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Expediente

Em 2 de julho de 2023, a Associação Médica do Paraná 
completa 90 anos, um marco histórico de lutas, aprendi-
zado e conquistas.

Desde sua fundação, em 1933, a AMP não mediu esfor-
ços para defender as causas da saúde e da classe mé-
dica. Procurou também acompanhar as mudanças tra-
zidas pelo tempo, modernizando sua infraestrutura para 
melhor atender os associados, investindo em educação 
continuada para o médico e mostrando a evolução da 
medicina, por meio da Revista Médica do Paraná, que, ao 
longo dessas quase nove décadas, divulgou, ininterrup-
tamente, trabalhos científicos de profissiomais de todo o 
Estado.

Agora, na era digital, inova mais uma vez para proporcio-
nar a este relevante periódico um alcance internacional.

Nesta edição do JAMP, apresentamos um projeto ideali-
zado ainda em 2021 e implementado durante todo o ano 
de 2022: a BioSCIENCE, a nova revista científica da AMP, 
que, integrada com a Ciência Aberta, será a primeira do 
Brasil a abrir uma aba de data papers, ou seja, artigos de 
dados. Terá, ainda, seções diversas, que permitem info-
grafia, vídeos e muito mais, sem deixar de lado os aspec-
tos tradicionais e de qualidade.

Saiba todos os detalhes na entrevista concedida pelo 
editor-chefe, professor Osvaldo Malafaia, ao diretor Aca-
dêmico, Rodrigo Macedo, dentro do espaço Jovem Mé-
dico em Foco.

Nas páginas seguintes, outros temas importantes, como 
a reunião do Conselho Deliberativo, que precedeu o jan-
tar que marcou os 89 anos da nossa entidade; o Exame 
AMP, que ocorrerá em novembro; os eventos científicos 

INOVAÇÃO NO CAMINHO PARA OS 90 ANOS

realizados em Telêmaco Borba, Paranaguá e Ponta Grossa, que leva-
ram conhecimento aos médicos das diversas regiões, e novidades 
do Sinam.

Para concluir, convido todos a participarem da viagem programada 
para o período de 30 de abril a 7 de maio do próximo ano, a bor-
do do navio Wonder of the Seas, o maior do mundo atualmente 
em operação. No roteiro, com saída de Port Canaveral, em Orlando 
(EUA), estão previstas visitas a diversas ilhas do Caribe. Inicialmente, 
o objetivo era realizar um evento científico, o 4º Congresso Interna-
cional da AMP, mas, em atendimento a pedidos dos associados, ele 
foi transformado em uma viagem de celebração dos 90 anos.

Será uma grande oportunidade de comemoração e confraterniza-
ção entre os médicos. Os contatos para reserva estão em nossos 
canais de divulgação, como o WhatsApp.

Esperamos sua participação!
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Que o centro de 
eventos da Associação 
Médica do Paraná pode 

receber congressos, 
simpósios e jornadas 

científicas, entre 
outros, de segmentos 

diversos?
Que o complexo é 

composto por um grande 
auditório, para 324 

pessoas, além de dois 
mini auditórios para 94 
pessoas cada, uma sala 
de aula para 150 e mais 

três para 90, que são 
moduláveis, totalizando 

932 lugares?

sabia?
Você

Que os espaços 
não são 

exclusivos para 
eventos da área 

médica?



Que foi construída 
uma nova área coberta, 

de 325m², e um novo 
Espaço Gourmet, agora 

com 80 lugares, além 
de um Cyber Café para 

apoio a eventos?

rawpixel.com

Procure a AMP 
e realize seu 

evento com toda a 
infraestrutura.



PATRIMÔNIO

Seu nome pode ficar eternizado na 

história da AMP

A Associação Médica do Paraná completará, em 

2023, 90 anos de atuação em defesa da classe 

médica e da saúde.

E oferece uma oportunidade para você ter seu 

nome eternizado nesta história.

Ao contribuir, adquirindo uma placa, ele ficará gra-

vado no grande painel localizado no foyer, junto 

ao auditório, e também numa das poltronas.

O valor é de apenas R$ 1.200 à vista ou R$ 1.500 

parcelado em até dez vezes no boleto.

Entre em contato com a tesouraria da AMP, por 

meio do e-mail tesouraria@amp.org.br ou ligue 

para (41) 3024-1415.

Deixe seu nome na memória da AMP.
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Exame AMP reúne  
34 instituições

RESIDÊNCIA MÉDICA

O Exame AMP chega à sua 21a edição. Os inscritos no 

tradicional concurso de residência médica promovi-

do pela Associação Médica do Paraná, por meio de 

sua Universidade Corporativa, a Ucamp, farão as pro-

vas no dia 6 de novembro, na Universidade Positivo, 

em Curitiba.

Neste ano, são ofertadas 541 vagas em 34 instituições 

hospitalares participantes. O número vem aumen-

tando a cada ano. Foram 24 em 2019, 29 em 2020, 

e 31 no ano passado. Para o presidente da Ucamp,  

José Fernando Macedo, a confiança das Comissões 

de Residência Médica (Coremes) de todo o Estado 

na seleção de seus residentes demonstra a serieda-

de na organização do exame, que atrai candidatos 

de todo o país.

O edital com todas as informações está disponível no 

site da AMP (www.amp.org.br), na aba Residência 

Médica. As provas ocorrerão pela manhã, com iní-

cio às 8h15. Mas atenção: os portões serão abertos 

às 6h30 e o fechamento está previsto para as 8h. A 

prova geral terá duração de quatro horas e mais 15 

minutos para o preenchimento do cartão de respos-

tas, e a específica, três horas e mais 15 minutos, para 

esse preenchimento.

Podem participar médicos que pretendem cursar 

o primeiro ano de residência médica em especia-

lidade sem pré-requisito, médicos que pretendem 

complementar sua formação em especialidade com  

pré-requisito e também treineiros, ou seja, médicos e 

acadêmicos de medicina, somente para efeito de trei-

namento e avaliação de conhecimentos, sem direito 

a vagas nos programas dos hospitais participantes.

A divulgação do gabarito será feita até as 18h do 7 de 

novembro e do resultado, até o dia 25 do mesmo mês.

O médico sócio e o acadêmico sócio da AMP têm 

desconto na taxa de inscrição, um benefício ofereci-

do pela entidade.

O Exame AMP é a primeira fase do programa de re-

sidência médica 2022. A segunda fase, composta de 

análise de currículo e/ou prova prática, ficará a cargo 

das Coremes.

Confira abaixo as instituições participantes

 • HOSPITAL DO CÂNCER DE CASCAVEL – UOPECCAN

 • HOSPITAL DO CÂNCER DE UMUARAMA – UOPECCAN

 • HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO MACKENZIE

 • HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA

 • SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA

 • IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA

 • HOSPITAL SÃO VICENTE

 • HOSPITAL XV

 • HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA

 •  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL CAMPOS GERAIS  

WALLACE THADEU DE MELLO E SILVA

 • CRUZ VERMELHA BRASILEIRA- FILIAL DO PARANÁ

 •  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO – OESTE – UNICENTRO

 •  REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE METROPOLITANA –  

HOSPITAL METROPOLITANO DE SARANDI

 • INSTITUTO POLICLÍNICA DE PATO BRANCO

 • HOSPITAL SÃO LUCAS DE PATO BRANCO

 • CLÍNICA HEIDELBERG

 •  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE

 •  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ –  

UNIOESTE – FRANCISCO BELTRÃO

 •  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO 

PR – NOROSPAR

 • HOSPITAL MEMORIAL UNINGÁ

 • HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA

 • HOSPITAL CARDIOLÓGICO COSTANTINI

 • INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA

 • MÉDICOS DE OLHOS

 • HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PORTO SEGURO

 • HOSPITAL CEMIL

 • FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

 •  ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

 • HOSPITAL VITA CURITIBA

 • HOSPITAL ERASTO GAERTNER

 • HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA

 • HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

 • HOSPITAL DO TRABALHADOR

 • CENTRO DE DIABETES CURITIBA
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AMP promove reunião para 

debater o problema da perturbação 
do sossego em Curitiba

SAÚDE FÍSICA E MENTAL

A Associação Médica do Paraná promoveu, no 

dia 23 de agosto, reunião para debater sobre a 

perturbação do sossego em Curitiba e buscar 

soluções. O encontro, organizado pelo presi-

dente da AMP, Nerlan Carvalho, foi uma solicita-

ção de representantes do Movimento Contra a 

Perturbação do Sossego, que, no mês de julho, 

estiveram em visita à entidade e alertaram para 

a dimensão e as consequências do problema, a 

causa mais frequente das chamadas para o Cen-

tro de Operações Policiais Militares (190), repre-

sentando 40% do total, com reflexos na saúde 

física e mental das pessoas, pela privação do 

sono e do descanso.

