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São necessários mais R$ 6
bilhões este ano para
extinguir a crise, que podem
ser liberados através de uma
suplementação orçamentá-
ria. Mas o grande problema,
destaca o deputado em
entrevista ao Jornal Amrigs,
em Porto Alegre, é o
subfinanciamento do SUS. E
a solução definitiva é a
regulamentação da Emenda
Constitucional 29

[ Entrevista ]

O apagão da saúde é uma realidade, alerta o presidente da Frente Parlamentar da Saúde, deputado
Darcísio Perondi (PMDB-RS), citando a morte de Elisângela de Lurdes Nonato de Souza, de 28 anos:
não conseguiu a cirurgia cardíaca que necessitava por causa da greve dos médicos na Paraíba.  A
Frente Parlamentar exigiu do Governo Federal a liberação de R$ 2 bilhões, o que acabou ocorrendo
após desmentidos de ministros. “Esse dinheiro só vai servir para conter a hemorragia. Não vai curar o
paciente”, define Perondi.

Apagão da saúde só vai acabar
com a aprovação da EC 29

JAmrigs: Por que é importante
regulamentar a EC 29?
Perondi: O projeto está
pronto há dois anos na
Câmara mas a área econô-
mica não deixa passar. A
EC 29 vinculou recursos
para a saúde e garantiu
que o orçamento do setor
seja sempre maior que no
ano anterior, corrigido
pelo Produto Interno

car a crise na mídia e
dentro do palácio. Os
seguranças do Palácio
disseram que nunca viram
uma manifestação como
aquela, eram 1500 pessoas
com velas nas mãos.

JAmrigs: Como o senhor define
o apagão na saúde?
Perondi: O cidadão de
Cachoeirinha com câncer
de boca leva 15 dias para
chegar no clínico, que pede
uma biópsia, ele recebe a
autorização e leva um ano
para ser chamado. Aí ele já
morreu. Ou quando o
residente tem de fazer a
“escolha de Sofia” na UTI
porque o juiz está forçando
outra internação. O drama
da remuneração dos
profissionais em todos os
níveis. Os hospitais filantró-
picos, que fazem 42% das
internações no país, [no RS
é 70%] todos em crise e os
médicos progressivamente
se descredenciando do SUS
pelo que ganham. Isso é
apagão!

JAmrigs: A Frente Parlamentar
da Saúde cresceu e as entida-
des médicas estão acompa-
nhando. Como o senhor vê
esse protagonismo político das
entidades?
Perondi: É decisivo, o
parlamento é o espelho da

Bruto (PIB) Nominal. Sem
a regulamentação da EC
29, ficaram brechas que
permitem que os governos
- federal, estadual e muni-
cipal - desviem recursos
da saúde para outros
setores, como febre aftosa,
saneamento básico,
restaurante popular e
estradas, por exemplo.

JAmrigs: A decisão de votar é
das lideranças?
Perondi: É do presidente
da Casa e do Colégio de
Líderes, que estão pressi-
onados pela área econô-
mica. Queremos avançar
mais. Estamos alterando
a correção do orçamento
da saúde de PIB Nominal
para 10% das receitas
correntes brutas, o que
proporcionará um acrés-
cimo de R$ 20 bilhões
para a saúde no orçamen-
to da união, mais R$ 2,6
bilhões no orçamento
dos Estados.

JAmrigs: O movimento tem
força política para

isso?
Perondi: Se for
colocado no
plenário passa-

rá. Esse ano tem
pressão, a procis-

são de velas teve
esse objetivo, colo-
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sociedade. A área médica
faz pressão saudável e
construtiva. Junto com a
agricultura, a saúde é o
núcleo mais organizado
do Congresso. A cada ano
aumenta a relação do
parlamento com as entida-
des médicas: na recupera-
ção do dinheiro do SUS
desviado para o bolsa
família, agora a CBHPM, a
Emenda 29. A Frente
agrega e forma um comitê
de mobilização, aí vêm
todas as entidades. Só que
não basta, precisa mais.

JAmrigs: Qual é a
agenda da Frente
para este ano?
Perondi: A principal é a
regulamentação da EC 29.
Depois tem as leis da
CBHMP [tramita no Sena-
do] e do ato médico [está
na Comissão do Trabalho
da Câmara]. Este projeto
ficou muito tempo no
Senado, a Frente partici-
pou muito, mas agora na
Câmara deve ter mais
discussão. Acho difícil sair
este ano.

JAmrigs: Depois de 12 anos
 em Brasília é possível
ainda ser otimista?
Perondi: Sou otimista, por
isso fui para a pediatria.
Com 47 anos entrei na
política partidária, ativida-
de de utopia, tolerância e
esperança. Do ponto de
vista remuneratório o SUS
piorou para os
prestadores, para nós
médicos, mas o sistema

botou ordem na saúde do
Brasil. É um avanço e está
sendo ameaçado. Quando
falo em apagão é pelo
desfinanciamento e má
gestão. Se regulamentar-
mos a EC 29 e houver mais
gestão, em cinco anos, o
SUS poderá dar outro
salto.

JAmrigs: O senhor disse
que gosta de relatar
projetos polêmicos, como
foi com a transgenia e
células embrionárias.
E agora é o aborto?
Perondi: Quero ser relator
do projeto do aborto: sou
favorável e vou entrar
nesta luta, pois creio que a
decisão deve ser da mu-
lher. Há vários projetos;
um deles descriminaliza a
mulher, outro libera para
fetos anencefálicos. A idéia
é testar com este da
anencefalia.Virei deputado
para ajudar a transformar
o país.

JAmrigs: E qual é o próximo
passo?
Perondi: Quero ser gover-
nador, acho que o Rio
Grande precisa de um
médico que olhe para a
saúde e que continue a
fazer os ajustes que a
governadora Yeda está
fazendo, apesar de todos os
boicotes corporativistas.
Ela não está cumprindo a
EC 29, mas está fazendo
ajustes importantes.

“Virei deputado
para ajudar a

transformar
o país e

quero ser
governador.”
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[ Caro Leitor ]

Caixa Preta

Há detalhes só descobertos
Quando o plano dá errado
O flanco fica aberto
Ou o rumo foi mudado

Há segredos nunca mencionados
Que colocam em risco a vida
E somente revelados
Quando a catástrofe ocorrida

Aí alguém aparece
Que detinha a informação
Inquirido tudo esquece
Ora diz sim, ora diz não

E até a famosa caixa preta
Relatora impessoal
Quando alguém a interpreta
Muda tudo e a deixa mal

Muita coisa neste país
Fica sem explicação
Uns escapam por um triz
Outros por ter pistolão

 Até mesmo CPI
Prá investigar mensalão
Vai prá lá e vem prá aqui
E não chega a conclusão

E na saúde há também blefe
Sem dinheiro, por um fio
E criaram o CPMF
Que saiu por um desvio

Tem hospital fechando
Ou sem poder pagar a luz
Tem doente agonizando
Em fila esperando o SUS

E os planos privados
Que aumentam para o usuário
Se fazendo de coitados
Tem o médico por otário

Antes de alguém morrer
E ir prá dentro do ataúde
Precisamos conhecer
A caixa preta da saúde

Conclamamos os profissionais
Junto com a população
Pois ninguém suporta mais
É preciso MOBILIZAÇÃO!

[ Outras Palavras ]

Newton Barros*

Presidente da Amrigs*

O Jornal AMRIGS comemora 55 anos
em outubro com cara nova. A publi-
cação, que começou Boletim da
AMRIGS em 1952, depois se tor-
nou Jornal da AMRIGS e, por
fim, simplesmente Jornal
AMRIGS, muda a forma mas
mantém o mesmo ideal: pres-
tar serviços aos médicos gaú-
chos informando, opinando,
abrindo espaço em suas pági-
nas para as manifestações de
seus associados, mobilizando
a categoria em lutas e proje-
tos e buscando fazer uma re-
flexão dos temas que afligem
esse setor [saúde] essencial e
tão complexo da sociedade
brasileira.
Para chegar até aqui mudan-
ças importantes ocorreram
nestes 55 anos: em 1994 o
Jornal começou a ser impres-

so em cores; em outubro de
1974, a edição comemora em
matéria de capa que o Jor-
nal passava a sair em “off set,

o mesmo sistema de impres-
são de modernos órgãos de di-

vulgação já utilizado na edição
extra de janeiro, quando anun-
ciamos o futuro Centro Amrigs
pela primeira vez”. E prestava
homenagem a “todas as pesso-
as que deram o miolo dos seus
cérebros às suas orgulhosas oito
páginas mensais”.
Mais antigo veículo da Associa-
ção Médica, com circulação
ininterrupta, o Jornal AMRIGS
deu origem a um sistema de
comunicação com mídia ele-
trônica [o site www.amrigs.org.br
que registrou 31.958 mil aces-
sos no mês de agosto], News-
letter semanal e projeta seu
futuro em rádio. Informação
em saúde e para a saúde.
E toda essa diversidade tem
um único propósito: levar
a você, leitor, uma informa-
ção qualificada e prestar
um serviço à comunidade
gaúcha.

