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Expediente

A Associação Médica do Paraná está com uma agenda reple-

ta de eventos e participações importantes. Nesta edição do 

Jamp contamos com uma série de notícias relacionadas a 

acontecimentos importantes envolvendo a diretoria da AMP 

e com interesse da classe médica. Nos últimos meses e nos 

próximos, os bastidores da associação estiveram e estarão 

agitados com o objetivo principal de atendermos reivindica-

ções e expectativas dos médicos paranaenses.

Na última edição do nosso jornal destacamos o Museu da 

História da Medicina do Paraná. O assunto continua em pau-

ta e temos novidades: deveremos ter a inauguração no mês 

de outubro, próximo do dia 18, Dia do Médico. Estamos com 

reuniões mensais com a administração da Santa Casa, que 

abrigará o museu, e com a qual dividimos algumas respon-

sabilidades para a implantação.

Falta agora o aval do Corpo de Bombeiros e a definição de 

questões relacionadas a como o acervo será exposto e de 

que maneira funcionarão as visitas. Nós, da diretoria da AMP 

e a administração da Santa Casa, temos certeza de que o 

nos so museu de medicina será referência em todo o Brasil. 

E se nos dedicamos à história da nossa medicina, também 

nos preocupamos com o futuro dela. No mês de maio sedia-

mos a Semana Acadêmica da Faculdade Evangélica do Pa-

raná. Durante uma semana estudantes do internato módulo 

especial assistiram a aulas e palestras com profissionais e 

temas relevantes e importantes para a formação dos nossos 

futuros médicos.

Muito em breve a plataforma digital da Universidade Corpo-

rativa da AMP (UCAMP) estará no ar em caráter definitivo, e 

seu conteúdo será expandido de modo permanente. A obra 

AGENDA REPLETA

física da Universidade no prédio anexo à sede da AMP avan-

ça a passos largos, acompanhada da preparação do material 

científico. Logo mais essa ferramenta será muito útil para mé-

dicos e também profissionais de outras áreas que busquem 

aperfeiçoamento em diferentes setores de atuação.

Ainda nessa edição damos destaque também aos novos 

benefícios aos associados da AMP, que você deve conhecer 

e usufruir, ao Concurso Literário Médicos do Paraná 2018, à 

campanha de secretárias do Sinam, participação no 3º En-

contro da Saúde e acompanhamos a situação das eleições 

do CRM-PR e o resultado da eleição da Unimed Curitiba. Te-

nha uma ótima leitura!

Nerlan Carvalho  
Presidente da Associação Médica do Paraná



História

Museu da História da 
Medicina do Paraná será 
inaugurado em outubro

O mês em que se comemora o Dia do Médico (18 de outubro) também deverá ser o mês de 

inauguração do Museu da História da Medicina do Paraná. Após a parceria fechada entre a 

Associação Médica do Paraná e a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, o acervo coletado 

e catalogado será exposto no prédio histórico do primeiro hospital de Curitiba em uma área 

de 1282 metros quadrados. 

O museu é um sonho antigo da AMP, e algumas definições importantes nos próxi-

mos meses vão permitir essa realização. Marcelo Bittencourt, administrador da 

Santa Casa, explica que o hospital e a AMP dividiram as responsabilidades. De 

acordo com ele, a adequação física ficará a cargo da irmandade. À AMP caberá a 
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definição junto do museólogo, por uma 

questão de espaço, sobre quais serão 

os itens que serão disponibilizados. 

Uma das principais preocupações, se-

gundo Bittencourt, é a verificação junto 

ao Corpo de Bombeiros quanto à aces-

sibilidade do local. O contato inicial já foi 

feito e a administração aguarda as obser-

vações do Corpo de Bombeiros sobre 

possíveis adequações físicas que preci-

sem ser feitas para a segurança dos fre-

quentadores. Em seguida serão definidas 

as tratativas de concepção documental e 

organizacional do museu.

Por questão de espaço, após a separa-

ção será definido como os itens serão 

catalogados, o que pode ser por espe-

cialidade, décadas e temas específicos. 

Há uma grande quantidade de peças, e 

o museólogo definirá o que deverá ser 

exposto inicialmente. 

A partir da inauguração, a Lei Rouanet es-

pecifica um quantitativo de visitas gratui-

tas e direciona para segmentações que 

contemplam, por exemplo, grupos esco-

lares e acadêmicos. Essas visitas deverão 

ser guiadas e direcionadas, com listas de 

presença, cumprindo o que foi projetado 

na proposta enviada ao Ministério da Cul-

tura (Minc). O museu deverá funcionar 

de segunda a sábado, das 8h às 18h.

“Estimamos, também já em conversa 

com o Corpo de Bombeiros, que essas 

visitas guiadas terão um limite. Serão 

visitas guiadas pelo tutor a cada hora. 

O próprio projeto especifica que inicial-

mente o museu terá como público-alvo 

acadêmicos e profissionais da área mé-

dica. Após isso, a divulgação desse mu-

seu vai atingir o Brasil todo. Praticamen-

te é o único museu do Brasil com essa 

magnitude, e estrutura para esse tema. 

Vai ser uma grande referência em âm-

bito nacional”, afirma Bittencourt. 

Depois de ser cumprido o quantitativo 

inicial gratuito, a visita terá valores de 

entrada, ainda não estabelecidos. “Será 

feito um comparativo com os museus 

aqui de Curitiba, mas é algo como uma 
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contribuição porque teremos de uma a duas pessoas dedica-

das exclusivamente a cuidar do museu. Então haverá custo 

de remuneração, mão de obra, e também a própria manu-

tenção do museu, como limpeza. E as receitas para isso são 

oriundas da própria visitação”, explica o administrador da 

Santa Casa.  

Bittencourt explica que, devido à largura do corredor (cerca 

de 2 metros), as estantes prateleiras de vidro nas laterais per-

mitirão que um número maior de peças possa ser colocado. 

