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Entrevista

Dr. Jorge Telles fala da Medicina
"O tema escolhido para o Fórum da XXVI Semana do Médico AMRIGS é a Medicina e o mundo conectado.
Apaixonado pelo tema e um dos precursores de sua utilização no nosso meio, Telles aborda importantes aspectos da
interconectividade.”

1. Por que o tema da Semana do

Distância. Pretendo abordar alguns

Médico de 2013 foi escolhido “Medicina

pontos que julgo importantíssimos

no mundo conectado”?

na discussão. Em primeiro lugar as

A ideia é discutirmos nosso momento

facilidades que o médico tem hoje

atual. O celular, o computador, a internet,

para atualização. Liga-se o compu-

as mídias sociais fazem parte do nosso dia a

tador ou o celular, digita-se um

dia. De que forma elas interferem na

termo médico e uma chuva de sites,

relação médico-paciente e na saúde como

artigos e livros aparecem na nossa

um todo? Isso é o que vamos discutir.

frente. Podemos fazer desde cursos

comentamos, não podemos esquecer a

até congressos virtuais, à distância, em que

Cirurgia Robótica, que já está presente em

escolhemos o momento que vamos acessar

nossos hospitais. Outra interferência

2. Qual o envolvimento do senhor
como médico com a tecnologia?

e estudar. Por outro lado, a pesquisa em

direta da tecnologia no dia a dia do médico

A informática faz parte da minha vida

mecanismos de busca está também ao

é a impressora 3D. Para quem não conhece

há muitos anos. Muito particularmente a

alcance de nossos pacientes, o que

o tema, hoje podemos imprimir uma

informática médica. Em tempos atrás já me

interfere diretamente já na expectativa que

prótese personalizada específica para um

dediquei mais, não só como usuário, mas

o paciente traz para a consulta em muitas

defeito do crâneo, por exemplo, causada

também já programei e elaborei alguns

vezes exige que façamos esclare-

por um acidente de trânsito. O neuro-

programas que facilitavam o trabalho

cimentos adicionais para o melhor enten-

cirurgião terá a seu dispor um material

médico. Hoje os tempos são outros.

dimento do caso particular dele ou dela.

especialmente construído para seu

Milhares de aplicativos estão disponíveis a

Nós todos temos que ter um olhar crítico

paciente, inclusive com os locais de fixação

todos e com custo baixo ou até sem custo.

sobre esse manancial de informações ao

no osso. Isso abrevia tempo cirúrgico,

Vamos dizer que meu envolvimento prévio

nosso alcance.

sangramento, recuperação, etc. São alguns

com a informática me proporcionam hoje a
condição de espectador e crítico privilegiado desta explosão tecnológica atual.

exemplos.
4. De que forma o senhor vê que a
tecnologia pode ajudar na prática da
medicina?

3. Qual o tema da sua palestra e
como o senhor abordará o assunto?

Bem, temos que aproveitar ao

5. Quais foram as principais
pesquisas relacionadas à medicina e
tecnologia dos últimos tempos?

máximo todos os recursos que nos são

A melhor resposta para esta pergunta

Vou abordar a Atualização pela

proporcionados em cada momento. Além

será dada pelos nossos convidados

Internet: do Dr. Google à Educação a

da maravilha chamada internet, que já

especiais, que estão ligados à Sociedade
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no mundo conectado
Brasileira de Informática em Saúde, a SBIS.

temos acesso à internet e a redes sociais.

Nosso site, nossas mídias sociais e nosso

A informática em saúde é um ramo da

Não tenha medo desta tecnologia.

mailing podem ser consideradas como os

ciência que congrega médicos, biomé-

Aproprie-se dela.

principais meios de relacionamento com

dicos, biólogos, profissionais de infor-

nosso sócio e com a população. A instan-

mática e outros. Existem revistas científicas

8. Sabe-se que a internet teve um

taneidade destes meios só pode ser com-

específicas, onde são publicados centenas

papel importante no movimento dos

parada ao rádio, com a vantagem de ser

de trabalhos científicos mensalmente. O

médicos pela defesa da saúde. De que

atemporal, podendo ser acessado a qual-

Ministério da Saúde, da Educação e mesmo

maneira as redes sociais podem ajudar

quer momento. Nosso site foi remodelado

a Polícia Federal já tem setores específicos

os médicos?

