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UniAMRIGS ministra curso EAD04

Editorial

Diante do novo modelo de ingresso
recentemente proposto às instituições de
ensino superior pelo Ministro da
Educação Fernando Haddad e
encaminhado à Associação Nacional dos
Dirigentes de Instituições Federais de
Ensino Superior, todos os médicos em
atividade deveriam ficar preocupados. O
projeto propõe a substituição dos atuais
vestibulares por uma avaliação única, a ser
feita com a reestruturação do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). Isto
preocupa ainda mais diante do significado
que esta decisão pode representar para o
futuro das escolas médicas. A justificativa
foi a de que assim se poderia estimular a
capacidade crítica dos alunos com uma
conseqüente reorientação dos currículos
do ensino médio. As vantagens desse
novo modelo, segundo o Ministro, seriam
a oportunidade de descentralizar os
exames seletivos, democratizando o
acesso às universidades, aumentando a
mobilidade estudantil e reorientando o
currículo do ensino médio.

Ocorre que, muito mais necessário
do que esta reformulação agora proposta,
deve ser um estudo sobre o destino dos
17.511 médicos formados a cada ano nas

175 escolas de medicina do Brasil ou mais
próximo de cada um de nós, o destino
dos 1.092 médicos graduados nas 11
escolas gaúchas e que na classificação
geral, mostram que o RGS é o 4º. Estado
com maior número de médicos levados
ao mercado por ano.

Apenas para fundamentar estas
preocupações, vale lembrar que o Brasil
possuía em 2008, 330.979 médicos que
ofereciam uma proporção de 1,73 destes
profissionais para cada habitante do país.
Quase o mesmo percentual que possui o
Canadá, com uma relação de 1,97
médicos por habitante.

Em função da veiculação destes
dados (AMB 2009), constata-se que as
medidas a serem adotadas devem possuir
um aprofundamento muito maior do que
atualmente o Ministro propõe. E do qual
devem fazer parte tanto a Emenda
Constitucional 29 como a regulamentação
do Ato Médico. Ou jamais se chegará,
com saúde, no final do túnel por onde
vinha aquela luz que trazia a informação
de que, no Senado, uma comissão
rejeitou o projeto sobre o exame de
proficiência dos médicos.

Dirceu Francisco Araújo Rodrigues
Presidente da AMRIGS

11
15 Inaugurada Academia na AMRIGS

AMRIGS recebe a vista de Cirne Lima

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.

19 Confraria Gre-Nal recebe Mauro Galvão

As mais recentes preocupações
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A Universidade Corporativa da AMRIGS (UniAMRIGS) está
desenvolvendo o primeiro curso de extensão misto na AMRIGS,
com aulas presenciais e virtuais, no formato de Educação à Distância
(EAD). O Curso de Extensão em Sistematização do Estudo
Morfológico Fetal, programado entre os dias 08 e 25 de abril,
aborda conhecimentos teóricos e práticos sobre ultra-sonografia
Morfológica, com o propósito de capacitar o médico a identificar os
Defeitos Congênitos Fetais com maior relevância epidemiológica,
que devem nortear o Estudo Morfológico Fetal sistematizado.

Quem ministra o curso é o Dr. Jorge Telles, Médico Obstetra
com Área de Atuação em Medicina Fetal, Ultra-sonografista e
Mestre em Ciências da Saúde-Pediatria.

O Jornal AMRIGS entrevistou o Dr. Telles para saber mais sobre
o tema:

Desde 2006 trabalhamos na Educação a Distância na
UniAMRIGS. Fiz uma Pós-Graduação na área e sou um entusiasta
desta forma moderna e eficaz de educação. Minha dissertação de

Mestrado tratou do Estudo Morfológico Fetal e uma de
minhas constatações foi a necessidade de discutirmos
mais o tema. Naturalmente se concretizou a idéia de
fazermos um curso que unisse a necessidade inata de
prática, através de exames de ultra-sonografia, com as
novas tendências da educação, utilizando a educação à
distância.

A sensação é muito gratificante, pois precisamos
tirar do papel vários planos que tínhamos. A EAD
envolve uma estrutura muito delicada, pois muitas coisas
não vemos antes do uso efetivo. O ambiente virtual de
aprendizagem, como tecnicamente chamamos, é
fascinante. Quando o aluno acessar o curso em nosso
servidor, todos links estarão prontos e testados. Tudo
para o aluno sentar na frente de seu computador e

aprender como no ensino tradicional.

Certamente sim. Não estamos sendo pioneiros neste sentido. A
educação a distância tem seu papel bem conhecido no mundo atual.
Tem legislação própria e inúmeros recursos de aprendizagem. As
aulas presenciais fazem parte do EAD, inclusive por força de lei. No
nosso caso, estes encontros presenciais terão o incremento de
serem aulas práticas, o que é mandatório em um curso de ultra-
sonografia.

Temos uma tendência de rejeição ao que é novo. O ensino de
Medicina hoje já tem muitos componentes não presenciais. No

Quando e como foi decidido formar um curso EAD pela AMRIGS?

Como o senhor se sente sendo o pioneiro, o
primeiro a ministrar um curso como esse pela AMRIGS?

Como se trata de um curso com aulas presenciais e à distância,
a formatação do mesmo atenderá aos objetivos propostos?

Há ainda muita crítica quanto aos cursos não-presenciais,
embora a cada dia surjam mais ofertas e, sendo assim, mais pessoas
procuram este tipo de estudo. No caso de um curso médico com
aulas não presenciais, no seu entender, poderiam aumentar essas
críticas? O "peso" delas seria maior?

UniAMRIGS ministra curso EAD
sobre ultra-sonografia Morfológica

Dr. Jorge Telles é Especialista em Metodologia do Ensino Superior e em Educação à Distância
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futuro não se admitirá sairmos de casa, fazermos uma viagem,
sentarmos numa sala fechada e assistirmos uma pessoa ou mais de
uma proferindo uma aula, com slides ou filmes e voltarmos para
casa, muitas vezes sem o aproveitamento adequado. Com a
educação a distância se ganha tempo e aumenta-se a interação
professor-aluno e aluno-aluno. Os conteúdos teóricos são estudados
com profundidade. Por exemplo, em um fórum, onde um professor
mediador interage com 20, 30 alunos, que expressam suas opiniões
desinibidamente, muitas vezes é mais rico do que uma discussão
após uma aula formal, em que perguntamos "alguém tem alguma
pergunta? Não?", e o acesso do aluno ao professor se extingue. Por
outro lado, os encontros presenciais podem suprir esta necessidade
de interação do aluno com a prática médica.