A data oficial da inauguração do Museu da História da Medi-

cina do Paraná, que terá um investimento total de R$ 513 mil, 

deverá ser definida no mês de julho.
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3º Encontro da Saúde discutiu a 

qualificação das demandas na área 
médica no Judiciário
As dependências da Escola da Magis-

tratura do Paraná (Emap) receberam 

no dia 13 de abril o 3º Encontro da Saú-

de. O objetivo foi promover um debate 

sobre a atuação do sistema de justiça 

em demandas relacionadas à área 

médica. Esta edição teve como tema 

Qualificação das Demandas na Área da 

Saúde. 

O encontro foi organizado em parceria 

entre o Tribunal de Justiça do Paraná 

(TJPR), o Tribunal Regional Federal da 

4ª Região, a Associação Médica do 

Paraná, o Conselho Regional de Me-

dicina (CRM-PR), a Associação dos 

Magistrados do Paraná (AMAPAR) e 

a Emap e teve a coordenação da de-

sembargadora Vilma Régia Rezende. O 

desembargador Renato Braga Bettega, 

presidente do TJPR, esteve presente 

e tratou o encontro como importante 

para discutir o tema da judicialização 

da saúde. Bettega expressou o apoio 

da presidência do TJPR para o avanço 

dos trabalhos nessa área.

No evento foi debatida a instituição de 

Comitês Executivos Estaduais da Saú-

de em todos os estados da Federação. 

Outros assuntos que estiveram em 

pauta foram os desafios atuais para a 

estruturação dos comitês nos estados 

e ações levadas a efeito pelo Conselho 

Nacional de Justiça nos últimos meses 

com o objetivo de garantir a integração 

desses grupos em todas as unidades 

federativas.

O encontro contou também com pai-

néis de debates: “Internação compul-

sória entre tratamento e punição”, com 

o especialista em direito da medicina 

Gabriel Schulman; “A Judicialização 

da Saúde com a incorporação de no-

vas práticas”, com Turíbio Teixeira de 

Campos, assessor jurídico do Conselho 

Federal de Medicina (CFM); “Reflexos 

da Judicialização da Saúde na Prática 

Médica”, debatido pelo médico Alberto 

Toshio Oba, presidente do Sindicato 

dos Médicos do Norte do Paraná (Sin-

dmed) e Gustavo Chami, médico de 

família e comunidade, que falou como 

é desenvolvido o trabalho de um pro-

fissional que atua mais próximo à po-

pulação.

Estiveram presentes ainda no encon-

tro o presidente da Associação Médica 

do Paraná, Nerlan Tadeu Gonçalves de 

Carvalho; o diretor-presidente da Uni-

med Paraná, Paulo Roberto Fernandes 

Faria; os desembargadores Robson 

Marques Cury, Clayton de Albuquer-

que Maranhão e Wellington Emanuel 

Coimbra de Moura; os juízes de direito 

em 2º grau Rogério Ribas e Hamilton 

Rafael Marins Schwartz; a juíza federal 

Luciana da Veiga Oliveira; o diretor do 

Centro Médico do TJPR, Paulo César 

Andriguetto e o diretor de Saúde da 

Unimed, Faustino Garcia Alferez.
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Educação

Estudantes da Fepar participam 

de Semana Acadêmica na AMP

A Associação Médica do Paraná sediou entre os dias 14 e 18 

de maio a Semana Acadêmica dos alunos do internato mó-

dulo especial do curso de medicina da Faculdade Evangé-

lica do Paraná (Fepar). Durante os cinco dias de evento os 

acadêmicos tiveram a oportunidade de assistir a diversas 

palestras com temas relevantes e de importância para o 

conhecimento daqueles que em breve estarão prestando 

atendimento médico à população.

Entre os palestrantes ao longo da semana estiveram o 

presidente e secretário-geral da AMP, doutores Nerlan Car-

valho e João Carlos Gonçalves Baracho, o presidente da 

Universidade Corporativa da AMP (Ucamp), Dr. José Fer-

nando de Macedo, o conselheiro vogal da Unimed Curitiba, 

Dr. Alexandre Gustavo Bley, Fabiano Sponholz, advogado 

da AMP e o secretário-geral do Conselho Regional de Me-
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Tratem os pacientes com 
carinho, respeito e atenção e 
cada um deles mandará mais 
um paciente para vocês” (Dr. José 

Fernando de Macedo)

dicina (CRM-PR), Dr. Luiz Ernesto Pujol. Os alunos 

também assistiram a uma palestra com o médico, 

educador e escritor Dr. Eugenio Mussak.

A programação contou com temas como Re

lação médicopaciente, Gestão organizacional/ 

Marketing pessoal, Atualização científica e sobre 

a Ucamp, mídia training, Prev – AMP, Realidade 

atual do mercado de trabalho, Atual cenário eco

nômico influencia no setor de saúde no Brasil, 

Competências médicas – essenciais e acessórias 

e Como fazer suas equipes e pacientes gostarem 

de você. 

Para o acadêmico Frederico José da Silva, os even-

tos da semana acrescentaram conhecimentos. “No 

geral foi proveitoso, acrescentou bastante conheci-

mento”, afirmou. Cynthia Weinhardt compartilhou 

da opinião de seu colega e destacou a palestra 
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com o educador Eugênio Mussak. Ela 

também passou sugestões sobre o que 

pode ser melhorado para as próximas 

semanas acadêmicas. 

Ao final da semana acadêmica, os alu-

nos puderam dar seu feedback sobre o 

evento e sugeriram outras possibilida-

des para os próximos eventos acadê-

micos na AMP.