há pouco. O último site da AMRIGS tinha

Este papel das redes sociais certa-

sido feito há 2 ou 3 anos e já estava desa-

mente não é específico da classe médica,

tualizado em recursos, especialmente na

6. Quais são as vantagens e os

mas realmente é uma realidade que faz

instantaneidade e na interação com as mí-

riscos do uso de aparelhos tecnológicos

parte do nosso cotidiano. As redes sociais

dias sociais. Quem visitar nosso site agora

na prática médica?

proporcionam rápida difusão de notícias,

vai notar a diferença.

deste tema.

Estamos em plena curva ascendente

ideias e movimentos sociais.

de recursos tecnológicos. Estamos, hoje,

Participo de alguns grupos médicos

10. Como o senhor vê o futuro da

muito preocupados com os aspectos éticos

nas mídias muito atuantes. Citaria dois,

saúde em conjunto com as tecnologias?

do uso destes recursos tecnológicos que

que têm universos distintos. O primeiro é o

O que se espera?

afloram. Quais os limites do uso do

Fórum em Defesa do Profissional Médico,

Projeto uma disseminação ainda

Facebook e mesmo do e-mail na interação

que reúne profissionais de todo Brasil, já

maior da conectividade. Ela cresce a cada

de médicos e pacientes? E da publicidade

com mais de 5000 postagens. O segundo,

dia. Acho inevitável que cada um de nós

médica nestes meios? Como assegurar o

que me orgulha muito como amante do

tenhamos nosso prontuário virtual, com

sigilo profissional quando se usa

futebol, é o Grupo dos Médicos Gaúchos

todo nosso histórico de saúde. Acessível

prontuários eletrônicos e bancos de dados

Colorados, que interage inclusive durante

aos profissionais mediante dispositivos de

na web? Tudo isto está sendo estudado e

a transmissão dos jogos. Então, respon-

segurança semelhantes aos que usamos

discutiremos em nosso Fórum.

deria que até no lazer as mídias sociais

nos bancos. Quem imaginaria que

podem unir os médicos.

pudéssemos acessar nossa conta bancária

7. Como o médico deve utilizar a
tecnologia, inclusive internet e redes
sociais?
Da forma mais ampla possível. Sempre resguardando o sigilo profissional.

de casa e movimentá-la com toda
9. Em relação às entidades mé-

segurança. Ou que pudéssemos viver num

dicas, como elas devem se aprimorar da

mundo onde o “cartão” comanda mais

internet e das mídias sociais de uma

transações que o dinheiro ou o cheque? A

forma geral?

saúde caminha no mesmo rumo. O

Deve aprender a viver no mundo conec-

Este tema nos envolve diretamente na

hospital sem papel (paperless) já é uma

tado e utilizar isto a favor de seu trabalho.

AMRIGS. Coordeno o Grupo de Comuni-

realidade. Discutiremos tudo isto no

Mesmo nos lugares mais longínquos já

cação da entidade há cerca de um ano.

Fórum AMRIGS.
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Conselho de Representantes