Muito de minha resposta está implícita nas anteriores,
entretanto alguns pontos são importantes:

• A EAD não veio substituir a educação tradicional e sim
complementá-la.

• É uma forma muito eficaz de recebermos informações e

podermos refletir sobre ela, interagindo com o professor ou
professores e os colegas.

• Naturalmente o aluno adquire disciplina, para acessar o
ambiente de aprendizagem e participar das atividades.

• Para conhecimento, tudo pode ser monitorado no ambiente.
Quantas vezes o aluno entrou, quando, quanto tempo ficou,
o que acessou, além claro da leitura de suas participações nas
discussões. Há possibilidade de serem dispostos textos ou
livros para discussão dos alunos, de trabalhos em grupo, de
trabalhos serem entregues pelo ambiente, etc.

• No nosso caso, poderemos transmitir aulas on line, com Chat
ou perguntas por e-mail, etc. Tudo pode ficar no ambiente
para posterior consulta.

• Podem ser dados avisos para o grupo todo ou algum aviso ou
atenção especial para um aluno.

Não diria que os horizontes são ilimitados, mas temos um leque
de possibilidades para chegarmos ao melhor entendimento dos
assuntos estudados. E volto a dizer. EAD é um instrumento de
aprendizagem que pode ser complementado com formas
tradicionais de ensino, como no caso do nosso curso.

Para o senhor, quais são as vantagens da educação à distância?
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AMRIGS e AMEN formam parceria em
Programa de Educação Continuada, em Ijuí

Nos dias 20 e 21 de março, a
AMRIGS esteve presente na cidade
de Ijuí, no Jardim Europa Hotel, para
promover o Programa de Educação
Continuada (PEC) com os seguintes
temas: “Responsabilidade Civil, Penal
e Ética na Medicina”, ministrada
pelo Dr. Bernardo Aguiar (na foto);
e “Atualização em Pneumologia:
Asma e Pneumonia na Emergência”,
ministrada pelo Dr. Luiz Carlos
Corrêa da Silva.

A iniciativa foi possível graças a

uma parceria formada entre a
Universidade Corporativa da
AMRIGS (UniAMRIGS) e a
Associação Médica do Noroeste
(AMEN), representadas pelas Dra.
Marília Thomé da Cruz e Dra.
Mireia Simoes Pires Wayhs. Em
torno de 100 participantes
compareceram aos dois dias do
evento, incluindo médicos,
acadêmicos e residentes de
Medicina da Região Noroeste do
Rio Grande do Sul.

Foi realizado no dia 26 de março o
sorteio da Pesquisa de Satisfação da Revista
da AMRIGS e Satisfação do Sócio AMRIGS.
Quem respondeu à pesquisa estava
concorrendo a um final de semana para
casal no Costão do Santinho Resort, em
Florianópolis-SC, oferecido pela empresa
Maragogi Viagens
(http://www.maragogiviagens.com.br/), a
quatro ingressos para ir a um dos cinemas
conveniados (Arteplex, Cinemark ou
GNC), e a um ingresso com

acompanhante para assistir uma peça
teatral no Teatro da AMRIGS.

O sorteio foi feito na sede da AMRIGS,
e contou com a presença de Carla Lemos,
Diretora Comercial da empresa Maragogi
Viagens, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva,
Coordenador da UniAMRIGS, Ivan
Guareschi, Gerente Administrativo da
AMRIGS e Renato Fagundes, Editor
Executivo da Revista da AMRIGS.

Confira os sorteados no site
www.amrigs.org.br

UniAMRIGS pelo Rio Grande
A AMRIGS vai até a sua Região! Sempre zelando pela classe médica e pela qualidade científica, a UniAMRIGS disponibiliza seus cursos

diferenciados para o Interior do Estado do RS. Informe-se pelo email: uniamrigs@amrigs.org.br ou pelo telefone (51) 3014.2015 e fique ainda
mais próximo do conhecimento!

Evento contou com a participação de médicos, acadêmicos
e residentes de Medicina da Região Noroeste do RS

AMRIGS realiza sorteio da Pesquisa de
Satisfação do Sócio e da Revista da AMRIGS

Entre os prêmios, foi sorteado um final de semana
no Costão do Santinho Resort, em SC
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AMRIGS e Sociedades Médicas discutem
formação de Comitê Científico

No dia 30 de março de 2009 foi realizado o evento
formação do “Comitê Científico da AMRIGS”, em caráter
consultivo. O evento teve a coordenação do Diretor Científico
da AMRIGS, Dr. Antonio Carlos Weston e foram debatidos
assuntos tais como:
interação e aproximação
da AMRIGS com as
Sociedades de
Especialidades Médicas e
os rumos científicos da
AMRIGS, entre outros.

"O Comitê
Científico da AMRIGS
tem como propósito
principal a discussão dos
rumos científicos da
AMRIGS. Estes rumos
passam a ser discutidos
diretamente com as
Sociedades de
Especialidades que são
os órgãos
representativos de cada especialidade, ou seja, na prática
representa uma parceria mais estreita com a AMRIGS destas
Sociedades", disse Weston.

Os componentes do Comitê Científico da AMRIGS serão:
Presidentes ou representantes indicados pelos membros das
Sociedades de Especialidade, Profissionais de notório saber nas
suas especialidades e coordenadores do Núcleo Técnico-

Científico da AMRIGS.
Estiveram presentes

as Sociedades de
Especialidade a seguir:
Alergia e
Imunopatologia,
Pediatria, Homeopatia,
Ginecologia e
Obstetrícia,
Cancerologia, Medicina
do Trabalho,
Dermatologia e
representante do
SIMERS e do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões.

Para as próximas
reuniões, que
acontecerão

mensalmente, a AMRIGS pretende contar com a presença cada
vez maior das Sociedades de Especialidade, para o comitê
científico da AMRIGS.

CANADA: INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE EPI LTDA

SAPATO OCUPACIONAL
S MARCA ISOCALCEANITÁRIO

www.isocalce.com.br / isocalce@isocalce.com.br
Rod. BR 116, 6981 - Bairro Roselândia CEP 93351-000 Novo Hamburgo RS

- CA 20841
- ATENDE A NR32
- ESTERILIZÁVEL EM ALTO - CLAVE
- CORES: BRANCO, VERDE, AZUL E PRETO
- NUMERAÇÃO DO 33 AO 44

Fone: 55 - 51 - 35935291 / Fax: 55 - 51 - 35813471

Novo comitê irá definir os rumos científico da AMRIGS
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AMRIGS recepciona os calouros
de Medicina do Rio Grande do Sul

A AMRIGS, junto com o seu
Departamento Universitário – (DU-
AMRIGS), promoveu no dia 28 de
março de 2009, a V Recepção aos
Calouros de Medicina do Rio Grande
do Sul, no Centro de Eventos AMRIGS.