“A medicina continua 
sendo a melhor de 
todas as profissões 
na visão da AMP, mas 
precisa ser exercida com 
muito compromisso e 
responsabilidade” (Dr. João 

Carlos Gonçalves Baracho)

Você é nosso convidado especial para participar do jantar 
em comemoração dos 85 anos da AMP

Data: 07/07/2018
Início: a partir das 20 horas
Local: Restaurante da AMP
Rua Cândido Xavier, 575
Água Verde  |  Curitiba  |  PR

Convite exclusivo para médicos
associados da AMP

e dá direito a um acompanhante.
Confirme sua presença

pelo telefone (41) 3024-1415
até o dia 04/07/2018

Convite



Pare Bem Estacionamentos e Box Park Estacionamento, am-

bos localizados no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em 

São José dos Pinhais, estão entre os novos convênios de be-

nefícios para os associados da AMP. Além deles, o Curso Su-

pera e o Tracciato Pisos e Móveis irão oferecer descontos para 

os médicos associados. Confira abaixo como irão funcionar os 

novos benefícios: 

Pare Bem Estacionamentos:

Considerado o estacionamento oficial do Aeroporto Interna-

cional Afonso Pena, o Pare Bem oferece 30% de desconto 

para sócios da Associação Médica do Paraná e seus depen-

dentes. Veja como garantir o benefício:

1 - Acesse o site: https://goo.gl/PvyisS ou https://parebem.com.br/

2 - Escolha o estacionamento e a data de estadia durante a  

viagem.

3 – Insira o código AMPPB para validar o desconto no Edifício 

Garagem.

4 – Insira seus dados, efetue o pagamento e receba o QR code 

para passar na cancela de entrada e saída, sem necessidade 

de ir ao caixa.

5 – Pronto, não precisa mais se preocupar com o estaciona-

mento. Agora é só aproveitar a viagem. 

Box Park Estacionamento:

Para usufruir dos 10% de desconto 

em diária vigente basta o sócio da 

AMP apresentar sua carteira de as-

sociado. O Box Park/Giro Park está 

localizado na Avenida Rocha Pom-

bo, 2853, no Aeroporto Internacio-

nal Afonso Pena. 

Simme Estacionamento:

Localizado na região central de Curitiba o Simme Estaciona-

mento oferece os serviços de manobrista e lavacar, seguro 

24h, circuito de CFTV, entre 

outros. Os sócios da AMP 

têm desconto: para mensalis-

ta o valor é R$ 200, mas sócio 

AMP paga R$ 180. Já para a 

diária o preço normal é R$ 12, e sócios AMP pagam apenas 

R$ 10. Aproveite! O Simme está localizado na Rua Saldanha 

Marinho, 674. 

Tracciato Pisos e Móveis:

Especialistas em instalação de piso e forro e em projetos de 

ambientação, oferece 15% de des-

conto aos associados da AMP. 

Está localizado na Rua Alberto 

Bahr, 104, no bairro Tarumã. Tele-

fone: (41) 3598-8100. 

Curso Supera: 

Com uma rede de esco-

las composta por mais 

de 300 unidades em ope-

ração no Brasil o Curso 

Supera – Ginástica para o 

Cérebro conta com uma 

unidade em Curitiba há 

mais de sete anos. O cur-

so é reconhecido por educadores e alunos como centro de 

excelência para o desenvolvimento pessoal. 

Sócios da AMP, familiares e dependentes contam com vanta-

gens exclusivas: aula experimental gratuita, 30% de descon-

to na matrícula e 20% nas parcelas mensais. Todos ganham 

ainda um bônus surpresa. O curso é para todas as idades. 

O Supera fica na Rua Teixeira Soares, 167, Batel. Telefone (41) 

3244-3304. 

Confira todos os benefícios que você associado da AMP tem 

o direito de aproveitar e garanta suas vantagens. Acesse www.

amp.org.br/site/segmentos e fique por dentro de tudo.

Associados da AMP 

contam com novos benefícios

Benefícios
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Entre os dias 4 e 18 de junho foram 

abertas as inscrições de chapas elei-

torais para a eleição de conselheiros 

titulares e suplentes do próximo quin-

quênio no Conselho Regional de Medi-

cina do Paraná (CRM-PR). O mandato 

terá início no dia 1º de outubro deste 

ano e se encerra em 30 de setembro 

de 2023. A “ficha limpa” é requisito pre-

ponderante entre os procedimentos e 

condições para que o médico possa se 

habilitar ao pleito. 

A eleição será realizada exclusivamen-

te por meio postal, sem voto presencial. 

Os inscritos primária e secundariamen-

te receberão pelos Correios o kit de 

votação. De acordo com o Dr. Antonio 

Rocha Gonçalves, presidente da Comis-

são Eleitoral do CRM, a próxima eleição 

“deverá ocorrer de forma tranquila e 

absolutamente transparente, pois será 

realizada por via postal”.

Dr. Rocha explica que todos os médicos 

inscritos no CRM-PR devem ficar aten-

tos ao enviar a cédula contendo o voto, 

que precisa chegar à sede dos Correios 

em Curitiba até o dia 7 de agosto. O 

processo de apuração terá início no 

dia 8 na sede do Conselho. “O CRM-PR 

sempre foi muito bem representado 

pelos médicos  que o compõem, tanto 

da capital como do interior. O conse-

lheiro eleito é uma pessoa que sai da 

sua área de conforto para trabalhar na 

fiscalização e na dignificação da classe 

médica paranaense”, diz Dr. Rocha. 

O número de chapas que podem par-

ticipar é ilimitado. Todas as chapas 

apresentadas serão protocoladas des-

de que obedeçam à Resolução CFM 

2.161/2017. As inscrições de chapas 

eleitorais ocorreram no período de 4 a 

18 de junho. Os procedimentos e con-

dições para que o médico possa se 

habilitar ao pleito estão disponíveis na 

normativa que pode ser encontrada no 

portal do CRM-PR. “Todos os médicos 

inscritos, adimplentes no CRM-PR po-

derão votar e ser votados, excetuando 

os médicos militares exclusivos. O total 

de médicos que poderá votar será su-

perior a 26 mil. Estima-se que 80% dos 

médicos votarão”, explica Dr. Rocha. 

O presidente da Comissão Eleitoral 

sugere que os médicos paranaenses 

acessem o item eleição no portal do 

CRM-PR (www.crmpr.gov.br/eleicao), 

onde todas as regras estão disponibi-

lizadas. “Recomenda-se que todos os 

médicos atualizem seus endereços o 

mais breve possível para que os kits 

de votação possam ser entregues no 

endereço de cada médico do Paraná”, 

define Dr. Rocha. 