“A contratualização foi a forma do governo federal
fugir do reajuste da Tabela SUS”, avalia o presidente
da Federação das Santas Casas do RS
O presidente da Federação das Santas
Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e
Filantrópicos do Rio Grande do Sul, Júlio
Dornelles de Matos esteve na reunião do
Conselho de Representantes da AMRIGS de
agosto expondo a situação dos hospitais do
Estado. Algumas das informações eram
conhecidas pela Comissão do SUS que
estuda constantemente a o sistema de saúde
do país , como o investimento do governo
estadual. Matos confirma o descumprimento
da EC 29 já que os 12% para saúde incluem
IPE e hospitais da brigada serviços que não
são universais. Descontados estes valores, o
orçamento para 2013 é de 8,5% apenas dois
terços do que prevê a emenda.
Em 19 anos (de 1990 a 2009) o número
de leitos por mil habitantes no Estado caiu de
4 para 3,9. Estes dados representam o total de
leitos. Considerando apenas leitos públicos
(SUS) o número caiu de 07 para 0,4 por mil
habitantes. Somente entre 2002 e 2009 o Rio
Grande do sul perdeu 1911 leitos para
atendimento de pacientes do SUS. Até 2009,
o RS era a unidade federativa que menos
investia na saúde.
A Federação das Santas Casas pede que
o Estado repasse R$ 100 milhões, em caráter
emergencial, para custeio dos hospitais
filantrópicos, que acumulam dívidas de R$
1,057 bilhão. Além disso, há um déficit de R$
310 milhões em razão do subfinanciamento.
O SUS custeia apenas 64,5% do gasto dos
hospitais com seus pacientes. Com isso,
municípios fazem complementações para
manter o serviço. “Se não fossem os
municípios a maioria dos hospitais estariam
fechados”, afirma Matos.
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O presidente das Santas Casas trouxe a
preocupação com a contratualização dos
serviços de saúde, que, extingue o antigo
credenciamento do médico diretamente com
o Sistema Único de Saúde. Segundo ele, este
modelo “joga o relacionamento do médico
para o hospital, e ficam dois penosos
brigando por nada”. O Rio Grande do Sul é o
único Estado que ainda tem atendimentos
pelo Código 7 (quando os médicos recebem

os honorários diretamente do SUS), porém
quem se credencia hoje recebe pelo Código 4
o hospital recebe e repassa aos fornecedores
do serviço. “A contratualização foi a forma do
governo federal fugir do reajuste da Tabela
SUS”, avalia.
Matos apresentou dados consistentes
da defasagem da tabela do SUS, os quais
podem ser conferidos abaixo.

Variação acumulada SUS a partir do Plano Real (1994):
Variação até Dezembro/2011
Tabela SUS

57,30%

INPC

306,74%

Energia Elétrica

610,47%

Água

742,90%

Transporte Urbano

960,86%

Remédios

381,00%
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Segundo presidente do IPE, não será fácil adotar a CBHPM
O Diretor de Saúde do IPE, Dr. Antônio
de Pádua participou da reunião do Conselho
de Representantes da AMRIGS em julho para
responder a questões da classe médica. Ele
explica que o IPE Saúde está estudando a
implantação da CBHPM, mas que as
distorções entre as tabelas do IPE e da
CBHPM dificultam o processo.
Algumas das dúvidas e preocupações
apresentadas foram quanto ao descredenciamento de profissionais, baixo interesse de
algumas especialidades em atender o IPE,
sobrecarga dos profissionais que atendem,
valores de pagamento desatualizados e
procedimentos sem cobertura e impossibilidade de cadastramento via pessoa
jurídica. Quanto a esta última, Pádua afirmou
que existe a possibilidade e que já está em
estudo.
A tabela do IPE é discutida há anos pelo
grupo paritário. O diretor de finanças, Dr.
Alfredo Cantalice falou em defesa da
implantação da CBHPM. Segundo ele, a
tabela do IPE já tem mais de 20 anos e não
cobre certos procedimentos endoscópicos,
de investigação ou de imagem apenas aquilo
que já existia há duas décadas. O IPE alega
que para implantar a CBHPM haveria um

Jornal AMRIGS

custo de mais de R$ 500 milhões. Pádua diz
que este assunto precisa ser discutido com os
beneficiários para saber o que eles querem do
plano. O orçamento atual não prevê nem
aumento, nem a transposição para a CBHPM.
Questionado pelo conselheiro, Dr.
Armindo Pydd, Pádua afirma não ter
conhecimento de que o IPE utilize dinheiro
que seria do SUS. O Secretário da Saúde, Ciro
Simoni já admitiu em reunião na própria
AMRIGS, no dia 13 de abril, que parte dos
recursos do IPE Saúde ainda saem dos 12% da
saúde. Gastos com o IPE representam 11,4%

do orçamento da saúde deste ano. A
justificativa para que isto ocorra é que os
cerca de um milhão de funcionários do
Estado não precisarão utilizar o SUS, pois
tem o IPE.
Este ano haverá concurso para médicos
do IPE. As provas devem iniciar em 1º de
setembro. Serão contratados 24 profissionais
até 1º de janeiro. Hoje, o credenciamento
para prestador de serviço do IPE é aberto,
sujeito apenas à demanda. O teto das
consultas (que era de 60 consultas/mês)
pode ser aumentado diretamente no site do
IPE.
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Informe Oficial