Estavam presentes a secretária municipal da 

Saúde, Beatriz Battistella Nadas; o chefe de gabi-

nete da pasta, Juarez Cezar Zanon Júnior; a che-

fe do Distrito Sanitário Matriz, Gisele Jarek Túlio; 

as presidentes dos Conselhos Comunitários de 

Segurança do Centro Cívico, Valéria Prochmann, 

Juarez Zanon, Gisele Túlio, Eugênio Mussak, Valéria Prochmann, Elisa Tonet, Osmar Ratzke, Luiz Carlos Hauer, 
Beatriz Nadas, Ronaldo Goulart, Luiz Renato Carazzai e José Fernando Macedo.

e do Jardim Botânico, Elisa Tonet; o coordena-

dor da Ação Integrada de Fiscalização Urbana 

(Aifu), capitão Ronaldo Goulart; o advogado e 

presidente do Conselho Estadual de Políticas 

sobre Drogas (Conesd), Luiz Carlos Hauer; os 

médicos psiquiatras Luiz Renato Carazzai e Os-

mar Ratzke; o vice-presidente da AMP, José Fer-

nando Macedo; o tesoureiro, Gilberto Pascolat; o 

coordenador da EduMedica, Eugênio Mussak, e 

Nerlan Carvalho.

O capitão Goulart reafirmou que esse é maior 

problema de segurança pública na capital, des-

tacando que a onda crescente de aglomera-

ções nos espaços públicos em diversas regiões, 

especialmente nas noites dos finais de semana, 

para o consumo de bebidas alcoólicas, também 

propicia a ocorrência de outros ilícitos, como 

delitos de trânsito, uso de entorpecentes, crimes 

sexuais, exposição de menores e vandalismo.
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Movimento

O movimento Contra a Perturbação do Sossego foi 

lançado no dia 27 de abril, Dia Internacional da Cons-

cientização sobre o Ruído, para chamar a atenção da 

sociedade e dos poderes públicos para a gravidade da 

situação, e conta com a participação de membros dos 

Consegs, empresários de diversos setores, moradores, 

trabalhadores e profissionais liberais de vários bairros.

Entre as propostas estão um maior rigor na aplicação 

das normas vigentes aos infratores, a aprovação de 

uma lei municipal para regulamentar o consumo de 

bebidas alcoólicas nas ruas, calçadas e praças, restrin-

gindo o horário; lei estadual para viabilizar o exercício 

do poder de polícia administrativa da Polícia Militar, 

para a aplicação de multas; um plano de redução do 

ruído urbano e da poluição sonora, regulamentação 

do funcionamento das distribuidoras de bebidas, pla-

cas orientativas instaladas em logradouros públicos e 

ações educativas que resgatem valores como respeito, 

alteridade e empatia.

Valéria Prochmann informou que o movimento 

defende ações mais efetivas no tratamento das 

ocorrências, para incentivar mudanças no compor-

tamento social e o aperfeiçoamento da legislação 

relacionada ao tema, a exemplo da Lei Antifumo e 

da Lei Seca.

Luiz Carlos Hauer avaliou que é preciso demons-

trar a importância das ações preventivas e que 

uma lei é necessária, com pontos básicos, como 

limite de horário de funcionamento dos bares, o 

que poderia provocar essa mudança de compor-

tamento. Luiz Renato Carazzai também abordou a 

questão da prevenção, que poderia ser implemen-

tada por meio de parcerias.

A secretária da Saúde, Beatriz Nadas, disse que 

claramente é um problema que existe e que pode 

se buscar uma regulamentação. Ela adiantou que 

levará o tema para a Secretaria de Governo, pois a 

questão extrapola a área da saúde, para que se ini-

cie um movimento. A partir de uma conversa, pon-

tuou, podem ser envolvidas as demais secretarias 

para a criação de uma normativa. Sugeriu, ainda, 

que um novo encontro poderia ser realizado, para 

evoluir na ideia da norma.

Reunião foi organizada pela AMP.
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Com associados e presidentes das 
regionais, AMP comemora 89 anos

HISTÓRIA

Com a presença dos associados e dos 

presidentes e vices das suas regionais 

em todo o estado, a Associação Médi-

ca do Paraná comemorou, no dia 2 de 

julho, 89 anos de fundação. O jantar, na 

sede da AMP, ocorreu à noite, após a 

reunião do Conselho Deliberativo da 

entidade, durante toda a tarde, quando 

foram apresentados e debatidos temas 

como a nova revista científica, o Exa-

me AMP 2022 de residência médica, 

que ocorrerá em novembro, e as novas 

ações do Sinam.

Para o presidente da entidade, Nerlan 

Carvalho, foi um evento marcante, pois 

houve um congraçamento, uma inte-

gração, entre todos os que comparece-

Presidentes e diretores das regionais marcaram presença.
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ram. Ele lembrou que a associação busca cada vez mais estar 

junto dos seus associados, prestando serviços e atuando em 

defesa da classe médica, no seu trabalho, na sua remuneração 

e na dignidade da profissão. “Para 2023, já estamos planeja-

mento a comemoração dos 90 anos, que será um importante 

evento, consolidando mais um período da AMP como entida-

de representativa dos médicos”, afirmou.

Os convidados foram recebidos no restaurante da sede e 

desfrutaram do delicioso cardápio preparado pelo Buffet 

D’Marina, além de música ao vivo, com Célio Malgueiro, que 

apresentou um especial repertório. Um presente foi sorteado 

e a ganhadora foi a médica Glaucia Helena Natividade Seleme.

Apoio em todo o Estado

A Associação Médica do Paraná tem regionais ativas em todo 

o Estado, que prestam, com o seu respaldo, o apoio necessá-

rio aos associados das diversas regiões. Ao longo dos anos, 

a entidade vem buscando manter os princípios de seus fun-

dadores, ampliando a participação da classe médica nos de-

bates nacionais relativos à profissão, defesa da medicina e da 

saúde da população, além de colaborar de forma relevante 

para a formação e aprimoramento dos profissionais.

Pelos canais de divulgação da AMP, podem ser acompanha-

das as iniciativas, como as relacionadas à defesa profissional, 

à Comissão Estadual de Honorários Médicos, que atua nas 

questões referentes à remuneração médica; ao investimento 

na modernização constante do Sinam, beneficiando usuários 

e médicos referenciados; à grande contribuição para o aper-

feiçoamento dos médicos, por meio da Universidade Corpo-

rativa da AMP (Ucamp);  à melhoria da estrutura física da sede 

da entidade, que oferece um completo centro de eventos; à 

alta rentabilidade do AMPPrev, um produto exclusivo para 

atender os associados nas suas necessidades de segurança 

financeira; aos novos convênios e às publicações informativas 

e científicas, entre muitas outras.

