JORNAL

AMRIGS
Ano 61 Edição nº 1 Janeiro/Fevereiro/Março de 2013

Dr. Paulo Hoff
o médico das celebridades
tem raízes gaúchas

As mulheres conquistam a medicina
O Exame AMRIGS e a busca da excelência na avaliação
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Entrevista

Uma conversa com o
Considerado um dos melhores oncologistas do mundo, Paulo Hoff, Diretor Executivo do Centro de Oncologia do Hospital SírioLibanês de São Paulo é neto de gaúchos. Discreto, prefere não falar sobre seus pacientes famosos, mas a imprensa não cansa de
relacionar seu nome à longevidade do ex-vice José Alencar, dos presidentes Lula e Dilma e até do ator Reynaldo Gianecchini.

1. Embora formado em Brasília
sabemos que sua família tem origem no
Rio Grande do Sul. Que vínculos mantém
com os gaúchos?
Praticamente toda a minha família é do
Rio Grande do Sul. Embora eu tenha nascido
no Paraná, passei toda a minha infância e início
da juventude em Passo Fundo. Ainda tenho
familiares e grandes amigos no Estado e
procuro visitá-los com a frequência possível.
Além disso, o Rio Grande tem uma oncologia
muito forte e temos vários projetos com
colegas de Porto Alegre e interior, favorecendo um vínculo profissional muito
agradável. Agora mesmo estamos organizando o GTG, Grupo Brasileiro de Tumores
Gastrointestinais, contando com o apoio de
diversos colegas gaúchos.
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2. Por que razões escolheu a medicina
como profissão?
Difícil estabelecer uma razão única.
Poder ajudar o próximo e diminuir o sofrimento certamente teve um grande apelo, mas
não diria que foi a única razão. Sou uma
pessoa muito curiosa e sempre gostei de
ciência. Adorava brincar com tubos de ensaio e
reagentes quando pequeno e gostava muito
de ficção científica. A medicina nos permite
sonhar com novas conquistas e a nos dedicarmos ao ensino e pesquisa. É uma profissão
difícil, mas muito recompensadora.
3. Fazer vestibular para Medicina,
Direito e Administração revela uma certa
indecisão?
Certamente. Gosto muito de história e
adoro um bom debate, o que me levou a
pensar em Direito também. No final, acho
que tomei a decisão correta ao escolher a
Medicina. Quanto à Administração,
hoje em dia, quase a metade do meu
tempo é gasto em atividades administrativas. Além de ser o Diretor
Geral do Centro de Oncologia do
Hospital Sírio Libanês e do Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo, sou
membro dos Conselhos de Administração
do Hospital das Clínicas da USP, do ICESP
e do próprio Sírio Libanês. Estamos organizando o comitê e a Rede de Referência em
Oncologia do Estado de São Paulo, e eu
o presido, a convite do Governador. Para completar, este ano
fui eleito para o Conselho de

Administração da American Society of Clinical
Oncology, em Washington. Ao longo da minha
carreira acabei, portanto, me dedicando bastante ao desenvolvimento pessoal na área
administrativa. Tenho gosto por este ramo
também e acho que muitos médicos passam
pela mesma transformação ao longo de suas
carreiras.
4. Como foram os resultados dos seus
vestibulares?
Prestei cinco vestibulares: dois para Medicina (UnB e Londrina), dois para Direito e
um para Administração. Tive a felicidade de
passar em todos.
5. Você concluiu seu curso nos
Estados Unidos. Trace um paralelo do
estudo da medicina no Brasil com os
Estados Unidos.
O aluno americano faz quatro anos de
"college" antes de entrar no curso de medicina, que nos Estados Unidos tem grau de
doutorado e não de bacharelado. Portanto, ele
entra mais velho e mais maduro. Além disso, o
curso é difícil, competitivo e caro. Os alunos
levam muito a sério e as decisões no curso
influenciam onde poderão fazer residência e
trabalharem mais tarde. Por exemplo, na
primeira prova, o nosso professor saiu da sala
e retornou uma hora depois e nenhum aluno
ousou pensar em colar. O código de honra é
levado muito a sério pelos alunos. O conteúdo
acadêmico é forte, mas nossas boas faculdades
não ficam nada a dever. Já a exposição clínica é
muito fraca, até o internato. Por razões legais e
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médico das celebridades
devido ao problema com excesso de processos ("lawsuits"), os alunos tem pouca responsabilidade e pouco acesso aos pacientes.
Eles realmente aprendem na residência.
Nossos estudantes tem muito mais "mão" ao
saírem da faculdade. Talvez a maior diferença
esteja na exposição a novas tecnologias e a
organização impecável dos serviços, mas nestes pontos acho que estamos avançando.
6. Em termos da prática médica é
muito diferente a situação entre EUA e
Brasil?
Em termos de infraestrutura já houve
uma diferença muito maior. Lembro que
quando cheguei nos EUA, em 1990, tudo era
diferente, a ponto de nos deixar chocados.
Hoje em dia está cada vez mais parecido.
Temos instituições, como o Hospital Sírio
Libanês, por exemplo, que são praticamente
iguais aos hospitais americanos. Já a pratica
médica está mais parecida, mas ainda não
sofremos tanto com os processos judiciais.
Estes chegaram a um exagero tão grande nos
EUA que acabaram criando a medicina defensiva, com excesso de exames e procedimentos. Em termos de regulação, os americanos já aceitaram, ha décadas, que é necessário um controle de qualidade na formação
dos médicos, instituindo um programa de
testes seriados durante a formação acadêmica,
que ajuda a manter um padrão mínimo de
excelência para todos que atuam na medicina.
Me parece que está ideia ainda encontra
grandes resistências no nosso país, mas eventualmente terá que ser discutida, e, a meu ver,
implantada para segurança da população.
Outra diferença é o nosso sistema de saúde
universalizado. O SUS é algo inovador e ainda
que apresente problemas, é muito superior ao
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que a população mais necessitada dos EUA
tem ao seu dispor. Estamos bem mais avançados do que eles no quesito de medicina
social.
7. Ser chamado de "médico das
personalidades" incomoda?
Não incomoda, mas prefiro que as
pessoas olhem minhas atividades como médico, professor e cientista. Desde a minha
volta ao Brasil, em 2006, tivemos a felicidade
de implantar o maior centro de tratamento de
câncer do Brasil (ICESP), totalmente pelo SUS.
Expandimos as atividades na graduação e pósgraduação na USP e aumentamos o número de
residentes em oncologia nas nossas unidades
para 54. Além disso, ajudamos no desenvolvimento de diversas novas medicações.
Atualmente estamos trabalhando para organizar a rede oncológica de São Paulo, com o
objetivo de tratar a todos, em menos de 60
dias, em unidades a até 2 horas de casa. A ideia
é não somente tratar, mas implantar uma
dinâmica de humanização do atendimento.
8. Respeitando a ética profissional e
sabendo que a imprensa já foi bastante
indiscreta, quais personalidades já receberam seu auxílio profissional?
Acho que é função do médico resguardar
o paciente na medida do possível. A maioria
prefere que seu tratamento permaneça sigiloso e temos que respeitar esta decisão. Somente discuto casos de pacientes quando os
mesmos pedem e fazem questão de que isso
seja feito.
9. Quais os ensinamentos obtidos no
tratamento de importantes personalidades?