Informações adicionais poderão ser ob-

tidas através do  e-mail eleicao2018@

crmpr.org.br. A Comissão Eleitoral, de-

signada por portaria, é composta pelos 

médicos Dr. Antonio Rocha Gonçalves, 

presidente; Dr. Luiz Celso Cordeiro Kern 

e Dr. Jackson Herrera, secretários; e Dr. 

Divanil Octávio Cabrini, como membro 

suplente. 

Conselho 
Regional de 
Medicina 
do Paraná 
fará eleições 
para novos 
conselheiros

Eleições CRM-PR – realização

Entidades
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Decano da AMP completa 

85 anos de vida
No último dia 23 de maio, a Associação Médi-

ca do Paraná comemorou o aniversário do Dr. 

Carlos Alberto Moro, decano da entidade e que 

completou 85 anos de vida. Na data, a diretoria 

da AMP realizou um almoço festivo com direito 

ao tradicional parabéns e bolo de sobremesa 

para homenagear este profissional de grande 

representatividade na advocacia paranaense e 

que realiza um trabalho de excelência junto à 

Associação. 

Moro e a AMP nasceram no mesmo ano, 1933. 

A longevidade de Moro nessas décadas muito 

bem vividas é ainda maior, já que o advogado 

nasceu quase dois meses antes da Associação. 

A este senhor, que mais que um profissional 

dentro da entidade é um amigo e exemplo que 

inspira a todos que com ele convivem, esta sin-

gela homenagem e os votos de muita saúde, 

paz, amor, alegrias e muitos anos de vida. Para-

béns Dr. Moro!!!
Da esquerda para a direita, Dr. João Carlos Baracho (secretário-geral AMP), 
Dr. Nerlan Carvalho (presidente AMP), Dr. Carlos Alberto Moro (decano 
AMP), Dr. José Fernando de Macedo (presidente da Universidade Corpora-
tiva da AMP)

Aniversário Doutor Moro:
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Cooperativa

Unimed Curitiba tem novo 

diretor presidente

Com 70,98% dos 2.123 votos válidos o 

proctologista Rached Hajar Traya ven-

ceu as eleições que definiram a nova 

diretoria do Conselho de Administra-

ção da Unimed Curitiba. A Assembleia 

Geral Ordinária com o pleito foi rea-

lizada no dia 21 de março e a Chapa 

União Médica venceu com 1.507 votos. 

A chapa de oposição, CooperAção, en-

cabeçada pelo oncologista Alessandro 

Hartmann, recebeu 600 votos. Bran-

cos somaram 12 e quatro votos foram 

nulos. A posse ocorreu no dia 2 de abril. 

Traya assume a presidência para um 

mandato de quatro anos. “O início das 

Legenda: (da esquerda para a direita, atrás) Dr. Mario Massatomo Namba, Dr. Mark Deeke 
(Diretor de Provimentos em Saúde), Dr. Wanderley Silva (Diretor de Mercado), Dr. Ricardo 
Cesar Rocha Moreira, Dr. Antonio Carlos de Farias (Diretor Financeiro), Dr. Alexandre Gusta-
vo Bley. À frente: Dr. Diego Augusto de Brito Malucelli, Dra. Roseni Teresinha Florencio, Dr. 
Yugo William Sakamoto (Diretor Administrativo), Dr. Rached Hajar Traya (Diretor Presiden-
te), Dr. Jaime Luis Lopes Rocha (Diretor de Prevenção e Promoção à Saúde). 

atividades foi relativamente tranquilo, é 

o mesmo grupo que estava na gestão 

anterior que segue no mandato e esta-

mos dando sequência aos projetos que 

já vinham sendo implantados”, afirmou 

em entrevista à AMP. 

Segundo o diretor-presidente da Uni-

med Curitiba, a ideia é seguir com a po-

lítica de maneira condicional, com foco 

na legislação do trabalho da coopera-

tiva e remuneração do médico. Traya 

também falou sobre o projeto de digi-

talização da Unimed Curitiba. “Estamos 

com o projeto Unimed Digital e preten-

demos ter 100% dos nossos processos 

digitalizados”, afirmou. 

Em relação à sequência dos trabalhos, 

Traya afirmou que de alguma forma 

cria expectativas em relação à posição 

dos profissionais. “É importante valori-

zar o médico, ter um olhar cuidadoso 

para o médico”, afirmou.  O proctolo-
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Trabalho conjunto
Para um melhor atendimento dos médicos cooperados, 

as Unimeds Curitiba e Paraná desenvolvem projetos 

em conjunto. O presidente da Unimed Paraná, Dr. Paulo 

Roberto Fernandes Faria, explica que o foco das ações 

conjuntas de ambas as cooperativas visa ampliar, qua-

lificar e dar sustentabilidade ao objetivo das Cooperati-

vas do Sistema Unimed. 

Este objetivo está relacionado ao trabalho do médico 

cooperado, por meio de projetos de compartilhamento 

tecnológico, práticas de gestão e estratégias mercado-

lógicas. “Exemplificando: estruturamos uma sociedade, 

ambas as cooperativas e uma empresa de tecnologia 

para criar uma nova empresa que produza soluções em 

tecnologias em saúde, de forma otimizada e customi-

zada, beneficiando nossos clientes e nossos médicos 

cooperados”, explica Dr. Faria. 

gista disse ainda que serão quatro anos de muitos desafios. 

“Temos um cenário econômico dramático. Porém, acredita-

mos na retomada do crescimento e precisamos preparar a 

cooperativa”, disse ele.

Traya também destacou os trabalhos conjuntos com outras 

entidades, entre elas a Associação Médica do Paraná. “Te-

mos um compromisso com a AMP de trabalhar junto com 

a associação agregando valor às lutas em prol dos associa-

dos”. 

Parceria com a AMP:  Dr. Faria destaca que as Unimeds 

Curitiba e Paraná têm um relacionamento muito próximo 

e profícuo com as entidades médicas, em particular com a 

Associação Médica do Paraná. “O fortalecimento da AMP e 

das Cooperativas Unimeds é de suma importância para o 

futuro da atividade médica. Com o aumento desenfreado 

das escolas médicas na última década, estarão se forman-

do a partir de 2021, em nosso país, aproximadamente, 30 

mil novos médicos por ano, um aumento de quase 50% em 

relação ao ano de 2016.  Mais faculdades não significam ne-

cessariamente mais qualidade. O fato é que a qualidade tem 

caído. Faltam professores qualificados, hospitais e centros de 

treinamento”, alerta.