Cara nova aos 55 anos

[ 6 ]
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[ Argumento ]

[ Humor ]

Médico Assistente Versus
Médico Perito do INSS
Escrevo este breve texto para que os  colegas
das mais variadas especialidades médicas
saibam da importância que têm seus
atestados médicos quando estes são apre-
sentados, pelos seus pacientes, aos mé-
dicos peritos do INSS.
Em primeiro lugar, diferentemente do
médico assistente, o médico perito do
INSS não atende a um paciente, e sim a
um segurado do Instituto Nacional de
Seguridade Social, que é a seguradora
de todo trabalhador brasileiro contribu-
inte, quando este, estando incapaz para
o exercício do seu trabalho requer, den-
tre outros, o chamado Auxílio Doença.
Nem por isso o médico perito deverá
abster-se da urbanidade e da boa edu-
cação para com o segurado. Porém, sua
conduta sempre será vista pelo segura-
do como sendo mais “fria” que a do seu
médico assistente.
Esta diferença de enfoque no atendimento
é devida às peculariedades inerentes ao
trabalho do médico perito, que por exi-
gências da legislação previdenciária deve
dar um parecer médico legal de incapa-
cidade, que além de ser isento,
deve preencher certos requi-
sitos legais. Estes requisitos
são desconhecidos por
muitos médicos as-
sistentes.
É conveniente sa-
ber que o médico
perito não diag-
nostica nem solici-
ta exames, trata-
mento etc. Apenas se
manifesta sobre a in-
capacidade, baseando-
se nos elementos que o
segurado lhe apresenta.
Também é bom alertar que
após os últimos concursos,
foi criada a carreira de Perito
Médico do INSS. Agora não é
mais possível criticar que tal médi-
co perito é um pediatra e dá parecer so-
bre ortopedia, por exemplo. Pois, de cer-
ta forma, ele passou a ser um especialis-
ta em perícia médica previdenciária.
A isenção pericial é ratificada pelo arti-
go 120 do Código de Ética Médica, que

proíbe ao médico “ser perito de paciente
seu, de pessoa da sua família ou de qual-
quer pessoa com a qual tenha relações
capazes de influir em seu trabalho”.
Por outro lado, a denominação Auxílio
Doença é equivocada, pois não é a pato-
logia em si que esta sendo avaliada, mas
sim se esta torna o segurado incapaz
para a atividade declarada. Na verdade
deveria ser denominado Auxílio Inca-
pacidade Laborativa. Esta poderá ser
temporária ou definitiva.
Vejamos o que diz a legislação. Na Lei n°
8.213/91, Art. 59, está prevista a conces-
são de um benefício denominado Auxí-
lio Doença “devido ao segurado que, ha-
vendo cumprido, quando for o caso, o
período de carência exigido nesta lei, fi-
car incapacitado para o seu trabalho ou
para a sua atividade habitual por mais
de 15 (quinze) dias consecutivos”.
Determinar corretamente a Data de Iní-
cio da Doença (DID) e a Data de Início
da Incapacidade (DII) é de extrema im-
portância. Juntos com a carência são
conceitos basilares da perícia médica
previdenciária.

Gerson Petrillo*

O desconhecimento destes mínimos con-
ceitos por parte de médicos assistentes,
segurados, e também por parte da im-
prensa, gera muitos conflitos. Daí decor-
re descontentamentos e agressões. Sem
saber, os médicos assistentes com seus
atestados contribuem para o surgimento
de uma falsa expectativa.
Não sabendo desses detalhes, esquecen-
do que só o médico perito é quem deve
dar o parecer de incapacidade labora-
tiva previdenciária, muitos médicos as-
sistentes colocam em seus laudos que o
seu paciente está incapaz para o traba-
lho, e muitas vezes, até que está inválido
e deve ser aposentado.
O segurado que chega para a perícia com
um atestado desses não irá acatar o pa-
recer técnico do médico perito, que por
sua vez, deve respeitar a legislação
previdenciária do INSS.
Diante do exposto, prevendo as enor-
mes responsabilidades envolvidas, é
prudente aos médicos assistentes, ao
emitirem seus atestados, saber das reais
pretensões de seus pacientes. Caso con-
trário, o médico assistente poderá, sem
se dar conta, estar colaborando para a
agressão de um colega investido da con-
dição de perito do INSS.

*Médico Perito do INSS
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[ Movimento Mais Saúde ]

Protesto paralisa
180 hospitais no RS

Dos 239 hospitais filantrópicos do RS,
180 aderiram ao protesto do dia 27 de
agosto para alertar a sociedade gaúcha
para a defasagem de recursos que ame-
aça a sobrevivência do sistema. “Mais
de cinco mil consultas foram reprogra-
madas. Tivemos o apoio da comunida-
de”, afirmou o vice-presidente da Fede-
ração das Santas Casas e Hospitais Fi-
lantrópicos do RS, Julio Matos, ao divul-
gar os dados da paralisação. Avaliando
os resultados como positivos, os orga-
nizadores do Movimento Mais Saúde
para os Hospitais encaminharam carta
à governadora Yeda Crusius solicitando
seu apoio junto ao governo federal para
a liberação de recursos.
Urgências e emergências foram aten-
didas, assim como os pacientes já in-
ternados. Em Porto Alegre, participa-
ram da mobilização o Complexo San-
ta Casa, Parque Belém, Hospitais Es-
pírita, Beneficência Portuguesa, Vila
Nova e São Lucas. No interior do Esta-
do, houve manifestações em Pelotas,
Caxias do Sul, Guaíba, Alegrete e Ivoti.
Em São Borja, médicos e funcionários
vestiram preto para marcar o dia de
luta da saúde.
Além disso, o Movimento adverte que
os recursos da contratualização são in-
suficientes. A previsão é de R$ 18 mi-
lhões anuais para o RS, ou seja, ape-
nas 8,5% de aumento nos valores atu-
ais, já defasados em 82%. “É empurrar

o problema”, desabafa Matos. A Fede-
ração das Santas Casas obteve, atra-
vés de medida judicial, a suspensão
da assinatura da contratualização de
hospitais com o governo estadual. E o
Cremers está chamando os diretores
técnicos para se explicarem.
O Movimento Mais Saúde para os Hos-
pitais iniciou em dezembro de 2006
para dar visibilidade à crise que já fe-
chou 13 hospitais em 10 anos e amea-
ça outros 17 pequenos e médios. Inte-
gram o Movimento o Sindicato dos
Hospitais Filantrópicos e Federação
das Santas Casas, Federação de Em-
pregados da Saúde, Amrigs, Cremers,
Simers, Federação dos Municípios do
RS (Famurs), Conselho Estadual da
Saúde, e Associação Brasileira de Usuári-
os do SUS (Abrasus).

O impasse do PSF
em Porto Alegre
Para evitar perdas salariais aos
médicos mais antigos do PSF, o grupo
decidiu, por unanimidade, não assinar
contrato com a empresa Sollus. A
decisão foi tomada por cerca de 60
médicos em assembléia dia 3 de
setembro, no Cremers. Funcionando
desde 1996 na Capital, o PSF atraves-
sa momentos conturbados desde o
início de agosto. Os 731 agentes de
saúde [dentre eles 79 médicos] que
atendem os 84 postos de Porto
Alegre receberam o aviso prévio da
Faurgs, entidade que gerenciava as
equipes desde 2000, sob alegação
do não pagamento de uma dívida.
“A idéia é garantir que todos agentes
de saúde sejam recontratados sem
perdas”, destaca o médico de família
e comunidade Alexandre José de
Melo. A clínica geral Carina Strobel
demonstra sua indignação, pois,
segundo ela, a impressão passada é
que os médicos não querem traba-
lhar. “Não assinamos o contrato com
essa nova empresa porque não
sabemos se ela é correta. Queremos
trabalhar em uma empresa idônea e
voltar a atender a população”, conclui.
A Secretaria Municipal de Saúde, sem
realizar licitação, contratou o Instituto
Sollus, de SP, no dia 17 de agosto.
Para preservar seus postos de
trabalho e assegurar benefícios
trabalhistas, como carga horária e
valor salarial, os médicos pediram ao
Ministério Público uma investigação
da empresa Sollus. O contrato estava
bloqueado desde o dia 23 de agosto
para que o texto fosse verificado e
dúvidas sobre a empresa fossem
esclarecidas. Mas, no dia 29, o
Tribunal de Contas do Estado liberou
a substituição de empresa que
administra PSFs na Capital. Apesar
disso a prefeitura de Porto Alegre
não sabe quando a situação será
normalizada. Na Capital, 84 equipes
trabalham nos PSFs atendendo cerca
de 350 mil pessoas, em bairros
pobres da cidade.

