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Iniciamos uma nova jornada com muitos projetos e planos, sempre 
pensando no bem estar e nos benefícios para melhor atender aos associados 
e àqueles que desejam pertencer a nossa Associação Médica.

Estamos trabalhando com a diretoria para levar adiante o lema de 
campanha “Conhecimento e Proximidade” e, para tanto, já estão em anda-
mento cursos em diversas áreas médicas em parceria com a Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos (ABRH-RS), a exemplo do curso preparatório 
para prova de Título de Especialista em Medicina do Trabalho. Manteremos 
as Caravanas AMRIGS em todo o RS, ampliando ainda mais os temas para a 
classe médica, visitando mais cidades para continuar presente no cotidiano 
de quem faz da nossa entidade o elo em todo Estado.

Atuamos também na defesa profissional, participando da audiência 
pública do Comitê de Saúde da Assembleia Legislativa, apoiando a Fede-
ração das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos 
do Rio Grande do Sul, no que se refere ao atraso nos repasses do SUS, bem 
como participando de assembleia geral da Federação e em reunião em defe-
sa dessa instituição, organizada pela OAB.

Com relação a fatos que envolveram fortemente a classe médica em 
termos éticos, nos posicionamos sobre as denúncias por parte da imprensa 
nacional do caso das próteses.

Ao longo do ano, ainda teremos muitas novidades. Contudo, antecipo 
que a Semana do Médico 2015 está em fase de planejamento, com inovações 
na sua grade de programação. Em termos de estrutura física, teremos mu-
danças.  Estão em andamento os projetos da pintura da sede da AMRIGS, de 
modo a conferir um novo visual aos prédios do complexo atual.  A reforma 
e atualização no layout  de salas para cursos , com modernas técnicas de co-
municação, para dar maior comodidade aos alunos e palestrantes. E a nossa 
grande meta: dar início ao novo Centro de Convenções AMRIGS.  

Podemos ressaltar que a defesa de nossa classe e dos nossos profissio-
nais será uma constante durante nosso mandato. Trabalhamos todos os dias 
para corresponder às expectativas dos associados, da classe médica e da so-
ciedade em geral. E, é nesse sentido, que agradeço a diretoria pelo empenho 
nas novas diretrizes; aos colaboradores pela dedicação demonstrada em nos 
acompanhar nesse mandato e, aos médicos, pela confiança. Temos a certeza 
de que com a colaboração de todos será possível vencer novos desafios fa-
zendo ainda mais e melhor

Um abraço,

Alfredo Floro Cantalice Neto
Presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul - AMRIGS

AMRIGS 2015: novos desafios
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Núcleo de Relacionamento

No dia 8 de março, celebrou-se o Dia Internacional da Mulher, 
uma data especial no mundo todo, em que foram feitas comemorações 
e deferências a ela. Para lembrar a data e homenagear as mulheres, a 
Associação Médica adotou a cor lilás da Newsletter AMRIGS do mês 
de março, veículo institucional de divulgação noticiosa, com periodi-
cidade semanal. 

Nas visitas de captação e fidelização, assistentes do Núcleo de Rela-
cionamento estão entregando às médicas e secretárias um kit de cuida-
dos para as mãos, composto por 
esmalte, lixa de unhas, acetona, 
algodão e um finalizador de unha.  
A AMRIGS ressalta que, mais do 
que um dia comemorativo, o 8 de 
março marca um momento para 
refletirmos sobre valores e igual-
dade entre homens e mulheres. 

AMRIGS faz homenagens  
no mês da mulher

No mês de março, 
a Diretoria de Integra-
ção da AMRIGS foi a 
Carazinho para orga-

nizar o agendamento de caravanas no município. Na 
ocasião, foram discutidas as demandas para atender à 
comunidade local. A diretoria da AMRIGS foi recepcio-
nada pelo presidente da Associação Médica de Carazi-
nho, Dr. Elbio Esteve, o tesoureiro, Dr. Leonidio Viott, a 
diretora científica, Dra. Sandra Regina Weissheimer e o 
Dr. Orlando Ferrari.  

No ano de 2014, a Caravana AMRIGS passou por 
nove cidades diferentes, em dez caravanas, levando di-
versos temas como suicídio, alcoolismo e crack; repara-
bilidade patrimonial e envolvimento pessoal do médico; 
HPV; diagnóstico pré-natal e redução da mortalidade 
perinatal, entre outros. Bento Gonçalves, Santo Ângelo, 
Rio Grande, Pelotas, Ijuí, Santa Vitória do Palmar, Ca-
xias do Sul, Iraí e São Leopoldo foram as cidades que 

AMRIGS abre a temporada de Caravanas em 2015

Caravana AMRIGS em Ijuí

receberam a Caravana. Membros da Diretoria e do Con-
selho de Representantes AMRIGS acompanharam as 
viagens e as palestras.

A Caravana AMRIGS tem como objetivo a aproxi-
mação com as Seccionais, compreender a realidade de 
cada região, oferecer conhecimento científico e lazer, 
além de qualificar o exercício da medicina. A AMRIGS 
dispõe de grupos culturais que participam das viagens 
levando entretenimento ao evento. 

A Dra. Magda Blessmann Weber, derma-
tologista, recebe seu kit em seu consultó-
rio em Porto Alegre.

Fo
to

: C
ris

tia
ne

 M
or

ei
ra

 /A
M

RI
G

S

Fotos: M
ariana Xerxenesky/Bado C

om
unicação



5  Jornal AMRIGS



6  Jornal AMRIGS

Médico formado pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) em 1980, o novo secretário 
estadual da Saúde, João Gabbardo dos Reis, reassumiu 
a pasta após oito anos. Em 2003, foi diretor geral e se-
cretário adjunto da SES no início do Governo Rigotto, 
assumindo a titularidade da pasta no período de 31/03 
até 31/12 de 2006. Após esse tempo, foi superintendente 
do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, que nos 
últimos anos se transformou em um dos maiores centros 
transplantadores de órgãos do Brasil. Gabbardo possui 
especialização em Pediatria no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre e é o entrevistado desta edição do Jornal 
AMRIGS.