TERMO DE OCORRÊNCIA
E ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS
Aos 31 dias do mês de julho de 2013, reunidas a Presidência da AMRIGS, na pessoa do Dr. DIRCEU RODRIGUES, a sua
Gerência Executiva, na pessoa do Sr. IVAN CARLOS GUARESCHI, e a sua Assessoria Jurídica, na pessoa do advogado LUÍS
GUSTAVO ANDRADE MADEIRA, no seu núcleo administrativo, passaram a registrar a ocorrência de alagamento na sala de arquivo
morto, ocorrido no dia 20/02/2013, por ocasião de forte precipitação pluviométrica que tomou a cidade de Porto Alegre, causando
sérios e irreparáveis danos ao acervo lá armazenado, dentre eles os registros de sócios, os registros de inclusão de associados no
sistema ADMT-AMRIGS, FAMRIGS, entre outros documentos cujas origens e respectivo conteúdo encontram-se ilegíveis,
RESOLVEM adotar a presente providência administrativa, no sentido de registrar o fato e as suas consequências, bem como dar
destinação de incineração do referido material, que ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação deste documento, caso
não venham a ser reclamadas as referidas peças por quem de direito.
O presente documento será publicado no Jornal da AMRIGS e em seu sistema 'newsletter'.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 31 de julho de 2013.
Dr. DIRCEU RODRIGUES Presidente AMRIGS
IVAN CARLOS GUARESCHI Gerente Executivo AMRIGS
LUÍS GUSTAVO ANDRADE MADEIRA Assessor Jurídico AMRIGS
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Artigo

Um retrato sem retoques
Dirceu Rodrigues(*)
Quando este ano findar, de uma coisa teremos certeza:
2013 ficará marcado pelas maiores polêmicas envolvendo a
saúde pública brasileira. A AMRIGS, atenta aos fatos que
envolvem os médicos e a comunidade onde atua se posicionou, agiu e deliberou sobre os famigerados Ato Médico,
Programa Mais Médicos e Dia Nacional de Mobilização dos
Médicos.
Estamos imersos em uma crise. Mas ela é de gestão. De
dinheiro mal aplicado. E não de médicos. Não faltam médicos,
falta estrutura mínima para que eles trabalhem na rede
pública. Relembremos alguns dados: os hospitais filantrópicos e as Santas Casas em todo o País estão em situação
falimentar. As Santas Casas, junto com outras entidades
filantrópicas, são responsáveis por 44,8% dos atendimentos e
internações no SUS, e por 60% dos transplantes, partos e
cirurgias oncológicas e cardíacas realizadas pelo sistema
único. Segundo dados da Confederação Nacional das Santas
Casas, o custo anual dos serviços é da ordem de R$ 14,7
bilhões de reais. Em contrapartida a receita proveniente do
SUS não alcança o montante de R$ 9,3 bilhões de reais.
Resultado: um déficit de R$ 5 bilhões de reais por ano, e uma
dívida que ultrapassa R$ 11,2 bilhões. Pergunta: por mais que
tentemos nos esforçar, diante desse cenário, será que
precisamos de mais médicos?
A saúde no Brasil acumula ao longo de sua história,
desigualdades sociais regionais com reflexo direto na saúde