Saiba que...
...Os filantrópicos são responsáveis

por 70,2% das internações do SUS -

mais de 525 mil por ano;

...São 239 instituições, mais de 55 mil

trabalhadores e 18 mil leitos do SUS;

...De cada R$ 100,00 gastos os

hospitais recebem apenas R$ 55. O

valor que deixa de ser custeado

representa déficit de 81,8%.

[Santa Casa de Alegrete faz dia de luto na saúde]

FOTO DIVULGAÇÃO
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[ Exercício Profissional ]

Planos aumentam preços,
mas e os honorários médicos?
As operadoras de planos de saúde regis-
traram um crescimento de 80% na recei-
ta entre 2001 e 2006 - de R$ 21,4 bilhões
para R$ 38,5 bilhões. Neste período, o
preço dos planos aumentou 86,1%, o
que significou 15% a mais do que o Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). E os honorários mé-
dicos? São poucos os que cumprem a
CBHPM, cuja Lei está tramitando no Se-
nado, e mesmo assim com deflatores.
Por isso, a Amrigs está iniciando uma
ampla mobilização para recuperar as
perdas dos médicos na saúde suple-
mentar. Já foi feita uma reunião com as
sociedades de especialidades que foram
convidadas a participar da reestrutura-

ção da CECOMED, para estabelecer uma
estratégia de ação e verificar os assun-
tos que devam ser levados à Comissão
Estadual de Honorários.
“Os planos de saúde têm várias justifi-
cativas para aumentar seus preços e não
pagar mais aos prestadores, sempre
relacionadas ao aumento dos custos.
Alguns chegam a colocar em suas
planilhas o aumento dos honorários e
isto não acontece. Outros usam de uma
forma mal intencionada o termo “infla-
ção médica” para explicar que esta é
maior do que a inflação que acontece
com outros produtos. Acontece que esta
expressão é uma jogada de marketing
para atingir os médicos, já que os ho-

norários não aumentam. Sou totalmen-
te contrário a esta expressão e deveria
ser utilizada a “inflação da saúde” e ser
explicado do que se trata”, analisa o pre-
sidente da Amrigs Newton Barros.
Estes dados foram revelados pelo re-
latório Planos de Saúde: Nove Anos
Após a Lei 9656/98, lançado em junho
pelo Cremesp e Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec). O rela-
tório aponta ainda uma brutal concen-
tração no mercado: das 1.239 empre-
sas de planos de saúde que operam
no Brasil, apenas 24 concentram con-
tratos de cerca de 23 milhões de pes-
soas, mais da metade dos 42 milhões aten-
didas pelo setor em todo o país.

Comissão Estadual retoma  negociações com operadoras
Recentemente reformulada, a Comissão
Estadual de Honorários Médicos do RS é
composta por três membros de cada
entidade médica do Rio Grande do Sul
(Amrigs, Cremers e Simers) e por uma
Comissão Operacional, que trabalha-
rá efetivamente junto às operadoras e
no levantamento de dados para que
sejam estabelecidas as estratégias de
ação. Está sendo agendada uma reu-
nião com a Unidas, segmento em que
os médicos do Estado mais atuam.
Além disso, a Comissão estuda o
posicionamento das entidades médi-

cas do Estado quanto à colocação da
CID nas guias do TISS.
“A formação desse grupo é muito im-
portante para voltarmos a discutir os
honorários médicos, fazer frente à de-
fasagem sofrida nos últimos anos e se-
guir com as negociações com as ope-
radoras”, explica o diretor da Amrigs
Jorge Utaliz Silveira. Ele faz parte do
grupo operacional juntamente com a
supervisora da Cecomed Maria da
Graça Schneider (Amrigs), o assessor
da presidência Carlos Suñol e a advo-
gada Clarissa Cezar (Simers), o asses-

[ Legenda ]

sor jurídico Toni Kunzler e o primeiro
secretário Dr. Fernando Weber Matos
(Cremers).

[ Grupo Operacional da CEHM ]
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[ Capa ]

Enfrentando o Impacto das
Novas Tecnologias em Saúde
Novidade no calendário científico de
2006, o Fórum de Incorporação de
Novas Tecnologias em Saúde realizou
quatro eventos na Amrigs concentra-
dos na Oncologia. O foco: o nível de
evidência de incorporação de novas
terapias antineoplásicas. Em função do

O impacto da incorporação de novas
tecnologias no setor saúde e as soluções
para a reorganização do sistema suple-
mentar que vive uma crise de financia-
mento, com repercussões na valorização
dos médicos. Essa é a grande discussão
que a Amrigs está propondo para iden-
tificar os caminhos que levem à
viabilização financeira da saúde suple-
mentar no Brasil. Com isto, fica melhor
fundamentada a discussão sobre a re-
cuperação das tabelas de honorários
profissionais.
Composta por uma rede de três forças
econômicas - a indústria, os prestadores
e os financiadores- a saúde suplemen-
tar não está organizada para ter foco no
usuário. “É um sistema paradoxal: cada
vez mais caro e pouco eficaz, gerando
descontentamento do usuário e dos mé-
dicos e demandas judiciais. Além disso,
estimula a super-indicação de procedi-
mentos médicos
e a incorporação
precoce de novas
tecnologias. Foi
mal construído
nas últimas dé-
cadas e, a exem-
plo do modelo
norte-americano,
está em crise”, de-
fine o Dr. Hernani
Robin Jr., presi-
dente da Socie-
dade de Cance-
rologia do RS e coordenador do Fórum.

Saúde Suplementar: modelo em crise

[ Dr. Hernani Robin Jr.]

sucesso, a Amrigs está ampliando o
projeto para outras especialidades e
trazendo mais protagonistas para o
debate.
O primeiro passo será o evento
“Mais Saúde: Incorporação de No-
vas Tecnologias- Visão de Diferen-

tes Setores do Mercado”, reunindo li-
deranças da área da saúde, pública e
privada. Com a coordenação do pre-
sidente da Sociedade de Cancero-
logia, Dr. Hernani Robin Jr., o evento
será no dia 16 de Outubro, às 20h, na
Amrigs.

Papel Regulador
da Amrigs
O debate começou na Oncologia, es-
pecialidade que incorpora muito rapi-
damente novas tecnologias de alto
custo, e precisa ser ampliado para todo
o setor saúde. O foco é a saúde suple-
mentar, onde há forte demanda do
médico e do usuário para incorporar
novas tecnologias. A indústria farma-
cêutica tenta incorporar o mais rápido
possível novas tecnologias na prática
médica, que nem sempre são efetivas
para o usuário.
Esse é um debate que a Amrigs está
trazendo à tona que precisa envolver
outras especialidades.”A Amrigs tem
o papel de regulador desse mercado
por ser uma entidade  de caráter cien-
tífico isenta de conflito de interesses”,
observa o Dr. Hernani. Para que haja a
regulação deste conflito é importante
o aspecto ético, sob a ótica do Conse-
lho Regional de Medicina, e o técnico
científico. E aí entra a Amrigs, na medi-
da em que ela emite recomendações
de incorporação de novas tecnologias
baseadas em análise crítica de evidên-
cias publicada.”Faz contraponto com
o marketing da indústria farmacêutica
que tem assumido cada vez mais o fi-
nanciamento da educação médica
continuada patrocinando eventos e
misturando marketing com educação”,
define.