Secretário João Gabbardo, quais foram as maio-
res dificuldades ao assumir o cargo? Sem dúvida, a 
maior dificuldade é a grave crise financeira que o Esta-
do enfrenta. Isto pode ser medido pela insegurança dos 
funcionários da SES devido à possibilidade do não cum-
primento de calendário de recebimento dos vencimen-
tos, nos próximos meses. Os hospitais, estão com valores 
de incentivos, criados nos últimos anos, já atrasados e 
com valores superiores a R$ 250 milhões. Alguns ser-
viços implantados recentemente pelos hospitais, princi-
palmente na rede filantrópica, correm risco de descon-
tinuidade. Nos municípios, parceiros na execução dos 
serviços do SUS, a impossibilidade do repasse de vários 
programas como PIM, SAMU, Saúde da Família e Assis-
tência Farmacêutica Básica, entre outros, com dívida de 
mais de R$ 200 milhões, por parte do tesouro estadual é 
fator importante de desestímulo para o crescimento e até 
mesmo para a manutenção destes serviços, fundamen-
tais para o bom funcionamento do SUS.

Entrevista

Secretário da Saúde tem 
o desafio de melhorar a 
gestão e garantir um 
serviço público mais 
eficiente
Escolhido pelo governador Sartori para chefiar a 
pasta, João Gabbardo dos Reis se diz preocupado 
com o volume das ações judiciais e com o 
crescimento dos recursos públicos utilizados 
para cumprimento de sentenças

Nesse regresso à pasta, o que mudou na gestão da 
saúde desde a última vez que o senhor a comandou? 
Estou impressionado com o volume das ações judiciais 
e com o crescimento dos recursos públicos utilizados 
para cumprimento dessas sentenças. Algumas delas são 
indiscutíveis como, por exemplo, o fornecimento de me-
dicamentos previstos nas diretrizes terapêuticas do SUS, 
mas não concedidos administrativamente por falhas nos 
fluxos da Secretaria, ou mesmo compra de leitos de UTI 
em unidade privada, para pacientes do SUS, quando não 
disponível na rede pública. No entanto, fornecer medi-
camentos não previstos nas diretrizes terapêuticas, uso 
experimental ou sem registro na ANVISA não se justifi-
ca. Nos primeiros dias do mês de janeiro, quando ainda 
nem sequer havia nomeado toda equipe, recebi via Pro-
curadoria Geral do Estado, comunicação do “sequestro” 
(este é o termo técnico), de recursos do tesouro estadual, 
na ordem de R$ 395.000,00 (quase 400 mil reais), para 
tratamento de um paciente oncológico, com neoplasia 
metástica, em estágio terminal. Todo este recurso foi 
utilizado para aquisição de 4 (quatro) ampolas do refe-
rido medicamento. Também chama atenção que o fato 
ocorreu em município do interior do RS que gastou, em 
2014, para atender decisões judiciais, o mesmo valor da 
capital do Estado, Porto Alegre.

Quais serão as principais diretrizes desta sua nova 
gestão? Em primeiro lugar, o compromisso de manter e 
estimular os programas que estão dando certo, indepen-
dente de terem sido criados por uma ou outra adminis-
tração. Na área de gestão, vamos buscar uma redução do 
processo burocrático, diminuir a tramitação de proces-
sos, de papéis e de carimbos. Fazer a administração mais 
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leve e ágil. Queremos que a população tenha um serviço 
público mais eficiente. É indiscutível que, em paralelo 
com a necessidade de recursos financeiros, tenhamos 
mais qualidade na gestão. Na área assistencial, após am-
pliação já realizada na atenção básica, é necessário um 
acesso mais facilitado as especialidades médicas, redu-
zindo o tempo de espera e as filas “virtuais”, aguardando 
a regulação e encaminhamento para realização de pro-
cedimentos ou exames complementares. É inadmissível 
que tenhamos 200 mil pessoas nas filas da regulação 
aguardando atendimento. A solução passa por melhor 
utilização dos recursos disponíveis nas especialidades 
médicas, principalmente dos hospitais universitários e/
ou de ensino, e de ferramentas disponíveis como a tele-
medicina que possibilitem um maior intercâmbio com 
os profissionais que atendem nas Unidades Básicas de 
Saúde.

Como as entidades médicas do Estado podem lhe 
ajudar? Seria o caso de pensar como as entidades médi-
cas poderiam ajudar na organização, na sustentabilidade 
e no uso racional dos meios disponíveis. Isto é possível 
com vigilância constante sobre a qualidade dos cursos 
de medicina, do processo permanente de educação con-
tinuada, incentivo efetivo à conduta médica baseada em 
evidências científicas e enfrentamento às práticas de al-
guns profissionais com uso inadequado de tecnologias 
diagnósticas e terapêuticas.

Imagino o dia que o médico não será melhor remu-
nerado por solicitar exames desnecessários, nem por re-
alizar procedimentos sem precisa indicação, tampouco 
deixando de utilizar os recursos necessários para reduzir 
os custos do provedor, mas sim, pelo compromisso do 
uso das melhores práticas e da ética médica.