Cerca de 1.200 acadêmicos de 11
universidades do Estado prestigiaram o
encontro. Os estudantes vieram de Rio
Grande (FURG), Santa Cruz do Sul
(UNISC), Santa Maria (UFSM), Pelotas
(UCPEL e UFPEL), Caxias do Sul
(UCS), Canoas (ULBRA), Passo Fundo
(UPF), além dos que residem em
Porto Alegre (UFRGS, PUCRS e
UFCSPA).

Ao abrir os trabalhos da noite, o

Diretor do DU-AMRIGS Ivan
Morzoletto Pedrollo recepcionou os
calouros de todo o Estado e fez um
levantamento da sua gestão. Na
sequência, chamou todos os
integrantes do Departamento
Universitário que participaram da
gestão 2008/2009 e passou o cargo
para o acadêmico da ULBRA Cléber
Santos Jr, que juntamente com os
novos integrantes do DU, assumiu a
função para a gestão 2009/2010.

Cléber, já empossado como novo
Diretor do DU, foi o mediador do
encontro, que reuniu o Diretor
Científico da AMRIGS Dr. Antonio
Carlos Weston; Dr. André Wajner, do

Conselho Consultivo do
SIMERS; o Diretor da
UFCSPA Dr. Ajácio Brandão;
o Diretor da FAMED/PUCRS
Dr. Ivan Antonello; O
Coordenador Adjunto do
Curso de Medicina da ULBRA
Dr. Lionel Leitzke; a
Professora do Curso de
Medicina da UFSM Drª Léris
Salete Haeffner.

O evento propiciou uma
conversa informal com os
calouros de medicina, onde
foram abordados temas
inerentes à profissão:
experiência médica,
Departamento Universitário,

educação continuada, papel das
entidades médicas, Instituto Vida
Solidária, polêmica do bacharelado em
medicina, entre outros assuntos.

A V Recepção aos Calouros de
Medicina do Rio Grande do Sul foi
uma realização da Associação
Médica do Rio Grande do
Sul(AMRIGS), Departamento
Universitário (DU-AMRIGS);
Transporte Seguro oferecido pelo
Sindicato Médico do Rio Grande do
Sul (SIMERS) e Personal Giulian;
Apoio da Unimed Porto Alegre,
UniCred e Programa Vida Urgente;
Produção Guadalajara.

Acadêmicos de 11 universidades do Estado prestigiaram o evento



Calouros confraternizaram ao som de pagode e Djs

09Março/Abril 2009

Notícias Acadêmicas

AMRIGS MEDparty 2009
Após a recepção aos

calouros, foi realizada a III
AMRIGS MEDparty 2009, festa
organizada pelo Departamento
Universitário da AMRIGS (DU-
AMRIGS), para os novos
acadêmicos de medicina e o
público em geral. Dividida em
dois ambientes, a festa contou
com a atração da banda de
pagode Show de Bola e os DJs
Lê Araújo, DJ Adriano Carazzo
e o DJ Hugo Barcellos. Os
calouros de medicina tiveram a
entrada gratuita. A presença de

mais de mil acadêmicos
comprova o sucesso do
evento.

Depois da festa, os
residentes em Porto Alegre
foram transportados até as
suas casas por vans,
gratuitamente. Este serviço
foi patrocinado pelo
Sindicado Médico do RS -
SIMERS, com o apoio da
empresa Personal Giulian,
que foi a encarregada de
levar os estudantes aos seus
lares.
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A AMRIGS e a Unimed Porto Alegre firmaram parceria e,
a partir de agora, a Unimed Porto Alegre terá uma seção na
Revista da AMRIGS. O objetivo é divulgar às recomendações
médicas baseadas em evidências obtidas a partir de ações
realizadas pelo Projeto Compromisso. Na primeira
participação da Unimed Porto Alegre na revista, que será
distribuída no Volume 53 da Revista da AMRIGS, as
recomendações estão representadas pelo artigo intitulado
“Rastreamento e diagnóstico do Carcinoma de Endométrio”.

O Projeto Compromisso é uma comissão de apoio e
orientação da Unimed Porto Alegre, que desenvolve ações
por meio de uma estratégia educacional que segue

basicamente duas etapas: o desenvolvimento de
recomendações, por meio de discussões e legitimação dos
critérios com os demais especialistas da área.

A Revista da AMRIGS existe há 51 anos e tem como
principal objetivo transmitir aos médicos informações úteis
para a sua prática diária. Com periodicidade trimestral, a
publicação é distribuída gratuitamente aos associados da
AMRIGS e às Faculdades de Medicina do Brasil. Agora, os
cooperados da Unimed Porto Alegre também terão acesso à
revista, que será distribuída conforme a especialidade médica
contemplada pelo artigo publicado. Nesta edição, receberão
a revista os médicos cooperados ginecologistas e obstetras.

Entidades

Revista da AMRIGS terá seção da
Unimed Porto Alegre

Programa Diretrizes:
as melhores evidências científicas disponíveis
A Associação Médica Brasileira, CFM e a Fenam lançaram o 7º. volume
do Programa Diretrizes em novembro de 2008. A edição reúne 40
diretrizes de Ortopedia e Traumatologia, elaboradas por especialistas da
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) em parceria
com o Colégio Brasileiro de Radiologia, Associação Brasileira de Cirurgia
da Mão, Sociedade Brasileira de Reumatologia, Sociedade Brasileira de
Neurofisiologia Clínica e Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia.
As lesões traumáticas encerram-se entre as afecções mais letais no
mundo, acometendo na maioria das vezes indivíduos em idade
produtiva. Dada a importância do tema, para o 7º. volume, 80
especialistas reuniram e analisaram pesquisas sobre o tratamento clínico
e cirúrgico na área.
O Programa Diretrizes foi lançado em outubro de 2000 com o objetivo
de padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de
decisões. As diretrizes devem ser submetidas à avaliação e à crítica do
médico, pois não são protocolos que imobilizam a medicina e impedem
a individualização da prática clínica.
Até agora já foram publicadas 280 diretrizes. As Sociedades de
Especialidade filiadas à AMB são responsáveis pela elaboração do
conteúdo informativo e do texto da diretriz. Como há diretrizes comuns
para diferentes especialidades, é muito importante a participação de

todas as sociedades no processo, pois os pacientes são tratados por
médicos e não por áreas de atenção.
Periodicamente, a AMB oferece às Sociedades oficinas cujo objetivo
é capacitar os médicos interessados a elaborar diretriz. As
Sociedades escolhem os temas que serão abordados e são
orientadas a estruturar questões clínicas relevantes. Além disso,
identificam nas bases de dados científicos os estudos que
respondam às perguntas formuladas e avaliem as melhores
evidências disponíveis. Entre os desfechos clínicos levantados,
também são levados em consideração o desenho dos estudos e a
qualidade do resultado obtidos.
A Câmara Técnica de Diretrizes, composta por representantes da AMB,
CFM, Unidas, Fenasaúde, Unimed e Ministério da Saúde, faz a
mediação entre o Programa Diretrizes e os sistemas público e
suplementar de saúde. Esse grupo avalia a repercussão do uso de
diretrizes na prática clínica e os aspectos relacionados à sua
implementação em larga escala. Acesse o site do Programa por meio do
link no site da AMB: http://www.amb.org.br/

Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da AMB
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Diretoria da AMRIGS recebe a visita
de Luiz Fernando Cirne Lima

O engenheiro agrônomo e zootecnista Luiz Fernando Cirne Lima
esteve presente à reunião da diretoria da AMRIGS no dia 09 de
março, onde debateu com os médicos-diretores e demais convidados
assuntos sobre o papel da entidade e os desafios
que a mesma deve ter para com a sociedade
gaúcha. Dentre vários assuntos debatidos, Cirne
Lima enfatizou a educação como transformadora
da sociedade, e instigou os diretores a pensar na
grande responsabilidade que possuem como
administradores de uma grande sociedade de
classe.

“Na primeira metade do século 20, o Rio
Grande investiu na educação uma soma de
recursos que ainda hoje diferenciam e valorizam nossas pessoas dentro
da sociedade brasileira. Entretanto, todos os estudos sobre o tema

mostram que ao longo dos anos estamos perdendo esta diferenciação.
É tarefa das atuais gerações de governantes, e de cidadãos e cidadãs
responsáveis, retomar a qualidade da educação como apanágio de

nossa vida social. Não somos os mais pobres nem
os mais ricos no mosaico social brasileiro, mas
devemos almejar, porque podemos ter, a melhor
educação”, disse Cirne Lima, em seu recado à
diretoria da AMRIGS.

Luiz Fernando Cirne Lima foi o mais jovem
ministro da Agricultura do Brasil. Também foi
Diretor-Superintendente da Copesul por quase 15
anos e o idealizador do projeto Fronteiras do
Pensamento, um seminário internacional em

forma de curso de altos estudos, que se tornou palco de debate e
reflexão entre conferencistas nacionais e internacionais.

Dr. Dirceu Rodrigues recepcionou
Luiz Fernando Cirne Lima
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Especial

AMRIGS alerta para o perigo da tuberculose

Na Semana Mundial de Combate à Tuberculose,
transcorrida de 23 a 27 de março, a AMRIGS fez um alerta para
a doença que mata milhões de pessoas todos os anos. No Rio
Grande do Sul, somente no ano passado, mais de 4,3 mil
pessoas foram diagnosticadas com a doença. Pelotas e Rio
Grande, desde 2006, concentram juntos 957 casos.

Para o presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues, faltam
interlocutores para o controle e prevenção da doença. “A
preocupação da sociedade com a doença não deve ser apenas
nesta semana. O objetivo em acompanhar a tuberculose,
descobrir os infectados, tratá-los e adotar medidas de controle e
prevenção tem de ser constante”, ressalta.

Segundo o doutor Ramon Fiori Hallal, pneumologista, chefe

do Departamento de Pneumologia da Associação Médica de
Pelotas, uma das alternativas para reduzir o foco responsável
pelos números de liderança negativa na região sul é a
proximidade dos médicos e agentes comunitários nas
comunidades. Para tanto, seria necessário um efetivo maior,
associado à conscientização da prevenção e do tratamento da
doença, o que já ocorre em estados brasileiros como Santa
Catarina e Paraná. “O Brasil precisa reduzir esses patamares,
que ultrapassam os índices dos países em desenvolvimento”,
alerta.

O alerta teve destaque nos jornais de Pelotas e Rio Grande,
e na Rádio Pelotense AM 620, que abrande cerca de 80
municípios gaúchos.

Seccionais de Rio Grande e Pelotas esclareceram a população dos municípios
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Especial

Secretaria da Saúde do RS
e o combate à Tuberculose

Programa Nacional de Controle
da Tuberculose

A Secretaria Estadual da Saúde (SES), marcando a passagem
do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, promoveu no dia
26 de março, um encontro de sensibilização para mobilizar
profissionais de saúde e gestores municipais para um combate
mais eficaz da tuberculose em suas áreas geográficas de atuação
dentro de um novo enfoque de vigilância epidemiológica e
controle da doença. A reunião foi realizada no City Hotel, em
Porto Alegre.

Os municípios da Região Metropolitana, em especial os que
fazem parte da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS),
apresentam
historicamente uma alta
incidência de tuberculose.
Por esta razão, muitos
foram incluídos entre os
prioritários do Programa
Nacional de Controle da
Tuberculose do Ministério
da Saúde.

No Rio Grande do
Sul, são notificados cerca
de cinco mil novos casos
por ano, sendo que em
torno de 55% estão
localizados nos municípios da 1ª CRS.

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT)
tem como propósito fundamental promover o controle da
tuberculose no Brasil. Busca a interrupção da transmissão da
doença e a conseqüente diminuição dos riscos de adoecer e

morrer por ela. Para isso, procura identificar de maneira
oportuna todos doentes de tuberculose, e principalmente os da
forma pulmonar bacilífera (principais transmissores da doença),
garantindo seu tratamento até o final.

Toda a população brasileira tem direito ao diagnóstico e
tratamento gratuitos no Sistema Único de Saúde. A maioria dos
casos ocorre em pacientes do sexo masculino e em idade
produtiva, prejudicando ainda mais as condições de vida das
famílias carentes, maiores vítimas da tuberculose.

Um Problema no Brasil e no Mundo
A tuberculose é uma das enfermidades mais antigas e

conhecidas do mundo.
Mas não é uma doença
do passado como todos
pensam. Está em estado
de emergência
decretado pela
Organização Mundial de
Saúde, como
enfermidade
reemergente, desde
1993. Um terço da
população mundial está
infectada pelo M.
tuberculosis e, por ano,

ocorrem 8,5 milhões de casos e 3 milhões de mortes causadas
pela doença. A maioria em países em desenvolvimento.