Ainda segundo o Dr. Faria, esse cenário, associado ao modo 

de atuação dos novos players do mercado da saúde suple-

mentar, gera grande preocupação quanto ao futuro da pro-

fissão médica. De acordo com o presidente da Unimed Paraná, 

neste contexto, uma Associação Médica atuante e as coopera-

tivas Unimeds fortalecidas e profissionalizadas criam uma es-

pécie de barreira e atuam como baluarte na defesa do trabalho 

médico e da qualidade assistencial.

São 26 anos de tradição do buffet D. Marina, o 

buffet oficial da Associação Médica do Paraná. 

Associados e seus familiares podem ter acesso 

no almoço de domingo aos pratos servidos nos 

eventos culturais da AMP. E mais: a caipirinha é 

cortesia da casa. Esperamos você e sua família 

aos domingos entre 12h e 15h30. Faça sua reser-

va no (41) 3243-3402. Outras informações tam-

bém no e-mail buffetdmarina@yahoo.com.br

Buffet oficial da Associação Médica do 
Paraná serve almoço aos domingos 
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Campanha das Secretárias

O Sistema Nacional de Atendimento 

Médico (Sinam) lançou no Paraná e em 

Santa Catarina o Programa Dica Legal, 

que tem a finalidade de incentivar a 

utilização da agenda online disponível 

no portal do Sinam, permitindo assim 

o conhecimento de sua funcionalida-

de. O serviço é disponibilizado gratuita-

mente para o médico. 

Na agenda online do Sinam, os usuários 

encontram os seguintes serviços: pos-

sibilidade de adesão ou renovação do 

cadastro; consultar o Manual Informativo 

Online e assim obter informações como 

endereço e telefone de consultórios, clíni-

cas e laboratórios; e realizar o pré-agen-

damento de consultas. 

Já para os médicos referenciados pela 

Associação Médica do Paraná e pela 

Associação Médica de Santa Catarina 

que atendem ao Sinam são disponibi-

lizados: agenda online, atualizada em 

tempo real e gratuita; possibilidade de 

agendamento em um único sistema 

de todas as consultas realizadas; aces-

so protegido por login e senha; relação 

médico/paciente totalmente preserva-

da e fácil visualização da agenda pelo 

smartphone. 

Podem participar do programa de in-

centivo todas as secretárias (os) de 

médicos que estejam regularmente 

cadastrados para prestar atendimento 

aos usuários do Sinam. Secretárias (os) 

que prestam serviço a mais de um mé-

dico terão sua pontuação registrada 

individualmente por médico, mas será 

cumulativa para efeito de somatória no 

fim da campanha. Médicos com mais 

de um(a) secretário(a): os pontos serão 

contados individualmente, não incor-

rendo em duplicidade na somatória fi-

Campanha tem o objetivo de incentivar 

utilização da agenda online do site 
do Sinam

nal, de forma que a pontuação de uma 

não somará para a outra. 

Período e pontuação: iniciado no mês 

de março deste ano, a campanha será 

finalizada no mês de setembro. Veja 

como funciona a pontuação:

1.  Ativação da agenda do médico, dis-

ponibilizando os horários para aten-

dimento aos usuários Sinam – 100 

pontos

2. Indicação do Sinam a potenciais 

usuários – 60 pontos

3.  Utilização da agenda na marcação 

de consultas para atendimento ao 

Sinam – 30 pontos.

4.  Utilização da agenda na marcação 

de consultas para atendimento não 

Sinam – 20 pontos.

5.  Participação em eventos educati-

vos na Associação Médica do Para-

ná – 100 pontos.

Premiação Paraná: A secretária(o) que 

somar o maior número de pontos até 

21 de setembro de 2018 será consa-

grado o(a) vencedor(a) da campanha. 

Confira a premiação:

1° Uma viagem para Foz do Iguaçu (Dois 

dias com direito a acompanhante) 

2° Smartphone

3° Vale compras nas Lojas Renner – Va-

lor R$ 500,00

4° Vale Jardins Grill – Valor R$250,00

5° Vale Jardins Grill – Valor R$250,00

6° Vale Jardins Grill – Valor R$250,00

7° Vale Presente O Boticário – Valor R$ 

200,00

8° Vale Presente O Boticário – Valor R$ 

200,00

9° Vale Madero - Valor 150,00

10° Vale Madero- Valor 150,00

11° Vale Outback – Valor R$ 150,00

12° Vale Outback – Valor R$ 150,00

Em caso de empate na pontuação, o 

critério de desempate será:

1.  Função da data de ativação da 

agenda na web.

2.  Número de agendamentos realiza-

dos para o Sinam. 

3.  Número de agendamentos não Si-

nam.

4.  Participação em eventos educati-

vos AMP.

Em Santa Catarina, o regulamento da 

campanha é o mesmo. A única diferen-

ça refere-se a alguns detalhes da pre-

miação. Confira os prêmios para as(os) 

secretárias(os) catarinenses:

1° Uma viagem para Foz do Iguaçu (Dois 

dias com direito a acompanhante) 

2° Smartphone

3° Vale compras nas Lojas Renner – Va-

lor R$ 500,00

4° Vale Ataliba – Valor R$250,00

5° Vale Ataliba – Valor R$250,00

6° Vale Ataliba – Valor R$250,00

7° Vale Presente O Boticário – Valor R$ 

200,00

8° Vale Presente O Boticário – Valor R$ 

200,00

9° Vale Madero- Valor 150,00

10° Vale Madero- Valor 150,00

11° Vale Outback – Valor R$ 150,00

12° Vale Outback – Valor R$ 150,00

Vencedora da edição 2017, Thays Ris-

ney Correa, secretária do médico San-

derson Antonio Cauduro, ganhou uma 

viagem para Foz do Iguaçu e mais que 
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isso, também ganhou reconhecimento pelo seu trabalho. “A 

experiência que tive com esse programa para as secretárias 

foi bem legal. Foi uma forma de conhecermos o sistema do 

Sinam, interagir mais com a ferramenta que o Sinam fornece. 