Talvez a conclusão mais importante seja
a de que somos todos seres humanos, com as
mesmas angústias, medos e esperanças. O
ensinamento médico que advém desta conclusão é muito lógico: devemos tratar todos os
pacientes da mesma maneira. Mesmo o mais
simples paciente merece toda nossa atenção e
habilidade, e até o mais sofisticado Chefe de
Estado precisa ser tratado como um paciente
comum. É muito importante não tentar fazer
uma medicina diferente para agradar o
paciente.
10. Qual o futuro da medicina no
mundo?
O envelhecimento da população e a
melhora na condição social ao redor do mundo fazem com que a medicina seja cada vez
mais importante nas sociedades humanas.
Acredito que a tendência de gastos cada vez
maiores na saúde já demonstrada nos EUA e
Europa seja definitiva, afinal os problemas
mais simples, como mortalidade infantil, estão sendo superados, sobrando os problemas
mais complexos. A medicina será cada vez
mais importante na economia das nações, com
participação em crescimento PIB dos países. É uma evolução natural e não deve ser
temida, mas sim preparada com atenção ao
futuro. A medicina em si também está sofrendo grandes transformações. Estamos caminhando rapidamente para a individualização
da área médica e o estudo de genes e polimorfismos será uma atividade natural no dia-adia dos médicos, independente do setor em
que atuem. Precisamos preparar nossos futuros colegas para esta nova realidade e, para
isso, precisamos de faculdades de medicina
bem preparadas.
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Dr. Dirceu Rodrigues visita a Câmara Municipal
Na quarta-feira, 25 de janeiro, o Presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu Rodrigues, foi
recebido pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Dr. Tiago Duarte.
Médico ginecologista, o Dr. Tiago foi empossado para a Presidência da Câmara com
exercício durante o ano de 2013. Quando de sua campanha para vereador, o Dr. Tiago
esteve em visita à AMRIGS, buscando informações sobre as principais demandas na área
da saúde. Fazem parte de seu trabalho parlamentar o Programa de Implantes
Subcutâneos e a Frente Anti-drogas. Na ocasião ficou acertada uma cooperação entre as
duas entidades. O Dr. Tiago é o único médico entre os 36 vereadores eleitos em Porto
Alegre para o quadriênio que se iniciou em 2013.

Diretor da AMRIGS faz treinamento em Singapura
O Diretor Científico da AMRIGS, Dr. Antonio Carlos Weston, foi indicado pela
Associação Médica Brasileira para realizar curso de liderança durante o período de 11 a 18 de
janeiro em Singapura. Cerca de 30 médicos de todo o mundo participaram deste treinamento
que é desenvolvido pela Insead, uma das mais tradicionais universidades corporativas da
Europa. Tão somente dois médicos brasileiros foram indicados para o curso que teve como
entidade promotora a World Medical Association. “Foi uma boa oportunidade para aprimorar
as ações de educação médica continuada que já são desenvolvidas pela AMRIGS”, afirmou o
Dr. Weston ao retornar ao Brasil. A ousada arquitetura das modernas construções da cidadeestado compõem o plano de fundo da foto do Dr. Weston.