O Programa Saúde da Família tem uma impor-
tância destacada em âmbito nacional, com grande 
incentivo do governo federal. Como se encontra a es-
trutura do PSF em nosso Estado e qual a importância 
do programa para os gaúchos? Atualmente a cobertura 
da Atenção Básica é de 67,5% e da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) é de 52,2%, totalizando 1.769 equipes 
implantadas que atendem aproximadamente 5.6 mi-
lhões de pessoas. Hoje não se chama mais de PSF e sim 
de ESF, pois deixou de ser um programa e passou a ser 
uma estratégia. A família é o centro da atenção, no seu 
ambiente, na sua casa, na sua comunidade e tem desta 
forma uma melhor compreensão dos determinantes na 
relação saúde e doença. Ao fortalecer ações de promo-
ção da saúde, prevenção e reabilitação das doenças mais 
frequentes, há uma nítida redução nos índices de inter-

nação hospitalar e na necessidade do uso de tecnologias 
investigatórias. Desta forma, diminui a necessidade da 
procura por unidades de pronto atendimento e emer-
gências médicas.

A AMRIGS defende, por meio do programa Fumo 
Zero, uma intensificação do combate ao tabagismo. 
Mesmo com a legislação atual, fortemente restritiva, 
o nosso estado é um dos que têm o maior número de 
fumantes no país. O que fazer para mudar esse qua-
dro? E qual é o impacto dos malefícios do fumo na 
saúde pública? O Brasil tem diminuído a prevalência 
de fumantes. O RS segue a mesma tendência . Nos úl-
timos 5 anos, a prevalência de fumantes na capital pas-
sou de 22,5% (Vigitel 2009) para 16,5% (Vigitel 2013), 
demonstrando que houve um decréscimo de 26,7%. No 
Brasil, a prevalência de fumantes é de 11,3%. Para al-
cançar melhores resultados, o Programa de Controle ao 
Tabagismo, oferece apoio medicamentoso, com base na 
reposição de nicotina através de adesivos transdérmicos, 
gomas e pastilhas e na prescrição de bupropiona, sem-
pre com avaliação e acompanhamento médico. O Estado 
vem aumentando o número de municípios que aderiram 
ao programa, bem como o número de Unidades Básicas 
de Saúde que realizam o tratamento do fumante. Temos 
que entender que o tabagismo é uma doença crônica 
causada por uma dependência química e deve ser tra-
tada como tal. É importante destacar que o Rio Grande 
do Sul concentra 50% da produção nacional do fumo. 
Apesar desta peculiaridade e de sofrer grande influência 
da indústria fumageira, o Programa tem conseguido se 
desenvolver adequadamente, apresentando bons resul-
tados.

Os meios de comunicações destacam, na maioria 
das vezes, notícias negativas sobre a saúde pública, 
principalmente quando se trata dos atendimentos de 
emergência e a falta de remédios. Em sua opinião, fal-
ta uma agenda positiva para setor? Os meios de comu-
nicação devem ser o porta voz da população e enfatizar 
os pontos negativos, as áreas em que a administração 
pública não está respondendo às expectativas dos usuá-
rios. É isto que se espera da imprensa. O gestor público 
precisa usar estes sinais como termômetro da eficiência e 
eficácia da administração e prescrever os medicamentos 
necessários para correção destas falhas. Quando temos 
notícias positivas, nós chamamos a imprensa para di-
vulgar inaugurações, campanhas, decisões e orientações 
que invariavelmente também são veiculadas, portanto, 
deve ser entendido como aliada no processo de correção 
das políticas implementadas.
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O Conselho de Representantes AMRIGS se reuniu pela 
primeira vez no ano de 2015, no dia 14 de março. Na ocasião, os 
principais temas debatidos foram os novos projetos de lei que 
estão sendo apurados pelos núcleos da AMRIGS e a apresen-
tação de trabalhos desenvolvidos pela Diretoria, que incluem 
a reunião das entidades médicas com a OAB/RS e a audiência 
pública dos Hospitais Filantrópicos com o secretário da saúde 
do Rio Grande do Sul, Dr. João Gabbardo, na Assembleia Le-
gislativa.

Entre os depoimentos dos presentes, a Comissão de Finan-
ças e a do SUS apresentaram seus relatórios. A primeira, que 
tem como relator o Dr. José Paulo Rotunno Corrêa, apresentou 
um balancete das receitas, despesas, faturamento e contribui-
ções do ano de 2014. Com isso, a comissão convidou o repre-
sentante da assessoria contábil externa da AMRIGS, o diretor 
da EC Guaíba Contabilidade, Márcio Schuch Silveira, para par-
ticipar em uma das próximas reuniões, no mês de abril ou maio. 

Já a Comissão do SUS, cujo relator é o Dr. Armindo Pydd, 
expôs os problemas dos hospitais filantrópicos relacionados ao 
Sistema Único de Saúde. Segundo a descrição, a maioria deles 
atende 80% de sua capacidade pelo SUS, quando para manter 
sua condição, eles são obrigados a atender 60% contratada pelo 
sistema. Também foi mencionada pelo Dr. Pydd, a audiência 
pública na Assembleia Legislativa, que teve presença do presi-
dente da AMRIGS, Dr. Alfredo Cantalice, e membros da Co-
missão Estadual de Honorários Médicos (CEHM-RS). 

Conselho de Representantes

Conselho de Representantes da AMRIGS 
tem primeira reunião do ano
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Conselho de Representantes AMRIGS reunida em plenário

Comissão de Finanças

Comissão do SUS

Conselheiros em Comissão Mista
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Instituto Vida Solidária

O Instituto Vida Solidária 
está captando recursos financei-
ros por meio do Fundo dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
– Funcriança. O Fundo, criado 

por lei federal, é constituído por doações de pessoas físicas, 
jurídicas e do próprio Poder Público. Para as pessoas físicas 
e jurídicas, a lei permite deduzir do imposto de renda devido 
as doações comprovadas, observados os limites estabeleci-
dos pela legislação própria.