É um sistema de fácil acesso e prático”, compartilha Thays.

A secretária recomenda a ferramenta que, segundo ela, é inte-

ressante e funciona bem para o agendamento, pois os médi-

cos podem ter acesso em qualquer lugar. “Normalmente os 

programas específicos de agenda o médico pode acessar so-

mente na clínica. Essa ferramenta do Sinam, além de ter aces-

so e disponibilidade em qualquer lugar, é gratuita”, enfatiza. 

Thays destaca que não apenas ela, mas todas as secretárias 

do Dr. Sanderson se animaram muito quando souberam das 

premiações, que foram um incentivo a mais para a utilização 

da ferramenta. “Foi uma disputa emocionante para conseguir 

o primeiro lugar. A vontade era muito grande de ganhar a via-

gem. Isso fez com que conhecesse mais o sistema e utilizasse 

mais”, comenta a secretária. 

Após a conquista, chegou o momento de desfrutar da via-

gem. “Foi uma experiência incrível, hotel maravilhoso com 

café e jantar inclusos e com direito a acompanhante. Fomos 

para a Argentina, Cataratas, Museu de Cera e Parque das 

Aves, foi muito legal”, diz Thays, que já se prepara para fazer 

bonito também na campanha de 2018.

A secretária do médico Jorge Massaaki Ido Filho, Eliane Fran-

ciele, ganhou dois prêmios: um celular pelo segundo lugar e 

um vale compras no O Boticário no valor de R$ 250 pelo sex-

to lugar. “Gostei muito de participar da iniciativa ao trabalho 

por agendamento no sistema do Sinam. Facilitou muito para 

nós, secretárias, e para os pacientes. Também podemos di-

vulgar mais e ter mais controle sobre os pacientes do Sinam”, 

relata Eliane. Ela destaca que as premiações oferecidas pela 

campanha são um grande incentivo para as secretárias. “Em 

relação ao sistema, acredito que para nós fez um bem maior: 

marcação, controle e principalmente acesso a carteirinhas 

vencidas, podendo orientar os pacientes a revalidar a carteiri-

nha”, completou Eliane. 

Thauane Cristina Silva Pereira ficou em terceiro lugar na pre-

miação e ganhou um vale mercado. “Participei do programa 

que o Sinam ofereceu para as secretárias ano passado e foi 

uma ótima experiência. Deu a oportunidade de conhecer um 

novo sistema de agendamento que facilita acesso da agen-

da do dia e do mês. Alguns sistemas não nos permitem ter 

acesso online da agenda, o que acabou sendo um diferencial 

na agenda do Sinam”, comenta a secretária. Ainda segundo 

Thauane, o lançamento das consultas realizadas na clínica 

onde trabalha lhe garantiram a premiação. 

Não fique fora dessa. Participe da campanha, colabore com o 

seu médico e com o Sinam e ainda garanta prêmios!

Informações e Inscrições



Com o objetivo de proporcionar e aprofundar co-

nhecimento para médicos de todas as especiali-

dades, a Universidade Corporativa  da Associação 

Médica do Paraná (Ucamp) já é realidade e deverá 

ter sua plataforma digital inaugurada na primeira 

quinzena de agosto. O presidente da Universidade, 

Dr. José Fernando de Macedo, destaca que a plata-

forma está em fase final e que um pacote de marke

ting está em desenvolvimento para a divulgação. 

A Ucamp funcionará com cursos presenciais e 

à distância e cursos que terão as duas metodo-

logias vinculadas. “Estamos na fase avançada da 

formatação dos conteúdos de assuntos médicos 

para profissionais especialistas, para profissionais 

não especialistas e para o público leigo”, diz Dr. 

Macedo.  Ele enfatiza que os cursos poderão ser 

realizados por médicos de praticamente todas as 

especialidades. “Nós não temos ainda a data oficial 

do lançamento porque a partir do momento que a 

Universidade Corporativa lançar seu portal vai ser 

um moto-contínuo que não poderá parar: evolução 

da medicina, evolução dos assuntos, novidades, 

cada dia teremos novidades através de bibliografia 

internacional de assuntos que vão estar inseridos 

dentro do portal da Associação Médica e assuntos 

não médicos que também estão sendo preparados, 

como gestão de consultórios médicos, gestão da 

vida financeira do próprio profissional médico (ou 

não) e administração do seu consultório”, explica o 

presidente da Ucamp. “O céu é o limite”, completa, 

em referência às inúmeras possibilidades que a Uni-

versidade Corporativa vai proporcionar. 

Os estúdios em que serão gravadas as aulas estão 

na fase final de construção. Simultaneamente à pre-

paração da parte física com a reforma do prédio 

anexo à AMP, também está sendo produzida a par-

te científica do portal da universidade corporativa. 

“A ideia é fazer uma inauguração do nosso portal 

aqui em Curitiba, trazendo pessoas importantes da 

área médica, da área de cultura, das universidades 

aqui do Paraná. E o segundo lançamento será fei-

to em São Paulo, convidando todas as faculdades. 

Serão feitos dois lançamentos, que serão em datas 

próximas”, afirma Dr. Macedo. 

A Universidade Corporativa estará aberta para pro-

fissionais de diferentes áreas além da saúde, inclu-

sive profissionais de outros estados. Dr. Macedo 

explica que os profissionais que colaborarem com 

conteúdo para as aulas da Ucamp serão posterior-

mente remunerados conforme o acesso às video-

aulas. “Vai funcionar de duas maneiras: ou ele ven-

de seu conteúdo para a Universidade Corporativa 

ou ele deixa no portal para que com a evolução ele 

venha a receber pelo seu trabalho”, orienta o presi-

dente.  

E para a Ucamp não existem fronteiras. Após o lan-

çamento em Curitiba e São Paulo a ideia é propagar 

a Universidade Corporativa para todo o Brasil e em 

seguida internacionalizar os trabalhos, passando a 

atender também outros países latino-americanos. 