Caravanas de 2013 está definindo o calendário
A Caravana AMRIGS, uma das marcas da administração do
Presidente Dirceu Rodrigues, já tem mais de uma dezena de viagens
programadas para 2013. Em 22 de março, a cidade de Pelotas estará
recebendo a Caravana com o atualíssimo tema “Responsabilidade Civil do
Médico”. Na ocasião, falarão o advogado Luiz Gustavo Andrade Madeiro e
o médico e advogado Bernardo Avelino Aguiar. Em 26 de março será a vez
de São Leopoldo receber o evento, quando a Consultora em
Contabilidade, Jaqueline Rycheski, abordará o tema “Aspectos Tributários

e Imposto de Renda”. Em abril, a Caravana estará em Iraí e novamente em
Pelotas no dia 26 de abril com o tema “Suicídio”. Outras cidades que já
manifestaram interesse em receber a Caravana são: Erechim, Carazinho,
Alegrete, Santa Vitória do Palmar, Santo Ângelo, Alegrete e São Luiz
Gonzaga. As Seccionais e Sociedades Médicas do Interior do Estado que
possuem interesse em receber a visita da Caravana AMRIGS, podem
agendar a visita pelo fone (51) 3014-2007 ou pelo e-mail
amrigs@amrigs.org.br

Advogados
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CURTAS
Municipalização da saúde
AMB considera que a municipalização
da saúde foi um avanço, mas com ações
desconexas e descontinuadas.
Emenda 29
Dr. Armindo Pydd, relator da Comissão
do SUS, entregou ofício contendo
analise do Conselho Estadual de Saúde
com os itens em que o governo do
Estado do Rio Grande do Sul descumpre
a Emenda 29.
AMB lança parceria com projeto
Univadis
Para promover a atualização médica, a
AMB lançou em 2006 o portal EMC
(Educação Médica Continuada), que
pode ser acessado em http://www.emc.
Org.br/. A partir de 2013 os cursos do
BMJ Learning (British Medical Journal)
serão incorporados no portal. No
primeiro ano serão 500 cursos, todos
gratuitos.
Os cursos são online e válidos para a
obtenção do Certificado de Atualização
Profissional (CAP). “Hoje só não se
atualiza quem não quer”, colocou o
presidente.

Clínicas médicas podem pagar
24% a menos no Imposto de Renda
Advogados da Matos&Silveira Advogados Associados explicam o funcionamento da redução
na tributação das clínicas médicas por equiparação aos serviços hospitalares

A redução na tributação das clínicas médicas por equiparação aos serviços hospitalares é
referente a uma decisão de 2009 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nela, o STJ definiu serviços
hospitalares como aqueles voltados diretamente à promoção da saúde. Assim, toda prestação de
atendimento médico, independente da internação ou não de pacientes, podem solicitar a
concessão do benefício de redução do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e da CSSL
(Contribuição Social sobre Lucro Líquido).
A lei 11.727/2008, em vigor desde 2009, restringe a isenção a sociedades empresarias
(limitada ou autônoma) que atendam exigências da Anvisa. O STJ ainda não tem posicionamento
definido quanto a isto. Segundo os advogados Doralina Pacheco de Matos e Marcelo Pinto Ribeiro,
ainda é possível enquadrar clínicas médicas na lei, mas somente mediante processo judicial. A
medida tem valor retroativo de cinco anos. Eles ressaltam que para requerer o benefício é
necessário que a empresa opte pela tributação pelo Lucro Presumido.
A advogada relatou que a classe jurídica tem preferência por atuar como sociedade
empresária pois os impostos caem consideravelmente. “A tributação de forma empresária fica
aproximadamente em um terço da sobre pessoa física”, afirma Doralina.
Os sócios da Matos&Silveira Advogados Associados, especialistas na área tributária, se
colocaram a disposição para os médicos que tenham interesse em analisar a viabilidade da
mudança. O contato é (51) 99832872.
Comparativo das alíquotas:

IRPJ
CSLL

Serviço
Hospitalar
8%
12%

Pessoas
Jurídicas
32%
32%

Pessoas Físicas
(acima de R$ 4.087,65)
27,5% menos parcela dedutível
–

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2013 encerra no dia 30 de abril. A
AMRIGS através de escritório de contabilidade parceiro oferece o serviço com valor especial aos seus
associados, incluindo Livro Caixa. Maiores informações pelo fone 3014.2023 ou csa@amrigs.org.br
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Conselho de Representantes

