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Expediente

Mais um ano está chegando ao fim e, ao olharmos para o 

trabalho e realizações passadas, projetamos também nossas 

ações futuras. Para 2023, um ano com significado especial 

para a AMP, a programação será intensa, pois marcará as nove 

décadas de fundação da nossa entidade e seu legado de lutas 

e também conquistas.

As comemorações terão início em abril, mês em que, no dia 

30, parte de Port Canaveral, em Orlando (EUA), o navio Wonder 

of the Seas, para um cruzeiro de oito dias pelas ilhas do Cari-

be,  uma oportunidade grandiosa de confraternização entre 

os colegas médicos. Para aqueles que não fizeram suas reser-

vas, ainda é tempo. Os contatos estão em nossos canais de 

divulgação, entre eles o WhatsApp. Os demais eventos serão 

informados a todos ao longo do ano.

Nesta edição do JAMP, a última de 2022, trazemos um apanha-

do das ações da AMP, sempre com o objetivo de mostrar aos 

nossos associados o trabalho continuamente realizado, que, 

visa, primordialmene, a defesa da classe médica e da saúde. 

Neste contexto, fique atento para um nota que traz esclare-

cimentos sobre a  Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos, a CBHPM, alvo recente de dúvidas 

envolvendo uma decisão judicial a respeito de resolução do 

Conselho Federal de Medicina (CFM).

Outro tema relevante é a saúde mental do médico, que, há 

tempos, é motivo de preocupação da AMP, assim como de ou-

tras entidades. No espaço Jovem Médico em Foco, o psiquiatra 

Luiz Renato Carazzai conversou, nos estúdios da Ucamp, com 

a nova integrante da Diretoria Acadêmica, a residente Kelre 

Wannlen. Não deixem de assistir, pois ele presta importantes 

informações e orientações.

Saiba também os assuntos tratados na reunião do nosso 
Conselho Deliberativo, que aconteceu em Curitiba, no mês 
de novembro; as novidades do Sinam, como convênio recen-
temente firmado, valores para 2023 e os bons resultados do 
treinamento implantado para a capacitação da equipe, além 
dos eventos do Dia do Médico e decisões importantes da 
Associação Médica Brasileira (AMB), das quais a AMP partici-
pou, entre elas a aprovação do novo Estatuto, da prestação 
de contas e da previsão orçamentária para o próximo ano.

No aspecto de responsabilidade social, fizemos um belo en-
cerramento das ações do programa Caminhando Juntos: 
uma festa de Natal para 150 crianças em nossa sede, com 
espetáculo circense e entrega de presentes pelo Papai Noel, 
resgatando sorrisos.

Que os sorrisos também permeiem o final de ano de todos.

Um Feliz Natal e um 2023 com prosperidade!

Nerlan Carvalho  
Presidente da Associação Médica do Paraná
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Você sabia que a Diretoria de 
Assuntos Parlamentares da 

Associação Médica Brasileira 
(AMB), sob a direção de Luciano 
G.S. Carvalho, tem escritório em 
Brasília, para o monitoramento 

direto dos projetos de lei na área 
da saúde, medicina e assistência 

ao paciente, que tramitam no 
Congresso Nacional?

Que esse grupo monitora, 
analisa, delibera, solicita 

apreciação das sociedades e 
federadas, requer audiência 
e outras providências sobre 

as proposições apresentadas 
na área da saúde, para 

defender as posições da 
AMB e dessas entidades?

sabia?
Você

Que foi criado para 
esse fim o Núcleo de 
Atuação Parlamentar 

(NAP), formado por 
uma comissão, que se 

reúne semanalmente de 
forma presencial e por 

videoconferência?



Que a partir de janeiro 
do próximo ano, todo o 

trabalho do NAP poderá 
ser acompanhado 

em tempo real pelas 
sociedades e federadas, 

por meio do novo Sistema 
WEB-NAP, em fase final de 

construção, acessível no 
próprio site da AMB?

rawpixel.com

Que a quantidade de 
projetos relevantes (que 

interferem diretamente na 
prática médica) analisados 

e compartilhados até 
aqui pelo NAP é de 642, 

além da participação em 
70 audiências, sendo 53 

realizadas e 17 aguardando 
agendamento?

O escritório da diretoria e do NAP 
está localizado no Setor de Clubes 
Esportivos Sul, no Edifício da AMBr,  
no 3º andar.  
O atendimento é feito por Karlla (61) 
993230365 e Caetano (61) 995945982.

Que o sistema  
WEB-NAP é um sistema 

informatizado, destinado 
a facilitar o manuseio 

(controle, organização e 
registros) e  compartilhar  
as proposições recebidas 

com as sociedades e 
federadas?



AMPPREV

Aproveite a oportunidade e garanta 

desconto de 12% no Imposto 
de Renda
Como ocorreu em anos anteriores, com expressiva 

adesão, os participantes do AMPPrev têm a oportu-

nidade de realizar aportes e garantir isenção de até 

12% do Imposto de Renda devido à contribuição para 

a previdência complementar.

Todos os valores destinados ao plano durante o ano 

são dedutíveis do IR até o limite de 12% de sua renda 

bruta anual. E o montante desses aportes vai integral-

mente para o saldo.

Mas atenção para o prazo: o dia 28 de dezembro de 

2022 é a data máxima para fazer o procedimento e 

contar com esse benefício.

Além da dedução fiscal, que permite ao 

participante destinar parte de seu im-

posto de renda ao seu próprio futuro, 

os aportes são uma ferramenta impor-

tante capaz de alterar substancialmen-

te o valor final da aposentadoria.

Ressalta-se, porém, que essa isenção 

fiscal vale somente para quem optar 

pela declaração completa do IR.

O boleto, cuja data de vencimento é de 

livre escolha, pode ser emitido na área 

restrita do participante ou mediante so-

licitação pelos seguintes meios:

Telefones:  
(48) 3333-6664 e (48) 3333-6665

WhatsApp: (48) 99132-1918

E-mail:  
atendimento@sulprevidencia.org.br

Em função dos relevantes impactos 

econômicos advindos da situação 

política atual, o AMPPrev fechou o 

mês de outubro de 2022 com renta-

bilidade de 1,06%.
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Exame AMP de residência 
médica é realizado com 

sucesso

21ª EDIÇÃO

O Exame AMP 2022 foi realizado no dia 6 de novembro, em Curitiba, com grande 

sucesso. As provas do tradicional concurso de residência médica, que está em sua 

21ª edição, foram aplicadas na Universidade Positivo e já no dia seguinte os gabari-

tos foram disponibilizados no site na Associação Médica do Paraná.

Neste ano, foram 1.824 inscritos, que concorreram a 541 vagas em 34 instituições 

hospitalares, número que vem crescendo a cada ano. Em 2021, foram 31. A coorde-

nação é da Universidade Corporativa da AMP (Ucamp) e o cuidado em todo o pro-

cesso, desde a elaboração das provas até a divulgação do resultado, é prioridade.

Foram ocupados dois blocos do campus e adotadas todas as medidas necessá-

rias para a realização do certame, com segurança sanitária e bom atendimento 

aos candidatos, entre elas ambulância com médicos a postos no local.

As provas ocorreram pela manhã, com início às 8h15, tendo sido abertos os por-

tões às 6h30. A duração da prova geral foi de quatro horas e da específica, três 

horas.

Participaram médicos que pretendem cursar o primeiro ano de residência médi-

ca em especialidade sem pré-requisito, médicos que pretendem complementar 

O presidente da Ucamp, José Fernando Macedo, deu boas-vindas aos candidatos.

sua formação em especialidade com  

pré-requisito e também treineiros, ou 

seja, médicos e acadêmicos de medici-

na, somente para efeito de treinamento 

e avaliação de conhecimentos, sem di-

reito a vagas nos programas dos hospi-

tais participantes.

Organização em destaque

A organização do exame foi destacada 

pelos candidatos, que vieram de todo o 

Brasil para Curitiba. Luiz Henrique Cam-

brussi, de Ponta Grossa, que buscava 

uma vaga em Ortopedia, afirmou que 

já tinha feito a prova no ano passado e 

considera o concurso bem organizado. 