Diretores da AMP no momento do parabéns pelos 89 anos da entidade.
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O presidente da AMP, Nerlan Carvalho, falou aos presentes.
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Residentes assistem palestra sobre 

associativismo

REPRESENTATIVIDADE

O presidente da Associação Médica do 

Paraná, Nerlan Carvalho, esteve, no dia 

30 de agosto, na Faculdade Evangélica 

Mackenzie do Paraná, onde proferiu 

palestra para os médicos residentes de 

Pediatria. Ele falou sobre o associativis-

mo, abordando sua importância para a 

representatividade e defesa da classe 

médica. Mostrou, ainda, os muitos be-

nefícios que a AMP oferece aos asso-

ciados.

Carvalho também já falou aos residen-

tes de Cirurgia Geral da Fempar, assim 

como da Pontifícia Universidade Católi-

ca do Paraná (PUC-PR).

Presidente da AMP, Nerlan Carvalho, fez apresentação para residentes.
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Conselho Deliberativo se reúne 
em Curitiba

BALANÇO

A apresentação da nova revista cientí-

fica da Associação Médica do Paraná, a 

BioScience, o Exame AMP, o AMPPrev e 

assuntos relativos ao Sinam estiveram na 

pauta da reunião do Conselho Delibera-

tivo da AMP, realizada no dia 2 de julho, 

em Curitiba, precedendo o jantar come-

morativo aos 89 anos da entidade.

O encontro, aberto pelo presidente, 

Nerlan Carvalho, contou com a partici-

pação de integrantes da diretoria, além 

de presidentes das diversas regionais 

do Estado. Após a aprovação da ata 

da reunião anterior, que ocorreu em 

novembro de 2021, em Foz do Iguaçu, 

o professor Osvaldo Malafaia, editor da 

BioScience, explicou todos os detalhes 

do projeto de reformulação do perió-

dico científico, afirmando que pode se 

transformar em uma revista de grande 

repercussão. “Para uma revista ser in-

ternacional, tem que estar catalogada, 

indexada, para garantir sua visibilidade 

no mundo inteiro. Como associação 

médica, nós temos a obrigação de fa-

zer melhores médicos e melhores es-

colas médicas. Por isso, propusemos 

fazer da Revista Médica da AMP uma 

revista moderna, com outro nome, 

com outra configuração, mantendo 

a qualidade”, disse. Nas páginas desta 

edição, conheça as informações a res-

peito da publicação e acesse uma en-

trevista com o gestor.

Depois da explanação, o presidente da 

AMP solicitou a intervenção dos repre-

sentantes das regionais nas cidades 

de Maringá, Cascavel, Toledo e Ponta 

Grossa, que possuem faculdades de 

medicina, para agendar uma visita vi-

sando a apresentação da BioScience 

e também da Ucamp. José Fernando 

Macedo, presidente da universidade 

corporativa, falou em seguida a respei-

to do Exame AMP, monstrando o con-

curso anterior, que foi realizado com 

sucesso, atraindo candidatos de todo o 

país. Também diretor de Defesa Profis-

sional da Associação Médica Brasileira, 

ele apresentou o Núcleo de Proteção 

ao Ato Médico (Nupam), criado pela 

AMB com a finalidade de defesa e valo-

rização dos médicos, assessoramento 

das sociedades de especialidades no 

que tange às violações ou ameaças ao 

ato médico, e proteção dos pacientes.

Assuntos relativos ao AMPPrev foram 

abordados pelo advogado Fabiano 

Sponholz Araujo, diretor da Sul Previ-

dência, que administra o produto. Ele 

ressaltou a importância da previdência 

privada e dos seguros por invalidez e 

morte, lembrando que o AMPPrev não 

tem fins lucrativos e o objetivo é redu-

zir ainda mais a taxa de administração. 

Para isso, é necessária a adesão de no-

vos segurados.

O assessor de marketing da AMP e ges-

tor do Sinam, Reinaldo Martinazzo, fez 

a apresentação sobre o sistema, desta-

cando que ele está em constante evo-

lução. Ele mostrou dados do trabalho 

realizado para atrair novos usuários e 

também o jovem médico. Na sequên-

cia, os presentes puderam fazer uma 

visita para conhecer a estrutura do 

Sinam, localizado ao lado da sede da 

AMP. No retorno, os representantes da 

regionais expuseram as atividades rea-

lizadas neste ano. O presidente, Nerlan 

Carvalho, ressaltou, antes do encerra-

mento da reunião, a importância de 

um trabalho contínuo para fazer che-

gar aos jovens médicos a importância 

de serem mantidas fortes as entidades 

representativas da classe médica no 

Estado e também a AMB.

Reunião, com a participação de presidentes das regionais, foi na sede da AMP
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DEFESA PROFISSIONAL

AMB cria o Núcleo de modelos de 

Remuneração Médica

A AMB criou um Núcleo com o objetivo de 

discutir os modelos de Remuneração Médica 

(NRM). O grupo se reuniu pela primeira vez 

no último dia 8 de setembro, com a presença 

do presidente, César Eduardo Fernandes; do 

diretor de Defesa Profissional,  José Fernan-

do Macedo, e da 1ª secretária, Maria Rita De 

Souza Mesquita, além de convidados espe-

cialistas no tema: Maria Cristina Coimbra La-

ges Balestrin Andrade, Ligia Bahia e Casimiro 

Junqueira. A reunião contou também com 

a presença de Marun David Cury, diretor de 

Defesa Profissional da APM; Miyuki Goto, as-

sessora da AMB, e Juliana Kozan, assessora 

jurídica da Defesa Profissional da AMB.

No cenário atual, especialmente no âmbito 

da assistência suplementar à saúde, o clima 

de desconfiança, falta de informações entre 

os atores, desperdício em toda a cadeia de 

remuneração, suposto risco de sustentabili-

dade do setor e remuneração inadequada 

dos médicos, levou à busca por modelos 

alternativos de remuneração. A nova tôni-

ca, contudo, com algumas nuances, parece 

buscar compartilhar com o médico o risco 

do custo do desfecho clínico dos pacientes, 

além de impor limites à sua autonomia.

A AMB entende que é preciso que o médico 

volte a ser protagonista dessas discussões 

entre os vários atores do mercado, defenden-

do sempre a boa qualidade de assistência à 

população, além de melhores condições de 

trabalho e justa remuneração dos honorá-

rios médicos tanto na saúde suplementar 

quanto nos serviços públicos de saúde.

O Núcleo de modelos de Remuneração 

Médica deve se reunir e discutir aspectos 

relevantes sobre o assunto, elencando prio-

ridades de ação nos próximos três meses e, 

ao final, elaborará um relatório com o diag-

nóstico e possíveis soluções para garantir a 

remuneração digna dos médicos.

AMB acredita que o médico deve ser protagonista das discussões entre os vários atores do mercado.
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EM FOCO
JOVEM MÉDICO

Inovação e modernidade 

AMP apresenta a BioSCIENCE, sua revista 
científica totalmente reformulada

Osvaldo Malafaia, Eugênio Mussak e Rodrigo Coelho Macedo.
A Revista Médica do Paraná, revista 

científica da Associação Médica, criada 

há mais de 80 anos, agora é denomi-

nada BioSCIENCE. A publicação foi to-

talmente reformulada, transformando-

-se, de um periódico tradicional com 

publicação contínua ao longo das dé-

cadas, em um projeto digital moderno 

e integrado com a Ciência Aberta, um 

movimento mundial do qual o Brasil é 

signatário, cujo objetivo é tornar o co-

nhecimento aberto e compartilhado 

para a comunidade científica de dife-

rentes países e para toda a sociedade.

A BioSCIENCE é o tema desta edição 

do espaço Jovem Médico em Foco. 

Nos estúdios da Universidade Corpora-

tiva da AMP (Ucamp), Rodrigo Coelho 
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Macedo, diretor Acadêmico, conver-

sou com o editor-chefe, professor 

Osvaldo Malafaia, que falou sobre 

o processo de modernização da 

revista da associação. Também foi 

convidado a participar o coordena-

dor da EduMedica, o braço on-line 

da Ucamp, Eugênio Mussak.