Presidente da AMB pede cautela com
a interferência política na saúde
O presidente da Associação Médica
Brasileira, Dr. Florentino de Araújo Cardoso
Filho, esteve na AMRIGS em novembro de 2012
acompanhado do 2º vice-presidente, Dr, Newton Barros. No dia 10 do referido mês falou ao
Conselho de Representantes sobre as posições
e projetos da AMB, entre eles a parceria com o
projeto Univadis, que amplia o portal de
educação médica continuada já existente.
Além da já antiga luta por melhor
remuneração e condições de trabalho surge a
preocupação quanto a verticalização. Existe
uma tendência de as operadoras terem seus
próprios serviços e contratarem médicos para
atender os usuários. A verticalização otimiza
custos, mas, segundo Dr. Cardoso, o que
impacta mais no custo é acesso e qualidade de
acesso. O salário dos profissionais da saúde
pouco onera o sistema.
A formação dos médicos e o PROVAB
também estavam na pauta. A AMB é contrária ao
programa tanto por defesa do mérito na prova
de residência, quanto por acreditar que a
atenção básica deve ser feita por médicos
trinados. Também é contra a abertura de novas
faculdades de medicina nos centros e vem
apoiando a iniciativa do CREMESP de aplicar
um exame similar ao exame de ordem dos
advogados aos formandos de medicina.
O presidente explicou o funcionamento
da Escola Latino-Americana de Medicina
(ELAM), em Cuba, cujo método de seleção é por
indicação política ou de movimentos sociais. A
formação é de quatro anos e os diplomados não
podem atuar como médicos em Cuba sem antes
cursar mais dois anos em outra escola médica
cubana. Mesmo assim, o governo brasileiro
decidiu “repatriar” médicos formados na ELAM
sem passar pela prova de revalidação do
diploma, o que muito preocupa a AMB.
Na área pública, o presidente, que atua no
Ceará, citou o exemplo de São Paulo. O
governador Geraldo Alckmin lançou o plano de
carreira de médico do Estado nos moldes da
carreira do judiciário. “Tomara que São Paulo
contamine o restante do nosso país”, desejou
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EBSERH é vista com desconfiança por membros do CR
A EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares) é uma empresa pública de direito
privado criada por decreto no governo Lula. Na
visita, o presidente foi questionado quanto a
visão da AMB sobre a empresa.
Dr. Florentino Cardoso é superintendente
de dois hospitais da Universidade Federal do
Ceará há três anos. Assim, participou da adesão
de ambos à EBSERH. Segundo ele, a crise é
enorme. E continua: “Eu não posso dizer que a
EBSERH é o melhor dos mundos mas, no cenário
atual, é a melhor opção”.
“MEC e Ministério da Saúde sucatearam os
hospitais universitários”, afirma. Isto porque o
MEC considerava estes hospitais como problema
do Ministério da Saúde e este considerava-os
hospitais de ensino, portanto encargo do MEC.
O governo Lula determinou que MEC e
Ministério da Saúde teriam que investir valores
iguais nos hospitais universitários, terminando
com o 'jogo de empurra' entre os ministérios.
Esta decisão é parte do REHUF (Programa
Nacional de Reestruturação dos Hospitais
Universitários Federais), instituído em janeiro de
2010, cujos recursos chegam aos hospitais
através da EBSERH.

O exemplo do presidente da AMB ajuda a
entender o que isto representa. Nos hospitais
universitários do Ceará 75% da verba era repasse
do MEC. Este valor foi mantido e o Ministério da
Saúde teve de igualar o valor. Na prática, dá-se
um aumento de 300% no investimento do
Ministério da Saúde. 66,7% no repasse total.
Porém não foi a única medida que veio
com a EBSERH. O governo decidiu não mais
fazer contratos em regime jurídico único e
passar a contratar profissionais em regime
celetista. Além disso existe o risco de perda de
autonomia das universidades. Dr. Cardoso
acredita que, neste cenário, não há outra
alternativa que não os hospitais universitários
aderirem à EBSERH. “Se não aderir vai voltar ao
que era antes”, conclui. Mas com ressalvas.
Ele enfatiza a necessidade de manter a
autonomia das universidades na escolha das
pessoas que vão gerenciar os hospitais. “O
importante é continuar dizendo para nossos
reitores que a prerrogativa para a escolha das
pessoas deve ser dele, e que o perfil deve ser
técnico, porque (pausa) eu tenho muito medo
desta interferência política”.
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Novas normas levarão UTIs
neonatais e pediátricas a fechar