“Superou minhas expectativas”, pontuou.
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No local de provas, toda a estrutura e apoio.

A opinião foi compartilhada por Maria-

na Camargo Pestana, que concorreu 

em Anestesiologia e avaliou como óti-

ma a organização e também a estrutu-

ra do local das provas. A médica é de 

Curitiba.

Allan Jefferson Schollemberg, vindo de 

Florianópolis, informou que prestava o 

exame pela primeira vez, para Urolo-

gia. Da mesma forma, qualificou como 

bem organizado, assim como Mariana 

Ribeiro Bocchi, que é de Guarapuava e 

fez faculdade em Minas Gerais. A médi-

ca, que fez o exame pela segunda vez e 

buscava uma vaga em Otorrinolaringo-

logia, destacou também o alto nível da 

prova. Ela contou que já fez provas em 

todo o Brasil e considera a da AMP a 

mais difícil. “É bastante minuciosa e isso 

é muito bom, pois leva à qualidade do 

médico que vai entrar na residência”, 

observou.

Modalidades

Foram duas modalidades de provas: 

geral e específica, esta apenas para os 

que concorrem à residência médica 

em especialidade com pré-requisito. O 

presidente da Universidade Corporativa da AMP (Ucamp), José Fernando Macedo, 

ressaltou o bom resultado do exame, lembrando a seriedade com que é realizado 

todo o processo, com foco na qualidade, segurança e respeito a todos os candida-

tos, o que se reflete no número de instituições que conferem essa responsabilidade 

à AMP.

Para o presidente da Associação Médica do Paraná, Nerlan Carvalho, o exame já está 

consolidado e cada vez mais se prima pela excelência, tanto na organização quan-

to na qualidade das provas, seguindo também as normas de segurança sanitária. 

“Todo o processo transcorreu com muita lisura”, concluiu.

Resultado

O resultado foi divulgado no dia 22 de novembro, antes da data prevista em edital, 

que era até o dia 25. A divulgação antecipada representa o esforço dos organizado-

res na melhoria contínua em cada etapa do concurso.

Com o resultado, foi encerrada primeira fase do Programa de Residência Médica 

2022. A segunda fase, composta de análise de currículo e/ou prova prática, fica a 

cargo das Coremes.
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AÇÕES E METAS

Conselho Deliberativo da AMP se 

reúne e reforça importância do 
associativismo

A importância da representatividade, para que a classe mé-

dica possa ser defendida, assim como a saúde, foi destacada 

na reunião do Conselho Deliberativo da Associação Médica 

do Paraná, realizado no dia 19 de novembro, em Curitiba. 

Previsto inicialmente para ocorrer somente de forma pre-

sencial, com a participação de presidentes e representantes 

das regionais no Estado, assim como de vice-presidentes da 

AMP nas regiões, o encontro foi transformado para a forma 

híbrida, em função de bloqueios nas estradas, que poderiam 

impedir os deslocamentos. A abertura foi feita pelo presiden-

te, Nerlan Carvalho, que deu as boas-vindas a todos os par-

ticipantes.

Após a aprovação da ata da reunião anterior, realizada no 

mês de julho, também na capital, ele fez uma apresentação 

destacando as funções distintas do Conselho Regional de 

Medicina do Paraná (CRM-PR), que fiscaliza as boas práticas 

da profissão médica; do Sindicato dos Médicos do Paraná 

(Simepar), cujas ações abrangem essencialmente questões 

trabalhistas, e da Associação Médica, que atua na defesa dos 

médicos e das causas da saúde em todas as esferas, salien-

tando a necessidade de que os colegas se associem e de 

trazer para a entidade os mais jovens, para que ela se forta-

leça. O posicionamento foi corroborado por todos.

Em sua explanação, o presidente também apresentou o 

novo portal da AMP, toda a estrutura que compõe a associa-

ção e os benefícios oferecidos. Entre eles, estão o Sinam, um 

sistema que representa um incentivo à prática médica sem 

intermediários nos honorários dos profissionais, com inú-

meras vantagens também para os usuários, como o atendi-

mento por especialistas a custo fixo e acessível e descontos 

significativos em farmácias.

O presidente falou, ainda, sobre o AMPPrev, o plano de pre-

vidência privada que a AMP oferece aos associados, desta-

cando a baixa taxa de administração, hoje em 0,45% ao ano, 

com possibilidade de redução;  sobre a revista científica da 

AMP, que foi totalmente modernizada e agora é virtual, pas-

sando a se chamar BioSCIENCE; e sobre os muitos outros 

benefícios, como descontos em estabelecimentos de diver-

sos segmentos: automotivo, seguros, farmácias, academia, 

educação, lojas, turismo, etc.

Reunião foi aberta pelo presidente, Nerlan Carvalho. 

9



Ucamp

Em seguida, o vice-presidente da AMP e pre-

sidente da Ucamp, José Fernando Macedo, 

contou sobre a história e os objetivos da 

universidade corporativa, sua importante es-

trutura de estúdios e projeto em andamento 

para o seu melhor aproveitamento, além do 

Exame AMP de residência médica, que, nes-

te ano, teve a participação de 34 instituições 

hospitalares. Também falou sobre iniciativas 

da Associação Médica Brasileira (AMB), na 

qual é diretor de Defesa Profissional.

O diretor da Ucamp, Eugênio Mussak, convi-

dou os colegas médicos para que visitem e 

gravem cursos nos modernos estúdios, que 

serão disponibilizados pela AMP. Apresen-

tou, ainda, temas voltados à administração 

e questões estratégicas, dando exemplos 

de sucesso de empresas que diversificaram 

suas produções e acompanharam as mu-

danças exigidas pelo mercado ao longo do 

tempo.

O presidente da Associação Médica de To-

ledo, Nilson Fabris, pediu a palavra e relatou 

sua experiência com o Sinam na regional, 

onde o engajamento possibilitou significati-

vo crescimento e a consolidação do sistema.

Sinam

O assessor de marketing da AMP e gestor do Sinam, Reinaldo Martinazzo, ex-

planou sobre estratégias necessárias para que as empresas se mantenham 

saudáveis e em crescimento. Ele destacou que o mundo digital mudou o nos-

so cotidiano, lembrando que, hoje, o mercado está calcado em três premissas 

básicas: negócios inovadores, empoderamento do consumidor e sociedade 

hiperconectada. “Se quisermos resultados novos, não podemos ter as mesmas 

práticas”, afirmou.

O presidente da Ucamp, José Fernando 
Macedo, detalhou as ações da universidade.

Eugênio Mussak, diretor da Ucamp, abordou temas 
voltados à administração e questões estratégicas.
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Neste contexto, detalhou as ações imple-

mentadas no Sinam e como vem sendo tra-

balhada a inovação, lembrando que o início 

já se deu há bastante tempo, com o conceito 

de proatividade, passando pelas ferramentas 

disponibilizadas, até chegar às mídias sociais, 

sempre se antecipando e modernizando.

Continuidade

Ao encerrar a reunião, o presidente da AMP 

voltou a salientar a importância de atrair es-

pecialmente o médico jovem para integrar a 

associação, para que ela se fortaleça e tenha 

continuidade e crescimento. “Nesse sentido, 

o projeto que temos, de estarmos presentes 

nas escolas médicas, falando com os acadê-

micos e com os residentes, é fundamental”, 

concluiu.

Reinaldo Martinazzo, gestor do Sinam, 
também falou aos participantes.
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Saúde mental do médico, uma 
preocupação constante
Em junho de 2022, a Organização Mun-

dial da Saúde divulgou sua maior revi-

são sobre saúde mental desde a virada 

do século, com o objetivo de fornecer 

um plano para governos e segmen-

tos da sociedade como apoio para a 

transformação de um quadro que gera 

preocupação constante. De acordo 

com a OMS, quase um bilhão de pes-

soas, em 2019, viviam com transtorno 

mental no mundo, número que sofreu 

aumento na pandemia da Covid-19. Es-

tudos mostraram que, já no primeiro 

ano do surgimento da doença, a preva-

lência global de ansiedade e depressão 

apresentou significativo crescimento.