“A principal diferença é a era digital, 

que mudou o que era tradicional 

e, inclusive, o que se vai publicar. A 

revista continua, mas com acesso 

internacional, com DOIs (Digital Ob-

ject Identifier), que significam núme-

ros de identidade de cada um dos capítulos e artigos, 

que podem ser vistos de qualquer lugar, de qualquer 

forma. Isso só foi possível com o advento da internet. 

E eu diria que não só isso mudou, mas também o que 

contém uma revista. As edições impressas não permi-

tiam o que temos hoje, como, por exemplo, a multimí-

dia, que já está na ciência”, afirma o professor Malafaia.

Para se chegar à nova revista, de acordo com os en-

volvidos no projeto, foi realizada revisão digital sobre as 

mais tradicionais revistas da área médica, nacionais e 

internacionais, e levantadas as necessidades estruturais 

para a criação de um modelo no que se refere ao repo-

sitório institucional para albergar, em longo prazo, todos 

os dados e submissões.

A publicação, que já está disponível na internet  

(www.bioscience.org.br), tem, além dos aspectos 

tradicionais, seções diversas, que permitem inclusão 

de infográficos, com visual abstracts (resumo transfor-

mado em figuras e números), vídeos, videocasts, sons, 

imagens, artigos de dados (data papers), educação con-

tinuada e interatividade universitária.

A BioSCIENCE será, de acordo com o professor, a pri-

meira revista no Brasil a abrir uma aba de data papers. 

Aponte a câmera do 
seu  celular e assista.

“É uma forma das pessoas terem acesso a todos os dados, não ao 

artigo, não às conclusões. É um paradigma novo. O trabalho, hoje, 

pode parar no método. Ou seja, a introdução, objetivo e o método.  

Isso possibilita que os dados sejam  usados por outros, nominando 

sua autoria. Chama-se data paper, que, pela origem, é aberto. É para 

os cientistas e pesquisadores”, explica.

“Então, a mudança não é somente no nome. É a modernidade. O 

mundo não tem mais fronteiras e as revistas também não têm que 

ter. Os artigos continuam os mesmos, pois as revistas não deixam 

jamais de ter o que é tradicional, mas a magnitude, a amplitude, mu-

dou muito. É uma outra forma de comunicação”, pontua.

Confira, por meio do QRCode, a entrevista completa e saiba em de-

talhes a proposta da BioSCIENCE e o que a nova revista digital da 

AMP oferece.



DEPENDÊNCIA E DOENÇAS

Entidades médicas destacam 
decisão da Anvisa em manter proibição 
do cigarro eletrônico no Brasil

Em votação realizada no mês de julho, 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa) decidiu manter a proibição 

de venda de cigarros eletrônicos no 

Brasil. De forma unânime, diretores da 

Anvisa decidiram não apenas por man-

ter a proibição da venda, mas também 

pela ampliação de ações de fiscaliza-

ção para coibir o mercado irregular dos 

dispositivos. No mês de maio, a Asso-

ciação Médica Brasileira (AMB), a Asso-

ciação Brasileira de Estudos do Álcool 

e Outras Drogas (ABEAD), a Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), 

a Sociedade Brasileira de Pneumologia 

e Tisiologia (SBPT), a Sociedade Brasi-

leira de Cardiologia (SBC), a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), e mais de 

40 entidades, entre elas a AMP, lança-

ram um manifesto, posicionando-se de 

forma veemente contra a liberação da 

comercialização, importação e propa-

gandas de quaisquer dispositivos ele-

trônicos para fumar.

“Trata-se de uma decisão acertada da 

Anvisa, pois cada vez mais surgem evi-

dências científicas de que o uso dos 

Dispositivos Eletrônicos para Fumar, 

os DEFs, não é inofensivo, não auxilia 

a cessação do tabagismo ou que seja 

uma forma de redução de danos, mas 

sim um produto que causa dependên-

cia e pode provocar várias doenças, 

especialmente cardiovasculares, respi-

ratórias e câncer”, afirma o pneumo-

logista Ricardo Meirelles, coordenador 

da Comissão de Combate ao Tabagis-

mo da AMB. Segundo ele, foram iden-

tificadas, até o momento, cerca de 80 

substâncias nos aerossóis, sendo mui-

tas delas tóxicas e cancerígenas. Além 

disso, a grande maioria dos DEFs con-

tém grandes concentrações de nicoti-

na, droga psicoativa que causa intensa 

dependência em seus usuários.

O uso dos DEFs por não fumantes, prin-

cipalmente adolescentes e jovens, au-

menta em duas a três vezes o risco de 

migrarem para o consumo de cigarros 
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ou outros produtos convencionais do 

tabaco ou de fazerem uso simultâneo 

de ambos os produtos, o que aumen-

ta muito o risco das doenças tabaco-

-relacionadas, já bastante conhecidas. 

“É muito importante também adotar-

mos medidas de prevenção, como a 

realização de campanhas educativas, 

em especial para jovens e adolescen-

tes, a inserção de informações sobre 

os riscos dos DEFs no site da Anvisa e 

na grade curricular das escolas, assim 

como a melhoria na fiscalização em 

ambiente digital, fronteiras e pontos de 

venda”, conclui Meirelles. Além disso, as 

entidades pediram no documento me-

didas mais rigorosas para fiscalização e 

punição de violadores desta resolução, 

ressaltando a preocupação com o au-

mento do uso desenfreado desses dis-

positivos, em especial entre os jovens.

O que são os DEFs?

Os cigarros eletrônicos são conheci-

dos no Brasil pelo termo Dispositivos 

Eletrônicos para Fumar (DEFs). São 

chamados também de “vapes”, e-

-cigarros, e-cigs, e-cigarettes ou “pen 

drive”. Os DEFs são uma ameaça à 

saúde pública, porque representam 

uma combinação de riscos: os já co-

nhecidos efeitos danosos à saúde e o 

aumento progressivo do seu uso no 

país. Em especial, esses dispositivos 

atraem pessoas que nunca fumaram, 

persuadidas pelos aromas agradá-

veis, sabores variados, inovação tec-

nológica e estigmas de liberdade. 

De acordo com dados divulgados 

no manifesto, os cigarros eletrônicos 

contêm nicotina e dezenas de subs-

tâncias químicas, incluindo cancerí-

genos comprovados para pulmão, 

bexiga, esôfago e estômago. Apre-

sentam, ainda, o risco de explosões 

do aparelho e intoxicação.

Infelizmente, a nicotina persiste como 

uma das drogas mais utilizadas no 

mundo e o tabagismo, que matou mais 

de 100 milhões de pessoas no século 

XX, poderá matar um bilhão no sécu-

lo XXI, com grande participação dos 

DEFs. De forma sorrateira, a indústria 

do tabaco lançou esses produtos no 

mercado usando duas estratégias prin-

cipais: o discurso de redução de danos 

em relação ao tabagismo convencional 

e como opção de tratamento para ces-

sação dos cigarros combustíveis.

Outra jogada foi propalar que os produ-

tos não contêm monóxido de carbono 

e, assim, tentar normalizar novamen-

te o seu uso, inclusive em ambientes 

fechados. Apresentados como “sau-

dáveis”, os DEFs seriam a “solução 

tecnológica” para o anseio de uma 

importante fração de tabagistas: a ideia 

de poder fumar sem culpa, já que o 

produto “se trataria apenas de vapor de 

água” e não conteria substâncias tóxi-

cas e perigosas. Entretanto, não é essa 

a realidade sobre esses dispositivos. 

Estudos científicos mostram que o uso 

dos DEFs, tanto agudo como crônico, 

está diretamente ligado ao surgimento 

de várias doenças respiratórias, gas-

trointestinais, orais, entre outras, além 

de causar dependência e estimular o 

uso dos cigarros convencionais.

Em contrapartida, o conhecimento 

sobre esses malefícios ainda é pouco 

difundido entre seus usuários. A Evali, 

sigla em inglês para lesão pulmonar 

induzida pelo cigarro eletrônico, é uma 

doença pulmonar relacionada ao uso 

dos DEFs, descrita pela primeira vez 

no ano de 2019, nos Estados Unidos. 