[ Julho/Agosto 2007 ] [ 11 ]

O foco do sistema de saúde suplementar
deve ser a necessidade do paciente.
E para que a rede –indústria, operado-
ra e prestadoras- tenha esse foco ela
precisa funcionar como rede, construir
um novo modelo onde haja equilíbrio.
O Dr. Hernani não tem dúvidas: “isso
só será possível com a regulação ex-
terna, através da educação médica fei-
ta por entidades médicas”.
Hoje a regulação externa é feita por
agências governamentais. Mas é im-
portante que as entidades médicas
também exerçam este papel. Como o
médico é conselheiro do paciente, ele
tem uma influência sobre sua decisão.
Por isso a ação do médico tem que es-
tar regulada tanto por questões éticas,
pela ótica do Conselho, quanto as ci-
entíficas. O objetivo é evitar que os in-
teresses financeiros se sobreponham
aos interesses do usuário”, pondera.
A experiência da Sociedade de Cance-
rologia, com os fóruns do ano passa-
do, mostrou que os médicos oncolo-
gistas foram receptivos em participar
e entenderam a proposta de buscar
recomendações baseadas em análise
crítica e literatura de boa qualidade e
isenta.

Oncologia: transparência e
decisões por consenso
Hoje, no Comitê Científico de Oncolo-
gia da Amrigs, todos declaram seu po-
tencial conflito de interesse. “É impor-
tante que haja transparência e que as
decisões sejam tomadas por consen-
so”, explica o Dr. Hernani. O Comitê tem
uma reunião mensal na qual se analisa
a solicitação das operadoras e do judi-
ciário. Em seguida se elaboram os pa-
receres em respostas às consultas, com
base nas provas publicadas na literatu-
ra médica.

Cardiologia: opinião
baseada em evidência
A Sociedade de Cardiologia já experimen-

tou o debate na busca de caminhos

adequados em função de novos procedi-

mentos. “Percebemos que a preocupação é

mais das operadoras ou de quem produz,

ao tentar inserir seu produto no mercado”,

diz o presidente Enio Casagrande. Esclarece

que a Sociedade não “toma partido”, mas

pode contribuir com o conhecimento

científico.”Já nos pediram orientação com

uma posição

opinativa

baseada em

evidências e

isenta. Nesse

sentido a Socieda-

de tem muito a

contribuir”,

acrescenta.

Psiquiatria: as
medicações
A presidente da Sociedade de Psiquiatria

Laís Knijnik pondera que há preocupação

dos psiquiatras e discussões na literatura

sobre o impacto das novas tecnologias,

especialmente de medicações uma vez que

ela vem de estudos da indústria.”Não se

sabe onde ficam os resultados negativos

destes estudos”,

acrescenta. Ela

acredita ser

extremamente

válido a Amrigs

estimular a

reflexão de temas

tão atuais como

esse.

Ortopedia: inovações
em materiais
A Sociedade Brasileira está estudando o

assunto e elaborando várias diretrizes que

serão incorporadas pelas Regionais,

adianta o presidente da Sociedade de

Ortopedia e Traumatologia do RS Osvaldo

José Serafini.

Explica que na

especialidade as

inovações são em

materiais. “Há

regulamentaçãode

certos materiais e

controle da

Anvisa”.

Foco na Necessidade do Usuário
O médico é receptivo a participar de even-
tos porque ele tem que estar atualizado.
E se o médico tiver acesso à informação
de boa qualidade, ele vai se comprome-

[ Dr. Enio Casagrande ] [ Dr. Laís Knijnik ] [ Dr. Osvaldo José Serafini
]

ter com isso. É o que ensinou a experiên-
cia com a oncologia.”A Amrigs pode ocu-
par esse espaço organizando seus comi-
tês científicos que vão regular a caneta
do médico”, prevê. Comitês livres de con-
flitos de interesse existem na Europa e
Canadá. Nos EUA a recomendação ainda
está na mão de grandes hospitais de cân-
cer americanos que tem relações muito
íntimas com a indústria farmacêutica.
“Importante é que nenhuma força de
mercado eduque o médico”, reitera.
Para firmar este novo paradigma para
a reestruturação do sistema suple-
mentar no Brasil, é preciso fortalecer
as entidades médicas para que elas
cumpram esse papel de educação con-
tinuada livre de relações íntimas com
a indústria, pois mesmo que não se queira,
há contaminação”, completa.
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Pela gentileza e amizade do Dr. Antonio
Weston, fui convidado a assinar esta co-
luna, no novo Jornal Amrigs. Não por ser
um especialista no tema, mas por ser um
curioso na área, que, a partir da atuação
em videocirurgia, se viu obrigado a co-
meçar a ler e tentar se manter razoavel-
mente atualizado no que se desenvolve
em tecnologia aplicada à cirurgia e, por
extensão, à medicina.
A idéia desta coluna é a de divulgar o
que de novo possa interessar em todas
as especialidades e áreas de atuação
médicas, tanto nos recursos de atuali-
zação científica, quanto nas ferramen-
tas auxiliares do exercício profissional
de todos nós, sejamos médicos
assistenciais, professores, consultores,
administradores ou peritos - ou médi-

[ Medicina e Tecnologia ]

* Cirurgião Geral - medicinaetecnologia@amrigs.org.br

por Artur Seabra*

A Nature Clinical Practice está disponibi-

lizando, inicialmente a título de teste, ver-

sões em áudio de textos completos de al-

gumas de suas publicações a partir de mar-

ço de 2007. A idéia dos editores é facilitar

a atualização dos médicos, sempre ocupa-

dos, escolhendo os temas mais importan-

tes em pesquisa nas diversas especialida-

des, evitando fazer com que tenham que

ler todo conteúdo dos periódicos de suas

Osmédicos praticantes de es-

portes de aventura, como

trekking, canyoning, ca-

noagem, corrida de aven-

tura, mountain bike e ori-

entação, podem ficar

mais tranqüilos. Quando

a bateria se seus apare-

lhos celular, GPS, iPod e mes-

mo do notebook estiver acaban-

do, basta ligá-los no carregador da mo-

chila.

Foi lançada pela empresa Voltaïc uma

mochila  com 3 placas solares, resisten-

InfoMed, o programa
de inclusão digital
Computador, financiamento e software
para consultório. Esse é o InfoMedAMRIGS,
um programa que visa a inclusão digital
de todos os médicos gaúchos. A idéia é
levar qualidade e tecnologia com pre-
ços diferenciados para médicos e des-
contos especiais para associados.
Computador: A Compujob garante o
menor preço ao cliente, se propondo a
cobrir qualquer oferta concorrente no RS.
Sócio da Amrigs tem 5% de desconto.
Financiamento: Através da Unicred em
até 24 parcelas.
Software para consultório com 40% de des-
conto: Os sócios da Amrigs têm 40% de
desconto na aquisição do PersonalMED e
isenção do pagamento da mensalidade por
quatro meses. Sócios: R$ 450,00 e não-sóci-
os R$ 690,00. Sócio ainda tem contrato de
manutenção isento até janeiro de 2008,
após será cobrada taxa de R$ 29,90.
Informe-se:tel. (51) 3014-2007, site
www.amrigs.org.br

O primeiro e fiel cliente
O oftalmologista Marcelo Milhoranza da
Rosa utiliza o Personal Med em seu  con-
sultório desde 1993. O médico foi o pri-
meiro a adquirir o programa e também
a instalar uma rede entre o seu compu-
tador e o de sua secretária. “A primeira
versão que comprei era para platafor-
ma DOS, mas a partir das novas versões
para Windows o programa se tornou
mais fácil de usar”, conta Milhoranza.
Ele lembra que antes do programa algu-
mas fichas eram extraviadas ou arquiva-
das em lugares errados. “Agora a busca
das fichas é rápida e o histórico do paci-
ente está na tela com um clique”, destaca
o oftalmologista, que possui 24 mil paci-
entes em sua clínica. “Posso pesquisar
pacientes por doença, diagnósticos ou
palavras chave, digito no programa e
aparece, então, a relação completa”.
O Personal Med foi criado pela empresa
gaúcha de informática Gens, que lançou
a primeira versão para plataforma DOS
em 93. No ano seguinte surgiu a versão
Windows e as vendas, no primeiro dia,
atingiram o número de usuários da an-
terior. Atualmente mais de 25 mil médi-
cos em todo o país e na América Latina
possuem o Personal Méd no consultó-
rio, Palmtop ou acessam seu banco de
dados de pacientes via Internet.