A saúde mental do médico, que está in-

serido neste contexto, vem igualmente 

merecendo a atenção das entidades 

representativas da classe médica, 

como a AMP. Já em 2017, de acordo 
Luiz Renato Carazzai conversou com Kelre Wannlen.
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com o Conselho Federal de Medicina (CFM), pesquisa aponta-

va que 45,8% dos profissionais relataram sintomas, em algum 

momento de suas carreiras, da Síndrome de Burnout, estado de 

esgotamento pela tensão emocional ocasionada por condições 

de trabalho desgastantes, situação que também tornou-se mais 

grave na pandemia.

Para falar sobre o assunto, o Espaço Jovem Médico em Foco con-

vidou o psiquiatra e professor da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) Luiz Renato Carazzai. Nos estúdios da Universidade Cor-

porativa da AMP (Ucamp), a médica Kelre Wannlen, que integra 

a Diretoria Acadêmica, conversou com ele, para trazer esclareci-

mentos e orientações a todos os profissionais da medicina, es-

pecialmente aos jovens, sejam residentes ou ainda acadêmicos, 

chamando a atenção para que não deixem de procurar ajuda.

Carazzai falou sobre os pilares de sintomas e lembrou que a for-

mação médica é desgastante, exigindo do aluno uma participa-

ção de forma intensa, carga horária grande e gama de conheci-

mentos aprofundada, o que gera ansiedade e estresse. Segundo 

o professor, o índice de aumento dos transtornos de ansiedade e 

depressão após a pandemia foi de quase 30%.

Confira a entrevista 
completa apontando a 
câmera do seu celular 

para o QRCode.

Números apresentados durante o 39º Con-

gresso Brasileiro de Psiquiatria, realizado no 

mês de outubro, em Fortaleza (CE), confirmam 

o impacto da pandemia nas condições dos pro-

fissionais de saúde e estudantes de medicina, 

que já eram graves, antes mesmo da Covid-19.

No evento, promovido pela Associação Bra-

sileira de Psiquiatria (ABP), foram mostrados 

os resultados de uma pesquisa pré-pandemia 

realizada com alunos de 47 países. O levanta-

mento envolveu 130 mil acadêmicos e revelou 

uma prevalência de 11,7% de manifestações psí-

quicas.

Um estudo realizado pela Universidade de São 

Paulo (USP), em 2017, também já indicava, de 

acordo com informações da Agência Brasil, 

que 30% dos estudantes de medicina sofriam 

de depressão, 33%, de ansiedade, além de qua-

se metade identificar baixa qualidade de sono 

e sonolência matinal.

No período pós-pandemia, ainda conforme a 

agência, um levantamento em todo o país apu-

rou que 62% da massa de estudantes de medi-

cina estavam em procedimento psíquico, 55% 

relataram perda de interesse, perto de 40% in-

formaram sentirem-se inúteis e 9% demonstra-

ram tendência suicida.

As orientações e a assistência são, portanto, 

fundamentais para a busca da saúde mental e 

do equilíbrio.



CBHPM

Nota à classe médica

Em 2003, na tentativa de resgatar e valorizar o trabalho médico diante do sistema de saúde suplementar, foi 

criada pela Associação Médica Brasileira (AMB) a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médi-

cos, a CBHPM, com o apoio das principais entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a 

Federação Nacional dos Médicos (Fenam).

A estrutura, baseada em 14 portes, cada qual com três subdivisões, compõe a lógica da classificação e hierar-

quização de todos os procedimentos médicos que são listados na CBHPM e, a cada dois anos, é publicada 

uma nova edição, com novos procedimentos e extinção de outros, visando as indispensáveis alterações, para 

acompanhar a evolução da medicina.

Demonstrando a importância fundamental desta classificação, a CBHPM é, hoje, adotada como condição bá-

sica pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para que os procedimentos médicos possam ser 

incorporados ao Rol de Procedimentos atualizado periodicamente por esta agência.

Norteando a ética e o racional, a CBHPM tem sido usada como referência para a precificação de honorários 

médicos dignos, na necessária busca da valorização profissional.

Ainda em 2003, o CFM, considerando que, para que possa exercer a medicina com honra e dignidade, o médi-

co deve ser remunerado de forma justa (artigo 3º do Código de Ética Médica), publicou a Resolução 1.673, que 

adotou a CBHPM como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos para o sistema 

de saúde suplementar.

Já em 2004, algumas operadoras de saúde iniciaram processo na Justiça, com o objetivo de derrubar a Reso-

lução CFM 1.673/2003, considerando que, “embora o Conselho Federal de Medicina tenha competência para 

exercer o poder de polícia da classe médica (arts. 2º e 15º da Lei 3.268/1957), não pode criar regras que afetem 

relações jurídicas de terceiros, como no caso dos autos, com a imposição, aos médicos, da tabela da CBHPM, 

interferindo na liberdade contratual envolvendo os planos de saúde e suas operadoras”, sendo que, no ano de 

2017, por decisão do desembargador federal Carlos Moreira Alves, a Resolução CFM 1.673/2003 foi considerada 

ilegítima e, na sequência, revogada pela Resolução CFM 2.293/2021.

Por último, o CFM, em novembro de 2022, publicou nota trazendo ao conhecimento de todos o trânsito em 

julgado, cuja sentença, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a anulação da Resolução 

CFM 1.673/2003.

Portanto, o que a Justiça determinou não foi a revogação ou a anulação da CBHPM, e sim o conteúdo da 

Resolução CFM 1.673/2003 (ou seja, o caráter coercitivo da CBHPM), que a adotou como padrão mínimo de 

remuneração dos procedimentos médicos para o sistema de saúde suplementar, o que, na prática, já não é 

aplicado devido a ações específicas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra várias 

entidades médicas.

Vale ressaltar que a CBHPM é uma publicação da AMB em conjunto com as sociedades de especialidades mé-

dicas e, portanto, esta decisão judicial não a invalida e tampouco impede sua utilização.

A CBHPM continua sendo um importante parâmetro na busca por honorários médicos dignos e, em conse-

quência, na atenção à saúde de qualidade.

Dr. Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho

Presidente

Dra. Viviana de Mello Guzzo Lemke

Diretora do Departamento de Defesa Profissional
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TRAJETÓRIA DE 89 ANOS

AMP comemora o Dia do 
Médico com grande presença 
dos associados

O Dia do Médico foi comemorado pela 

Associação Médica do Paraná no dia 22 

de outubro, com a presença dos mem-

bros da diretoria, associados e dirigen-

tes das regionais da entidade no Esta-

do. Na abertura do evento, o presidente 

da AMP, Nerlan Carvalho, destacou a 

dimensão que a entidade alcançou 

ao longo dos seus 89 anos de história, 

acompanhando a transformação do 

Paraná em um dos mais ricos do país 

e, principalmente, atuando como pro-

tagonista na construção do futuro da 

medicina, da carreira dos médicos e da 

saúde da população paranaense.
Evento foi bastante prestigiado.
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“Quero insistir com todos que se transformem em embaixadores 

da AMP em qualquer lugar que estejam. Que contem para as pes-

soas o que somos, que mostrem orgulho em pertencer à AMP, e 

que aconselhem os mais jovens a se associarem. Só assim seremos 

mais fortes, mais capazes de influir nas políticas de saúde, na qualifi-

cação dos futuros colegas e na dignificação da carreira do médico”, 

pontuou.

O vice-presidente da AMP e diretor de Defesa Profissional da As-

sociação Médica Brasileira (AMB), José Fernando Macedo, tam-

bém deu as boas-vindas aos presentes, assim como o presidente 

da Academia Paranaense de Medicina e segundo vice-presidente 

da AMB, Jurandir Marcondes Ribas Filho, ambos parabenizando os 

colegas e ressaltando a qualidade dos profissionais e da medicina 

paranaense.