Essa lesão pulmonar foi atribuída, ini-

cialmente, a alguns solventes e adi-

tivos utilizados nesses dispositivos, 

provocando um tipo de reação infla-

matória no órgão, podendo causar fi-

brose pulmonar, pneumonia e chegar 

à insuficiência respiratória. Até janeiro 

de 2020, o CDC, nos Estados Unidos, 

registrou 2.711 casos de Evali hospitali-

zados e, até fevereiro do mesmo ano, 

68 mortes foram confirmadas. A faixa 

etária média era de 24 anos, 66% dos 

acometidos pertenciam ao sexo mas-

culino e o tempo médio de utilização 

foi de 12 meses.
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Medalha de Lucas 2022 será entregue 

ao pediatra Luiz Ernesto Pujol

CAUSAS SOCIAIS E HUMANITÁRIAS

Criada em 1996 pelo Conselho Regional de Medicina 

do Paraná (CRM-PR), a Medalha de Lucas – Tributo ao 

Mérito Médico já foi entregue a 18 médicos paranaenses 

com destacada atuação em prol de causas sociais e hu-

manitárias. Em outubro, nas comemorações do Dia do 

Médico de 2022, o pediatra curitibano Luiz Ernesto Pujol 

será o 19º a receber a honraria, inspirada no evangelista 

Lucas, o patrono dos médicos.

Conforme relatado pelo CRM-PR, ele espantou-se ao sa-

ber que seria o homenageado deste ano. “Como se uma 

vida dedicada de forma inequívoca à saúde dos pacien-

tes não fosse, por si só, merecedora de tal distinção. Mas 

o caminho percorrido por este curitibano ao longo de 

meio século de profissão foi além dos mais de 40 mil 

pacientes”, como bem colocou a autarquia, destacando 

que a defesa da ética médica, da valorização da profissão 

e, principalmente, da medicina humana e do papel social 

do médico são ofício ao qual se dedica diariamente, mes-

mo diante das intempéries da vida.

Luiz Ernesto Pujol tem 75 anos e formou-se em de-

zembro de 1973, na primeira turma do curso de medi-

cina da Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, 

hoje Faculdade Evangélica de Medicina Mackenzie do 

Paraná. Atual secretário do Departamento de Defesa 

Profissional da AMP, ele foi o primeiro integrante de 

sua família a concluir o curso de medicina. Filho úni-

co, lembra que desde a tenra idade já sonhava em ser 

médico. E demonstra profunda gratidão pelos pais, Er-

nesto Pujol Filho e Dorcas Foltran Pujol, por terem-lhe 

possibilitado concretizar esse sonho.

Dos seis anos dedicados aos estudos médicos, obteve 

o prêmio de melhor aluno de sua turma, tendo recebi-

do uma caneta de ouro das mãos do então diretor da 

escola e fundador, Daniel Egg. Logo após formado, es-

pecializou-se em Pediatria no Hospital de Crianças César 

Pernetta (atual Hospital Pequeno Príncipe). Nessa época, 

já era funcionário público, trabalhando como escrevente 

datilógrafo do vice-governador do Estado, no Palácio do 

Governo. “Terminei a residência, fiz a prova da Sociedade 

de Pediatria, passei e recebi uma oferta do secretário da 

Saúde, que também era pediatra e meu amigo, Ivan Beira 

Fontoura, para acompanhá-lo a uma pequena cidade do 

interior do Paraná chamada Irati, onde iriam inaugurar 

um hospital. Era o único hospital da cidade, uma Santa Casa, de 

uma localidade que não tinha pediatra nem serviço de Pediatria”, 

se recorda.

Relevantes serviços

O plano inicial era ficar apenas alguns meses para montar e esta-

belecer o serviço de Pediatria na instituição de saúde, mas acabou 

permanecendo por oitos anos. “Eu me apaixonei pela cidade, mon-

tei o serviço e estava muito bem, profissionalmente e economica-

mente”, resume. “Eu me envolvi tanto com a medicina,  trabalhava 

tanto, que na verdade me esquecia da minha família. Ficava dois, 

três dias sem ir para casa, mas era o único pediatra que atendia 

toda aquela região”, reflete sem, no entanto, demonstrar arrepen-

dimento.

Isso porque as necessidades de saúde daquela comunidade eram 

muitas. Em meados da década de 1970, a epidemia de meningite 

meningocócica assolava muitas cidades do Brasil. No Carnaval de 

1976, com 38 leitos pediátricos disponíveis na Santa Casa, ele se lem-

bra de ter 78 crianças internadas, em um mesmo dia. Todos se re-

cuperaram sem sequelas, à exceção de um, que acabou perdendo 

a audição. "Eu me pergunto às vezes o porquê isso aconteceu; não 

era a minha capacidade, porque o tratamento medicamentoso era 

Pediatra Luiz Ernesto Pujol.
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o mesmo em todo o mundo. Acho que 

o que determinou esse sucesso nosso, 

meu e da equipe de enfermagem, foi a 

maneira como tratamos aqueles doen-

tes”, acredita, após ter passado seis dias 

consecutivos sem sair do hospital, de 

forma a não deixar seus pacientes sem 

um pediatra de plantão.

Quarenta anos após sua experiência 

em Irati, Pujol foi agraciado com o tí-

tulo de Cidadão Honorário da cidade, 

comenda oferecida pela Câmara de 

Vereadores do município, em reconhe-

cimento aos relevantes serviços presta-

dos ao município.

A volta a Curitiba

Embora estivesse muito bem profissio-

nalmente em Irati, Pujol precisou tomar 

a difícil decisão de voltar para Curitiba 

em prol de sua família. Um diálogo ca-

sual com o primogênito, Gustavo, que 

tinha cinco anos à época, o fez mudar 

de planos e recomeçar a carreira na ca-

pital paranaense. Sua esposa, Beatriz, 

já o havia brindado com uma segunda 

filha, Thaís.

De volta a Curitiba, recebeu o convite 

de seu ex-professor de Pneumologia, 

Odair de Floro Martins, que estava as-

sumindo a diretoria do Sanatório do 

Portão (atual Hospital do Trabalhador), 

para montar um serviço de tubercu-

lose infantil. Para tanto, realizou um 

estágio de três meses no Hospital de 

Manguinhos, no Rio de Janeiro. Além 

do serviço de tuberculose, foi respon-

sável por montar o serviço de trauma 

pediátrico do Hospital do Trabalhador, 

tendo sido, ainda, diretor da instituição.

Também atuou, em conjunto com a 

pediatra Luci Pfeiffer, homenageada 

com a Medalha de Lucas em 2021, na 

idealização e implementação do pro-

jeto Dedica (Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente), que atua na 

defesa da infância saudável e proteção 

a crianças e adolescentes em situação 

de risco. O projeto nasceu no início dos 

anos 2000 e atualmente funciona com 

o apoio da Associação dos Amigos do 

Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). “Era tudo vo-

luntário, mas a gente nunca entendeu 

como voluntariado, mas como uma 

missão”, ele se recorda.

Além disso, atendia em seu consultório 

particular e também participava ativa-

mente em diretorias da Sociedade Pa-

ranaense de Pediatria (SPP), onde foi 

tesoureiro, ouvidor e secretário-geral, e 

da Associação Médica do Paraná (AMP), 

na qual foi secretário-geral, segundo te-

soureiro e atualmente é o secretário do 

Departamento de Defesa Profissional.

No CRM-PR, iniciou em 2003 como 

conselheiro suplente. Em 2013, foi elei-

to conselheiro efetivo, tendo assumido 

o cargo de vice-presidente, de outubro 

de 2013 a maio de 2015, e a presidência 

da Casa, de junho de 2015 a janeiro de 

2017, tornando-se o 21º presidente do 

Conselho do Paraná. 