O valor que pode ser arrecadado é de mais de 200 mil 
reais, até o final de 2016. As verbas serão destinadas ao 
atendimento integral, na sede do IVS, de crianças e adoles-
centes moradores da Vila São Pedro, no bairro Partenon. O 
objetivo é promover cuidados, conhecimentos e integração, 
como também prestar atendimento psicossocial, individual 

Nova diretoria do Instituto Vida Solidária é empossada

Em Assembleia Extraordinária, realizada no dia 14 de 
março, tomou posse a nova Diretoria, o Conselho de Ad-
ministração e o Conselho Fiscal do Instituto Vida Solidá-
ria, eleitos para a gestão 2015-2017.

O ex-presidente da AMRIGS nas gestões 2008/2011 
e 2011/2014, Dr. Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues, 
e a ex-presidente do Conselho de Representantes na ges-
tão 2013/2014, Dra. Marília Thomé da Cruz, passaram o 
cargo de presidente e vice-presidente do Instituto Vida So-
lidária (IVS), respectivamente, para o atual presidente da 
AMRIGS, Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto, e a presidente 

Solenidade de posse aconteceu no Auditório AMRIGS

e em grupo ao público-alvo do projeto. Estima-se que no 
local existam mais de 150 indivíduos com idade entre 06 e 
18 anos, além de crianças com idade inferior.

Para fazer a doação ao IVS é preciso entrar no site do 
Funcriança (http://funcriancapoa.procempa.com.br/) e se-
lecionar, nos critérios de pesquisa, a executora do projeto: 
Instituto Vida Solidária. Os valores doados podem ser de-
duzidos até 6% do imposto de renda devido do valor total 
anual da pessoa física e 1% da pessoa jurídica. A doação 
deve ser feita no ano anterior ao da declaração. Os valores 
doados em 2015 podem ser deduzidos somente na declara-
ção de 2016. Na página da Declaração do Imposto de Renda, 
aparece como doações efetuadas. Segundo a coordenadora 
do IVS, Carmem Reis, “o projeto vai ajudar na busca pela 
auto-sustentabilidade operacional, mas o maior impacto vai 
ser no trabalho de resgate social desenvolvido pelo instituto”.

do Conselho de Representantes AMRIGS, Dra. Rosema-
rie Lopes Gomes. A transferência de cargos executivos é 
prevista em estatuto do IVS. Para presidir o Conselho de 
Administração foi reconduzido ao cargo o conselheiro Dr. 
Hans Ingomar Schereen.

No discurso da posse, o novo presidente do Instituto 
Vida Solidária, Dr. Alfredo Cantalice, falou sobre a impor-
tância do IVS como organização executora de políticas e 
ações sociais na comunidade onde está inserido e destacou 
os programas nas áreas de educação, cultura e assistência 
social. “O IVS tem por objetivo apoiar ações para o desen-
volvimento comunitário e para a promoção social, priori-
zando as ações que se destinam à melhoria das condições 
de vida de famílias, crianças e adolescentes da Vila São Pe-
dro”, afirmou Dr. Cantalice.

O Instituto Vida Solidária atua na área de saúde com 
atendimento médico gratuito duas vezes por semana, 120 
consultas/mês, voltado aos moradores da Vila São Pedro, 
no bairro Partenon, em Porto Alegre. No local, também 
é realizada a pesagem de dependentes para solicitação do 
Bolsa-Família. Atualmente, são atendidas 44 crianças da 
comunidade em turno inverso ao da escola, com ativida-
des lúdicas, esportivas, educacionais e culturais. O Instituto 
também trabalha na prevenção de doenças participando de 
campanhas públicas de vacinação.

Contribua para o FUNCRIANÇA e ajude o Instituto Vida Solidária

Fotos: Jaim
e Freitas/A
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Durante o ano de 2014 e início de 2015, a Comissão 
Estadual de Honorários Médicos esteve reunida diversas 
vezes com o Grupo Paritário (formado por represen-
tantes da AMRIGS, AHRGS, CREMERS, FEHOSUL, 
Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, e 
SIMERS) para discutir a reformulação orçamentária do 
governo do Estado no que se refere aos compromissos 
assumidos pelo governo anterior, principalmente os re-
lacionados com os honorários médicos e contas hospi-
talares. 

As entidades médicas têm como objetivo a im-
plantação da Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM), assim como um 
calendário de pagamento dos honorários médicos. Ne-
gociações foram tratadas com diversas operadoras de 
saúde e prestadoras de serviço como: Cassi, Saúde Cai-
xa, Geap e Cabergs. Essas mesmas reuniões serão reto-
madas neste primeiro período do ano. Em um último 
encontro de 2014, a Comissão encaminhou um ofício ao 
presidente do IPE-Saúde, José Antônio Pezzi Parode e ao 

Defesa Profissional

CEHM-RS na busca por reajuste orçamentário
Foto: A

na C
arolina Lopes/A
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diretor médico, Dr. Antônio de Pádua Vargas Alves, sem 
retorno até o momento desta publicação.

Além disso, a CEHM-RS participou da audiência 
pública da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas 
de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, re-
alizada no mês de março, na Assembleia Legislativa. Na 
ocasião, foi discutida a crise financeira instalada na área 
da saúde, por medidas de corte de verbas do setor.

CEHM-RS reunida em outubro do ano passado com o diretor de saúde 
do IPERGS, Dr. Antônio de Pádua Vargas Alves

A AMRIGS AJUDA A DECLARAR O SEU IMPOSTO DE RENDA.

VALOR ESPECIAL PARA SÓCIO: 
R$ 130,00 (incluído Livro Caixa*) 

ATENÇÃO! PRAZO DE ENTREGA:
01/03/2015 A 30/04/2015.

*Havendo Livro Caixa, orientamos entregar a 
documentação até o dia 20/04/2015.