Representando a Unimed Curitiba, o diretor-presidente da coope-

rativa, Rached Hajar Traya, salientou que as maiores autoridades 

presentes eram os médicos e que a parceria com as entidades mé-

dicas é importante para que se possa, em uma construção coletiva, 

buscar um cenário melhor para todos os que exercem a medicina 

com dedicação e amor.

História

Um vídeo institucional da AMP foi apresentado, mostrando a tra-

jetória da entidade desde sua criação, em 1933, nos cenários mun-

diais ao longo das décadas, como a Segunda Guerra, período de 

recursos escassos da ciência, mas quando precursores médicos se 

doaram na busca de solução para os males do próximo. Após os 

anos de conflito, o desenvolvimento em todas as áreas de atividade 

e o surgimento de técnicas e diagnósticos mais precisos, estabele-

cendo um novo e desafiante patamar na medicina, com a tecnolo-

gia como forte aliada.

A AMP, destaca o vídeo, sempre esteve à frente de seu tempo, ofe-

recendo hoje muitos benefícios, como uma revista científica com 

mais de 90 anos, que foi modernizada e se tornou internacional; 

uma universidade corporativa, preparada para oferecer o melhor 

Aponte a câmerca 
do seu celular 

para este QRCode 
e assista ao vídeo 
sobre a trajetória 

da AMP

em educação continuada e responsável por um dos 

mais tradicionais exames de residência médica; uma 

previdência privada, criada para atender com exclusi-

vidade as necessidades futuras dos médicos; o Siste-

ma Nacional de Atendimento Médico, o Sinam, com 

mais de 20 anos de mercado, oferecendo à popula-

ção um atendimento de qualidade e ao médico, uma 

das melhores remunerações, e um Centro de Eventos, 

com mais de 930 lugares, entre muitos outros.

Após a solenidade, no auditório da associação, foi 

reinaugurada a galeria de presidentes da AMP, ago-

ra redimensionada, já incluindo a foto do presidente 

Nerlan Carvalho, reeleito em 2020 para comandar a 

entidade até 2023. Um jantar também foi servido aos 

presentes. O variado cardápio ficou a cargo do Buffet 

D’Marina e as músicas que embalaram a noite foram 

executadas por Célio Malgueiro. 

Após a solenidade, foi reinaugurada por Nerlan 
Carvalho a galeria de presidentes da AMP.
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Celebração pelo reencontro deu o tom  
a jantar da AML

Almoço comemorativo em Araucária
Em Araucária, o Dia do Médico foi co-

memorado com um almoço de confra-

ternização no Restaurante e Churrasca-

ria Cristal. A homenagem foi oferecida 

pela Associação Médica de Araucária 

(AMA), com intuito de valorizar os pro-

fissionais que salvam vidas e merecem 

todo reconhecimento da população. O 

Dia do Médico, 18 de outubro, é o dia 

do santo padroeiro da profissão, São 

Lucas, que também exercia a atividade, 

sendo um dos quatro evangelistas.

O evento reuniu cerca de 50 profissionais 

e contou com a presença do presidente 

da Associação Médica do Paraná (AMP), 

Nerlan Carvalho. Os presentes acompa-

nharam uma palestra com o tema “Medi-

cina baseada em evidências”, ministrada 

Após dois anos de pandemia e sem eventos 

presenciais, a Associação Médica de Lon-

drina (AML) promoveu o concorrido jantar 

comemorativo ao Dia do Médico. O evento 

foi marcado pelo sentimento de reencontro 

e celebração e teve momentos de muita 

descontração e show com a banda Senhor 

Bonifácio e DJ Marcio Simão.

Presidente da AML, Beatriz Tamura lembrou 

dos desafios da profissão e da importância 

de celebrar. “A medicina é uma carreira ár-

dua, cheia de renúncias e nem sempre da-

mos luz aos nossos feitos. Cada médico tem 

sua história e já escreveu páginas belíssimas 

de cura, de alívio, de suor e amor pela medi-

cina. Poder celebrar com os pares é um mo-

mento ímpar de alegria, de confraternizar e 

rever os colegas que, na correria do dia a dia, 

nem sempre encontramos. Fiquei muito feliz 

em ver a participação dos nossos associados neste jantar, que teve um gos-

tinho muito forte de reencontro”, disse.

O jantar teve várias empresas patrocinadoras, dentre elas Uniprime, Sabin 

Medicina Diagnóstica e Sinam/AMP.

Dia do Médico promovido pela AML contou com a 
presença do presidente da AMP, Nerlan Carvalho.

pelo médico Isaque Mitsugui Kaieda. Também teve a tradicional homenagem especial a 

um médico do município e, neste ano, as honras foram para o pediatra José Moacir, hoje 

aposentado, após atuar grande parte da sua carreira no SUS.

“A associação faz questão de sempre homenagear os médicos, profissionais mui-

to importantes, com o compromisso de garantir cuidados preventivos e curativos 

relacionados à saúde de toda a população e também promover a unidade entre a 

categoria”, disse o presidente da AMA, Araré Gonçalves Cordeiro Junior.

Em Araucária, almoço marcou o Dia do Médico.
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Em assembleia extraordinária, AMB 
aprova novo Estatuto

MUDANÇAS NECESSÁRIAS

A Assembleia Geral Extraordinária da 

Associação Médica Brasileira (AMB) 

foi realizada no dia 11 de novembro, na 

sede da Associação Paulista de Medi-

cina (SPM), em São Paulo. O encontro 

ocorreu de forma híbrida e contou 

com a participação dos associados de 

diversos estados brasileiros, presencial 

e virtualmente, para deliberarem sobre 

as propostas de alteração do Estatuto 

Social da AMB.

A assembleia foi presidida pelo presiden-

te da Associação Médica Brasileira, César 

Eduardo Fernandes, e coordenada pelo 

secretário-geral da instituição, Antônio 

José Gonçalves. A mesa também foi 

composta pelo 1º tesoureiro, Akira Ishi-

da; o presidente do Conselho Fiscal da 

entidade nacional, Nerlan Tadeu Gon-

çalves de Carvalho, e a representante da 

assessoria jurídica, Caroline Pantoja. O 

presidente da APM, José Luiz Gomes do 

Amaral, participou a distância.

O presidente da AMB iniciou a sua fala 

agradecendo a presença de todos os 

participantes, tanto os que estavam no 

auditório quanto os que estavam acom-

panhando por meio de plataforma di-

gital, bem como a toda a equipe, que, 

com honestidade de propósitos, atuou 

na elaboração das mudanças estatutá-

rias. Aos advogados, que dedicaram o 

seu tempo, inteligência e conhecimen-

to jurídico para o aperfeiçoamento do 

Estatuto, e à diretoria da instituição, por 

seu árduo trabalho. “É importante que 

todos nós tenhamos conhecimento de 

que as instituições são peças vivas. Elas 

precisam ir se adequando, ao longo do 

tempo, à cultura vigente naquele mo-

mento, ao arcabouço jurídico legal, a 

hábitos e costumes que conduzem as 

instituições para a modernidade”, res-

saltou César Eduardo Fernandes.

A fim de facilitar o entendimento quanto às propostas de mudanças, que foram 

encaminhadas por três federadas – de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco – e 

também pela AMB, as pautas foram apresentadas por temas e divididas em nove 

blocos: Indeferimento de Sugestão (por impedimento legal ou inviabilidade jurídica); 

Direitos e Deveres dos Associados; das Eleições, Candidaturas e Procedimento Elei-

toral; Assembleias Gerais e de Delegados, Novas Atribuições e Estabelecimento de 

Prazos Legais; Ajustes de Competências do Conselho Deliberativo; Contribuições, 

Repasses e Cobrança Compartilhada; Novas Figuras Incluídas no Estatuto Social; 

Conselho Científico e Comissões Consultivas; e Correções Numéricas, Ortográficas 

e Adequação de Texto (sem alteração do conteúdo).