Criada em 2010, a RDC-07 é uma regulamentação da Anvisa que impõe requisitos mínimos para
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva. Entre eles, que os responsáveis técnicos sejam
intensivistas, que a unidade funcione em área física separada e com equipes exclusivas. A regra será de
aplicação obrigatória a partir de março de 2013.
A AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) e a SOBRATI (Sociedade Brasileira de
Terapia Intensiva) apoiam a regra que visa melhorar a qualidade do atendimento. Entretanto, a
medida não leva em consideração a realidade fora das regiões metropolitanas, onde vive 57,4% da
população brasileira. Com a má distribuição de médicos especialistas, que se concentram nas capitais,
UTIs vão fechar.
Na reunião de novembro a comissão propôs que a AMRIGS se dirija à Sociedade de Pediatria
para saber se há falta de Médicos Intensivistas Pediátricos, ou “se a pediatria está muito desvalorizada,
os salários são insuficientes e os profissionais existentes não estão dispostos em trabalhar numa área
que é de grande responsabilidade, stress e exigência”, como colocou o relator da comissão, Dr.
Armindo Pydd.
A TERAPIA INTENSIVA NO INTERIOR DO ESTADO
A Comissão do SUS do Conselho de Representantes da AMRIGS deseja tornar público o debate
sobre a RDC-07. Pydd relata que UTIs já estão sendo fechadas por falta de profissionais especialistas e
super-especialistas nas regiões. Hoje, as UTIs de Ijuí, Santo Ângelo e Santa Rosa são mistas pediátrica e
neonatal. Com a norma, Ijuí e Santo Ângelo terão apenas neonatais e Santa Rosa, apenas a pediátrica.
Segundo Pydd, o Hospital de Caridade de Ijuí alega que o motivo do encerramento das
atividades é a falta de profissionais disponíveis. Dr. Bruno Wayhs, que também atua no hospital,
testemunha que a UTI mista de Ijuí funcionava bem, com uma equipe apenas. “Nunca houve
problema lá. Agora vai deixar de ter uma (das unidades). Quer dizer: a população vai ficar sem
atendimento”, conclui Wayhs.
Dr. João Carlos Serafim, que atende os pacientes da UTI neonatal de Santa Rosa há 20 anos,
relata que a regra cria um grande problema devido à demanda e difícil transporte. “Às vezes temos três
prematuros em um dia. É muito difícil conseguir leitos, e não temos uma ambulância compatível para
fazer a transferência”, conta o pediatra.
Santa Rosa tem todo o equipamento para atender os recém nascidos, mas a partir de março
perderá o direito de utilizá-lo. A equipe do hospital está tentando reverter a situação. Até o momento,
sem sucesso.
Em Caxias do Sul, segunda maior cidade do RS, a crise de falta de pediatras é grande,
principalmente na neonatologia. De acordo com o Dr. Rudimar Porto, pediatra do Hospital Pompéia e
conselheiro da AMRIGS, há risco de fechamento de várias UTIs. “Se em Caxias do Sul, com mais de 130
pediatras, já estamos com esta dificuldade quem dirá nas cidades menores”, constata. Porto acredita
que a Sociedade de Pediatria deveria se posicionar e mediar este debate.
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POSIÇÃO DA SOTIRGS
Dr. Cristiano Augusto
Franke, presidente da SOTIRGS e representante da
especialidade no CR, conta que
o assunto foi muito debatido
entre os profissionais da área. A
entidade gaúcha ponderou
todas as exigências e também apoia a Resolução da
Diretoria Colegiada. O médico intensivista menciona
que “a regulamentação existe em várias áreas da saúde,
e a terapia intensiva é uma área crítica”.
Franke também considera a má distribuição de
especialistas um problema. Como acontece em outras
áreas, as condições de trabalho e remuneração são
fatores determinantes no quadro. A atuação, tanto em
UTI como nas emergências, exige entrega e capacitação
extremas, além de dedicação fora de hora. Estes fatores
somados a baixa remuneração (comparada a de outras
especialidades) afastam os recém-formados da área de
atuação. “Os médicos vão para áreas com horários de
atendimento mais flexíveis e que não gere tanto stress, e
aí faltam profissionais adequados para atender um
doente grave”, pondera.
O presidente da SOTIRGS considera muito difícil
responder se seria melhor deixar as UTIs funcionando
como estão, evitando assim o fechamento de unidades.
Isto porque, na visão da entidade, os requisitos da RDC07 são os mínimos para a segurança e qualidade do
atendimento, como expõe: “Esse é o requisito mínimo
para que todos os doentes, não só da capital como do
interior, recebam um tratamento adequado”.
JÁ FALTAM LEITOS
O prenúncio de fechamento de unidades
preocupa o CR pois, mesmo com as UTIs hoje
existentes, faltam leitos. Mortes por conta da falta de
vagas e demora no encaminhamento pela Central de
Leitos já foram notícia.
Os conselheiros, Dr. Renato Menezes de Boer e
Dr. Bruno Wayhs, alertam para a falta de financiamento
pelo SUS. De Boer lembra que quando a UTI neonatal
do Hospital Beneficência Portuguesa de Pelotas fechou
as portas esta tinha os especialistas e equipamentos,
mas não recebia o suficiente para manter-se.

CONHEÇA A RDC-07 NO LINK
Http://bit.ly/RDC07
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ATM 82 da UCPEL – 30 ANOS
Dr. James Ricachenevsi*
Nos dias 7 e 8 de dezembro próximo, reunimo-nos em

No entanto as mulheres da nossa turma,

Pelotas, a fim de comemorarmos os 30 anos de nossa formatura.

ao contrário, parece que se imunizaram

Iniciamos o Curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas

contra o escoar do tempo, pois todas

(UCPEL) em 1977 e o concluímos no mês dezembro de 1982.

continuam bonitas e atenciosas, tal qual

Transcorreu o encontro numa grande euforia, em que

eram nos anos em que estudávamos.

voltaram a conviver, após três décadas, ex-estudantes e professores

As conversas ocorreram com muito entusiasmo e todos

homenageados. Foram dois dias de muitas festividades, as quais

discorreram sobre sua vida profissional e familiar. Os assuntos

somente ocorreram graças ao esforço pessoal da Dra. Rosangela

foram colocados em dia, mas ficou patente a certeza de que a

Rosa da Rosa.

saúde precisa melhorar muito, a fim de que a população tenha

Nas animadas conversas entabuladas, não se percebia
qualquer traço de melancolia ou tristeza, o que seria natural pelo

serviços de mais qualidade, sem esquecermos de que os médicos
devem ser valorizados a contento, fato que hoje não ocorre.

saudosismo que geralmente acompanha as pessoas durante estes

Tivemos a oportunidade de jantarmos com alguns dos

encontros de retorno ao passado. Neste caso, talvez, a tristeza

professores homenageados, de passearmos no Laranjal, de

ocorresse mais em relação a nós homens, já que para a quase

almoçarmos no Shangai, de navegarmos no Rio Pelotas para

totalidade da população masculina presente, junto com estes 30

conhecermos as charqueadas e de visitarmos a Santa Casa e o

anos veio aquele abdome mais protuberante, acompanhado por

Hospital de Clinicas da Universidade Católica de Pelotas.

uma queda mais acentuada e um embranquecimento dos cabelos.

(*) Especialista em Clínica Médica e Medicina do Trabalho, Perito Médico do INSS, Conselheiro da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS),
Advogado.