cos em formação, apesar destes conhe-
cerem mais desse tema que todos os
formados há alguns 5 anos.
Para isso, solicito a colaboração dos co-
legas especialmente interessados em
novas tecnologias, sites de pesquisa,
equipamentos auxiliares para o exercí-
cio ou atualização científica e mesmo
nos lançamentos de gadgets que pos-
sam passar a ser nossos novos auxiliares
no trabalho.
Curiosidades como novos utensílios que
possam participar de nossas horas de
lazer também serão foco da coluna, pois
mesmo em nossos momentos de des-
canso e diversão a tecnologia está, cada
vez mais, presente.
Envie sua contribuição para
medicinaetecnologia@amrigs.org.br

especialidades. Os arquivos em áudio po-

derão ser ouvidos diretamente no compu-

tador, mas poderão, também, ser baixados

em formato mp3 e ouvidos no carro, na

academia ou no metrô, habilitando a pos-

sibilidade de atualização dos chamados on-

the-go doctors. Acesse alguns áudios dis-

poníveis em http://www.nature.com/

clinicalpractice/whats_new/20070612a_

audio_demo.html

Mochila carrega bateria
tes a choques e a água, que pro-

duzem 4 watts que carrega

uma bateria de lítio que há

no interior da mochila. Esta,

por sua vez, se conecta a di-

versas esperas como todo o

tipo de conexão, até para

adaptar um acendedor de ci-

garros veicular, o que imagina-

mos que para médicos pratican-

tes de esportes ligados à natureza, seja

absolutamente supérfluo. A mochila

pode ser adquirida pelo site www.

websolaire.com . O preço é 235 euros.

On-the-go Doctors
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Rede na Prevenção
da Violência
Integrante do Comitê Estadual de Pre-
venção da Violência, a Amrigs sediou
a abertura do II Curso de Atualização
em Prevenção da Violência e Vigilân-
cia em Saúde, dia 8 de agosto. “O im-
pacto da violência sobre a saúde e a
importância da Rede na prevenção da
violência e na promoção da vida” foi a
palestra da socióloga e antropóloga
Maria Cecília Minayo, do RJ. A coorde-
nadora do Comitê, Maria da Graça
Paiva, disse que a idéia do curso é es-
tabelecer uma rede de prevenção nos
50 municípios que integram o Progra-
ma. O Objetivo: reduzir o índice de vio-
lência em 20% até 2010.

Amrigs e SES criam
Grupo de Trabalho
A Amrigs e a Secretaria Estadual da Saú-
de (SES) vão criar um grupo de traba-
lho para estabelecer parcerias em vá-
rias áreas de atuação. Esse foi o resul-
tado da reunião entre o presidente
Newton Barros e o diretor Alfredo
Cantalice Neto com o secretário esta-
dual da Saúde, Osmar Terra, dia 10 de
agosto. Os dirigentes médicos levaram
ao secretário uma proposta de parce-
ria entre a Amrigs e a Secretaria Esta-
dual da Saúde (SES/RS) ao Programa
de Certificação de Qualidade de Pro-
dutos (alimentos, remédios, produtos
de higiene, produtos químicos), que
está sendo desenvolvido pela Amrigs, e ao
Projeto Fumo Zero.

Residência inter-profissional
“Nós entendemos, como médicos que exercemos a profissão, que esta é a grande

forma de integração profissional na assistência à comunidade. O chefe da equipe

pode ser qualquer profissional da área, porém a liderança deve ser do médico, pelo

tipo de formação que ele possui, pelo que o ato médico contempla e o fato de ele

assinar o atestado de óbito, o que mostra que a responsabilidade final é dele”.

[ Antonio Carlos Lopes ]

O daltônico pode dirigir, sim!
O daltônico pode dirigir? Sim. Esse é o trabalho que o Dr.

Bernardo Aguiar, médico oftalmologista, especialista em

Medicina do Tráfego e advogado, vai defender no Congres-

so Abramet - VII Brasileiro e V Latino-Americano Sobre Aci-

dentes e Medicina de Tráfego-, de 5 a 8 de setembro, na Bahia.

Seu embasamento é médico-jurídico: com base no órgão

visual e na capacidade deste para perceber estímulos lumi-

nosos; com as Leis de Acessibilidade e decreto regulamen-

tador; na Resolução nº 80/98 do Conselho Nacional de Trânsito; do ponto de vista técnico

quanto à forma e disposição dos semáforos previsto na Lei nº9.503/97- Código de Trân-

sito Brasileiro.

[ Roda Viva ]

 “O Conselho Federal de Medicina, várias entidades e profissionais como eu

estamos pleiteando a criação de uma forma de avaliação para conceder a carteira

profissional. Equivaleria ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Com a

multiplicação das escolas, essa medida é mais do que necessária. Não se pode

autorizar o indivíduo que não está preparado a exercer a medicina.”

[ Adib Jatene ]

Exame de Ordem para médicos

O conselheiro Jair Rodrigues

Escobar entra para a história

com a inauguração da sua

foto na Galeria dos Presiden-

tes do Conselho de Repre-

sentantes (CR) da Amrigs,

situada no segundo andar da

sede da entidade.

Escobar presidiu o CR por 18 meses, na gestão 2005-2007, sendo substituído pelo

conselheiro Túlio Miguel Wenzel (D). A inauguração da foto ocorreu em clima de

confraternização e fez parte da pauta da reunião ordinária do CR de julho.

Jorge Ilha vence a eleição da SBC
O gaúcho Jorge Ilha Guimarães venceu a eleição para a presi-

dência da Sociedade Brasileira de Cardiologia gestão 2010/2011.

O resultado foi divulgado no dia 24 de agosto: Ilha fez 1.132 vo-

tos e Cláudio Cunha, do Paraná, 814. Na primeira etapa do pro-

cesso eleitoral, Ilha havia vencido com larga vantagem outros

quatro candidatos. Leia entrevista no www.amrigs.org.br

UniAMRIGS parceira
em ações do Cremers
Uma parceria entre o Cremers e a Amrigs
está resultando em mais conhecimento
para os médicos gaúchos. É o PEC da
UniAMRIGS fazendo parte de reuni-
ões das Delegacias Seccionais do
Cremers. A primeira foi em Bagé, em
julho, com palestras do Dr. Luiz Carlos
Corrêa da Silva [Pneumologia] e do
Dr. Antonio Carlos Weston [Obesida-
de]; em agosto foi a vez de Cachoeira
do Sul com a temática Câncer, em pa-
lestras do Dr. Antônio Carlos Weston
e da Dra. Débora Battassini, da Socie-
dade de Cancerologia. Cruz Alta será
a próxima cidade a receber o grupo, em
outubro.
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[ Sociedades ]

Medicina de Família e
Comunidade na Câmara
“Um médico de
família aumenta
os bons resulta-
dos e diminui
custos”, disse o
presidente da As-
sociação Gaúcha
de Medicina de
Família e Comu-
nidade, Elson Fa-
rias, durante ato
na Câmara Mu-
nicipal de Porto Alegre,
dia 20 de agosto. Farias afir-
mou que recebia a homena-
gem com dupla satisfação:
pelos 20 anos de trajetória
da Associação no Estado e
pelo momento de valoriza-

ção do progra-
ma de saúde fa-
miliar. “A estraté-
gia de saúde da
família deixou
de ser um pro-
grama e hoje é
uma política
pública de saú-
de”, observou,
acrescentando
que Porto Ale-

gre é referência em PSF por
ter os dois maiores pólos
formadores de médicos da
família do país. O ato foi
proposto pelo vereador Dr.
Raul (PMDB), que destacou a
importância do PSF.