dos cidadãos. As famílias de regiões mais pobres clamam por
atendimento médico o que torna razoável, do ponto de vista
da população, trazer profissionais estrangeiros para
compensar a diferença. Contudo, vejamos: com 3,4 médicos
por mil habitantes, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro têm
um padrão quase igual ao de países desenvolvidos. São Paulo
(com 2,4) também tem uma boa colocação. E mesmo assim, os
problemas na área da saúde permanecem nessas cidades.
Infelizmente, tudo indica que o debate sobre o atendimento tem um caráter político. Nosso diretor científico, Dr.
Antonio Weston, destacou em importante artigo que “não
existem soluções mágicas para a grave crise na saúde que
vivemos. O que existe é muito trabalho pela frente e a
necessidade de mudar a visão de que colocando um ou dois
profissionais em uma área remota, tudo vai ficar bem. Nós
sabemos que estas medidas não irão resolver e isso será
comprovado mais adiante. A população brasileira necessita
muito mais que médicos, sejam eles cubanos ou não: de um
enfrentamento lúcido que impulsione a real vontade de
transformar esse cenário”. Faço as dele, por fim, as minhas
palavras. A AMRIGS continuará lutando por Mais Saúde Por
Favor! Pela classe médica, pelas nossa comunidade e pelas
futuras gerações. Até lá, continuaremos a fazer a nossa parte.
Convidamos a todos para almejada e aguardada XV
Semana do Médico 2013. Confiram a programação!

(*) Presidente da AMRIGS
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Exame AMRIGS chega a Santa Catarina
O Exame AMRIGS, elaborado e aplicado pela Universidade
Corporativa da Associação Médica do Rio Grande do Sul em várias
cidades gaúchas, agora será realizado também em Santa Catarina.
Através de cooperação técnica com a Associação Catarinense de
Medicina (ACM), a entidade de classe do estado vizinho passou a
ser responsável pela prova de residência médica no local, batizada
de Prova ACM.
A AMRIGS é referência nacional neste tipo de exame e vai
elaborar as provas. A entidade gaúcha possui mais de 40 anos de

ACM/AMRIGS terá um grande sucesso na sua primeira edição e

experiência no assunto, cuja excelência foi reconhecida pela ACM.

desejamos a todos os candidatos uma excelente prova”, assegura o

O acordo de cooperação científica estreita as relações das

médico.

entidades, beneficiando residentes e médicos do dois estados.

A data prevista para a aplicação da Prova ACM em Santa

Para o Dr. Antonio Weston, diretor científico da AMRIGS, o

Catarina é 15 de dezembro e as inscrições serão de 4 de novembro

momento é um marco histórico no aperfeiçoamento científico dos

até 2 de dezembro diretamente no website da ACM, que pode ser

médicos do sul do país. “Temos a convicção que o Exame

acessado pelo endereço www.acm.org.br.

Agradecimentos
Nós, Dr. Genaro Laitano e Dr. Nicolau Laitano, médicos
jubilados da AMRIGS, manifestamos nossos agradecimentos aos
associados da AMRIGS que votaram em nós para um terceiro
mandato como membros do nosso egrégio e soberano Conselho
de Representantes. Nossos sentimentos são de orgulho e de
gratificação pelo reconhecimento de todas nossas iniciativas
assim resumidas:
1. Recuperação de documentos (Atas, anais, livros raros,
revistas e fotografias) extraviados e desprezados nos porões da
AMRIGS;
2. Recriação de um Acervo Livresco, matéria prima para a
criação de nossa Biblioteca preservando assim nossa memória
histórica, cultural e científica da AMRIGS, documentos estes
doados por nossos associados;
3. Pela criação de um Acervo Tridimensional (Museu)
constituído por instrumentos cirúrgicos, equipamentos e
maquinarias doadas por nossos médicos que estão exposto e
preservados em nossa sede;
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4. Pela denúncia da venda do Clube do Médico (território de
lazer em Belém Novo originalmente pertencente à AMRIGS), que
foi colocado à venda pelo preço de R$ 6 milhões, e destinado
exclusivamente a poucos sócios remanescentes do mesmo. Esta
denúncia redundou na abertura de Processo Jurídico,
obstaculizando a venda do mesmo;
5. Pela intermediação do Dr. Nicolau Laitano junto ao
Consulado do Japão que fez a doação de US$ 90 mil na atualidade
R$ 180 mil, destinados a construção de prédio para atendimento
social e médico aos moradores carentes de nossas vilas
adjacentes;
6. Pela criação de acervo fotográfico e de painéis ilustrados
sobre a História da AMRIGS e da Medicina;
7. Publicação do livro História do Associativismo no Rio
Grande do Sul.
Porto Alegre, abril de 2013.
E-mail: genarolaitano@hotmail.com
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Especial

BOAS VINDAS AOS CUBANOS
José J. Camargo (*)