CENTRAL DE SERVIÇOS AO ASSOCIADO
(51) 3014.2023  |  csa@amrigs.org.br | www.amrigs.org.br

FACILITE A ENTREGA DA DECLARAÇÃO 2015 
ATRAVÉS DA ASSESSORIA CONTÁBIL AMRIGS.
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A Oncologia Pediátrica do Hospital da Criança Santo 
Antônio tem novo chefe. Quem assumiu a tarefa foi o Dr. 
Cláudio Galvão de Castro Junior, com a missão de reestrutu-
rar e ampliar o serviço. Médico formado pela Faculdade de Ci-
ências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Dr. Galvão exer-
ceu a pediatria-geral do início 
da residência médica em 1992 
até o final de 1998. Na capital 
gaúcha, fez mestrado em Ci-
ências Médicas pela Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), e trabalhou 
no Serviço de Oncologia Pe-
diátrica do Hospital de Clí-
nicas de Porto Alegre por 13 
anos, onde foi preceptor da 
residência médica, cuidan-
do de pacientes com doenças 
oncológicas e hematológicas e 
aqueles submetidos ao trans-
plante de medula óssea.

Depois de uma temporada como hematologista e onco-
logista pediatra no Hospital Israelita Albert Einstein, traba-
lhando com transplante de medula óssea, hematologia geral e 
oncologia pediátrica, Dr. Cláudio Galvão retorna a Porto Ale-
gre com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento da 
unidade pediátrica da Santa Casa e proporcionar tratamento 
oncológico para um maior número de pacientes.

“Foi uma decisão difícil, mas bem pensada sair de São 
Paulo e voltar a Porto Alegre. O Einstein não é o complexo de 
saúde que é atualmente à toa. Fora toda a tecnologia de pon-
ta, conta com pessoas muito comprometidas e com profunda 

Mais qualidade para a Oncologia do Hospital 
da Criança Santo Antônio

humanidade e interesse pelos pacientes. A Sociedade Bene-
ficente Israelita Brasileira Albert Einstein é responsável por 
dezenas de postos de saúde e programas de transplantes de 
órgãos e de medula óssea, oferecidos para pacientes do SUS. 
Aprendi muito no tempo em que fiquei lá e acho que com o 
conhecimento adquirido, tenho uma janela de oportunidade 
única de fazer a diferença aqui”, disse Dr. Galvão.

O Hospital da Criança Santo Antônio recebe anualmen-
te cem novos casos relacionados a doenças oncológicas e é a 
maior e mais moderna unidade pediátrica do Rio Grande do 
Sul, além de referência em todo o país. O hospital conta com 
especialistas e tecnologia para o tratamento de doenças congê-
nitas que exigem alta complexidade e alto grau de intervenção.

“O Santo Antônio tem um material humano incrível na 
Enfermagem e no Controle de Qualidade, enfim, todo o hos-
pital é muito bem estruturado. Pretendo auxiliar na viabili-
zação de ainda mais qualidade no tratamento assistencial aos 
pequenos pacientes, tanto em adaptações estruturais, quanto 
no incremento da área de pesquisa em oncologia pediátrica”, 

afirma Dr. Cláudio, que tam-
bém tem como meta aumen-
tar o número de transplantes 
de medula óssea em crianças.

O tamanho do desafio as-
sumido por Cláudio Galvão é 
apresentado em números. Se-
gundo informa o novo chefe 
do serviço de Oncologia Pedi-
átrica do Hospital da Criança 
Santo Antônio, o câncer in-
fantojuvenil já é um problema 
de saúde pública. São cerca de 
11.000 casos novos no país, 
considerando os menores de 
19 anos. No RS são cerca de 

500 casos novos no ano. “Pode parecer pouco, mas se pres-
tarmos atenção, o país melhorou muito em termos de morta-
lidade infantil e tratamento de doenças infecto-contagiosas, 
com vacinação e melhora do saneamento básico”. Nas regiões 
sul, sudeste, centro-oeste, o câncer é a segunda causa de morte 
entre pessoas de um a 19 anos, perdendo apenas para causas 
externas, como acidentes e homicídios. “Felizmente, no San-
to Antônio, a qualidade da nossa neurocirurgia, nos coloca 
em um patamar superior. Temos um dos melhores serviços 
do Brasil. Resumindo, andamos bastante, mas sempre temos o 
que melhorar”, conclui Dr. Galvão.

Foto: D
aiana Bado/Bado C

om
unicação

Especial

Dr. Cláudio Galvão é oncologista pediátrico, hematologista e especialis-
ta em transplantes

Ao centro, Dra. Themis Silveira e Dr. Alfredo Cantalice com o Dr. Clau-
dio Galvão e demais dirigentes do Hospital da Criança Santo Antônio.

Foto: D
aiana Bado/Bado C

om
unicação
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O Departamento Universitário da Associação Mé-
dica do Rio Grande do Sul – DU AMRIGS, reuniu-se no 
dia 14 de março para deliberar sobre as atividades que 
serão desenvolvidas durante o ano. Já está em planeja-
mento a 2ª edição da Copa Bixo, um torneio de futebol 

DU AMRIGS

Vem aí a Copa Bixo 2015
entre as equipes das ATM’s, que reúnem os novos estu-
dantes. “Queremos promover a integração das universi-
dades, principalmente com os alunos que estão entrando 
agora no primeiro e segundo semestre de medicina”, dis-
se a secretária-geral do DU, Priscila Cortez (UNISC). A 
competição será realizada em maio.

O DU é composto por representantes discentes dos 
cursos de medicina das diversas instituições de ensino 
do Rio Grande do Sul, criando um espaço de troca de 
experiências, discussões e ações pautadas na qualidade 
do ensino médico, na valorização profissional e pela ga-
rantia da prestação de serviços de saúde de qualidade 
à população. Dentre as atividades promovidas pelo DU, 
destacam-se os eventos científicos. Essas atividades in-
cluem o apoio a semanas acadêmicas e a realização de 
cursos, os quais proporcionam aos acadêmicos a opor-
tunidade de complementar a sua formação.