Anualmente notifica-se no Brasil perto de 100 mil casos de
tuberculose sendo que, destes, 85 mil casos são novos. Morrem
cerca de seis mil pacientes no País. Os principais fatores que
contribuem para a manutenção e agravamento do problema são
a persistência da pobreza em nossa sociedade e a ocorrência da
Aids nos grandes centros.

A AMRIGS conta, desde março, com uma assessoria de imprensa específica para as seccionais dos municípios gaúchos. A Bado Comunicação e
Marketing, que tem à frente a experiente jornalista Daiana Bado, divulgará as ações da AMRIGS e secccionais na imprensa de todo o Estado. O
diferencial será na reportagem e na apuração dos principais fatos da saúde de cada município. “ Além de levarmos ao conhecimento da população as
ações da AMRIGS, nosso foco é criar pautas de saúde que possam ter a os médicos associados e as seccionais como principais fontes para a
imprensa. Estaremos em contato, permanente com as nossas seccionais e médicos associados” , reforça Daiana Bado, lembrando que a iniciativa
pretende valorizar a classe médica das respectivas regiões.

AMRIGS mais próxima dos municípios gaúchos

Mapa dos países onde 80% dos casos de tuberculose estão concentrados.
Fonte: Organização Mundial da Saúde
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Especial

Secretaria de Turismo do RS conhece projeto
de modernização da sede da AMRIGS

O Secretário Executivo (Adjunto) da Secretaria de

Turismo do RS, Jorge Drumm, esteve presente na primeira

reunião Ordinária em 2009 da diretoria da AMRIGS, realizada

no dia 02 de março,

onde o presidente da

AMRIGS, Dirceu

Rodrigues, e os demais

diretores apresentaram

ao secretário o projeto

de modernização da

sede da entidade.

Drumm veio

acompanhado do

Diretor Administrativo e

de T.I. da Agência de

Desenvolvimento

CaixaRS, Dr. Juarez

Monteiro Molinari, e do

diretor-presidente da

Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas (Corag), Luciano

Silva.

O objetivo da AMRIGS é encontrar parceiros para

viabilizar a ampliação do Centro de Convenções e construir

um hotel. Estão sendo realizados estudos de viabilidade técnica

para os investimentos na área da sede, localizada na Avenida

Ipiranga, no bairro Partenon.

Jorge Drumm

destacou que o

momento é o mais

adequado para a atração

de investimentos que

visem a aumentar a

oferta da rede hoteleira

da Capital em função da

Copa do Mundo de

2014, que será realizada

no Brasil. Assim que

Porto Alegre for

confirmada como uma

das cidades-sede do

mundial, será criado o

Comitê da Copa, que

reunirá o poder público estadual e municipal, além dos

representantes da sociedade civil organizada, e buscará

soluções para atender todas as demandas que um evento

desse porte exigirá da cidade.

Diretoria da AMRIGS debate viabilidade técnica para modernizar sede
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Foi realizada no dia 16 de março a aula inaugural da

academia Franzen Fitness, agora também chamada de

Academia Franzen AMRIGS,

em seu novo endereço, na

cobertura da sede da

AMRIGS, Avenida Ipiranga

5311, 5º andar. Sob a

coordenação e direção técnica

do professor Cláudio Renato

Costa Franzen (Pentacampeão

mundial de ginástica aeróbica),

a nova academia possui

inúmeras variedades de

esporte, cultura e lazer e os

sócios AMRIGS têm preços

especiais.

Após a cerimônia de inauguração, que contou com a

presença do presidente da AMRIGS, Dr Dirceu Rodrigues, o

professor Cláudio Franzen ministrou uma aula de Aero Dance

para os convidados e alunos

que estiveram presentes à

cerimônia.

Cláudio Franzen é

professor especialista de

educação física e Presidente

da LIBRAF - Liga Brasileira de

Aeróbica e Fitness,

Representante Nacional da

ANAC-Associação Nacional

de Aeróbica Competitiva e da

FISAF-Federação Internacional

de Esportes Aeróbicos e

Fitness, Diretor Nacional do

Fitness pela CBCM e FGM.

Amrigs

Inaugurada academia na AMRIGS

AMRIGS recebe a abertura oficial do I Fórum Saúde Mulher
Foi realizada no dia 4 de março, a abertura oficial do I Fórum Saúde Mulher, na sede da AMRIGS, em Porto Alegre. O evento antecede o XV Congresso
Brasileiro de Mastologia, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de outubro, no Palácio dos Festivais, em Gramado. Até o dia 16 de outubro, oito grupos
farão oficinas sobre a saúde mamária, discutindo temas como tratamento para casos especiais, grupos de apoio voluntário, qualidade das mamografias
pela Sociedade Brasileira de Mastologia, além de reconstrução mamária, exames de prevenção, planos para capacitação e readaptação funcional. Os
resultados das oficinas estarão na Carta de Gramado, documento que será assinado ao final do encontro. O Fórum está sendo planejado com o apoio
técnico operacional da equipe de trabalho do Instituto Vida Solidária.
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Instituto Vida Solidária

Projeto Fumo Zero propõe programa
de controle tabagista ao Estado

Conselheiros da AMRIGS, após as
reuniões de comissões que
antecederam a Assembléia Ordinária
do Conselho de Representantes, no
dia 14 de março, foram em caravana
acompanhar as obras do Centro
Comunitário Vida Solidária, na Vila São
Pedro. O prédio já recebeu pintura
externa e interna e está em fase de
acabamento.

No local funcionará a Unidade de Saúde com o Programa
de Saúde da Família (PSF) e o Programa Brincar e Crescer. Os

atendimentos no Centro serão
destinados às comunidades em situações
de vulnerabilidade social, vizinhas da
AMRIGS.

No momento, o IVS trabalha para
aprovar a liberação de uma equipe PSF
e apresentou essa proposta junto ao
Conselho Distrital de Saúde do Bairro
Partenon e ao Conselho Municipal de
Saúde de Porto Alegre. Nos próximos

dias a proposta também será apresentada aos Gestores da
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

No dia 17 de março o
coordenador do Projeto
Fumo Zero Dr. Luiz Carlos
Corrêa da Silva e a gerente
executiva do Instituto Vida
Solidária Simone
Romanenco foram
recebidos no gabinete da
Presidente do Comitê de
Ação Solidária Tarsila
Crusius. O objetivo do
encontro, realizando no
Palácio Piratini, foi propor
uma parceria ao Estado,
visando à implementação
de programas de redução
do tabagismo na esfera
estadual. O Comitê de Ação Solidária é um órgão vinculado

ao gabinete da governadora
Yeda Crusius.