Respeito e admiração

“Tudo o que fiz e conquistei foi com 

muita dedicação, mas principalmente 

pelos meus doentes, até hoje”, pondera 

o pediatra. Tendo atendido diferentes 

gerações, Luiz Ernesto Pujol conquis-

tou o respeito e admiração dos colegas 

por sempre ter atendido seus pacien-

tes, a despeito da remuneração. “Nun-

ca perguntei para doente nenhum se 

poderia pagar a consulta. Se pudesse, 

ele pagava para minha secretária”, ele 

conta. “Não fiz da medicina um comér-

cio, o que me orgulho. Não acho que fiz 

um sacerdócio, mas uma missão: era o 

que eu queria fazer, eu queria ser esse 

médico.”

Fazendo um retrospecto de sua traje-

tória, o pediatra demonstra satisfação 

pelo caminho percorrido, tanto do pon-

to de vista profissional quanto pessoal. 

“Eu tenho muita sorte na vida”, reflete, 

enumerando a sua fortuna por ter tido 

pais dedicados, uma esposa compa-

nheira, excelentes filhos e um trabalho 

bem-sucedido em seu consultório e 

como médico do Estado.

Há pouco mais de três anos, após cui-

dar de tantos pacientes, ele recebeu 

o diagnóstico de um câncer em fase 

bastante avançada, em metástase. 

“Fizeram todos os exames e me disse-

ram que eu teria seis meses de vida. 

Mas havia um medicamento que po-

deria me manter vivo, apesar de não 

curar”, ele explica. Toda essa situação, 

no entanto, não o impediu de conti-

nuar atuando ativamente no Conselho 

e na AMP e demais atividades de seu 

cotidiano, mesmo diante da eclosão da 

pandemia e todas as incertezas trazi-

das com ela. “Isso não me faz parar de 

querer continuar a estudar, de ler, de 

tentar ajudar os outros”, ele frisa, acres-

centando: “Nasci para ser esse médico, 

que se dedica ao doente, e faria tudo 

novamente.”

No total, 20 profissionais de reconhe-

cido trabalho médico-social foram 

indicados para concorrer à atual edi-

ção da honraria, sendo dois casos de 

indicações conjuntas. Após minucioso 

exame do histórico de cada um, os 

integrantes da comissão julgadora de-

finiram a indicação do nome de Luiz 

Ernesto Pujol, decisão referendada em 

sessão plenária do CRM-PR.

Aponte a câmera do seu 
celular para este QRCode e 
conheça um pouco mais da 

trajetória do ilustre pediatra 
na medicina.
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AMP realiza eventos científicos 
em Telêmaco Borba, Paranaguá e Ponta 
Grossa

FORMAÇÃO

O Departamento Científico e Cultural da Associação Médica do Paraná 

realizou, no dia 22 de julho, em Telêmaco Borba, evento científico com 

grande participação da comunidade médica local. Estavam presentes o 

presidente da AMP, Nerlan Carvalho; o vice-presidente; José Fernando Ma-

cedo; o diretor Científico e Cultural, Jurandir Marcondes Ribas Filho, que 

organizou a programação; o assessor de marketing, Reinaldo Martinazzo, 

e o presidente da Regional de Telêmaco Borba (AMTB), Walter Dias Bueno, 

além de diretores.  

Foram realizadas palestras sobre importantes temas: “Profilaxia da trom-

bose venosa, por José Fernando Macedo; “Tratamento da DRGE”, que 

teve como palestrante Nicolau Gregori Czeczko; “Paciente queimado: o 

tratamento básico das queimaduras”, Milka Lie Takejima, e “Orientação te-

rapêutica da DPOC”, por Jonatas Reichert, além de informações sobre o 

Sinam, o Sistema Nacional de Atendimento Médico, prestadas por Reinal-

do Martinazzo, responsável pela gestão. Após as apresentações, foi realiza-

da discussão, que teve como presidente Eros Danilo Araújo, e moderador, 

Nerlan Carvalho.

Evento em Telêmaco Borba foi prestigiado pela comunidade médica local.

No litoral

Em Paranaguá, no dia 11 de agosto, a 

palestra “Profilaxia da trombose veno-

sa”, proferida pelo vice-presidente da 

Associação Médica do Paraná, José 

Fernando Macedo, foi a primeira da 

programação do evento científico pro-

movido pelo Departamento Científico 

e Cultural da AMP, com a participação 

de médicos de toda a região.

O presidente da Associação Médica 

do Litoral, Marcelo Capraro, abriu os 

trabalhos. A programação teve início 

às 19h30. Na sequência, foi realizada 

mesa-redonda, que teve como presi-

dente Elicimar Martins e como media-
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dor, Nerlan Carvalho, presidente da AMP. Os temas debatidos foram “Tratamento da DRGE”, que teve 

como palestrante Nicolau Gregori Czeczko; “Trauma abdominal na criança”, pelo pediatra e tesoureiro 

da AMP, Gilberto Pascolat; “Síndromes coronárias agudas – doença arterial coronária crônica”, por Vi-

viana Lemke, cardiologista intervencionista e diretora de Defesa Profissional da AMP, e “Contracepção 

e planejamento familiar”, por Regina Celi Passagnolo Piazzetta, ginecologista e secretária-geral da AMP.

Também estavam presentes no evento o assessor de marketing, Reinaldo Martinazzo, e Fabiano Spo-

nholz Araujo, diretor superintendente da Sul Previdência, que administra o AMPPrev, e Magno Zanellato, 

de Ponta Grossa, especialista em Cirurgia Torácica e Pneumologia. Após o término, foi realizado um 

jantar de confraternização.

Em Paranaguá, uma das palestras, apresentada pela médica Viviana Lemke.

Jonatas Reichert, Nicolau Czeczko, Nerlan Carvalho, Milka Takejima, 
Jurandir Ribas, Walter Bueno, José Fernando Macedo e Eros Araújo.
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Em PG

Já a cidade de Ponta Grossa recebeu 

o evento científico promovido pelo 

Departamento Científico e Cultural da 

AMP no dia 1º de setembro. Foi o tercei-

ro encontro em menos de dois meses 

nas regionais do Estado, todos bastan-

te prestigiados pela classe médica local.

A abertura foi feita pelo presidente da 

AMPG, Francisco Barros. O presidente 

da AMP, Nerlan Carvalho, foi modera-

dor da primeira palestra da noite, “Apa-

gão imunológico: verdade ou mito”, 

proferida por Renato Nisihara.

Na sequência, o vice-presidente da 

AMP e diretor de Defesa Profissional 

da AMB, José Fernando Macedo, falou 

sobre o “Estado atual das escolas médi-

cas no Brasil”.

A última palestra da programação foi 

a respeito da situação atual do Sinam. 

O tema foi abordado por Reinaldo 

Martinazzo. Debate e confraternização 

fecharam o evento. Após o término, 

também foi realizado jantar de confra-

ternização.

“Foram enfocados conteúdos gerais de 

interesse da classe médica, por profes-

sores e especialistas de grande conhe-

cimento, uma significativa contribuição 

para os colegas das diversas regiõles”, 

afirmou o diretor Científico e Cultural, 

Jurandir Marcondes Ribas Filho.

No evento em Ponta Grossa, o presidente da regional, Francisco Barros, falou aos presentes.

Palestra em PG, proferida pelo médico Renato Nisihara.

24



PONTA GROSSA

Sinam firma parceria com a ACIPG
Depois do trabalho de aproximação que a Associação 

Médica de Ponta Grossa (AMPG) realizou com apoio 

da AMP, foi firmado convênio com a  Associação Co-

mercial e Industrial de Ponta Grossa (ACIPG) para levar 

os benefícios do Sinam aos colaboradores e depen-

dentes das empresas filiadas.

A implantação do Sinam Corporativo disponibiliza às em-

presas associadas o conceito de autogestão, pelo qual 

elas podem inserir novos colaboradores como usuários 

na base de dados do Web Center Sinam, com login e 

senha personalizados e condições especiais.