As reformas sugeridas passaram por deliberação e votação, e oito das categorias 

tiveram as propostas aprovadas. A única não aprovada foi a relacionada aos Direitos 

e Deveres dos Associados, que, diante disso, serão mantidas as informações que 

constam no Estatuto atual.

No final da Assembleia, o secretário-geral da Associação Médica Brasileira, Antônio 

José Gonçalves, agradeceu, mais uma vez, a presença de todos os participantes, e o 

presidente da instituição destacou que este foi um marco histórico para a AMB. “Nós 

conseguimos, de maneira democrática e transparente, aprovar o Estatuto que, certa-

mente, se tornará mais moderno. Um Estatuto é uma peça viva, então esse não será 

o último a ser feito. Decerto, mudanças serão necessárias ao longo do tempo, mas 

demos um grande passo no sentido de trazê-lo para a atualidade.”, concluiu César 

Eduardo Fernandes, que após, mais uma vez, agradecer a presença de todos e as 

contribuições construtivas recebidas ao longo da assembleia, deu-a por encerrada.

Assembleia foi realizada na sede da APM.
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TEMAS RELEVANTES

Prestação de contas e previsão 
orçamentária são aprovadas em 

assembleias da AMB

A Associação Paulista de Medicina sediou, no dia 13 de outu-

bro, as Assembleias Ordinária de Delegados e Geral Ordinária 

da Associação Médica Brasileira. Os dois encontros foram rea-

lizados de forma híbrida, com a participação de associados de 

todos os Estados brasileiros, presencial e virtualmente.

O presidente da APM, José Luiz Gomes do Amaral, presidiu 

as assembleias. Também compuseram a mesa o presidente 

da AMB, César Eduardo Fernandes; o secretário-geral, Antônio 

José Gonçalves; o 1º tesoureiro, Akira Ishida; o presidente do 

Conselho Fiscal da entidade nacional, Nerlan Tadeu Gonçalves 

de Carvalho, e a representante da assessoria jurídica Caroline 

Pantoja.

Entre os temas ordinários da Assembleia de Delegados, en-

viados aos associados e disponibilizados no site da AMB, foi 

aprovada a ata da assembleia anterior, realizada em 17 de de-

zembro de 2021, de forma online, com 30 votos favoráveis, 19 

contrários e duas abstenções.

Na sequência, foi analisada a prestação de contas do exercí-

cio de 2021 da Associação Médica Brasileira (demonstrações 

financeiras auditadas e parecer do Conselho Fiscal), com 40 

votos favoráveis, 12 contrários e três abstenções.

O presidente da AMB aproveitou o momento para ressaltar al-

guns pontos: “Chamo a atenção para a diferença de resultados 

que tivemos, passando de um déficit de quase um milhão em 

2020 para um superávit de 6 milhões em 2021, diferença de 7,1 

milhões de reais. Além de manter toda a infraestrutura básica, 

na atual gestão investimos mais nos projetos, que são a razão 

de ser da AMB”.

Neste sentido, Fernandes destacou a criação do Programa de 

Educação para o Médico Generalista do Brasil (Progeb); dos 

Núcleos de Proteção ao Ato Médico (Nupam) e de Apoio Par-

lamentar (NAP); do Comitê Extraordinário de Monitoramento 

da Covid-19 (CEM_Covid AMB); do portal de benefícios da AMB; 

e as novas edições da Demografia Médica Brasileira (antes rea-

Presidente da AMP, Nerlan Carvalho também preside o Conselho Fiscal da entidade nacional.
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lizada pelo Conselho Federal de Medi-

cina), em parceria com a Faculdade de 

Medicina da USP, e da Classificação Bra-

sileira Hierarquizada de Procedimentos 

Médicos (CBHPM), entre outros.

O terceiro item da pauta se referiu à 

proposta orçamentária para o exercí-

cio de 2023, com 39 votos favoráveis, 

12 contrários e quatro abstenções. O 

reajuste da contribuição associativa foi 

rejeitado pelos delegados, com 27 vo-

tos contrários e 26 favoráveis.

Temas gerais

Antes do fim da assembleia, foi apre-

sentada a situação das ações jurídi-

cas envolvendo a AMB. A advogada 

Caroline Pantoja iniciou falando sobre 

a desistência e arquivamento da ação 

civil pública que estava sendo movida 

pelo Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo (Cremesp), 

por conta da Portaria da AMB sobre a 

emissão de certificação de habilitação 

aos médicos, após os esclarecimentos 

prestados pela associação.

Sobre a ação de responsabilidade mo-

vida contra a antiga gestão da Asso-

ciação Médica Brasileira, pelo entendi-

mento da atual diretoria de que houve 

falta de controle em algumas questões 

administrativas importantes, o proces-

so encontra-se em etapa de instrução.

Já a ação de nulidade para as quatro 

assembleias realizadas em 2021, mo-

vida por representantes da gestão an-

terior, teve a primeira tutela indeferida 

pela Justiça, bem como os embargos 

declaratórios foram rejeitados e o pro-

vimento solicitado pelos autores foi ne-

gado, de forma que a eficácia das de-

cisões das assembleias segue mantida.

No dia 6 de outubro, a AMB publicou 

um direito de resposta da Fundação 

Universidade Federal do Mato Grosso, 

em razão das publicações veiculadas 

no site da AMB nos dias 22 e 23 outu-

bro de 2019, intituladas “Máfia de Di-

plomas Médicos Fatura Bilhões” e “Corrupção na Revalidação de Diplomas”, com 

declarações dos ex-diretores da AMB da gestão 2018-2020, Diogo Sampaio e José 

Bonamigo.

Sobre o desvio financeiro por parte de uma antiga funcionária da AMB, Fernandes 

esclareceu que se trata de uma ação bastante complexa, com evolução lenta na 

parte criminal, na qual se encontra na fase de inquérito ainda. Por outro lado, na 

esfera trabalhista, há sentença condenatória e identificação de patrimônio da antiga 

funcionária para restituição à associação.

O presidente da Assembleia de Delegados da AMB, José Luiz Gomes do Amaral, 

agradeceu a confiança depositada para a condução do evento e cumprimentou a 

diretoria da entidade pelo trabalho já realizado desde o início de 2021 e pelas propos-

tas para o próximo exercício, além das contribuições de todos os delegados.

Assembleia Geral

À tarde, a Assembleia Geral Ordinária, aberta a todos os associados efetivos e cujos 

materiais também foram enviados com antecedência e disponibilizados no site da 

AMB, teve como pautas a aprovação das contas do exercício de 2021 da AMB, com 

69 votos favoráveis, 11 contrários e uma abstenção; e a aprovação da proposta or-

çamentária para o exercício de 2023, com 67 votos favoráveis, 15 contrários e uma 

abstenção.

O encontro foi conduzido pelo presidente da associação, César Fernandes, e pelo 

secretário-geral, Antônio José Gonçalves, com apresentações do 1º tesoureiro, Akira 

Ishida, e do presidente do Conselho Fiscal, Nerlan Carvalho.

Foi aprovada, ainda, uma moção da Assembleia Geral para revisão, pela Assembleia 

de Delegados, do reajuste da contribuição associativa para 2023, por 51 votos favorá-

veis e 25 contrários. O presidente da AMB esclareceu que a questão será conduzida 

com a maior brevidade possível, e que uma nova assembleia online será convocada 

para deliberar a respeito do item.

iconicbestiary/Freepik
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ORGANIZAÇÃO 5.0

Programa de treinamento do 
Sinam qualifica equipe

Há mais de dois anos, o Sinam iniciou um programa de 

treinamento, cujo objetivo era a qualificação da sua equi-

pe. Este programa passou a ter caráter contínuo, e uma 

vez por mês, sempre aos sábados, entre 9h e 11h, são 

debatidos temas relevantes para a integração da equipe. 

Presencial para quem está em Curitiba, e em forma de 

live para as regionais, todos têm a oportunidade de inte-

ragir, ou até mesmo rever o material, que fica disponível 

na área administrativa do Web Center Sinam.