Primeira reunião de trabalho da Diretoria do DU AMRIGS, em 2015

Foto: Jaim
e Freitas/A
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O Exame AMRIGS completa 43 anos em franco 
crescimento. Em 2014, mais de quatro mil inscritos no 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina realizaram a prova, a 
maior parte com a finalidade de classificação para os mais 
de 300 Programas de Residência Médica que aderiram ao 
Exame nos últimos anos. A AMRIGS entende a grande 
responsabilidade de realizar um Exame desta envergadu-
ra e com esta tradição, aperfeiçoando, cada vez mais, os 
mecanismos de produção de uma prova tão complexa e 
abrangente.

Das muitas informações que podem ser extraídas do 
Exame, uma delas, talvez a mais importante, é a verifica-
ção do aproveitamento dos candidatos conforme a sua 
procedência. Desta forma, podemos saber dados como 
média por Curso de Medicina e área de conhecimento.  
Com esta preciosa base de dados, podemos informar a 
cada curso como foi a média de seus alunos e detalhar 
esta média entre as áreas de Cirurgia, Clínica Médica, Pe-
diatria, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina de Família, 
temas que são abordados.

Em relação ao Exame AMRIGS 2014, um dado 
curioso é que a diferença entre a média do curso mais 
bem colocado e a média do curso colocado em último lu-

Exame AMRIGS 2014 em números
RS SC TOTAL

Inscritos 2.349 1.715 4.064
Abstenções 3,72% 3,62% 160 *candidatos

Cidades Participantes 7 4 11
Instituições 36 30 66

gar foi de 12 pontos percentuais, o que significa dizer, que 
todos os cursos colocados nas posições intermediárias 
entre o primeiro e o último lugar tiveram médias muito 
semelhantes. Outro dado interessante é que a diferença 
percentual entre as médias do curso mais bem colocado 
e do curso posicionado em sétimo lugar em aproveita-
mento não foi estatisticamente significativa. A maioria 
das médias se situou acima do ponto de corte de 60% de 
acertos, o que consideramos um bom resultado, tendo em 
vista a abrangência da prova, caracterizada por testar co-
nhecimentos em Medicina Geral com base nas 5 áreas de 
conhecimento descritas acima.

Desta forma, podemos concluir que o ensino médico 
no Rio Grande do Sul vive um momento equilibrado, sem 
grandes disparidades entre os cursos e com uma média 
de aproveitamento adequada. Certamente existem áreas 
de conhecimento com aproveitamento menor e cursos 
que podem, com base nesta verdadeira radiografia que é 
o Exame AMRIGS, formular as melhorias necessárias.

Dr. Antonio Weston
Diretor Executivo do Exame AMRIGS

Exame AMRIGS

Exame AMRIGS: uma Radiografia  
do Ensino Médico no RS

*em número absoluto
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A Sociedade de Pediatria do Rio 
Grande do Sul está organizando o 
VIII Congresso Gaúcho de Atualiza-
ção em Pediatria juntamente com o 

VI Simpósio Sul-Americano de Pediatria. Os eventos 
vão de 30 de abril a 2 de maio, no Centro de Eventos da 
PUCRS, em Porto Alegre.

O Congresso contará com três convidados estran-
geiros: a pediatra gastroenterologista, Debora Duro, 

SPRS organiza Congresso de Atualização em Pediatria

Sociedades

formada pela Universidade da Escola de Medicina de 
Harvard (Estados Unidos); o diretor do mestrado em 
nutrição humana da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade de La Plata (Argentina), Horacio Gonza-
lez; e o professor de psicologia da Faculdade de Psico-
logia da Universidade Laval (Canadá), Michel Boivin. A 
programação científica vai das 8h às 18h30min no dia 30 
de abril, das 8h30min às 18h30min no dia 1º de maio, e 
das 8h30min às 16h no dia 2, dia do encerramento. 

Clínica psiquiátrica 
é tema de ciclo de 
estudos na AMRIGS

O 28º Ciclo de Avanços em Clínica 
Psiquiátrica ocorrerá no dia 23 de maio de 
2015, no Centro de Eventos da AMRIGS, 
em Porto Alegre. O evento é promovi-
do pela Associação de Psiquiatria do Rio 
Grande do Sul (APRS), e incentiva o de-
bate sobre temas atuais da especialidade, 
além de promover participação espontâ-
nea em um ambiente de diálogo.

A atividade se dá pela formação prévia 
de grupos de estudo que se organizam em 
um tema sugerido. O resultado do traba-
lho desses grupos será apresentado no Ci-
clo de Avanços, servindo de base para as 
discussões do evento.

Gramado será sede do 11º 
Congresso Brasileiro Sobre 
Acidentes e Medicina de Tráfego

Uma cidade onde o pe-
destre coloca o pé na faixa 
de segurança e os motoristas 
imediatamente param os veí-
culos. Sem nenhum semáforo 
no município, os cruzamentos 
de maior movimento são or-
denados apenas por rotatórias 
floridas e pela consciência do 
cidadão gramadense. Assim é 
Gramado, no Rio Grande do 
Sul. E esse é apenas um dos 
motivos pela escolha deste 
acolhedor município da Serra 
Gaúcha para receber o 11º Congresso Brasileiro Sobre Aci-
dentes e Medicina de Tráfego, que acontece entre os dias 10 
e 12 de setembro de 2015.

Desde a sua fundação, em 1980, a Associação Brasileira 
de Medicina de Tráfego (Abramet) congrega os especialis-
tas em Medicina de Tráfego desenvolvendo ações, estudos e 
pesquisas visando à prevenção de acidentes decorrentes da 
mobilidade humana, procurando evitá-los ou mitigar a dor 
por eles provocada. Por isso, a importância da realização de 
reuniões de caráter científico, tais como congressos, simpó-
sios e cursos de atualização.
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Institucional

A AMRIGS, atenta 
às necessidades da so-
ciedade onde atua, lan-
çou no ano passado um 

projeto inédito no país, voltado para a saúde materna e 
infantil: o projeto “Geração Bebê”. Entre os objetivos do 
projeto, está o de compartilhar com a sociedade uma im-
portante ação social, que envolve o poder público, classe 
médica, sociedades de especialidades médicas e entida-
des ligadas à saúde materna e infantil.