Os usuários cadastrados poderão inserir, sem custo adi-

cional, dependentes, como filhos menores de 21 anos, 

cônjuge, pais ou até sogros, desde que tenham mais de 

60 anos.

O Sinam conta com mais de 1.500 médicos referencia-

dos para atender os usuários e seus dependentes, além 

de clínicas, laboratórios, hospitais, e farmácias da rede 

Raia, Drogasil, Panvel e Vale Verde.

Conheça as vantagens do Sinam Corporativo

 •  Não tem necessidade de cumprir carências em função 

de doenças preexistentes;

 •  Não tem guias ou qualquer outro tipo de burocracia (os 

agendamentos das consultas e exames são feitos direta-

mente com os médicos, laboratórios, clínicas ou hospitais 

referenciados);

 •  Sem intermediários (o pagamento é feito diretamente ao 

profissional que presta o serviço);

 •  O corpo clínico é composto por médicos referenciados 

pela AMP;

 • Extensivo aos dependentes sem custo adicional;

 •  Não tem mensalidades (apenas uma taxa anual de manu-

tenção do usuário no sistema) e

 •  Acompanhamento em tempo real com todos os contro-

les disponíveis nas plataformas digitais do Web Center, 

permitindo autogestão.



Grandes parcerias salvam vidas! No dia 12 de agosto, o hospital Santa Casa de Curi-

tiba, uma unidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (ISCMC), 

inaugurou o primeiro Mural de Apoiadores da instituição, em evento para convida-

dos na Associação Médica do Paraná (AMP). A cerimônia contou com a presença 

da secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella Nadas; o presidente 

da AMP, Nerlan Carvalho; o provedor da ISCMC, Dom Diamantino Prata de Carvalho, 

bem como representantes das empresas apoiadoras e homenageadas pela Santa 

Casa de Curitiba.

O mural tem por objetivo evidenciar o compromisso das empresas parceiras, que 

assumiram, em conjunto com a instituição, a missão de cuidar de vidas e desenvol-

ver pessoas. O Hospital Santa Casa de Curitiba é um patrimônio dos paranaenses 

e garante um atendimento inovador, moderno e humano graças ao trabalho em 

equipe com figuras importantes da sociedade.

Durante seu discurso de abertura no evento, Dom Diamantino Prata de Carvalho 

destacou o papel da Santa Casa de Curitiba na saúde dos paranaenses e agrade-

ceu aos apoiadores por contribuírem diretamente no desenvolvimento contínuo da 

assistência no estado. “A Santa Casa de Curitiba é um patrimônio da sociedade e 

exerce um trabalho de cuidado humanizado há mais de 140 anos. Graças ao apoio 

Em evento na AMP, Santa Casa 
inaugura primeiro mural de 
apoiadores do hospital

EXPOSIÇÃO
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de empresas parceiras, conseguimos superar os desafios 

e seguir em frente na luta de salvar vidas”, discursou o pro-

vedor.

Participaram a Associação Médica do Paraná e as empre-

sas Instituto BRF, Daju, Bradesco, Instituto Joanir Zonta, 

Ihara, Neodente, Grupo Servopa, Trutzschler, Volvo do Bra-

sil, Correios, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, Pro-

filatica, Ebanx, Instituto GRPCom, Ulguim Center, Instituto 

Martinelli, Unimed Curitiba, CSN e EMS.

Exposição “E o sorriso por trás da máscara?”

Quem esteve presente no evento ainda contou com mais 

duas atrações. A primeira foi a apresentação do óculos de 

realidade virtual do Espaço Cultural Museu da História da 

Medicina do Paraná. Como forma de democratizar o aces-

so à cultura e história do nosso patrimônio, o dispositivo 

oferece uma experiência imersiva no acervo do museu, 

localizado no prédio da Santa Casa. O espaço é mantido 

em parceria com a Associação Médica do Paraná.

Outra apresentação foi a inauguração da exposição “E o 

sorriso por trás da máscara?”, que passa a contar com 

uma versão itinerante. A ideia da ação surgiu como forma 

de evidenciar e humanizar o trabalho dos profissionais de 

saúde no Hospital Santa Casa de Curitiba, destacando que 

por trás de cada máscara existe um sorriso que merece 

ser valorizado.

As fotos foram realizadas em 2021 e se transformaram 

em um mural com diversos colaboradores do hospital, 

desde o administrativo ao assistencial. Como resultado, a 

exposição foi premiada durante o Quarto Prêmio Femipa 

de Melhores Práticas e Criatividade na categoria Gestão 

de Pessoas.

Serviço

O Mural de Apoiadores será instalado no Hospital 

Santa Casa de Curitiba e fará parte da programa-

ção das visitas guiadas realizadas pelo museu, bem 

como para conhecer os quadros da exposição do 

sorriso localizada no hospital.

Para agendar uma visita, basta entrar em contato 

pelo telefone: (41) 3320-3502 ou e-mail: museu@
santacasacuritiba.com.br

Endereço: Praça Rui Barbosa, 694 - Centro, Curitiba

Já a exposição “E o sorriso por trás da máscara?”, 

instalada na Associação Médica do Paraná, ficará 

aberta ao público das 10h às 18h, até novembro.

Endereço: Rua Cândido Xavier, 575 - Água Verde, 

Curitiba
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A Academia Paranaense de Medici-

na completou, em junho, 43 anos de 

fundação. A data foi comemorada em 

almoço no restaurante localizado na 

sede da AMP. O evento foi prestigiado 

por muitos acadêmicos, que reveren-

ciaram as mais de quatro décadas de 

história e valorização da memória da 

medicina do Estado e daqueles que a 

dignificaram.

O presidente da APM, Jurandir Marcon-

des Ribas Filho, lembrou, em seu dis-

curso, a noite de 22 de junho de 1979, 

quando a primeira diretoria foi empos-

sada, no auditório da reitoria da Univer-

sidade Federal do Paraná (UFPR). “Com 

a presidência do Prof. Dr. Orlando Oli-

veira Mello, dela faziam parte grandes 

ícones da medicina paranaense, como 

Academia Paranaense de 
Medicina completa 43 anos de 
fundação

MEMÓRIA

Acadêmicos prestigiaram o evento comemorativo.

Presidente da APM, Jurandir Marcondes Ribas Filho, saudou os presentes.

Ruy Noronha Miranda, Ary de Christan, Hamilton Lacerda Suplicy, Oscar Aisen-

gart e Amaury Luciano Munhoz Rocha”, destacou.

Ao salientar a iniciativa da criação da academia, pontuou que seu objetivo vem 

sendo cumprido e que almeja que cada vez mais ela se engrandeça e se perpe-

tue por meio das ações das diretorias.
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No coração de Londrina, um antigo 

prédio ganhou um novo propósito. 

Depois de um grande trabalho de re-

cuperação, a Associação Médica de 

Londrina (AML) reinaugurou, no dia 18 

de agosto, o Espaço AML Cultural, que 

ocupa o prédio da sede histórica da en-

tidade, datado de 1965, e localizado ao 

lado da Concha Acústica, vizinho dos 

Correios e da sede da Secretaria de 

Cultura do município.

Um espaço voltado às artes, à cultura, 

à educação e aberto à comunidade, 

com teatro de 126 lugares equipado 

com modernos equipamentos de som 

e imagem, área para exposições, além 

de salas para aulas de teatro, dança e 

canto.

Para a reinauguração, o prédio de três 

andares passou por um amplo crono-

grama de reformas, com atenção espe-

cial para a fachada, que promete agre-

AML recupera prédio histórico 

e abre espaço cultural

PRESERVAÇÃO

gar ao cenário urbano da cidade, com 

uma moderna comunicação visual.

Segundo a presidente da AML, Beatriz 

Tamura, o local já vinha recebendo 

eventos desde o final do ano passado, 

mas somente agora foi possível oficia-

lizar a solenidade de reinauguração.  