Nos primeiros eventos foram discutidas as questões que 

estão contidas no Manual de Procedimentos e Condu-
ta do Sinam, para que fossem não só de conhecimento, 

mas, principalmente, de domínio de todos.

Na sequência, temas complementares foram sendo 

agregados. Comportamento do Consumidor, Inteligên-

cia Emocional, Perfil dos Clientes, Estratégias de Posicio-

namento do Sinam, Programa de Fidelização de Clientes 

e a estratégia de Proatividade do Sinam foram alguns 

deles.

O último encontro de 2022 foi realizado no dia 3 de de-

zembro e o objetivo, além de falar a respeito da Estra-

tégia de Precificação do Sinam, era passar em revista 

os assuntos já abordados. O foco foi fixar e reforçar os 

conceitos considerados relevantes, para consolidar o 

Sinam como organização 5.0 – Up to date na adoção 

da tecnologia, e humanizada no relacionamento com os 

clientes e parceiros.

O professor Reinaldo Martinazzo, gestor do Sinam, usou 

a sua bagagem de 22 anos de sala de aula para abor-

dar o tema de forma lúdica, explorando trechos do filme 

Ratatouille (filme da Disney-Pixar ganhador do Oscar de 

melhor longa em animação), para fazer correlação do 

seu enredo com os temas que desejava reforçar. “Sem-

pre gostei das mensagens subliminares. Elas têm uma 

capacidade enorme de provocar e desafiar a imagina-

ção, deixando como resíduo, de forma incrível, a presen-

ça permanente do que se deseja alcançar”, afirma.

A expressão do Chef Gusteau, um dos personagens 

centrais do filme, tem a capacidade de ser transporta-

da para outras realidades, sem perder o seu forte signi-

ficado, se adequando a diferentes situações: “se você se 

concentrar no que você deixou para trás, você nunca 

será capaz de ver o que está por vir”.

Funcionária da Regional de Foz do Iguaçu, Suzana Mu-

sialowski sempre participou de forma online dos treina-

mentos e espontaneamente enviou uma mensagem 

pelo WhatsApp manifestando a sua satisfação. “Adorei 

terminar o ano desta forma”, disse.

Para Rita Macedo, Priscila Covaleski e Mahara Grosko, da 

equipe comercial do Sinam em Curitiba, os treinamen-

tos são ferramenta fundamental para atingir os objeti-

vos. “Adquirimos muito conhecimento, possibilitando 

um melhor desenvolvimento no âmbito profissional e 

o aperfeiçoamento de técnicas, dicas e recomendações 

de ações aplicadas pelo gestor, Reinaldo Martinazzo. 

Nesse estudo de clima organizacional realizado, obtive-

mos como resultado autoconhecimento, equilíbrio emo-

cional, estratégias de ações e melhora da comunicação 

interna”, afirmaram.  

E fizeram uma observação especial: “no último treina-

mento, recebemos informações de forma lúdica, en-

fatizando todo o trabalho e conceitos como estrutura 

organizacional, formal e informal, liderança, objetivos e 

inovação, compreendendo as necessidades dos nossos 

clientes, para gerar valor a eles o tempo todo. Não so-

mente para suprir suas necessidades mais básicas, mas 

ir além. Oferecer uma solução que seja tão boa e faça 

tanto sentido que supere as suas expectativas. Finaliza-

mos o ano de 2022 com muitos resultados e iniciaremos 

2023 com muitas ações a serem praticadas”.

A equipe do atendimento do Sinam também se mani-

festou: “A proposta de trazer o filme ao nosso encontro 

mensal foi algo muito interessante e descontraído. Ele 

nos mostra que, se temos um sonho, um objetivo, inde-

pendentemente do que as pessoas ao seu redor digam, 

por mais que tentem nos colocar em uma caixa ou nos 

falem que não podemos sair da nossa ‘bolha’, se correr-

mos atrás, conseguiremos nos tornar o que almejamos 

ser, pois não importa onde você está, o cargo que exer-

ce. Se mudarmos o jeito que olhamos para as coisas, 

abraçarmos as oportunidades que a vida nos dá, com 

dedicação e perseverança, tudo se concretiza. Como o 

próprio filme diz, ‘qualquer um pode ser um cozinhei-

ro’”. A equipe é composta por Sônia Szabo, Gabrielly 

Silva, Miriam Ianuch, Otilda Hilgemberg, Kassia Lima,  

Nicolly Spader e as estagiárias Giovanna da Silva e Leticia  

Brandalize.
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Precificação para 2023

Todos os anos, o Sinam faz atualização dos valores relativos a duas situações 

específicas.

1. Estabelece o custo que deve ser dispendido pelo titular para se cadastrar ou 

manter ativo o seu cadastro junto ao Sinam conforme tabela abaixo;

Situação Cartão Dinheiro

Renovação SEM devolução do Manual R$ 175,00 R$ 160,00

Renovação COM devolução do Manual R$ 165,00 R$ 140,00

Cadastro Novo R$ 175,00 R$ 160,00

Cadastro Novo – Pais cadastrados R$ 150,00 R$ 140,00

Renovação Balcão – cliente fidelizado R$ 150,00 R$ 140,00

Cliente pula-pula R$ 175,00 R$ 160,00

Repescagem cliente fidelizado (startalk ou correio) até 

o vencimento
R$ 150,00

Repescagem cliente fidelizado (startalk ou correio) 

após o vencimento
R$ 175,00

Sinam assina convênio com o 
Hospital Marcelino Champagnat

O Sinam deu mais um importante passo em 

benefício dos usuários. Foi consolidado con-

vênio com o Hospital Marcelino Champag-

nat, localizado no bairro Cristo Rei, em Curi-

tiba. A assinatura foi no dia 6 de dezembro, 

com a participação do presidente da Asso-

ciação Médica do Paraná, Nerlan Carvalho; 

do vice-presidente, José Fernando Macedo; 

do responsável técnico do hospital, Jarbas 

da Silva Mota Júnior, e do coordenador co-

mercial, José Carlos Fonseca. Também esta-

vam presentes o gestor do Sinam, Reinaldo 

Martinazzo, e Rita de Cassia Macedo, do co-

mercial.

Inaugurado em 2011, o Hospital Marcelino 

Champagnat faz parte do Grupo Marista e 

foi pensado, desde a fundação, para cumpir 

Tais valores já estarão parametrizados no Web 

Center, entrando em vigor a partir do dia 2 de 

janeiro de 2023.

2. Estabelece o novo valor da consulta que 

passará a ter validade a partir do dia 2 de ja-

neiro de 2023. Em Curitiba, passará a ser de R$ 

220,00, lembrando que tal valor pode oscilar 

para cima ou para baixo de acordo com a rea-

lidade econômica de cada região.

De toda forma, nunca é demais lembrar que 

os valores são corrigidos pela variação do  

IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os valores 

que os usuários do Sinam remuneram os mé-

dicos é o melhor entre os convênios e planos 

de saúde, contando, ainda, com a vantagem 

de ser pagamento à vista por parte do usuário, 

no ato da consulta, e, por isso, não está sujeito 

a glosas ou defasagens.

todos os requisitos internacionais de instalação. Mantendo também o com-

promisso de atendimento humanizado, hoje é considerado referência em 

diversas especialidades.
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HOMENAGEM E PREMIAÇÃO

Jantar para secretárias e Dica 
Legal são reconhecimento ao trabalho 
destas profissionais

O Dia da Secretária, comemorado em 30 de setembro, não passou 

em branco para as profissionais que auxiliam os médicos referencia-

dos do Sinam. Foi realizado no restaurante da sede da AMP o tradi-

cional jantar de comemoração e congraçamento, uma homenagem 

especial como uma forma de reconhecimento do trabalho destas 

profissionais, fundamentais para o bom funcionamento dos consul-

tórios médicos.

Compareceram ao evento mais de 100 secretárias, especialmente 

aquelas que utilizam as ferramentas do Web Center Sinam. O evento, 

que deixou de ser realizado somente no período de pandemia, por 

segurança sanitária, foi destacado pelas participantes.