Morrem anualmente, cerca de 1.300 bebês ainda no 
útero no RS. A mortalidade fetal corresponde a cerca de 
40% dos bebês até um ano de idade e mais de 50% da 

Dr. Dirceu Rodrigues inaugura sua foto de ex-presidente da AMRIGS  
com o atual presidente Dr. Alfredo Cantalice

Inaugurada fotos de ex-presidentes  
da AMRIGS e do Conselho de Representantes

Foram inauguradas no dia 14 de março, nas gale-
rias dos respectivos cargos, as fotos do ex-presidente da 
AMRIGS nas gestões 2008/2011 e 2011/2014, Dr. Dir-
ceu Francisco de Araújo Rodrigues, e da ex-presidente 

Geração Bebê e o cuidado com 
a saúde materno-infantil

Dra. Marília Thomé inaugura sua foto de ex-presidente do CR com a 
atual presidente, Dra. Rosemarie Gomes

mortalidade perinatal. O caminho recomendado para 
diminuir esses números é ampliar e melhorar o diagnós-
tico pré-natal, especialmente através da ultrassonografia. 
Mesmo com uma acentuada redução nos últimos anos, a 
mortalidade infantil no Estado, relacionada ao período 
perinatal, corresponde à cerca de 70% dos casos. A pre-
maturidade se destaca como uma das principais causas 
destas mortes.  

A AMRIGS, por meio de sua diretoria, tem a certeza 
de que, ao unir esforços junto ao poder público e a socie-
dade, será possível colocar em prática ações efetivas para 
prevenir e promover melhorias no atual cenário no Rio 
Grande do Sul.

do Conselho de Representantes, na gestão 2013/2014, 
Dra. Marília Thomé da Cruz. A cerimônia aconteceu na 
presença de colaboradores da Associação Médica e de 
membros do Conselho. 

Foto: A
na C

arolina Lopes/A
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Nos últimos 50 anos a medicina avançou mais do 
que em toda a história da humanidade pelo assombro-
so progresso tecnológico, que contou com a contribui-
ção de inúmeras áreas do conhecimento. A aplicação 
da física transformou o mundo da imagética. Parece 
incrível que o Raios-X era o método mais sofisticado 
de inspeção não invasiva do corpo humano há apenas 
30 anos, e atualmente as incríveis imagens da moder-
na tomografia e ressonância têm estimulado os mais 
audaciosos até a sugerir diagnósticos histológicos.

A necessidade de acompanhar os batimentos car-
díacos dos astronautas do Sputnik conduziu ao desen-
volvimento dos moderníssimos monitores da terapia 
intensiva, e os avanços da genética e os progressos da 
biologia molecular prenunciam a conquista da tão so-
nhada longevidade qualificada.

Apesar dessa competência adquirida, os pacientes 
de hoje falam com nostalgia dos médicos de ontem. 
E lamentam a superficialidade das relações impostas 
pela chamada medicina moderna. Quando houve a 
ruptura? Onde perdemos o compasso? 

É verdade que o médico antigo, limitado à condi-
ção de mero contemplador da história natural das do-
enças, dedicava-se exclusivamente a aliviar sofrimen-
to, e nesta tarefa  os quesitos parceria e solidariedade 
eram as escassas armas de que dispunha.

É possível que o médico moderno cônscio de sua 
maior competência tenha sido vítima de alguma so-
berba, mas nada que justifique a frieza de que se quei-
xam os pacientes mais humildes. Enquanto não ad-
mitirmos que o atendimento médico em geral perdeu 
o requinte da afetividade, não recuperaremos o velho 
glamour.

A chamada medicina de grupo, um subproduto 
lamentável da socialização do atendimento profissio-
nal, substituiu a figura do “meu médico” pelo “meu 
plano de saúde” e pariu a figura lamentável do atra-

Devolvam nosso sonho

vessador, que delibera sobre a necessidade de exames, 
escolhe terapias e materiais, exige justificativas para 
condutas das quais não tem a menor noção, deter-
mina que o paciente deva vir de casa sem preparação 
para uma cirurgia de grande porte, enfim, brinca de 
médico, mas quando pressionado, se nega a assumir 
qualquer responsabilidade, porque afinal isso é coisa 
para os médicos de verdade.

A indignação  tomou conta dos nossos postos de 
atendimento porque os médicos não entendem que 
devam ser comandados por pessoas menos qualifica-
das e, quem não entender este clamor pela meritocra-
cia, é mal intencionado ou oligofrênico.

Esta sucessão de atropelamentos do bom senso, 
aliada a honorários aviltantes, tem minado o ânimo 
de um profissional que devia ter sua atividade emba-
lada pela doçura e pela generosidade, e se sente frus-
trado ao vê-la transformada em mero instrumento de 
sobrevivência.

Não desisto de transmitir aos iniciantes minha 
convicção de que medicina de qualidade, temperada 
com relação afetiva é receita certa para a realização 
pessoal e profissional. 

Mas agora mesmo fiquei desconfortável ao per-
ceber que está cada vez mais difícil convencer os mais 
jovens de que isto ainda é possível, e conseguir entu-
siasmo para seguir colocando lenha na fogueira dessa 
quase utopia.