Nada faz menos sentido do que tratar mal aos médicos
cubanos. Afinal eles já têm sido maltratados desde sempre,
sob uma ditadura feroz que já dura 54 anos, que os obriga a
sair pelo mundo como brancaleones da saúde a arrecadar
fundos para um regime que os trata sim como escravos, não
lhes dá nem o direito elementar de ir e vir, e mantem suas
famílias como reféns. Mesmo com o salário substancialmente
surrupiado pelo governo, o que sobra ainda parece
interessante aos olhos dos que cresceram no limite da miséria.
Afinal em Cuba os médicos ganham cerca de 1/3 do salário que
receberão aqui, mesmo depois da rapina do governo que os
enviou em busca de recursos para a pátria mãe.
Por isso não vamos exigir demasiado deles. Ninguém
consegue produzir muito com o seu trabalho desvalorizado.
Nem o comunista mais convicto. A propósito, não esperem
encontrar muitos comunistas entre eles. É de praxe odiar
quem nos trata como mercadoria barata.
Também não se justifica acusá-los de subtreinamento
médico, porque para o tipo de medicina que lhes será reservado exercer nos nossos rincões, qualquer conhecimento
elementar já será demasiado. Precisamos apenas alertá-los
para que se limitem à prescrição de analgésicos e antitérmicos
e não percam tempo em solicitações de exames, porque eles
não terão onde serem feitos. Por outro lado que não insistam
em tentar encaminhar os casos aparentemente mais graves
para hospitais de referência, porque se foram de referência
para alguma coisa, estarão lotados. Que eles descubram logo
que entre prescrever um medicamento e o paciente utilizá-lo,
há o abismo da falta de dinheiro para a compra. No começo
eles poderão até considerar que o salário é exagerado por tão
pouco a ser feito, mas logo depois eles perceberão que
nenhum salário consegue compensar a assistência passiva de
mortes perfeitamente evitáveis.
Antes de crucificá-los como se fossem responsáveis por
esta cruzada demagógica, pensem no enorme sacrifício que

eles enfrentaram para
receber como premio o
privilégio de vir ao Brasil
e, sem uma família como
retaguarda, se expor aos
horrores de uma infraestrutura doente de burocracia, carente dos recursos mais
elementares, e que está acostumada a transferir para os
médicos os problemas que não consegue resolver. Mesmo
assim muitos deles tentarão constituir família por aqui, na
expectativa de que este vínculo favoreça a obtenção futura de
um visto de permanência. Se isso não for possível, restará pelo
menos uma reminiscência carinhosa.
Não se sabe quantos deles já participaram da expedição
colombiana, para onde foram exportados três mil médicos, e
depois de um ano, dois terços já tinham abandonado o país e
o outro terço, trabalhava irregularmente na periferia de
Bogotá. Pouco provável que com realidades semelhantes
tenhamos desfechos diferentes.
Ao vê-los desembarcar com aquela euforia de quem não
respirava liberdade há muito tempo, o ar de encantamento de
quem sente prazer em ajudar, e o deslumbramento com a
grandeza do País que os recrutara com promessas que não
tem como cumprir, repudiei as vaias estúpidas, e senti
vontade de abraça-los e pedir desculpas antecipadas.
O Ministro anunciou que eles não devem sentir
vergonha por não falarem português porque lhes será dado
um curso preparatório do idioma por três semanas (!!), e um
governador esbanjou convicção de que o povo quer médico,
qualquer médico. Por favor, não interpretem qualquer como
depreciativo. Foi apenas um destempero verbal.
É desagradável parecer pessimista, mas dentro de um
ano, eles saberão o porquê das desculpas. Uma pena que
quando isso ocorrer o povo já terá votado em quem pareceu
genuinamente preocupado com a saúde dele!