Conselho de Representantes

Eleições para o Conselho
de Representantes da AMRIGS
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No próximo dia 13 de abril deverão tomar posse os 15

ROBERTO DA SILVEIRA HECKTHEUER, GENARO LAITANO,

novos conselheiros da AMRIGS. Dentro do processo eleitoral

GERMANO MOSTARDEIRO BONOW, GISELE RODRIGUES

em andamento no mês de março, 16 colegas colocaram seu

LOBATO, IZAIAS ORTIZ PINTO, JOÃO CARLOS KABKE, JOSUÉ

nome à disposição dos associados para se submeterem à

VÂNIUS UZON HOEWELL, LUIZ ANTONIO LUCCA, LUIZ

soberana escolha dos mesmos. Os candidatos que participam

BRAGANÇA DE MORAES, NICOLAU LAITANO, NIURA

da eleição de 2013 são os seguintes: ADA LYGIA MACEDO DE

TEREZINHA TONDOLO NORO, ROSALVO OTTONI COSTA,

PINTO FERREIRA, ANÍBAL DE MELLO NOGUEIRA, CARLOS

TRAJANO HENKE e WALTER NEUMAIER.

Jornal AMRIGS
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O EXAME AMRIGS E A BUSCA DA
EXCELÊNCIA NA AVALIAÇÃO MÉDICA
Antonio Weston, Diretor Científico da Amrigs

A Associação Médica do Rio Grande do Sul, é uma

sores de diferentes cursos de medicina do estado. No total,

entidade da classe médica que tem como objetivos principais

dos 11 cursos de medicina existentes hoje no Rio Grande do

o desenvolvimento de ações socioculturais e cientificas

Sul, 9 estão representados na banca. Todos os componentes

voltada para os médicos e profissionais da área da saúde.

da banca são professores indicados por seus cursos de

Dentre estas ações, a Prova da Amrigs, sem duvida e uma

origem, sendo verdadeiras autoridades em pedagogia medica

das mais tradicionais. Esta prova e aplicada há 42 anos de

e nas suas áreas de especialidades. Alem de questões for-

forma ininterrupta. Os conteúdos da mesma e composta por

muladas por esta banca, outras questões são formuladas por

questões sobre as areas de conhecimento medicam básicas,

especialistas e professores de notório saber que contribuem

como Medicina Interna, Cirurgia Geral, Ginecologia e

para a prova por solicitação desta banca. Todas as questões

Obstetrícia e Pediatria. Outras áreas podem ser incluídas

são enviadas com a devida fundamentação teórica (referencia

como Medicina de família, Psiquiatria, além de algumas ou-

bibliográfica) acompanhante. Sem a devida referencia teórica

tras especialidades medicas. Todos os tópicos da prova, sem

a questão não e enviada para constar da prova.

exceção, são constantes do Currículo regular do curso de
medicina.

A seguir, em total sigilo, estas questões são enviadas a
empresa responsável pela logística de aplicação do mesmo, a

Inicialmente a prova, ou Exame Amrigs, como também e

Fundatec , de reconhecida experiência e proficiência na área

conhecido, era aplicada a médicos que, por livre e

de concursos. Devido a uma preocupação em diminuir o

espontânea vontade inscreviam-se com a finalidade de testar

ônus dos candidatos com deslocamentos a Amrigs tomou a

os seus conhecimentos em medicina geral. A partir da década

iniciativa há 4 anos de realizar provas não somente na cidade

de 80, o exame começou a ser aplicado como prova de

de Porto Alegre mas também nos principais polos

seleção para programas de Residência Medica. Estes

universitários do interior do estado, como Santa Maria,

programas, devido a excelência da prova da Amrigs, optavam

Pelotas , Caxias do Sul e outras.

por utiliza-la ao invés de produzirem uma prova própria o

Segundo análise da Banca responsável pelo exame , este

que seria , inclusive mais desgastante e oneroso ao candidato.

ano as questões, que são em numero de 100 foram

Nos últimos 5 anos o numero de programas de

distribuídas em aproximadamente um terço de questões

residência que utilizam o Exame Amrigs passou de 16 para 23,

fáceis, um terço de media dificuldade e um terço de

sendo que neste período o numero de candidatos a estes

dificuldade alta dando a prova um grande equilíbrio no

programas passou de 1200 em 2007 para 2200 em 2012. No

quesito adequação ao currículo medico vigente.

ano de 2010 tivemos a oportunidade de apresentar no

Concluindo, temos a referir que a Amrigs sempre

Congresso Brasileiro de Educação medica a experiência do

esteve, e sempre estará absolutamente aberta a sugestões e

Exame. Sendo este aclamado como a mais tradicional prova

contribuições que tenham como objetivo o auxílio na

de testagem de conhecimento medico do país.

construção da Excelência do seu Exame. Entendemos que

O processo de construção da prova e feito por uma
banca, constituída de um gestor acompanhado de 8 profes-

Jornal AMRIGS

sempre há espaço para melhorias nos processos, ainda mais
quando o assunto é avaliação médica.
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Mês da Mulher

AS MULHERES CONQUISTAM A MEDICINA
“Medicina papa fina não é coisa pra menina”
Este hino informal de várias faculdades de medicina do Brasil, além de politicamente incorreto, está totalmente desatualizado. Numa
tendência crescente, o exercício da medicina é cada vez mais praticado por pessoas do sexo feminino. Não que as mulheres não tivessem
atuação importante no exercício de atividades relacionadas à saúde. As rezadeiras e benzedeiras sempre foram mulheres. As parteiras,
também. Assim como as enfermeiras sempre foram identificadas como mulheres.
No mês do Dia Internacional da Mulher a AMRIGS presta uma homenagem a presença da mulher cada vez mais constante nos
consultórios, nas enfermarias e nos hospitais do Brasil, contando um pouco sobre a presença dela na Medicina.