“Todo aquele profissional médico que pretende tra-

zer ou que quer ter um conhecimento em relação 

ao que está sendo feito e que se interesse em trazer 

pra nós conteúdo científico para especialistas, não 

especialistas ou para público leigo, venha conversar 

com a Universidade Corporativa que nós estamos 

de braços abertos esperando os colegas. A contri-

buição do pessoal da área acadêmica vai ser muito 

importante”, convida Dr. Macedo. 

Universidade CORPORATIVA  da 
Associação Médica do Paraná será 
referência em todo o país

Universidade Corporativa
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(41) 3024-1415
www.amp.org.br

O seu

A AMP contratou o desenvolvimento de um plano de 
previdência exclusivo para os médicos que fazem parte do 

seu quadro associativo e assim fez nascer a AMP Prev.

Desenhado para atender às necessidades específicas da 
classe médica, esse produto tem como grande diferencial 

o fato de ter sido desenvolvido para contemplar as 
particularidades da sua carreira profissional e  

os projetos futuros.

Para saber mais, acesse o nosso 
site e procure o link AMP Prev. 

Tomaremos todas as providências 
para que um profissional extremamente 

qualificado no assunto entre em contato e, 
sem nenhum compromisso, ofereça 

esclarecimento para todas as suas  
dúvidas.

pode começar
futuro

hoje



AMP Cultural

Ambiente agradável, apresentação de dança e 

comidas típicas da Espanha. Foi este o clima 

em que mais de 100 pessoas, entre médicos 

associados da AMP e acompanhantes, encon-

traram no espaço de eventos da Associação 

na noite do último dia 29 de maio. Em mais 

uma edição do AMP Cultural, os participan-

tes tiveram a oportunidade de se divertir e 

ao mesmo tempo se socializar com colegas 

de profissão, estreitando relacionamento e 

trocando experiências. 

Os participantes saboreaeam de um delicio-

so jantar com direito à paella, prato caracte-

rístico daquele país, e música ao vivo.  Após 

o jantar foi realizada uma bela e contagiante apresentação de dança flamenca 

com o Grupo Folclórico da Sociedade Espanhola. O AMP Cultural se estendeu até 

o fim da noite e teve a aprovação dos participantes. 

Noite Espanhola reúne 
mais de 100 pessoas na sede da AMP

20



O presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. 

Nerlan Carvalho, fez um breve discurso de abertura 

aos convidados e lembrou dos próximos eventos, 

como o Cine AMP, que foi realizado no dia 6 na sede 

com o filme O destino de uma nação, que concorreu 

ao Oscar nesse ano. Também convidou os presentes 

para o stand up “E agora doutor?”, com Diogo Portu-

gal, que conteceu no dia 6 na AMP.

Em 7 de julho também na sede será realizada a ceri-

mônia de comemoração do aniversário de 85 anos 

da AMP. Dr. Nerlan falou ainda sobre o andamento da 

preparação das aulas e atividades para a Universida-

de Corporativa (Ucamp) e sobre a perspectiva para o 

lançamento em definitivo, que deverá ser em agosto. 

Entre os participantes do AMP Cultural, Dr. Valdemir 

Quintaneiro, cardiologista associado da AMP, destacou a 

importância do evento no sentido da socialização pro-

movida entre os médicos. Ele lembrou que, desde o co-

meço da carreira, os médicos tendem a ter pouco tem-

po para vida social, uma vez que dedicam praticamente 

todo o dia à profissão e as horas restantes ao convívio 

familiar, o que faz com que o contato com amigos e cole-

gas da classe médica seja bastante restrito. 

“Esses eventos criam uma oportunidade para que o 

médico venha a um local agradável, onde encontra 

pessoas agradáveis que em princípio têm a mesma 

formação, ideias e histórias parecidas, pode apreciar 

uma boa comida, um bom vinho (pra quem gosta) e 

se relacionar com as pessoas”. Dr. Quintaneiro tam-

bém destacou a cultura envolvida no evento, a exem-

plo da apresentação de dança. 

O psiquiatra Dr. Luiz Renato Carazzai também com-

pareceu junto de familiares. “A iniciativa da Associação 

Médica em realizar o AMP Cultural foi muito feliz, pois 

nos possibilita o encontro com colegas das mais va-

riadas especialidades em momentos de confraterni-

zação e descontração, propiciando uma convivência 

social e ampliação do círculo de amizades, além da 

experiência gastronômica e shows temáticos para en-

riquecerem os encontros”, disse Dr. Carazzai.

“Temos que agradecer essas iniciativas das últimas 

gestões da AMP, atualmente com o Dr. Nerlan, que 

têm nos proporcionado essa possibilidade”, concluiu. 

O evento também permite a solidariedade: a entrada 

foi uma lata de leite e toda a arrecadação será distribu-

ída para entidades beneficentes que recebem o apoio 

da AMP.  Se você não participou dessa edição, não de-

sanime, pois em breve haverá AMP Cultural de novo. 

Fique atento às novidades no site e no Facebook e 

participe. 
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Conesul Vascular 2018 será em de Foz 
do Iguaçu

A Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Angiologia e de 

Cirurgia Vascular (SBACV-PR) realiza entre os dias 26 e 28 de 

julho o Conesul Vascular 2018 no Hotel Bourbon Cataratas & 

Spa Resort, na cidade de Foz do Iguaçu. Em paralelo, serão 

realizados o I Encontro dos Residentes de Cirurgia Vascular 

do Conesul, o I Encontro das Ligas Acadêmicas de Cirurgia 

Vascular do Conesul e o II Encontro das Ligas Acadêmicas de 

Cirurgia Vascular do Paraná. 

No evento serão realizados diversos cursos de atualização 

profissional. O programa científico modular será apresentado 

por mais de 60 palestrantes renomados e tem como objetivo 

fundamental a atualização de conhecimentos na especialida-

de, especialmente para a prática diária nos consultórios, clíni-

cas e serviços vasculares hospitalares. 