Para Solange Rodrigues Teixeira, a equipe do Sinam está de para-

béns. “A iniciativa da AMP juntamente com o Sinam em proporcio-

nar este jantar é fundamental para que estejamos mais próximos e 

também para reencontrar as colegas depois da pandemia”, afirmou.
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A secretária Jaqueline do Rocio Santos avalia que 

é um evento aguardado por todas e de grande re-

percusão, pela recepção e acolhimento maravilho-

so por parte dos organizadores. Ela utiliza todas as 

ferramentas disponíveis do Web Center e támbém 

participa do programa Dica Legal, cujo principal 

objetivo é incentivar a utilização da agenda online, 

permitindo o conhecimento da sua funcionalidade.

Bruna Darlin Fietkoski agradeceu em nome de to-

das pelo convite para o jantar e elogiou o progra-

ma de incentivo e o suporte de toda a equipe do 

Sinam. “É uma alegria para nós, secretárias, sermos 

vistas e acolhidas por vocês”, disse.

Dica Legal
No dia 7 de dezembro, aconteceu mais uma homenagem às 

secretárias. Desta vez, foi a entrega dos prêmios do programa 

Dica Legal para aquelas que acumularam o maior número de 

pontos no ano.

Todas as secretárias de médicos que estejam regularmente 

cadastrados para prestar atendimento aos usuários do Sinam 

puderam participar. As que prestam serviço a mais de um mé-

dico têm sua pontuação registrada individualmente por mé-

dico, mas cumulativa para efeito de somatória na campanha. 

A pontuação funciona da seguinte forma: 100 pontos para 

ativação da agenda do médico, disponibilizando os horários 

para atendimento aos usuários Sinam; 60 pontos para indica-

ção do Sinam a potenciais usuários; 30 pontos para utilização 

da agenda na marcação de consultas para atendimento não 

Sinam, e 100 pontos para participação em eventos educativos 

na Associação Médica do Paraná.

Disponibilizada gratuitamente para os médicos no portal do 

Sinam, a agenda online oferece atualização em tempo real, 

possibilidade de agendamento de todas as consultas em um 

único sistema, acesso protegido por login e senha, fácil visuali-

zação pelo smartphone e relação médico-paciente totalmente 

preservada.

Para o usuário, garante a opção de adesão ou renovação do 

cadastro, consulta ao manual informativo online, onde podem 

ser encontradas informações como endereço e telefone de 

consultórios, clínicas e laboratórios, e o pré-agendamento de 

consultas.
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Chayanny Larissa dos Santos, secretária do médico Leonardo 

Piazza, ficou em primeiro lugar e falou sobre o seu sentimento: 

“Venho por meio deste singelo depoimento expressar minha 

alegria pela premiação do Programa Dica Legal. Realizei a ati-

vação da agenda quando já tinha começado a campanha, po-

rém confiante de que teria ainda alguns meses para conseguir 

fazer parte do tão disputado ranking. Que privilégio! Gostaria 

de parabenizar a equipe do Sinam e também todas as secretá-

rias que fizeram parte dessa grande campanha, uma iniciativa 

que nos traz motivação no trabalho indispensável e honroso 

que cumprimos. Obrigada”.

Marly Ines Boesing Fritzen, que trabalha com o médico Wil-

liam Bento Amaral e obteve a terceira colocação, também se 

manifestou. “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela 

oportunidade deste depoimento. O sistema de agendamento 

online do Sinam é muito prático e o programa Dica Legal é um 

grande incentivo para nós, secretárias.  A agenda online é um 

software que tem como um dos principais objetivos melhorar 

o relacionamento dos médicos com os pacientes, oferecendo 

mais comodidade e segurança. A ferramenta permite que o 

agendamento de horários aconteça via internet, e não mais 

por telefone, fazendo com que a experiência do paciente seja 

positiva desde o primeiro contato. O próprio paciente pode 

ver quais dias e horários estão disponíveis, escolhendo o mais 

adequado, de acordo com a sua disponibilidade e conveniên-

cia. Outro fator positivo é podermos confirmar se o horário de-

sejado pelo paciente está disponível ainda ou oferecer outras 

opções a ele. Achei muito legal”, afirmou.

Premiação foi feita na sede da AMP.

Confira quais foram as secretárias premiadas.

Secretária Médico / Clínica Pontos Prêmio

1° Chayanny Larissa dos Santos Leonardo Piazza 64220 Vale-presente Havan

2° Solange Rodrigues Teixeira Nelson luís Ribas 54540 Vale-presente Mary Kay

3° Marly Inês Boesing Fritzen William Bento Amaral 50610 Vale compras Condor

4° Sandra Ferreira Goes Nerlan Carvalho 37430 Vale compras Condor

5° Marcela Dlugovitz Matzembacher Francisco Maia da Silva 30680 Vale churrascaria Jardins Grill

6° Thainá Rocio Maccarini Clínica Endocore Cardiovascular e Metab. 20050 Vale Outback Steakhouse

7° Josiane Harumi Shimoishi Carlos Cesar Cusmanich 19050 Vale-presente O Boticário

8° Angelita Manczur dos Prazeres Ana Lucia Castro Gomes de Souza 15780 Vale-presente O Boticário

9° Sthefany Bontorin Souza Rosa Dra. Ana Carolina de Oliveira Lago 13590 Vale-presente Renner

10° Grace Correa dos Santos P. H. De S. Lúcio Sergio Rocha Ernlund 7700 Vale-presente Renner

11° Claudia Ukan Sprada Glaucia Ribeiro Batista 6810 Vale Madero

12° Adriana Rasmussen Menegassi Marcela Cunha da Silva 5750 Vale Madero
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NA SEDE DA AMP

XXXVI Conciam reúne 

acadêmicos de medicina
O XXXVI Congresso Científico dos Aca-

dêmicos de Medicina (Conciam) foi 

realizado entre os dias 24 e 27 de outu-

bro, na Associação Médica do Paraná. 

O evento é organizado anualmente pe-

los acadêmicos de medicina da Facul-

dade Evangélica Mackenzie do Paraná 

(Fempar), com orientação da direção 

e coordenação acadêmica e apoio do 

corpo docente e técnico da instituição 

de ensino.

Sua primeira edição, em 1987, ideali-

zada pela professora Ailema Frank, 

buscava desenvolver nos acadêmicos 

o prazer pela pesquisa científica, com-

plementando o ensino ministrado nas 

escolas médicas e estimulando o de-

senvolvimento de projetos de pesqui-

sa, ampliando, assim, a visão acadêmi-

ca do universo da medicina. Desde sua 

criação, cresceu notavelmente no meio 

científico e representa, hoje, um dos 

mais tradicionais e relevantes eventos 

acadêmicos de medicina do país. A 

cada edição, são batidos os recordes 

de trabalhos apresentados e congres-

sistas inscritos.

Foram apresentados trabalhos e reali-

zadas palestras com profissionais de 

diversas áreas, mesas-redondas e ses-

sões temáticas. Além disso, também 

teve espaço para a produção literária, 

artística e cultural, com apresentações 

de dança, música, poesia e outras ex-

pressões artísticas.

Há mais de três décadas, este con-

gresso incentiva a produção científica, 

dando espaço para acadêmicos desde 

o primeiro ano do curso, estimulando 

os recém ingressos até os do último 

ano. Para a diretora da Fempar, a mé-

dica Carmen Marcondes Ribas, o rigor 

na avaliação, na classificação e na pre-

miação dos trabalhos, associado ao 

espírito investigativo e crítico, tem sido uma marca relevante que explica a longa e 

reconhecida trajetória do congresso.

Entre os acadêmicos da Fempar, ela ressalta que o Conciam é considerado um le-

gado da instituição, mantendo-se como referência de qualidade graças à dedicação 

integral dos alunos, alcançando, inclusive, estudantes de outras escolas médicas do 

Paraná e de outros estados.