Rita Lobato, a primeira
Um decreto imperial de 1879 autorizava as mulheres a freqüentar os cursos das faculdades e obter um título acadêmico, mas longe
estava de vencer o arraigado preconceito contra as mulheres. Vale lembrar que o voto feminino no Brasil é uma conquista do século XX e
que uma máxima alemã da época jogava com a inicial K, que significava criança, igreja e cozinha (kinder, kirche e kuche),
Nascida em Rio Grande, Rita freqüentou o curso secundário em Pelotas e matriculou-se inicialmente ma Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, transferindo-se depois para a Faculdade de Medicina de Salvador. Em 1887 tornou-se a primeira mulher brasileira a ser
diplomada médica, defendendo tese sobre a “Operação Cesariana”. Formada, voltou a Porto Alegre onde trabalhou por algum tempo e
depois exerceu a profissão de 1910 a 1925 em Rio Pardo. Foi lá que faleceu em 6 de janeiro de 1954, depois de viver longo tempo na
Estância Capivari, aos 87 anos de idade.

Rita Lobato, a primeira e um grupo de formandos de Medicina da PUC de 2010

APROVADOS EM MEDICINA EM 2013 NO RIO GRANDE DO SUL
UNIVERSIDADES
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Faculdade de Medicina Porto Alegre (UFRGS)
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
PUC do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL)
Universidade de Caxias do Sul (UCS)
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)
TOTAL

MULHERES
16
62
44
37
48
67
54
376

HOMENS
30
84
30
37
42
33
26
282

*Não estão incluídos os aprovados em Medicina da UFCSPA, FURG, UNISC e UPF.
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ELAS VIERAM PARA FICAR
José J. Camargo (*)

A festejada capacidade de perceber detalhes da

Pensei nisso cons-

história clínica que permitam intuir diagnósticos menos

tatando a crescente pre-

óbvios e a perspicácia de antecipar a evolução, e com isso

sença de mulheres na

prever desfechos, que há décadas se convencionou chamar

atividade médica. Atual-

“olho clínico”, sempre fará a diferença entre profissionais

mente em muitas turmas

igualmente treinados.

o percentual excede a 70%. Seguramente este crescimento

Mas é inevitável reconhecer o quanto a tecnologia

impressionante é multifatorial, e faz parte deste acelerado

nivelou os médicos, não para equipará-los, porque isso

processo de introdução da mulher no mercado de

seria impossível visto que dependeria de dotes pessoais

trabalho, e não haveria razão para que fosse diferente na

intransferíveis, mas para torná-los funcionalmente mais

medicina. Mas será que é só por isso?

parecidos.

Um apressado se contentaria com estas ponderações,

Por outro lado, se usarmos como laboratório de

mas claro que há muito mais a explicar, e provavelmente a

experimentação os estudantes de medicina egressos de

avalanche feminina na medicina moderna é a simples

escolas de alta qualificação, será nítida a disparidade de

consequência do reconhecimento de algumas virtudes

desenvoltura e afirmação profissional entre eles, ainda que

inerentes ao gênero.

todos tenham um ponto de partida comum.

A ciência médica é cada vez mais dependente de

Se abstrairmos o fator sorte – que nunca se pode

detalhes, e as mulheres são mais minuciosas. Toda a

desconsiderar completamente – cada vez mais o

tecnologia não dispensou a necessidade de ouvir, e as

reconhecimento do médico na comunidade médica e leiga,

mulheres são melhores ouvintes.

se baseia nos atributos pessoais do candidato, e não por

O clamor pela recuperação do terreno perdido na

outra razão há uma irrefreável tendência moderna de

área da afetividade, resultante da socialização desumana da

incluir as ciências humanas nos currículos das escolas

atividade médica, escancarou a necessidade de um

médicas.

profissional mais afeito ao carinho, à proteção e à

E se nós médicos escolhemos para encaminhar

generosidade.

nossos pacientes, aqueles colegas que além de

Admita que é muito difícil contestar ou competir com

tecnicamente competentes sejam também carinhosos e

concorrentes que possuem estes atributos embutidos na

afetivos, porque esperaríamos que os pacientes, carentes

composição do DNA.

como estão todos, usassem critérios menos exigentes?
Ou alguém se sente confortável ouvindo queixas dos
pacientes ao voltar do colega que indicamos?

E você que se considera um machista irrecuperável,
abaixe o tom dos seus resmungos: é bem provável que logo
ali adiante você seja cuidado por uma delas!

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

Jornal AMRIGS
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Expediente

AMRIGS

www.facebook.com/amrigs

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

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

DIRETORIA - Gestão 2011/2014

CONSELHO DE RESPRESENTANTES

Presidente

Presidente: Stela Maris Scopel Piccoli
Primeira Secretária: Marília Raymundo Thomé da Cruz
Segundo Secretário: Túlio Miguek Schein Wenzel