Setembro
Dias 7 e 8 – XVIII JARGS e I
Jornada de Dor da SARGS –
Santa Maria-www.sargs.org.br;

Dias 14 e 15 – Módulo 3 – II
Curso de Atualização
Permanente em Psiquiatria –
Porto Alegre Manhattan –
Porto Alegre;

Dias 14 e 15 – 3º Simpósio
Gaúcho de
Neuroendocrinologia, 6º
Evento Anual do Centro de
Neuroendocrinologia da
Santa Casa de Porto Alegre –
Anfiteatro Hugo Gerdau;

De 20 a 22 – II Simpósio Sul-
Americano do Aparelho
Digestivo – Gramado;

De 20 a 22 – I Encontro da
Associação Latino-Americana
e Caribenha para o Controle
de Doenças Sexualmente
Transmissíveis – Hospital de
Clínicas – Porto Alegre;

Dias 22 e 23 – Curso de ACLS
para alunos de Medicina do 5º
e 6º ano da Sociedade de
Cardiologia do RS – Porto
Alegre;

De 26 a 29 – Congresso
Brasileiro de Medicina de
Emergência – Gramado;

Dias 28 e 29 – Curso Patologia
Cervical SOGIRGS – Centro de
Eventos Amrigs – Porto
Alegre;

Outubro
De 4 a 6 – XXVI Encontro de
Enfermagem do Hospital da
Criança Santo Antônio – Santa
Casa – Porto Alegre;

Dias 5 e 6 - Curso SOGIRGS GO
- Auditório Amrigs - Porto
Alegre;

Dias 5 e 6 – II Curso de
Ginecologia da Infância e
Adolescência do Hospital da
Criança Santo Antônio – Santa
Casa – Porto Alegre;

De 10 a 13 – XXV Congresso
Brasileiro de Psiquiatria –
FIERGS – Porto Alegre;

De 10 a 13 – IX Congresso de
Clínica Médica – Expo-Trade &
Exhibition Center – Curitiba;

De 11 a 13 – II Congresso Sul
Brasileiro de Nefrologia/ XI
Jornada Gaúcha de Nefrologia
e Enfermagem em Nefrologia
e I Jornada Gaúcha de
Nutrição em Nefrologia –
Bento Gonçalves;

De 25 a 27 – XII Jornada
Internacional de Terapia
Intensiva – Anfiteatro Hugo
Gerdau – Santa Casa – Porto
Alegre;

Dia 27 - Curso SOGIRGS/
Região Central - Park Hotel
Morotin - Santa Maria;

31 de outubro a 3 de
novembro – XV Congresso
Brasileiro de Oncologia
Clínica – Minascentro, Belo
Horizonte;

[ Agenda ]

A Sociedade dos Médicos Au-
ditores do Rio Grande  do
Sul (Somaergs) organiza de
27 a 29 de setembro o VI Sim-
pósio de Auditoria e Gestão
em Saúde. O encontro será no
Centro de Eventos Amrigs e

Workshop NR 32
A Sociedade Gaúcha de
Medicina do Trabalho
(Sogamt) está organizan-
do, com apoio da
UniAMRIGS, o Workshop
NR 32, Norma
Regulamentadora de
Segurança e Saúde no
Trabalho em Estabeleci-
mentos de Assistência à
Saúde, para o dia 29 de
setembro. O evento será
na Amrigs. Informações e
inscrições
www.sogamt.org.br

Método F.A.O em
Porto Alegre
A Sociedade Gaúcha de
Homeopatia promove o
Curso do Método F.A.O.
em Porto Alegre, dias 26 e
27 de outubro, na Amrigs.
A Dra. Miria de Amorim, do
Rio de Janeiro, irá apresen-
tar o seu Método
Terapêutico (Fatores de
Auto Organização). Trata-
se de uma nova maneira
de abordar os casos
clínicos de pacientes que
procuram tratamento
homeopático, ainda
polêmico dentro da
própria homeopatia.
Inscrições no site http://
homeopatia-
rs.tripod.com.
Informações tel:
(51) 3315-1481.

Saúde Mental e
Religiosidade
O I Congresso Brasileiro
de Espiritualidade e
Religiosidade na Saúde
Mental e a XIII Jornada do
Pronto Psiquiatria, de 20
a 22 de setembro, na
Amrigs, abordará as
diversas maneiras de
como a fé influencia na
saúde das pessoas.
Informações Tel. (51)
3222-8270.

VI Simpósio de Auditoria
e Gestão em Saúde

abordará temas como: “ANS e
o Atual Momento da Saúde no
Brasil”, “ANVISA e as Novas
Tecnologias”. Informações
somaergs@officemarketing.com.br
e www.amrigs.org.br/
somaergs

[ Dr. Elson Farias ]

A Sociedade Brasileira de
Oftalmologia e o Instituto
Ver Hesíodo Andrade
realizam um Curso do
Teste do Olhinho [exames
de catarata e glaucoma
congênitos nos recém-
nascidos], dia 16 de setem-
bro, na Amrigs. Será das

Curso de Teste do Olhinho
8:30h/12h [teórico] e das
14h/17h [prático], com
atendimento a bebês da
comunidade. Apoio da
Amrigs, Cremers, Socieda-
des de Oftalmologia do RS
e de Pediatria do RS. Info.
Tel.: (51) 3222-5222 -
www.institutover.org.br

Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA

Anuncie seu produto ou serviço para
todos os médicos do RS. Ligue (51) 3023.3595
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[ Projeto Fumo Zero ]

Prêmios para ambientes
livres do tabaco
Três instituições com projetos
anti-tabaco foram pre-
miadas pelo Projeto
Fumo Zero no II Fórum
de Mobilização pela
Promoção de Ambien-
tes Livres do Taba-
co, realizado dia 28
de agosto, na
Amrigs: o Hotel
Azaléia (Gramado/
RS), o Colégio An-
chieta e o Hospital
Mãe de Deus.
Primeiro hotel ex-
clusivo para não
fumantes do mun-
do, o Azaléia conta com o apoio de seus
clientes. “Em 15 anos tive apenas um
caso que a pessoa não respeitou nosso
pedido e solicitamos a ela que se reti-
rasse”, disse a proprietária Leonida
Stapff. No início as pessoas falavam de
discriminação, mas ela argumentava:
“não estamos discriminando ninguém,
apenas banindo o cigarro”.
O Dr. Ângelo Campana conta que Pro-
grama de Tabagismo do Hospital Mãe
de Deus tem 20 anos. “Na época havia

muitos médicos que fuma-
vam dentro do hospital.
Começamos impedindo
o fumo nas salas e colo-
cando cartazes ao lado
dos cinzeiros ‘Deixe seu

cigarro aqui’, ou
‘Você é uma pessoa
civilizada, não fu-
me nesse local’”. O
número de médi-
cos fumantes redu-
ziu pela metade.
No Colégio Anchie-
ta, a reeducação é
feita desde 1997
através do Progra-

ma de Valorização à Vida. A coordena-
dora pedagógica Isabel Tremarin con-
ta que a idéia inicial era prevenir o uso
de drogas, mas pesquisas mostraram
que a diminuição da nicotina acaba re-
duzindo o envolvimento de crianças e
adolescentes com álcool, maconha e
outras drogas. Uma dificuldade: pro-
fessores relutavam em largar o cigar-
ro. “Isso foi melhorando e hoje, de 180
educadores, não chegam a 15 os fuman-
tes”, afirma. Fiscalização da Lei

 “Nós somos parceiros das entidades

que combatem o fumo em locais
fechados. Essa iniciativa deu certo e
por isso não podemos parar”, disse o
secretário municipal da Produção,
Indústria e Comércio Idenir Cecchim.
Destacou que a Secretaria fiscaliza os
estabelecimentos para que a Lei
555/06 seja cumprida. “Há muito
ainda a ser feito, mas 95% dos
restaurantes criaram espaços especí-
ficos para fumantes”.

País livre do tabaco

 “A implantação de ambientes livres do

tabaco: A experiência do Uruguai no
controle do tabagismo” foi a conferên-
cia do Cônsul-Geral do Uruguai em
Porto Alegre Pablo Scheiner, na
abertura do FII Fórum. O Uruguai foi o
primeiro país da América em proibir
completamente o cigarro em espaços
públicos fechados, por lei decretada
em 1º de março de 2006, e é o quinto
país do mundo livre da fumaça do
tabaco em locais públicos fechados.

Ao alertar para a previsão sombria da
Organização Mundial da Saúde (OMS)
[ 10 milhões de mortes causadas pelo
tabaco em 2030] o Dr.
Luiz Carlos Corrêa da
Silva chamou a aten-
ção para a responsa-
bilidade do legisla-
tivo. “O problema
passa por esta Casa,
pelas leis que os se-
nhores aprovam e
que podem ajudar a
mudar esta história”,
enfatizou na tribuna
da Câmara de Vereadores de Porto Ale-
gre, dia 15 de agosto. Explicou que o
Projeto Fumo Zero foi idealizado pela
Associação Médica como forma de bus-

Fumo Zero na Tribuna Popular
car uma melhoria de vida da popula-
ção, com a proteção, prevenção e ces-
sação do tabagismo

A apresentação foi
saudada pelos vere-
adores que ressalta-
ram a importância do
trabalho do Dr. Luiz
Carlos e a luta anti-
tabágica da Amrigs e
do Instituto Vida So-
lidária. O vereador
Haroldo de Souza
(PMDB) foi além:
anunciou que estava

sem fumar desde sexta-feira anterior, às
17h quando fez uma consulta com o
pneumologista Dr. Luiz Carlos Corrêa da
Silva e viu o estado do seu  pulmão.