Tarsila recebeu dos
visitantes um documento
com propostas para essa
parceria, e propôs que a
AMRIGS participe da Rua
da Cidadania, um projeto
do Executivo gaúcho que
facilita o acesso das
comunidades do interior
aos serviços públicos. O
Secretário Estadual de
Saúde, Osmar Terra,
presente a reunião, foi o
responsável por essa
aproximação da AMRIGS,

através do Instituto Vida Solidária, com o Governo do Estado.

Conselheiros visitam
o Centro Comunitário Vida Solidária

Tarsila Crusius recebe em seu gabinete os representantes do Instituto Vida Solidária

Conselheiros foram conferir de perto as obras
do Centro Comunitário Vida Solidária
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Instituto Vida Solidária

Programa Brincar e Crescer
O Programa Brincar e Crescer, que funciona em caráter piloto junto à sede da AMRIGS, está sendo bem aceito pela

comunidade da Vila São Pedro. O programa ajuda e busca oferecer mais qualidade de vida a essa população em situação de
vulnerabilidade social e contribui para a educação continuada da equipe técnica envolvida de forma voluntária, mas muito
comprometida, tendo em vista que esse espaço de atuação é um excelente campo de investigação científica através dos vários
fenômenos sociais manifestados em decorrência do método utilizado.
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Adesão das crianças e  cuidadores da Comunidade Vila São Pedro ao Programa

Para o início das atividades do Centro Comunitário Vida Solidária, a equipe do Instituto Vida Solidária está mobilizando recurso e patrocínios através do
comércio de Porto Alegre e Região Metropolitana. O Centro precisa de doações em dinheiro ou móveis, e também de Parceiros Solidários para a
concretização do calçamento e reparos nos muros internos. Para maiores informações, entrar em contato através do telefone (51) 3014-2017 ou o e-
mail projetossociais@vidasolidaria.org.br

Doações para as atividades do Centro Comunitário Vida Solidária
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Instituto Vida Solidária - Receitando Cultura

Jornal Amrigs

O projeto Receitando Cultura, do Instituto Vida

Solidária, visa à promoção da cidadania através

das diversas expressões das artes, fortalecendo

o crescimento individual e coletivo a partir de

trocas de experiências, acessando os diferentes

meios de aprendizagem e a atuação na

sociedade.

Centro de Memória
do Associativismo Médico
recebe doações

Placa em broze do Dr. Luiz Sarmento Barata, que chefiou a Cadeira
de Urologia da UFRGS até seu falecimento, em 1967

O Centro de Memória do Associativismo Médico no Rio Grande do Sul, do
Projeto Receitando Cultura do Instituto Vida Solidária, recebeu no mês de março
doações da família do Dr. Fernando Pombo Dornelles, fundador e primeiro
presidente da Academia Sul-Riograndense de Medicina, através da sua filha, a
médica Tânia Kalil. Foram mais de 400 livros e duas medalhas. Já o Dr.
Theodoro Armando Süffert, infectologista e especialista em AIDS, doou mil
revistas médicas. Em abril, o Dr. Henrique Sarmento Barata doou o acervo
livresco de seu pai, Dr. Luiz Sarmento Barata, além de uma placa em bronze
com a imagem do saudoso médico.

Todo o material recebido agora fará parte do acervo do Memorial da AMRIGS.

Nosso Centro de Memória aguarda doações de livros, instrumentos e
aparelhos médicos para ilustrar nosso Acervo Histórico. Faça a sua doação!
Entre em contato com o Núcleo de Cultura do IVS pelo telefone (51) 3014-
2018, com Raquel.

Para doar:

Foi realizada no dia 18 de março a
primeira Reunião Almoço da Confraria
Solidária em 2009. A Confraria, que tem
como objetivo promover atividades de
suporte às ações de Assistência Social do
Instituto Vida Solidária (IVS), é formada
por voluntárias, que se reúnem em prol
dos projetos sociais desenvolvidos pelo
instituto.

Estiveram presentes à reunião: Ana
Maria C. Aguiar, Beatriz Breda, Carmen
Dalla-Lana, Inês Rodrigues, Lisieux Telles,
Maria da Graça Álvares,Marília Escobar,
a gerente executiva do IVS Simone
Romanenco e a assistente administrativa
Isabel Guidini.

Confraria Solidária reinicia suas atividades

Voluntárias trabalham nas atividades sociais
do Instituto Vida Solidária
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Fora do Consultório

Confraria Gre-Nal recebe Mauro Galvão
no primeiro encontro do ano

A Confraria Gre-Nal,
após o recesso de verão,
retomou os encontros em
grande estilo. No dia 03 de
março, o convidado para o
debate da noite foi Mauro
Galvão, um dos melhores
zagueiros da história do
futebol brasileiro. Revelado
pelo Internacional na década
de 70, hoje é o diretor-
executivo de futebol do
Grêmio.

Mauro Galvão atraiu a
atenção de todos os
confrades, com sua maneira
calma e tranquila em narrar acontecimentos históricos do
futebol brasileiro. O ex-jogador falou sobre a sua trajetória
como esportista vitorioso e, quando perguntado sobre qualquer
assunto, não ficou sem dar respostas. Com muita propriedade,

falou também sobre política
nos clubes brasileiros,
jogadores que jogam no
exterior, a possibilidade em
voltar a ser técnico de futebol
e sobre os "bastidores da
bola", as polêmicas que
ocorrem dentro dos
vestiários.

Após o debate da noite ,
o médico e ex-dirigente
gremista Luís Eurico Vallandro,
responsável pela ida de Galvão
à AMRIGS, renovou o convite
para um novo encontro, ainda
em 2009.

Formada por médicos simpatizantes ou atuantes no futebol,
a Confraria reúne-se todos os meses na sede da AMRIGS, com
a presença de um convidado ilustre, para debater assuntos
ligados ao esporte e a medicina.

Como participar na Confraria:
Para participar da Confraria Gre-Nal entre em contato pelo telefone (51) 3014-2021, ou pelo

site www.amrigs.org.br. Interessados devem confirmar presença até 24 horas antes dos encontros.

Dr. Dirceu Rodrigues e Dr. Luís Eurico Vallandro entregam
certificado de participação da Confraria Gre-Nal a Mauro Galvão
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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 Augusto
Andrade Madeira, assessor jurídico da
AMRIGS. Dr. Madeira responde na
coluna desta edição sobre os honorários
médicos.

1) Quando o paciente solicita a
conta dos honorários o médico pode
negar-se a separar os honorários do
cirurgião dos honorários do
anestesiologista?