Dirceu Rodrigues
Diretor Administrativo
Renato Breda

CONSELHEIROS NATOS

Diretor de Finanças
Alfredo Cantalice Neto

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

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

CONSELHEIROS ELEITOS

Jair Escobar
Dir. de Relações Associativas e Culturais

Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira, Aníbal de Mello Nogueira, Armindo Pydd, Carlos
Roberto Hecktheuer, Eloi Alonso Seixas Rorato, Enio Paulo Pereira de Araújo, Fernando
Egídio Batista Oliveira, Genaro Laitano, Ivo Leuck Júnior, Izaias Ortiz Pinto, João Antonio
da Silva Stucky, João Carlos Kabke, Lizete Pessini Pezzi, Luiz Bragança de Moraes, Márcia
da Costa Eifler, Maria Ângela Bongers Alexandretti, Marília Raymundo Thomé da Cruz,
Mirian Beatriz Gehlen Ferrari, Nicolau Laitano, Norma Beatriz Dutra Benvenuti, Renato
Menezes de Boer, Roberto César Costa, Rosa Mary Lech da Silva, Rosalvo Ottoni Costa,
Rosemarie Lopes Gomes, Rudimar Porto, Sonia Elisabete Soares Kunzler, Stela Maris
Scopel Piccoli, Trajano Roberto Alfonso Henk eWalter Neumaier

Jorge Utaliz
Diretor de Assuntos do Interior
Bernardo Aguiar

Anuncie no Jornal AMRIGS
Contatos e informações sobre anúncios podem

DELEGADOS JUNTO A AMB
Anna Maria Costa Aguiar, Armindo Pydd, Juarez Monteiro Molinari, Miréia Simões
Pires Wayhs, Roger Lahorgue Castagno, Rudimar Porto e Stela Maris Scopel
Piccoli

ser obtidos pelo telefone (51) 3233.7334
ou pelo e-mail alx@dft.com.br,
com Alexandre Dallapicolla.
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Agenda Médica

NEONATOLOGIA

PATOLOGIA CLÍNICA

19° Simpósio Internacional de Neonatologia

47° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina

Data: 11 a 13 de abril de 2013

Laboratorial

Local: Maksoud Plaza Hotel, São Paulo (SP)

Data: 22 e 25 de setembro de 2013

Informações: (11) 3849-8263

Local: Anhembi Parque, São Paulo (SP)

info@meetingeventos.com.br

Informações: www.cbpcml.org.br

CIRURGIA CARDIOVASCULAR

PSIQUIATRIA

40° Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia

X Jornada CELPCYRO sobre Saúde Mental

Cardiovascular

Data: 21 e 22 de maio de 2013

Data: 18 a 20 de abril de 2013

Local: AMRIGS, Porto Alegre (RS)

Local: Costão do Santinho Resort, Florianópolis (SC)

Informações: www.celpcyro2013.eventize.com.br

Informações: www.sbccv.org.br/40congresso
CARDIOLOGIA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

68° Congresso Brasileiro de Cardiologia

XVII Congresso Sul-Rio-Grandense de Ginecologia e

Data: 28 de setembro a 01 de outubro de 2013

Obstetrícia

Local: Riocentro, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19 a 20 de abril de 2013

Informações: educacao.cardiol.br/eventos

Local: Serrano Resort Convenções & SPA, Gramado (RS)
Informações: www.plenariumcongressos.com.br/

CLÍNICA MÉDICA

congressos/csrgo2013

12° Congresso Brasileiro de Clínica Médica
Data: 09 a 12 de outubro de 2013

MEDICINA DO ESPORTE

Local: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do

25° Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do

Sul, Porto Alegre (RS)

Esporte

Informações: www.clinicamedica2013.com.br

Data: 15 a 18 de maio de 2013
Local: Centro de Eventos Hotel Pestana, Salvador (BA)

PSIQUIATRIA

Informações: www.medicinadoesporte.org.br/congresso

XXXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria
Data: 23 a 26 de outubro de 2013

NEUROLOGIA E NEUROCIRUGIA

Local: Expotrade Convention Center, Curitiba (PR)

7° Congresso Gaúcho de Neurologia e Neurocirurgia

Informações: www.cbpabp.org.br/hotsite

Data: 16 a 18 de maio de 2013
Local: Hotel Continental, Canela (RS)
Informações: www.sulneuro2013.com.br

Jornal AMRIGS
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Túnel do Tempo

TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal da AMRIGS há 40 anos
Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1973 estas foram as manchetes do Jornal da AMRIGS.

Em 1974 vai acabar
o descalabro

Clube do Médico

Está plenamente confirmado: o Curso de Medicina
da UFRGS terá o número de vagas reduzido. A auspiciosa
informação é dada através de uma resposta a oficio da
AMRIGS para o Reitor da Universidade que, por sua vez,
encaminhou o assunto à Comissão de Carreira para a
Medicina. Tanto a Universidade Federal de Pelotas como
a Pontifícia Universidade Católica irão adotar idêntica
medida, a fim da salvar o mercado de trabalho médico no
Estado.

Está previsto para a última semana de maio
um encontro social na sede campestre do Clube
do Médico, quando então sua diretoria pretende
apresentar aos associados a maquete do novo
clube, juntamente com o plano global de
aproveitamento e construção naquela área,
elaborado por uma equipe de arquitetos.

Agora só tem vaga para você ir à Europa em 1974
No dia 4 de maio deverá acontecer a viagem do grupo da AMRIGS no Boeing da
Lufthansa contratado para transportar os 148 passageiros que se inscreveram para a
promoção. A viagem terminará no dia 7 de junho no Aeroporto de Porto Alegre. O preço da
passagem original de 1032 dólares ficou em 500 dólares e o limite de bagagem individual
passou de 20 para 30 kg. Diante do sucesso da promoção a AMRIGS já está pensando em
repetir a promoção em 1974.

Outras manchetes:
III Exame AMRIGS sai em maio
Sensacionalismo na morte de Bem David
V Congresso AMRIGS: temário está pronto
PUC cancelou vestibular de inverno da medicina
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