora) ou R$ 16,00 (antecipado). Só-
cios e funcionários da Amrigs; ido-
sos; menores de 15 anos, estudan-
tes: R$ 12,50 (na hora e antecipa-
do). Estudantes pagarão meia-en-
trada mediante apresentação de
carteira emitida pela UNE, Ubes,
UEE, Uges, Umespa ou entidades
afiliadas. Informações Site http://
www.andredamasceno.ato.br/ ou
Tel. (51) 3014.2018 ou e-mail:
cultura@vidasolidaria.org.br

balhar a obra que Clarice fala sobre
os animais.
A apresentação única na feira ainda não
tem data definida, mas será a partir das
18h30min com entrada franca. A Feira
do Livro é um dos maiores eventos cul-
turais de Porto Alegre que ocorre todos
os anos no final nas duas primeiras se-
manas de novembro.
“Clarice Lispector e os Bichos” já está
agendada para o Teatro Amrigs: será
nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, às 21h.

Março/Abril 2007

O grupo Médicos Atores volta ao Te-
atro da Amrigs em curtíssima tempora-
da nos dias 5 e 6 de junho, a partir das
21h. O grupo reapresentará o espetá-

TEATRO

O grupo Médicos & Música da
Amrigs sobe ao palco para seu primei-
ro show do ano. Nesta apresentação
as canções de Chico Buarque de
Holanda e Noel Rosa chamam a aten-
ção no repertório. Os médicos
Almerindo Antônio Boff, Bernadete
Boff, Daniel Soruco, Naida Degrazia,
Luiz Degrazia, Regis Coelho, Arnaldo
Costa Filho, Vitor Hugo Paiva, José
Jerônimo Filho, Virgínia Fedrizzi e
Nicolau Guedes se apresentam com
mais de 20 músicas nacionais e inter-
nacionais. Os músicos convidados

MÚSICA

Desde o início do ano o Gru-
po Vocal da Amrigs está rece-
bendo, para testes, interessa-
dos em participar do grupo. O
maestro e coordenador do gru-
po Luciano Lunkes afirma que
esse contato com vozes dife-
rentes é importante inclusive
para os que já cantam porque
há uma troca de experiências.
“A divulgação para entrada de novos
integrantes trouxe muitos para conhe-
cer o trabalho do grupo acrescentan-
do vivências diferentes a nossa reali-
dade”, acrescenta Lunkes.

Os projetos do Grupo Vocal para
esse ano iniciaram com os ensaios do

Grupo Vocal ensaia novo repertório agora com formação de quatro vozes

novo repertório. A entrada de quatro re-
gistros masculinos, dentre eles um baixo,
faz o grupo testar novas canções que se
adaptem a essa realidade. “Pela primeira
vez o Grupo Vocal da Amrigs tem uma for-
mação de quatro vozes”, lembra Lunkes
ao falar da entrada do registro de Baixo.

Conforme explica Lunkes é nor-
mal que no primeiro semestre do
ano os coros fiquem mais reclu-
sos para que na segunda meta-
de do ano aconteçam as apre-
sentações novas. “Caso um gru-
po seja convidado para cantar é
normal que utilizem seu repertó-
rio antigo”, pondera o maestro.

O Grupo se reúne todas as
terças-feiras, a partir das 19h30min,
na sede da Amrigs e ainda aguarda
por mais vozes masculinas, principal-
mente as mais graves.

Quem quiser participar deve entrar
em contato pelo tel: (51) 3014.2013 ou
e-mail: cultura@vidasolidaria.org.br.

Mais uma chance de ver Lição de Botânica
culo “Lição de Botânica”, baseado na
obra de Machado de Assis. A peça é
dirigida pelo médico psicanalista Júlio
Conte e mantém seu elenco original com

pequenas modificações. A médica e atriz
Cíntia Mottin será substituída por Elaine
Freitas e Rafael Moreno entra para o
grupo no papel do barão.

Médicos & Música encantam com Chico e Noel
que acompanharão os can-
tores serão Toneco da Cos-
ta, no violão e New, nos te-
clados.

A primeira apresentação
do grupo, que integra o pro-
grama Receitando Cultura do
Instituto Vida Solidária, se
realizará no dia 30 de maio,
a partir das 20h30min, no Te-
atro Amrigs. O valor do in-
gresso será um quilo de ali-
mento não-perecível doado para o Ban-
co de Alimentos do RS. Mais informações

pelo Tel: (51) 3014.2013 ou pelo e-mail:
cultura@vidasolidaria.org.br



nicia no dia 22 de maio o MBA em
Gestão Empresarial para a Área da
Saúde, iniciativa da Universidade

Corporativa da Amrigs (UniAMRIGS) em
parceria com o Instituto Brasileiro de
Gestão de Negócios (IBGEN). O curso foi
lançado oficialmente no dia 23 de abril,
na Amrigs. Na abertura do evento, o ci-
rurgião pediátrico João Vicente Bassols
enfatizou que a UniAMRIGS busca, atra-
vés da gestão do conhecimento, ofere-
cer oportunidades de aprendizagem
contínua a fim de construir uma inteli-
gência corporativa competitiva que pos-
sa responder às exigências de mercado.

I O presidente Newton Barros argu-
mentou que a Amrigs deve criar oportuni-
dades de atualização para o médico em
todas as áreas. “Exercer a medicina é cada
vez mais difícil e adquirir conhecimentos
em áreas não convencionais é muito im-
portante para o exercício profissional”,
acrescentou. E comemorou a parceria com
o IBGEN: “é uma instituição que faz um
trabalho sério que combina com a serie-
dade do nosso trabalho”.

Para o diretor de graduação do IBGEN
Márcio de Souza Pires, há uma a mudan-
ça em curso: é a gestão perpassando as
diversas formações e profissões. “De

MBA Gestão Empresarial em
Saúde sinaliza uma mudança

uma forma ou de outra somos todos
gestores, todos planejamos, lideramos
equipes, gerenciamos custos e receitas.
Só que todos, ou a grande maioria, não
tem formação para isso”, sintetizou. Por
isso, definiu, “essa parceria é muito im-
portante, é um marco dessa mudança
que já aconteceu, a gestão está em to-
das as áreas”.  E o diretor científico da
Amrigs e coordenador da UniAMRIGS Luiz
Carlos Corrêa da Silva corroborou a idéia
deste MBA de Gestão como marco, es-
pecialmente no associativismo médico,
e antecipou uma nova parceria para cur-
sos - na área do Direito- .

O palestrante convidado do evento
é um exemplo de gestor que manteve
suas atividades médicas: o Dr. Alberto
Kaemmerer, cirurgião torácico TCBC
Doutor em Pneumologia e Diretor Mé-
dico Científico do Hospital Mãe de
Deus, continua operando seus pacien-
tes. Ele abordou o tema “Modelo de
Gestão Médica no Hospital Contempo-
râneo”, sobre a experiência no HMD,
ressaltando: uma batalha de nove anos
que recoloca o médico no seu devido
lugar.

Veja o programa e todas as informa-
ções na página 10.

Barros: comemora parceria Pires: mudança em curso

Corrêa da Silva: um marco Kaemmerer: modelo de gestão

Médicos Atores serão os bichos de
Clarice Lispector na Feira do Livro Página 15

Doutores Voluntários, uma atividade
que faz bem à saúde Página 12