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

www.facebook.com/amrigs

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
www.twitter.com/amrigs

Entidade filiada a Associação Médica Brasileira - AMB
Fundação em 27/10/1951 - Av. Ipiranga, 5311
CEP 90610-001- Porto Alegre/RS - Tel: (51) 3014.2001
Instituto Vida Solidária
Tel: (51) 3014.2002 - www.amrigs.org.br

DIRETORIA - Gestão 2011/2014

CONSELHO DE RESPRESENTANTES

Presidente

Presidente: Marília Raymundo Thomé da Cruz
Primeiro Secretário: Renato Menezes de Boer
Segunda Secretária: Norma Beatriz Dutra Benvenuti

Dirceu Rodrigues
Diretor Administrativo
Renato Breda

CONSELHEIROS NATOS

Diretor de Finanças
Alfredo Cantalice Neto

Ex-Presidentes da AMRIGS
Hans Ingomar Schreen, Martinho Alexandre Reis Alvares da Silva e Newton Barros.
Ex-Presidentes do CR
Albino Júlio Sciesleski, Anis Hauad, Bruno Wayhs, Gilberto Pereira Gomes,
James Ricachenevsky, José Carlos H. Duarte dos Santos, Juarez Monteiro Molinari,
Lia Mariza Cerutti Scortegagna, Luiz José Varo Duarte, Miréia Simões Pires Wayhs,
Roger Lahorgue Castagno, Stela Maris Scopel Piccoli e Túlio Miguel Schein Wenzel

Diretor do Exercício Profissional
Jorge Telles
Diretor Científico
Antonio Carlos Weston
Dir. de Assistência e Previdência
Marcelo Silveira
Diretor de Normas

CONSELHEIROS ELEITOS

Jair Escobar
Dir. de Relações Associativas e Culturais

Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira, Armindo Pydd, Carlos Roberto Hecktheuer,
Enio Paulo Pereira de Araújo, Fernando Egídio Batista Oliveira, Genaro Laitano,
Germano Mostardeiro Bonow, Gisele Rodrigues Lobato, Izaias Ortiz Pinto,
João Antonio da Silva Stucky, João Carlos Kabke, Josué Vânius Uzon Hoewell,
Lizete Pessini Pezzi, Luiz Antonio Lucca, Luiz Bragança de Moraes, Marcelo Lopes Igansi,
Marília Raymundo Thomé da Cruz, Nicolau Laitano, Niura Terezinha Tondolo Noro,
Norma Beatriz Dutra Benvenuti, Renato Menezes de Boer,
Roberto César Costa, Rosa Mary Lech da Silva, Rosalvo Ottoni Costa,
Rosemarie Lopes Gomes, Rudimar Porto, Sonia Elisabete Soares Kunzler,
Stela Maris Scopel Piccoli, Trajano Roberto Alfonso Henke e Walter Neumaier

Jorge Utaliz
Diretor de Assuntos do Interior
Bernardo Aguiar
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DELEGADOS JUNTO A AMB
Anna Maria Costa Aguiar, Armindo Pydd, Juarez Monteiro Molinari, Miréia Simões
Pires Wayhs, Roger Lahorgue Castagno, Rudimar Porto e Stela Maris Scopel
Piccoli

ou pelo e-mail alx@dft.com.br,
com Alexandre Dallapicolla.
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Agenda Médica

AUDITORIA MÉDICA

PSIQUIATRIA

VI Congresso Nacional e XI Simpósio de Auditoria e

XXXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria

Gestão em Saúde

Data: 23 a 26 de outubro de 2013

Data: 03 e 04 de outubro de 2013

Local: Expotrade Convention Center, Curitiba (PR)

Local: AMRIGS, Porto Alegre (RS)

Informações: www.cbpabp.org.br/hotsite

Informações: somaergs2013.eventize.com.br
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CLÍNICA MÉDICA

VIII Encontro de Reabilitação na Área de Traumatologia e

12° Congresso Brasileiro de Clínica Médica

Ortopedia

Data: 09 a 12 de outubro de 2013

Data: 24 a 26 de outubro de 2013

Local: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,

Local: Santa Casa, Porto Alegre (RS)

Porto Alegre (RS)

Informações: http://eventos.santacasa.tche.br/eventos_

Informações: www.clinicamedica2013.com.br

det.aspx?id=292

MEDICINA NO MUNDO CONECTADO

50 ANOS CURSO DE MEDICINA UCPEL

XXVI Semana do Médico da AMRIGS

XIV Congresso de Medicina

Data: 14 a 20 de outubro de 2013

Data: 28 de outubro a 1º de novembro de 2013

Local: AMRIGS, Porto Alegre (RS)