Os participantes também têm a opção de enviar trabalhos 

científicos (pôsteres) para o Prêmio Paraná de Cirurgia Vas-

cular. Oferecido pela SBACV-PR a premiação contempla os 

três melhores pôsteres e apoia à pesquisa de acadêmicos, 

residentes e especialistas. Os prêmios são de R$ 3 mil para o 

primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo lugar e R$ 1 mil para 

o terceiro lugar. 

Inscrições para o Conesul Vascular 2018 e inscrições de tra-

balhos serão realizadas exclusivamente no site www.conesul-

vascular.com.br

Serviço:

Conesul Vascular 2018

26 a 28 de julho

Hotel Bourbon Cataratas & Spa Resort – Foz do Iguaçu – PR

Informações e inscrições: www.conesulvascular.com.br

Tradicional encontro da 
dermatologia nacional chega à sua 
73ª edição

Curitiba receberá em 2018 a 73ª edição do Congresso da So-

ciedade Brasileira de Dermatologia (SBD). O evento será reali-

zado entre os dias 6 e 9 de setembro. Durante os quatro dias 

de congresso serão 397 convidados e 120 sessões científicas. 

A SBD reunirá no encontro os profissionais considerados os 

melhores experts da dermatologia nacional e contará ainda 

com dermatologistas internacionais. 

Toda a programação e outras informações podem ser con-

feridas no site www.sbd.org.br/dermato2018, portal em que 

também podem ser feitas as inscrições para o congresso. A 

SBD alerta que os acadêmicos de medicina poderão fazer 

suas inscrições somente no período correspondente a 17 de 

julho e 17 de agosto.

Serviço:

73º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia

6 a 9 de setembro

Expo Unimed – Curitiba -PR

Informações e inscrições: www.sbd.org.br/dermato2018

AMP será sede do 34º Congresso 
Brasileiro de Homeopatia

Entre 10 e 13 de outubro a Associação Médica do Pa-

raná (AMP) será sede do 34º Congresso Brasileiro de 

Homeopatia. O encontro tem o propósito de oferecer 

possibilidades de expansão da “habilidade de cura” e de esti-

mular a busca da cura. As inscrições podem ser feitas no site 

www.34congressodehomeopatia.com.br.

Para mais informações, acesse o site do Congresso ou ligue 

para (41) 3243-3025/(41) 99927-0787 ou envie email para curi

tiba@34congressodehomeopatia.com.br.

Serviço:

34º Congresso Brasileiro de Homeopatia

10 a 13 de outubro 

Sede da AMP – Curitiba-PR

Informações e inscrições: www.34congressodehomeopatia.

com.br/congresso/

Maringá receberá o 14º Congresso 
Paranaense de Clínica Médica

Nos dias 5 e 6 de outubro na Uningá Centro Universitário, 

em Maringá, será realizado o 14º Congresso Paranaense de 

Clínica Médica. Na programação do primeiro dia estão previs-

tas mesas redondas e conferências com temas como Hiper-

tensão Arterial – Particularidades, Parada Cardiorrespirátória, 

Neurologia Clínica e Urologia. Também estarão em pauta te-

mas como Pneumologia e Gastroenterologia. 

O segundo dia de evento terá entre os temas Diabetes Melli-

tus 2, Cuidados Paliativos, Reumatologia e Endocrinologia. 

Para mais informações ligue para (41) 3244-3895/3335-9912 

ou envie e-mail para atendimento@confianceeventos.com.br

Serviço:
14º Congresso Paranaense de Clínica Médica

5 e 6 de outubro

Centro Universitário Uningá – Maringá-PR

Informações: atendimento@confianceeventos.com.br

Agenda Científica
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Após o sucesso nas primeiras duas 

edições e revelação de médicos 

escritores o Concurso Literário Mé-

dicos do Paraná 2018 já está com 

inscrições abertas. De acordo com o 

coordenador do concurso, Dr. Sérgio 

Pitaki, os trabalhos são importantes 

para diferenciar o profissional médico. 

Este, inclusive, será o mote do prefá-

cio do livro com os vencedores da edi-

ção deste ano. As inscrições deverão 

ser feitas até 18 de agosto através do  

e-mail concursoliterario@amp.org.br. 

Para se inscrever os médicos de-

verão enviar as seguintes informa-

ções: nome completo; especialidade;  

CRM-PR; endereço; cidade; local de 

trabalho e telefones para contato. 

As inscrições serão validadas com 

o envio dos trabalhos para o e-mail 

sergiopitaki2018@amp.org.br, tam-

bém até 18 de agosto. Confira abaixo 

o regulamento do concurso, organi-

zado em conjunto pela Associação 

Médica do Paraná, Conselho Regio-

nal de Medicina do Paraná e Acade-

mia Paranaense Medicina.

REGULAMENTO

1.  Poderão concorrer os médicos registrados no CRM-PR e acadêmicos de 

medicina das faculdades do Estado do Paraná;

2.  O Concurso compreenderá as modalidades de POEMA e PROSA (CON-

TO E CRÔNICA); 

3.  Cada concorrente poderá inscrever apenas UM trabalho;

4.  Não será necessário ineditismo, porém obrigatoriedade de autoria. Serão 

recusados trabalhos com qualquer tipo de plágio, que serão eliminados, 

em caráter irrevogável;

5.  Os trabalhos deverão constar de no máximo até duas laudas, digitados 

em espaçamento duplo, Time New Roman tamanho 12. Devem conter o 

nome do autor, título e a modalidade;

6.  Os trabalhos devem ser enviados por e-mail, o mais breve possível, até 

a data limite de 18 DE AGOSTO DE 2018, para o endereço eletrônico 

sergiopitaki2018@amp.org.br;

7.  Não haverá taxa de inscrição;

8.  Quaisquer dúvidas serão dirimidas pela Comissão Literária composta 

pelo coordenador Dr. Sérgio A. M. Pitaki e convidados de cada entidade 

médica.

9.  Haverá premiação para os três primeiros lugares na modalidade Poema 

e Prosa;

10.  Cada autor terá direito a 4 volumes dos anais do Concurso Literário 2018;

11.  As inscrições deverão ser feitas até 18 de agosto através do email  

concursoliterario@amp.org.br

Estão abertas as inscrições 
para o Concurso Literário 
Médicos do Paraná 2018 
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