Ela destaca que toda a comunidade 

londrinense pode se beneficiar pelas 

oportunidades de cultura que o espaço 

vai proporcionar. Essas oportunidades 

acontecem por meio de uma série de 

eventos, alguns deles gratuitos, outros 

mediante compra de ingressos, mas 

sempre priorizando uma programação 

de alta qualidade, que passa, inclusive, 

por um processo de curadoria.

No local são realizados eventos pela 

própria AML e por parceiros, bem 

como ocorre a locação tanto do teatro 

quanto das salas.
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Atrações na abertura

Para marcar a reinauguração, o espaço recebeu a exposição “Um Mergulho no Ser”, 

da artista plástica Raquel Carraro, com obras inéditas, contemplando duas pinturas 

em grandes dimensões, quatro objetos, quatro desenhos e duas instalações, desen-

volvidas especialmente para este momento.

Conforme a artista, a partir da temática da medicina, as obras trazem um olhar ex-

tasiado, que contempla a sabedoria do corpo, a beleza da forma, a potência das 

emoções conectadas à fisiologia. “Coração, pulmões, cérebro, veias, unidos à memó-

ria, imaginação, sentimentos e pensamentos. Um todo profundo, complexo, deslum-

brante, intrínseco ao humano”, conceitua.

O evento de reinauguração também contou  com show do Acustic Blues Trio, de 

Kiko Jozzolino; apresentação do documentário “O Recomeço”, que trata da atuação 

da AML Cultural, e ainda uma intervenção da escola Canto Lira.

Propósito

O Espaço AML Cultural é gerido pela própria Associação Médica , que atualmente con-

grega quase 1.000 médicos associados e atua na representação da classe, promove 

eventos culturais e científicos e contribui na promoção da saúde.

Fundada em 1941, a AML é a segunda entidade representativa criada em Londrina, 

atrás apenas da Acil. O prédio da Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral começou 

a ser construído em 1959 e foi inaugurado em 1965.

A edificação apresenta características do estilo modernista, com fachada envidra-

çada, elementos em ferro e linhas retas, e já à época da construção foi considerada 

moderna e inovadora, por se diferenciar completamente,das demais ao redor.

Em 1999, a entidade mudou-se para a atual sede, na Avenida Harry Prochet. Por dez 

anos, o prédio histórico do centro esteve em comodato. Em novembro de 2019, o 

local voltou para a AML, mas as portas ficaram fechadas por dois anos devido à 

pandemia da Covid-19.

Patrimônio de Interesse de Preservação

O prédio da sede histórica da AML é a primeira edificação particular oficialmente 

listada em Londrina como “Patrimônio de Interesse de Preservação” pela Secretaria 

Municipal de Cultura. Isso significa que o local apresenta características dignas de 

serem preservadas e por isso poderá receber incentivos para sua conservação.

Segundo a Secretaria de Cultura, a listagem dos bens de interesse de preservação 

é um dos instrumentos para estimular a conservação de imóveis. Após ser listada, 

a edificação passa a ser acompanhada pela Secretaria de Cultura, para que receba 

apoio e tenha suas características preservadas.
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Presente foi sorteado entre os que prestigiaram o evento.

Mais uma edição do AMP Cultural foi realizada, a segunda de 2022. Foi no dia 19 de agosto e 

Noite do Forró foi o tema, com grande participação. O primeiro evento, também bastante presti-

giado, ocorreu em maio

O AMP Cultural, realizado no restaurante da sede da entidade, é um benefício aos médicos asso-

ciados e tem sido realizado ao longo dos anos, com sucesso.

No cardápio da noite, mini pastéis de carne seca e espetinho de carne de sol com queijo coalho 

foram servidos de entrada. Os pratos principais incluíram moqueca de peixe, baião de dois, bobó 

de camarão, carne de sol acebolada, paçoca de carne de sol e escondidinho de carne seca, típi-

cos pratos do Nordeste. Para fechar, a sobremesa foi munguzá e bolo de rolo de goiabada.

A animação ficou por conta de um quinteto de músicos. A banda tem como vocalista o cantor 

Vinícius Reis.

EVENTO

AMP Cultural traz Noite do 
Forró
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Foz sedia em novembro o 60º Congresso Brasileiro de Educação Médica
O 60º Congresso Brasileiro de Educação Médica (Cobem) será realizado em Foz do Iguaçu, entre os dias 3 e 6 de no-

vembro. O evento, que volta a ocorrer de forma presencial após duas edições on-line, terá como tema “Ciência, cuidado 

e resiliência na educação médica”. De acordo com a Associação Brasileira de Educação Médica (Abem), organizadora do 

congresso, a programação não está organizada em eixos temáticos e sim em três grandes eixos estratégicos: vivências, 

experiências e evidências.

A entidade informa que os temas que tratam da responsabilidade social das escolas médicas, da emergência das huma-

nidades e diversidades em nosso meio, dos desafios da interiorização e da internacionalização do ensino médico, dos 

processos avaliativos e da inovação permanecerão presentes nas atividades. O evento marcará os 60 anos da Abem.

Serviço
Data: 3 a 6 de novembro de 2022

Local: Rafain Palace Hotel - Avenida Olímpio Rafagnin, 2357 - Foz do Iguaçu (PR).

Informações: https://cobem.com.br/2022/

14ª Jornada Paranaense de Radiologia terá três dias de programação
Será realizada de 4 a 6 de novembro, no auditório da Associação Médica do Paraná, a 14ª Jornada Paranaense de Radio-

logia. O evento será composto por módulos nos três dias de programação. São eles: Módulo Mama, coordenado por Linei 

Augusta Urban e Cristiane Spadoni; Módulo Medicina Interna, por Simony Zerbato e Carlos Trippia; Módulo Musculoesque-

lético, por Bruna Sarolli e Rodrigo Aguiar; Módulo Neurologia, por Débora Bertholdo e Bernardo Teixeira; Módulo Pediatria, 

por Dolores Bustelo e Bruno Pedrazzani; Módulo Tórax, por Dante Luiz Escuissato e Danny Warszawiak, e Módulo Ultrasso-

nografia, por Arthur Mauricio Vieira.

A jornada é promovida pela Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná (SRP).

Serviço
Data: 3 a 6 de novembro de 2022

Local: Associação Médica do Paraná – Rua Cândido Xavier, 575 - Curitiba (PR).

Informações: https://www.srp.org.br/jornada-paranaense-de-radiologia-2/

18º Congresso Paranaense de Clínica Médica, em 2023, já tem data marcada
O 18º Congresso Paranaense de Clínica Médica e 5º Simpósio Paranaense de Atualização Diagnóstica e Terapêutica já tem 

data prevista para acontecer em 2023. Serão nos dias 19 e 20 de maio, na Associação Médica do Paraná. O programa preli-

minar prevê o início das atividades às 8h30 do dia 19, com o painel “Descomplicando: quando agir, o que fazer e daí...?”, que 

abordará parada cardiorrespiratória, síndrome do choque, insuficiência coronariana aguda e acidente vascular encefálico.

Ainda na programação, que pode sofrer alterações, “Medicina do viajante – o que precisamos saber e indicar”, “Doenças 

subdiagnosticadas – mal avaliadas e mal conduzidas”, “Síndrome febril de origem indeterminada”, “Doenças da moda”, “Da 

compreensão fisiopatológica ao tratamento atual”, “Diagnósticos e manejo das síndromes dolorosas crônicas”, “Avanços re-

centes” relativos à Pneumologia, Gastroenterologia, Neurologia e Cardiologia, “Avaliação clínica e orientação pré-operatória 

no paciente multissistêmico e em uso de polifarmácia” e “Reposição hormonal hoje”.

A organização do evento é da Sociedade Brasileira de Clínica Médica – Regional Paraná (SBCM-PR).

Serviço
Data: 19 e 20 de maio de 2023

Local: Associação Médica do Paraná – Rua Cândido Xavier, 575 - Curitiba (PR).

Informações: https://www.sbcmpr.com.br/evento.php?evento=56

AGENDA CIENTÍFICA
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