2) Posso internar meus pacientes
em qualquer instituição hospitalar
mesmo naquelas em que não pertenço
ao corpo médico?

3) O médico pode cobrar
honorários de pacientes internados pelo
SUS?

4) O médico indicado pelo Juiz, em
ação de responsabilidade civil, que tenha
algum colega envolvido, pode negar-se a
testemunhar?

5) O médico é obrigado a
preencher o prontuário de forma
integral e completa?

6) Utilizar-se de marketing para
divulgar-se profissionalmente fere os
princípios éticos da medicina?

7) O fato de escrever no prontuário
do paciente hospitalizado o registro que

ele foi
informado dos
riscos da
cirurgia que
ele irá se
submeter tem validade como prova a
favor do médico cirurgião?

8) Os médicos residentes podem ser
condenados em ações indenizatórias?
Mesmo que estejam em PRMs com
supervisão de preceptores?

9) O médico pode pedir desagravo
ao CRM quando atingido no exercício
profissional?

Sim, pois se trata de procedimento que
o preserva até mesmo de eventual questão
fiscal.

Indica-se este procedimento apenas para
casos de emergência médica. Não existindo
tal característica, é prudente a consulta prévia
do médico ao hospital.

Jamais, pois o Ministério Público, seja

estadual ou federal, adota procedimento
judicial de levar o médico à instância criminal,
resultando, muitas vezes, em condenação.

Como testemunha, a ninguém é dado o
direito de recusa, salvo caso em que deva
guardar sigilo profissional. Já, como perito
indicado pelo juiz, o médico poderá recusar-
se alegando motivos de foro íntimo.

Sempre, pois quanto mais completo
estiver o prontuário, melhor são suas chances
de demonstrar a situação do paciente em
ação judicial. Veja-se norma alojada no
próprio Código de Ética Médica acerca dos
prontuários.

A divulgação é permitida, desde que se
faça de forma moderada, apenas indicando o
nome do médico, seu número de registro
(obrigatório), endereço e especialidade.

Serve como prova, mas não se trata de
prova absoluta, uma vez que o documento
não está assinado pelo paciente ou familiar
seu. Aconselha-se, sempre, a ciência inequíca,
através de assinatura no documento.

Sim, há casos em que os próprios
preceptores são inocentados, diante de uma
cirurgia mal-sucedida, por exemplo.

É direito do médico, e dever de seu
órgão de classe desagravá-lo publicamente.
Qualquer agravo que sofra o médico em sua
atividade profissional, agredido em sua
dignidade pessoal por pessoa ligada ao poder
público (secretário de saúde, delegado de
polícia, e outras autoridades), deverá
denunciar o fato ao CRM onde ocorreu a
agressão.

• 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

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

Unimed Porto Alegre reelege Pizzato como
presidente do Conselho de Administração

ADMT

FAMRIGS

OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS

SERVIÇOS COM DESCONTOS:

ACADEMIA

ADVOCACIA

AGÊNCIA DE VIAGENS

ALIMENTAÇÃO

ARQUITETURA

ASSESSORIA DE MARKETING

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

BELEZA

CASA NOTURNA

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

CONTABILIDADE

DANÇA

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

ESCOLAS

FARMÁCIA

FESTAS

FINANCIAMENTOS

FUNERÁRIA

GRÁFICA

HOTÉIS

IDIOMAS

IMÓVEIS

INFORMÁTICA

LAR E CONSULTÓRIO

LAZER

LIVRARIA

MODA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

PLANO DE SAÚDE

PREVIDÊNCIA

RECURSOS HUMANOS

SEGURANÇA

SEGUROS

SERVIÇOS MOTO BOY

SPA URBANO

TECNOLOGIA AMBIENTAL

VEÍCULOS

- Auxílio Doença Mensal

Temporário

- Fundo de Assistência

Sócio da AMRIGS

:

“Onde e o Quê” Informações

(51) 3014.2020

• Bio Fitness - Fone: (51) 3231.6368

• Body One Club -

Fone: (51) 3061-5021

• Pro Gym - Fone (51) 3222-5589

• VIP Academia Bela Vista -

Fone: 3333.3763

• Andrade Madeira Assessoria Gratuita

para o Exercício Profissional

Fone: (51) 3330.9077

• Daisson Porta Nova Previdência ou

INSS - Fone: (51) 3224.5791

• Campos Advocacia Área Tributária e

Fiscal - Fone: (51) 3019.9913

• Bruno Roberto Neher Filho Planos

Econômicos

Fones: (51) 9943.5144/3247.0848

• Saloá Karime e José Naja Neme da

Silva e Advogados Associados - Fone:

(51) 3331-6044

• Alliance Hotéis e Turismo Fones:

2111.7855/21117844

• Maragogi - Fones: (51) 3243-2310 e

(51) 9969-1860

• Official Turismo - Fone: 3012.7006

• STB - Fone: (51) 3022.1617

• Cordeiro Pedras Altas (Cortes

Especiais de Carne de Cordeiro)

Fone: 3013.5007

• Il-Quisi - Fone: (51) 3072-0555

• Pizza Hut - Fone: (51) 4002-6565

• Dreher & Dure Fone:

3227.1027/9956.9765 - Espec. em

Alvará de Saúde

• Up and Go Tecnomarketing Ltda –

Fone (51) 3029-9912

• Novodonto (Somente POA)

Fone: 3214.5600

• Uniodonto - Fone: 3225.7671

Estética Só Para Homens Fone:

3346.1222/9993.6655

• Barbazul - Fone:3331.6180

• Racon - Fone: 3328.4122

• Jaqueline Rychescki

Fone: 3333.0566

• Ballet Vera Bublitz

Fone: 3333.3257

• Escola de Dança e Ginástica

Chemale - Fone: (51) 3332-0057

• Converte Balanças

Fone: 3022.6272 - Fax: 3029.2732

• Vida Ativa Monitores de Freqüência

Cardíaca

Fone: 3225.0170/8412.2339

• ARTMEDICAL - Fone: 3231-5741

• Colégio La Salle Dores

Fone: 3212.6222

• Colégio La Salle Santo Antônio -

Fone: 3223.1078

Quíron - Fone: 3230.3200

• Espaço Encantado Fone: 3029.9069

• Megafesta 1 - Fone: (51) 3342-9200

• Megafesta 2 - Fone: (51) 3352-2737

Banco do Brasil (BBCOOPERFAT)

Financiamentos de até R$ 100.00,00

com juros préfixados: TJLP+4%aa;