Lançamento de cartaz
O coordenador do Projeto Fumo Zero, Dr.
Luiz Carlos Corrêa da Silva, lançou no II
Fórum o cartaz que será afixado em
todos os estabelecimentos fechados de
Porto Alegre mostrando os locais onde o
fumo será proibido. No cartaz “Aqui Fumo
Zero” são citadas a Lei Municipal 555/06 e
a Federal 9294/96.

[ Pablo Scheiner ]

[ Idenir Cecchim e Dr. Newton Barros  ]

[ Isabel, Leonida e Campana ]

[ Dr. Luiz Carlos e Ver. Maristela Meneghetti ]
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[ Revista da Amrigs ]

Inovação na escolha
do novo editor
Pela primeira vez o
editor da Revis-
ta da AMRIGS foi
escolhido por E-
dital e formato de
concurso público,
que faz com que o
cargo de Editor
Executivo seja re-
munerado. 13 mé-
dicos se inscreve-
ram, 11 foram en-
trevistados e qua-
tro selecionados
para apresentar
uma proposta para
o setor. “Acredito
que esse seja um
modelo que outras
instituições devam adotar, pois agrega
qualidade no trabalho”, comenta o Dr.
Luiz Carlos Corrêa da Silva, diretor ci-
entífico da Amrigs. O escolhido foi o
professor de gastroenterologista Dr.
Renato Borges Fagundes. “Encaro como
um desafio interessante, já que é uma
área onde eu terei muito que aprender
junto com os co-editores”, explica ele
que pretende indexar a publicação no
sistema Scielo. Fagundes terá ajuda dos
co-editores: Drs. Fernando Kowacs,
Guilherme Becker Sander e Sandra

Maria Gonçalves, classificados na sele-
ção. A primeira reunião da equipe, dia
8 de agosto, iniciou as atividades do
grupo, que conta com a ajuda da Dra.
Themis Reverbel da Silveira no primei-
ro mês de trabalho. Ela fez parte da se-
leção junto com o Dr. Luiz Carlos Corrêa
da Silva, a geneticista do HCPA Dra.
Lavínia Schueler Facttini e a gerente
executiva do Instituto Vida Solidária Si-
mone Romanenco. Na segunda etapa,
a Dra. Themis deu lugar ao presidente da
Amrigs Newton Barros.

[ Dr. Renato Borges Fagundes ]

 Espírito de renovação
Na sua primeira edição, em 2000, a Dra.
Themis inseriu a Revista no século 21,
utilizando o padrão Vancouver de pu-
blicação e a submissão de artigos cien-
tíficos ficou 100% online. Após sete
anos, ela deixa a Revista com a criação
do cargo de Editor Executivo. “Muitas
modificações foram feitas e nesse espí-
rito de renovação está inserida a fun-
ção de editor. As pessoas não estão aqui
mais porque são convidadas, mas por-
que se inscreveram e se submeterem a
um processo de seleção”, comenta.
Ela observa que a Revista deve olhar
para o médico que faz pesquisa, mas

assinala que a instituição tem a obriga-
ção de estar atenta ao profissional do
interior. “Gostaria também que a Revis-
ta fosse a mais ampla divulgadora do
que se faz no RS em saúde e não apenas
na medicina”, pondera.

Inscrições do Exame
iniciam em outubro
As inscrições para o Exame Amrigs
2007 estarão abertas de 1º de
outubro até 1º de novembro. O
cronograma e o programa estão
disponíveis no site
www.amrigs.org.br. O Exame
acontecerá no dia 2 de dezembro.

MBA Gestão na Saúde:
inscrições prorrogadas
O MBA Gestão Empresarial para a
Área da Saúde está com as inscrições
prorrogadas. O curso é promovido
pela UniAMRIGS em parceria com o
IBGEN, e recentemente ganhou novos
apoiadores: Cremers, Sindihospa e
Simers.  Informações Tel. (51) 3014-
2015, e-mail
uniamrigs@vidasolidaria.org.br ou
site www.amrigs.org.br.

Livros saudáveis
e solidários
As obras “Alimentos funcionais” e
“Coma de tudo sem comer tudo”, à
venda na Livraria da Amrigs e no
Instituto Vida Solidária, ensinam
como ter uma alimentação saudá-
vel. O autor, nutrólogo e
endocrinologista Dr. Varo Duarte, dá
dicas de dietas ricas em fibras e
vitaminas. Ao adquirir a obra [R$
29,00 cada] o leitor contribui para
os projetos do Instituto Vida
Solidária, que ficam com 20% do
valor das vendas.

Atualização em
Epidemiologia
Inicia em 28 de setembro o curso
“Atualização em Epidemiologia”, que
integra o PEC da UniAMRIGS. Coorde-
nado pelo Prof. Dr. Airton Stein, o
curso enfoca a análise crítica do
conhecimento epidemiológico e o
desenvolvimento de trabalhos
científicos vinculados à prática clínica
(Medicina Baseada em Evidência).
Info tel (51) 3014.2015/ e-mail
uniamrigs@vidasolidaria.org.br

[ Dra. Themis Reverbel da Silveira ]
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[ Receitando Cultura ]

20 anos do Recital
de Canto Lírico

Teatro AMRIGS
SETEMBRO
CASADÍSSIMA
01 a 09 | Sábados às 21h |
Domingos às 20h
Ingressos antecipados:
Frango & Cia – Bourbon Shopping
Ipiranga e Assis Brasil - Informa-
ções: http://
www.casadissima.com.br/

II ENCONTRO DE CORAIS DA SAÚDE
18 | Terça-feira às 20h
Ingresso: 1 Kg de alimento não-
perecível

“ POR QUE EU DANÇO” – Academia
Compacto Espaço Cultural
30| Domingo às 19h30min
Ingressos antecipados:
Naira Antunes Centro de Danças
Informações: (51) 3381.6855

OUTUBRO
V COPA BRASIL SUL AMERICANA DE
AERÓBICA E HIP HOP
11 a 14 | Quinta, Sexta, Sábado e
Domingo | das 8h às 22h
Informações: http://
www.franzenfitness.com.br/

RECITAL CANTORES LÍRICOS
18 | Quinta-feira às 20h30min
Ingresso: 1 Kg de alimento não-
perecível

A edição deste ano do
Recital de Canto Lírico,
no dia 18 de outubro para
comemorar o Dia do
Médico, será especial: o
espetáculo completa 20
anos de apresentações
ininterruptas. No palco
cirurgiões plásticos,
anestesistas, psiquiatras,
urologistas, epidemiolo-
gistas; ou, de outro ângulo,
tenores, barítonos e
mezzo-sopranos. A primei-
ra apresentação do Recital
foi em 1988 e quatro
médicos acompanham
esse grupo desde então.
“Minha paixão pelo canto
lírico vem desde a adoles-
cência, mas estudei canto
após os 45 anos quando já
estava com a vida encami-
nhada. Achei que isso era
uma parte que não devia
deixar pra trás”, destaca o
cirurgião plástico e tenor
Aury Hilário, coordenador
do grupo. “O que começou
como uma aventura hoje é
um hobby que temos
necessidade”, comenta.
“Nesses 20 anos aprendi
coisas como: subir no
palco, agradar o público,
receber aplausos, decorar
músicas e, também, que
não é tão simples, cantar”,

sintetiza o anestesista e
barítono Daniel Soruco.
“O Recital formou um grupo
de amigos que se encontra
para cantar e trocar infor-
mações sobre partituras e
compositores”, lembra Jair
Ferreira, que é epidemiolo-
gista e barítono. “Encontra-

[ Dr. Daniel Soruco, Dr. Jair Ferreira e Dr. Aury Hilário ]

[ Dr. Luiz Degrazia ]

A 20ª edição do Recital de Canto Lírico acontecerá no dia 18
de outubro, a partir das 20h30min, no Teatro Amrigs. O valor
do ingresso é 1 Kg de alimento não perecível. Mais informa-
ções pelo fone: (51) 3014.2013 ou e-mail:
cultura@vidasolidaria.org.br

mos uma forma de encantar
a vida, afinal cantar faz bem
para a saúde”, adverte.
“Esses 20 anos de Recital
representam, na vida de
todos os integrantes, um
momento de alegria em
poder celebrar o valor da
cultura lírica em Porto
Alegre”, destaca o cirurgião
plástico e tenor Luiz
Degrazia.