Local: UCPEL, Pelotas (RS)

Informações: www.amrigs.org.br/semanadomedico e

Informações: http://medicina.ucpel.tche.br/congresso/2013/

(51) 3014-2015/2024

CARDIOLOGIA

TROMBOSE E ANTICOAGULAÇÃO

XXIV Congresso da Sociedade Interamericana de

VI Simpósio Internacional de Trombose e Anticoagulação

Cardiologia

Data: 31 de outubro a 2 de novembro de 2013

Data: 18 a 20 de outubro de 2013

Local: Hotel Sheraton, Porto Alegre (RS)

Local: Centro de Convenções La Rural, Buenos Aires (ARG)

Informações: eventos@ipmoinhos.com.br e (51) 3537-8735

Informações: http://bit.ly/1d0AL8R

SAL OLHARES SOBRE O IMPACTO DO SÓDIO NA SAÚDE

SÍNDROME DE DOWN

III Fórum CR AMRIGS

II Seminário sobre Síndrome de Down

Data: 19 de outubro de 2013

Data: 30 de novembro de 2013

Local: Sala 23 (AMRIGS), Porto Alegre (RS)

Local: AMRIGS, Porto Alegre (RS)

Informações: www.amrigs.org.br/semanadomedico e

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

(51) 3014-2015/2024

Jornal AMRIGS

17

Túnel do Tempo

TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal da AMRIGS
em julho, agosto e setembro de 1973:

75 anos da Faculdade de Medicina
O Jornal da AMRIGS de julho de 1973 publicou interessante artigo sobre os 75 anos da Faculdade de Medicina de
Porto Alegre. “Assim nascia, a 25 de julho de 1898, a primeira esola médica do estado e a terceira do Brasil com o nome
de FACULDADE LIVRE DE MEDICINA E PHARMACIA DE PORTO ALEGRE.” (A primeira foi na Bahia e a segunda no Rio
de Janeiro).

Em setembro mais A diretoria
da AMRIGS
uma edição do
“Exame AMRIGS” deverá ser reeleita
A partir de 1973 o Exame
AMRIGS mudou de época,
passando de maio para setembro,
para oferecer aos seus aprovados
imediata utilização do título
obtido, especialmente na dispuita
de vagas aos serviços de Residência Médica. Além desta primeria inovação, apreseontou uma
segunda: também foram aceitas
inscrições de doutorandos.

A edição de agosto de 1973 trazia
na sua capa a manchete da reeleição da
Direotira da AMRIGS que aconteceria
nas eleições de 6 de setembro. Com isto
o Dr. Harri Valdir Graeff seria reconduzido ao cargo de Presidsente da
AMRIGS, tendo nas diretorias os nomes
de Guenther von Eye, Hans Ingomar
Schreen, Samuel Constant, Loreno
Brentano,João Carlos Klipp, José Kruel
de Almeida, Carlos Brenner e Renan
Marsiaj de Oliveira.

Clube do Médico
lança consórcio
para automóvel
Em fase de grande expansão
física e social, o Clube do Médico
está construindo três piscinas em
sua sede, com projeto orçado em
300 mil cruzeiros. Para dar amaparo financeiro às suas obras está
procurando aumentar sua receita,
tendo firmado recentemente um
convênio com uma agência de
automóveis local, buscando formar
um consórcio (publicado no Jornal
da AMRIGS de agôsto de 1973).

V Congresso AMRIGS acontece em outubro de 1973
A grande manchete da edição de setembro de 1973 do Jornal da AMRIGS estava voltada para a realização do V
Congresso AMRIGS em que “apontará novos rumos à valorização profissional dos médicos”, com a presença
confirmada do Presidente do INPS. A abertura solene estava marcada para 25 de outubro no plenário da Assembleia
Legislativa doi Estado.
Nota: A AMRIGS busca entrar em contato com alguém que tenha participado desta
viagem pioneira da AMRIGS à Europa há 40 anos.
Contatos pelo fone 3014.2064 ou pelo e-mail: imprensa@amrigs.org.br
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