Fone: 3014.2020

Funerárias Reunidas

Fone: 3223.2699/3223.9976/

9188.3898

• Brasul - Fone: (51) 3029-2099

• Print House - Fone: 3225.5194

• Atlantica Hotels Internacional -

Fones: (51) 3323-9300 ou (51) 2117-

9008

• Confort Hotels International - Fones:

(51) 3323-9300, (51) 2117-9008 e (51)

2117-9001

• Continental Business - Fones: (51)

3027-1600 e (51) 3027-1616

• Coral Tower - Fones: (51) 3338-

2811 ou (51) 3226-5536

• Everest - Fone (51) 3215-9500

• Hotel Continental Canela - Fone:

(54) 3282-2600

• Holiday Inn - Fone (51) 3378-2727

• Hotel Iraí - Fone (55) 3745-1111

• Hotel L’Hermitage -

Fone (54) 3286-1270

• Morro da Silveira Eco Village -

Fone (48) 3354-1740

• Pousada da Praia - Fone (51) 3625-1199

• Pousada Laguna -

Fone (48) 3644-5809

• Rede Master - Fone (51) 3027-5711

• Rishon - Fone (51) 3228-1387

• Ritter Hotéis - Fone (51) 3328-4044/

3210-4000

• Rondinha Hotel - (51) 3606.1166

• Scaini Palace Hotel - (48) 3526.1266

• Sheraton Porto Alegre - (51)

2121.6000

• Brasas - (51) 3028-1616

• CCAA 30% de desc. no 1º

semestre - 10% nos seguintes

www.ccaaa.com.br

Fones: 3371-3770/ 3311-1954/ 3211-

5666/ 33418064

• Leindecker Soluções Imobiliárias -

Fone: 3022.3000

• Seuimóvel Consultoria Imobiliária -

Fone: (51) 3395-5311

• 1001 Recargas de Cartucho Fone:

3219.1001

• Winner - Fone: (51) 3249-3666

• AJL Ar Condicionado

Fone: 3328.2500

• GNC Cinemas Ingressos. Info pelo

tel 3014.2020

• Unibanco Arteplex

Fone: 3014-2020

ARTMED - Fone 0800-703-3444/

3027-7000

Clarice Innig

Fone: 3332.1036/3333.5426

• Informar Gerência de Documentos

e Informações Ltda Fone: 3029.7042

Fax: 3013.7041

• Unimed todo o RS Info

Fone: 3014.2020

• BBPREV Fone:

3343.8859/9915.5939 c/ Fábio

• Labore (Gratuito) Fone: 3341.3530

• Startrac - Localização,

monitoramento e bloqueio

de veículos Fone: 3024.1900

• Rede Sul Corretora de Seguros

Fone: 3392-6680

• PR Moto Service - Fone: 3024.2484

A partir de R$ 4,00

• One Day Spa - Fone: (51)

3061.8281

• Ambientuus - Fones: (51) 9729-7404

e (51) 9354-7441

• JL Chagas Centro Automotivo -

Fone: 3012.1717

• Sbardecar - Fone: 3342.7777

Veja também Serviços em Caxias do Sul,

Novo Hamburgo, Santo Ângelo, São

Leopoldo em www.amrigs.org.br

GNC Cinemas. Salas do Shopping

Iguatemi construídas no modelo

all stadium. Sócios AMRIGS

pagam R$ 8,00 o ingresso.

CINEMARK – Novas salas

no BarraShoppingSul, ingressos

a R$ 9,00.

O médico anestesiologista Márcio Pizzato foi reeleito, por
unanimidade, na última sexta-feira, dia 27 de março, como
presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre.
O mandato tem duração de um ano. Pizzato já exercia o cargo nos
últimos dois anos e uma das principais missões será a de manter os
bons resultados obtidos pela Cooperativa médica em 2008, que
ficou marcado para a Unimed Porto Alegre como o melhor ano de

sua história.
Como prioridades, Márcio Pizzato busca uma maior integração da

Unimed com as entidades médicas, um constante diálogo entre o
Conselho de Administração e o cooperado, além de uma remuneração
justa e significativa. “Para isso, continuarei incentivando o gerenciamento
dos custos de forma profissional, diminuindo despesas, combatendo o
desperdício e construindo novas oportunidades de negócio”, afirma.

Serviços conveniados pela AMRIGS
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Sociedades

Jornal Amrigs

Sociedade Brasileira de Infectologia
lança website voltado ao público leigo

Em 2008, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica do RS (SBCM-
RS) promoveu o I Programa Gaúcho de Atualização em Clínica
Médica e Medicina de Urgência, que contou com a participação
de 150 profissionais médicos entre palestrantes e alunos. A partir

de abril de 2009, a SBCM-RS irá desenvolver o II Programa do
gênero. O curso é estruturado por especialidades médicas e conta
com a participação de eminentes professores das faculdades de
medicina e instituições hospitalares do nosso Estado.

II Programa Gaúcho de Atualização em Clínica Médica - 2009

Com o propósito de ampliar o acesso às informações sobre
doenças infecciosas e parasitárias, a Sociedade Brasileira de
Infectologia (SBI) lança website voltado especialmente à
população em geral.

A necessidade de se criar um espaço próprio para o público
leigo foi consolidada devido às frequentes perguntas enviadas
pela população na seção "Fale conosco" do website da SBI, que
contém informações científicas voltadas, principalmente, aos
associados e profissionais de saúde. Além disso, apesar de a
Infectologia responder por inúmeras das enfermidades que
atingem grande parcela da população brasileira, são raros os
espaços onde as pessoas acometidas por essas doenças podem
encontrar informações confiáveis e em linguagem acessível.

O endereço do novo portal é
http://infectologia.org.br/publicoleigo/

A Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) realizará
entre os dias 16 e 18 de setembro, no Hotel Maksoud Plaza,
em São Paulo (SP), o XIII Congresso Brasileiro de Nutrologia.
Simultaneamente acontecem ainda a XIV Conferência sobre
Obesidade e Síndrome Metabólica, a VI Conferência de Direito
Humano a Alimentação Adequada e o VII Annual Meeting
International Colleges For Advancements of Nutrition.

O Congresso Brasileiro de Nutrologia acontece todos os

anos em São Paulo, desde 1996. Este ano haverá também cursos
de nutrologia esportiva e terapia nutrológica dos transtornos da
conduta alimentar. Também fazem parte da programação
simpósios científicos como "Prescrição de suplementos
nutricionais em pacientes geriátricos" e "Como tratar crianças e
adolescentes obesos".

Mais informações: (17) 3523-9732 ou http://www.abran.org.br/
congresso.

Previsto para setembro o XIII Congresso
Brasileiro de Nutrologia