O Grupo Vocal da Amrigs, coor-
denado pelo maestro Luciano
Lunkes, se prepara para o II
Encontro de Corais da Saúde,
que se realizará dia 18 de se-
tembro, a partir das 20h, no Te-
atro da Amrigs. Estarão presen-
tes os corais da Santa Casa, do

Hospital de Clínicas, do Hos-
pital Ernesto Dornelles e do
Hospital Moinhos de Vento.
O ingresso custa 1 Kg de ali-
mento não perecível. Mais
informações pelo fone: (51)
3014.2013 ou
cultura@vidasolidaria.org.br

Grupo Vocal da Amrigs no
II Encontro de Corais da Saúde
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Ela costumava olhar o Jornal
Amrigs e admirar o ganhador
dos prêmios. “Eu pensava
‘deve ser uma sensação óti-
ma’”, diz a obstetra e masto-
logista Ana Lúcia Goularte
Rezende, de Tramandaí. E
confessa: “é muito melhor
do que eu imaginava”. A
Dra. Ana ganhou duas pas-
sagens aéreas para a Fran-
ça e Inglaterra, com direito
a quatro noites em Paris,
duas em Londres e bilhetes
de trem, da parceria que a
Amrigs tem com a CVC. So-
bre sua participação de 15
anos na Amrigs, ela é afir-

Relação completa
dos serviços e mais ClassiMed,

veja www.amrigs.org.br

[ Serviços ]

“É melhor do que eu imaginava”

mativa: “temos que partici-
par para o desenvolvimen-
to da classe. É nossa refe-
rência”.

[ Dra. Ana Lúcia Goularte Rezende ]

Defesa gratuita em
alegação de erro
Os sócios da Amrigs contam
com a assessoria jurídica do
escritório Andrade Madeira
Advogados Associados,
sendo gratuita para o exer-
cício profissional em casos
de alegação de erro médi-
co, excluída a área penal.
Além disso, o convênio ofe-
rece 25% de desconto (tabe-
la da OAB) para casos de
Direito de Família, Traba-
lhista, Imobiliário, Criminal
e Cível. No primeiro semes-
tre deste ano, a Assessoria

Jurídica da Amrigs percor-
reu mais de seis mil quilô-
metros realizando audiên-
cias e reuniões com médi-
cos associados. Os resulta-
dos apontam uma eficiên-
cia nesse serviço, uma vez
que a Assessoria Jurídica da
Amrigs obteve sentença de
improcedência, absolvendo
seus médicos associados
em 13 de 15 processos. Mais
informações pelo telefone:
(51) 3330.9077. (fabio@
andrademadeira.com.br)

Segurança não tem preço,
mas a Amrigs e a Startrack
oferecem ótimos descontos.
Os sócios da Amrigs já po-
dem ficar tranqüilos por-
que a empresa Startrac - so-
luções em localização e
bloqueio de veículos é par-
ceira da Associação Médica,

Localize e proteja seu carro
oferecendo 25% de descon-
to em cima da tabela apli-
cada por eles. Mais informa-
ções na sede da Startrac (Av.
Manoel Elias, 220/2° An-
dar), pelo fone: (51)
3024.1900 ou e-mail:
star trac@star trac.com.br,
com Marcos.

ADMT – Auxílio Doença
Mensal Temporário
FAMRIGS - Fundo de Assistên-
cia ao Sócio da AMRIGS l
Obtenção de Documentos:
“Como, Onde e o Quê”
Informações Fone: (51)
3014.2020 com Isabel
SERVIÇOS COM DESCONTOS:
ACADEMIA
Up Hill - Fone: 3333.3763
ADVOCACIA
Andrade & Madeira Assessoria
Gratuita para o Exercício
Profissional Fone: 3330.9077
Daisson Porta Nova
Previdência ou INSS
Fone: 3224.5791
Campos Advocacia Área
Tributária e Fiscal Fone: 3019.9913
Bruno Roberto Neher Filho
Planos Econômicos
Fones: 9943.5144/3247.0848
AGÊNCIA DE VIAGENS
Alliance Hotéis e Turismo
Fones: 2111.7855/21117844
Official Turismo
Fone: 3012.7006 
ALIMENTAÇÃO
Cordeiro Pedras Altas
(Cortes Especiais de Carne de
Cordeiro) Fone: 3013.5007
ARQUITETURA
Dreher & Dure
Fone: 3227.1027/9956.9756
Espec. em Alvará de Saúde
ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA
Novodonto (Somente POA)
Fone: 3214.5600
Uniodonto Fone: 3225.7671
BELEZA
Estética Só Para Homens
Fone: 3346.1222/9993.6665
BEM-ESTAR
Yôga e Uni-Yôga – Centro de
Cultura e Estar Fabiano Gomes
Fone: 3061.3115/3330.4736
CASA DE FESTAS
Espaço Encantado
Fone: 3029.9069
CASA NOTURNA
Barbazul Fone:3331.6180
Dado Bier Fone: 3378.3000
CONTABILIDADE
Jaqueline Rychescki
Fone: 3476.7841/3333.0566
DANÇA
Ballet Vera Bublitz
Fone: 3333.3257
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Converte Balanças
Fone: 3022.6272  Fax: 3029.2732
Vida Ativa Monitores de
Freqüência Cardíaca
Fone: 3225.0170/8412.2339
ESCOLAS
Colégio La Salle Dores
Fone: 3212.6222
Colégio La Salle Santo Antônio
Fone: 3223.1078
FARMÁCIA
Medex Fone: 4002.4122 (POA e
Grande POA)/ 0800.541.4222
Quíron Fone: 3230.3200
FINANCIAMENTOS
Banco do Brasil
(BBCOOPERFAT) Financiamen-
tos de até R$100.00,00 com
juros pré-fixados:TJLP+4%aa
FUNERÁRIA
Funerárias Reunidas
Fone: 3223.2699/3223.9976/
9188.3898

GRÁFICA
Print House Fone: 3225.5194
HOTÉIS Em Porto Alegre/RS
Coral Tower Fone: 3334.8922/
3338.2811 35% de desconto
Everest Fone: 3215.9000
50% de desconto
Holiday Inn Fone: 3378.2727/
0800.707644 30% de desconto
Rede Master Fone: 3027.5711 /
0800.707644 30% de desconto
Rishon  Fone: 3228.1387
25% de desconto
Hotel Irai-Irai/RS Fone: (55)
3745.1111 20% de desconto
Hotel L’Hermitage-Gramado/
RS Fone: (54) 3286.1270
10% de desconto
Pousada da Praia-Balneário
Jardim Beira Mar
Fone: (51) 3625.1199
(51)99833167 25% de desconto
Pousada Laguna-Laguna/SC
Fone: (48) 3644.5809
15% de desc.
Pousada San Clemente-
Gramado/RS Fone: (54)
3286.1626 10% de desc.
Rondinha Hotel - Rondinha/RS
Fone: (51)3606.1166/
3606.1077  10% de desc.
IDIOMAS
CI – Central de Intercâmbio
Fone: 3346.4654
CCAA 30% de desc. no 1º
semestre - 10% nos seguintes
www. ccaaa.com.br
IMÓVEIS
Leindecker Soluções
Imobiliárias Fone: 3022.3300
Racon Fone: 3328.4122
INFORMÁTICA
1001 Recargas de Cartucho
Fone: 3219.1001
LAZER
GNC Cinemas Ingressos a
R$7,00 somente na AMRIGS.
Info pelo tel 3014.2020
MODA
Clarice Innig
Fone: 3332.1036/3333.5426
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Informar Gerência de Docu-
mentos e Informações Ltda
Fone: 3029.7042 Fax: 3013.7041
PLANO DE SAÚDE
Unimed – todo o RS
Info tel 3014.2020
PREVIDÊNCIA
BBPREV Fone: 3343.8859/
9915.5939 c/ Fábio
RECURSOS HUMANOS
Labore (Gratuito)
Fone: 3341.3530
SEGURANÇA
Startrac  - Localização,
monitoramento e bloqueio de
veículos Fone: 3024.1900
SEGUROS
Corretora 2001 Fone: 3235.1734
/ 9964.3584 ou 9878.2791
MOTO BOY
PR Moto Service Fone:
3024.2484 A partir de R$4,00
LAR E CONSULTÓRIO
AJL Ar Condicionado
Fone: 3328.2500
VEÍCULOS
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
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