O Conciam é, atualmente, um dos maiores congressos acadêmicos de medicina do 

Brasil, contando com mais de mil congressistas, diversas categorias de trabalhos 

científicos, centenas de trabalhos submetidos, palestrantes das mais diversas espe-

cialidades médicas, mesas-redondas e bancas avaliadoras.

Diretores da Fempar e da AMP na 
mesa de abertura do congresso.
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CAMINHANDO JUNTOS

AMP encerra com linda festa de 
Natal as ações sociais de 2022

A Associação Médica do Paraná promo-

veu, no último dia 8 de dezembro, uma 

linda festa de Natal para crianças das 

instituições atendidas pelo programa 

Caminhando Juntos, mantido pela en-

tidade desde 1996. O evento, realizado 

na sede da AMP, no bairro Água Verde, 

teve uma programação que encantou 

os pequenos: um belo espetáculo cir-

cense, entrega de presentes pelo Papai 

Noel e um coquetel de encerramento. 

Participaram cerca de 150 crianças, al-

gumas acompanhadas de suas mães. 

Elas recebem atendimento de duas 

instituições: Associação dos Amigos do 

Bairro Cachimba (Amacach) e Associa-

ção de Moradores e Comerciantes Vila 

Zumbi Bairro Mauá.
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Com exceção dos anos de 2020 e 2021, 

em função das restrições sanitárias im-

postas pela pandemia da Covid-19, a 

AMP sempre realizou um evento nata-

lino em dezembro, como fechamento 

das ações do ano. 

A festa foi aberta pelo presidente da 

AMP, Nerlan Carvalho. Para ele, a pro-

gramação e a entrega dos presentes 

resgatam o sorriso dos pequenos. “O 

programa foi criado na AMP pela di-

retora de Ação Social, Maria da Graça 

Ronchi, com o propósito de colaborar 

com instituições que atendem comu-

nidades carentes e felizmente temos 

conseguido prestar esse importante 

trabalho”, afirmou.

O presidente da Amacach, pastor Jorge 

Nunes, destacou a importância da fes-

ta promovida pela AMP. “Acho um ex-

celente aprendizado, não só para mim, 

mas para as famílias e, especialmente 

as crianças, que saem do seu mundo e 

têm a oportunidade de vivenciar expe-

riências diferentes”, disse. A entidade foi 

criada em 1989 e, de acordo com ele, 

atende 3 mil pessoas, das quais 1,7 mil 

muito carentes.

Trabalho contínuo

As ações do Caminhando Juntos têm 

sido realizadas junto a instituições es-

pecíficas, com risco social maior, e os 

recursos vêm sendo aplicados primor-

dialmente em necessidades pontuais, 

como a realização de reformas e com-

pra de equipamentos para melhorar o 

atendimento à comunidade. Também 

são entregues cestas básicas, fraldas 

descartáveis e materiais de limpeza e 

higiene.

A AMP está aberta a todas as pessoas 

interessadas em colaborar. Os conta-

tos podem ser feitos através do email 

adm@amp.org.br ou pelo telefone 

3024-1415, com a administração da as-

sociação.
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Associação de moradores 

recebe doação de freezer para 
auxílio em atividades

A Associação de Moradores e Comerciantes Vila Zum-

bi Bairro Mauá agora terá um novo freezer para o auxí-

lio nas suas atividades. O eletrodoméstico foi entregue 

pela Associação Médica do Paraná, numa ação do 

Programa Caminhando Juntos, que, em 2022, bene-

ficiou comunidades carentes de Curitiba e região me-

tropolitana, trabalho que terá continuidade em 2023.

A presidente da entidade, Maria Luciana Camapano, 

e Sidinei Campos de Oliveira, também representante, 

receberam o freezer na sede da AMP, das mãos do 

presidente, Nerlan Carvalho; do vice-presidente, José 

Fernando Macedo; do tesoureiro, Gilberto Pascolat, e 

do gerente, Osires Costa Rosa. No ano passado, a as-

sociação recebeu a doação de um computador, além 

de 40 cobertores, cinco cadeiras de rodas e cinco de 

banho, que estão sendo emprestadas às famílias que 

necessitam.

O freezer, segundo Maria Luciana, será utilizado para 

armazenar alimentos que a entidade recebe da Secre-

taria de Agricultura do Paraná e também de empre-

sários, para o preparo de marmitas para a população. 

Será usado, ainda, em feiras que participa por meio da 

economia solidária, envolvendo artesãos e pequenos 

empreendedores locais.

Osires Costa Rosa, Gilberto Pascolat, Nerlan Carvalho, Maria Luciana Camapano, José Fernando Macedo e Sidinei de Oliveira.
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Aniversariantes do último 

trimestre de 2022 homenageados

EVENTO

Os associados aniversariantes dos meses de outubro, no-

vembro e dezembro foram recebidos na noite do dia 1o de 

dezembro, na Associação Médica do Paraná, para um jan-

tar comemorativo.

A homenagem, realizada a cada trimestre do ano, já é tra-

dicional na AMP, com exceção de 2020 e 2021, em função 

das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Esta foi 

a última de 2022, fechando o quarto trimestre.

O presidente da AMP, Nerlan Carvalho, e o vice-presidente, 

José Fernando Macedo, saudaram os presentes. Também 

participou a diretora Social, Claudia Regina Bochnia.

Para completar a data, todos os médicos homenageados 

receberam uma lembrança da AMP.
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Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica realiza XXIII Congresso
O XXIII Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica - Tórax 2023 será realizado entre os dias 17 e 

19 de maio de 2023, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. É considerado o maior evento da 

especialidade na América Latina e terá formato presencial, seguindo as recomendações sanitárias e medidas 

de segurança. A grade científica abordará temais atuais, desafiadores, além de inovações para a Cirurgia 

Torácica.

Participarão convidados nacionais e internacionais e haverá a transmissão de procedimentos cirúrgicos em 

tempo real. São os seguintes os temas previstos na programação: Afecções Pleurais, Cirurgia das Vias Aé-

reas, Cirurgia do Mediastino, Cirurgia Minimamente Invasiva, Deformidades da Parede Torácica, Fronteiras 

em Cirurgia Torácica, Oncologia Torácica, Pneumopatias Avançadas, Tratamento das Infecções Pulmonares 

e Trauma Torácico.

Serviço
Data: 17 a 19 de maio de 2023

Local: Centro de Convenções Rebouças – Avenida Rebouças, 600 – São Paulo (SP)

Informações e inscrições: http://torax2023.com.br/

I Congresso Pan-Americano de Medicina da Obesidade será em maio
Já estão abertas as inscrições para o I Congresso Pan-Americano de Medicina da Obesidade e II Congresso 

Brasileiro de Medicina da Obesidade. Segundo os organizadores, é o maior evento científico da América Lati-

na sobre medicina da obesidade e tratamento da andropausa e menopausa.

Diversos palestrantes nacionais e internacionais de renome estão confirmados. Na programação, temas que 

são dúvidas frequentes no dia a dia dos consultórios. São aguardados cerca de três mil congressistas.

Serviço
Data: 25 a 27 de maio de 2023

Local: Centro de Convenções do Costão do Santinho – Florianópolis (SC)

Informações e inscrições: https://www.sbemo.com/2023

II Congresso de Dermatologia e Especialidades Integradas
Será realizado entre os dias 24 e 26 de agosto de 2023 o II Congresso de Dermatologia e Especialidades 

Integradas (Coderma). O evento será online e contará com palestras de médicos especialistas, com grande 

experiência nas especialidades ligadas à Dermatologia e Cirurgia Plástica de todo o Brasil.

O objetivo do evento e a escolha pelo formato virtual é garantir atualizações sobre essas áreas para o maior 

número possível de profissionais e também estudantes de medicina que estão distantes dos grandes centros 

e enfrentam dificuldades para participar de eventos presenciais fora de suas cidades.

Serviço
Data: 24 a 26 de agosto de 2023

Local: online

Informações e inscrições: https://doity.com.br/coderma

AGENDA CIENTÍFICA
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