(*) Presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e Membro Titular da Academia Nacional de Medicina

José J. Camargo (*)

Artigo

Foto: Julio M
enezes Jr. – D

ivulgação
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Centro de Memória

O passado no presente: conhecimentos 
históricos acerca da saúde, medicina e ciência
Por João Gabriel Toledo Medeiros e Gerti Rutsatz Piantá

O Centro de Memória AMRIGS, dentro das suas 
atribuições, propõe que esse espaço destinado a infor-
mações a respeito da profissão médica também seja um 
lugar dedicado a divulgação de conhecimentos culturais 
e científicos que “por vezes” acabam restritos a universi-
dades e pessoas que pesquisam sobre história da saúde, 
da medicina e das ciências.

Por essa razão, passaremos a apresentar de manei-
ra sintética algumas teses, dissertações e livros que se 
encontram produzidos nas universidades e com amplo 
acesso para leitura, mas com pouca divulgação.

Como uma ideia piloto, nessa edição se traz a co-
nhecimento dos leitores a dissertação de mestrado de 
Roberto Poletto, produzida na Unisinos. O título da 
obra, é “Uma Trajetória por Escrito: Pedro Montenegro 
SJ. e sua Materia Medica Misionera”, que tem como ce-
nário o período colonial da América Latina.

Tendo como enfoque a vida do jesuíta Pedro Mon-
tenegro que viveu nos séculos XVII e XVIII, o autor bus-
cou a partir de documentos e seus escritos, apresentar a 
sua trajetória, usando como fonte chave, a obra de Mon-
tenegro intitulada “Materia Medica Misionera”, o que era 
considerada uma das principais no estudo de botânica 
médica dessa época colonial. Conforme destaca Poletto 
em seu resumo: “A análise da obra nos possibilitou pro-
blematizar aspectos relativos à autoria e ao seu processo 

de elaboração e, também, iden-
tificar e avaliar as apropriações 
que seu autor fez das concep-
ções européias de medicina e 
as ressignificações resultantes 
do contato com as populações 
indígenas e das experiências 
que realizou com as plantas 
medicinais nativas america-
nas.” 

O texto do autor é mui-
to interessante, uma vez que re-
constrói esse cenário da medicina no período colonial, 
e demonstra o envolvimento da igreja no importante 
papel de produção de conhecimento médico científico. 
A quem interessar a temática, seja por curiosidade, seja 
por distração ou pesquisa histórico cientifica, a disserta-
ção está disponível na web, e deixamos seu endereço nas 
referências deste artigo. 

Referência: POLETTO, Roberto.  Uma Trajetó-
ria por Escrito: Pedro Montenegro SJ. e sua Materia 
Medica Misionera.   2014. 218 f. Dissertação (Mestra-
do) – Programa de Pós-Graduação de História, Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 
2014. Disponível em: <http://biblioteca.asav.org.br/
vinculos/00000b/00000bfe.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2015.

Festa do Imperador, promovida pelo Escritório Consular 
do Japão, realizada na AMRIGS em dezembro do ano 
passado. Da esquerda para a direita estão identificados: 
o médico geriatra, Dr. Yukio Moriguchi, o presidente da 
AMRIGS Dr. Alfredo Cantalice Neto, o Cônsul do Japão 
em Porto Alegre Takeshi Goto e o conselheiro da AMRIGS 
Dr. Nicolau Laitano. O escritório consular japonês,  
por meio de doação pecuniária, tornou possível a  
construção do Centro Comunitário da Vila São Pedro, 
sede do Instituto Vida Solidária.

Foto: Escritório C
onsular do Japão/D

ivulgação
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PEDIATRIA

VIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

Data: 30 de abril a 02 de maio de 2015

Local: PUCRS – Porto Alegre (RS)

Informações: (51) 3328-6337| www.gauchopediatria.com.br

ORTOPEDIA

XIX Congresso Sul Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia

Data: 30 de abril a 02 de maio de 2015

Local: Costão do Santinho Resort & SPA – Florianópolis (SC)

Informações: www.sulbra2015.com.br

MEDICINA INTENSIVA

III Congresso de Medicina Intensiva Neurológica

Data: 8 e 9 de maio de 2015

Local: Pullman SP Vila Olímpia Hotel – São Paulo (SP)

Informações: (11) 5089-2642 | www.amib.org.br

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

VII Congresso Catarinense de Obstetrícia e Ginecologia

II Congresso Catarinense de Perinatologia

Data: 25 a 27 de junho de 2015

Local: Expoville – Joinville (SC)

PSICANÁLISE

XII Jornada Celpcyro sobre Saúde Mental

Data: 26 e 27 de junho de 2015

Local: Hotel LaghettoViverone Moinhos – Porto Alegre (RS)

Informações: (51) 3388 – 4944 | atendimento@gweventos.com.br

Informações: oceanoeventos@oceanoeventos.com.br

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

VII Simpósio Internacional de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia

Data: 2 a 4 de julho de 2015

Local: Centro de Eventos do Hotel Serrano Gramado (RS)

Informações: www.catarinensegineco2015.com.br

Memória

TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal AMRIGS, em abril de 1980

A saúde e o fumo
Por ocasião do “Dia Mundial da Saúde”, sete de abril, foi lançado, 

no anfiteatro do Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do 
Sul, o Programa Estadual de Combate ao Tabagismo, reativando a 
campanha contra o fumo, iniciada há três anos pela AMRIGS. 

No final do mês de março, esteve visitando a Associação Médica do Rio Grande do 
Sul o presidente do Instituto de Previdência do Estado, Oly Facchin, acompanhado dos 
diretores Ziutob Bohngaren e Olynto Zinn. 

Na ocasião, entre outros assuntos de interesse da classe médica, foram discutidos: a 
correção do valor da Unidade de Serviço para Cr$21,85, a partir de primeiro de abril e 
os valores das consultas; as contas hospitalares e os honorários médicos, que serão pagos 
tão logo sejam enviados pelos hospitais. Os atrasos são da responsabilidade dos próprios 
hospitais.

Visita da direção do 
IPERGS à AMRIGS

Agenda

* Confira a agenda de cursos promovidos pela AMRIGS no site: www.amrigs.org.br
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