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Editorial
O futuro chegou
O web Center do Sinam já é uma realidade, já temos boa
parte de nossa movimentação de usuários ocorrendo pela
internet e, a cada mês, cresce o número de usuários que
usam exclusivamente o webcenter para renovar sua anuidade e gerenciar sua conta. Mas nosso sistema vai muito além
disso. Ele foi projeto para permitir uma interação direta entre
médicos e usuários, facilitando o agendamento de consultas
e o gerenciamento das agendas, além de impedir o acesso
de médicos não cadastrados aos pacientes do Sinam.
A nossa ferramente permite que cada médico cadastrado
disponibilize no webcenter seus horários disponíveis para
consultas pelo Sinam e dá acesso a essas informações aos
usuários, que podem marcar suas consultas diretamente
pela internet. É possível, até, tornar o webcenter do Sinam o
seu gerenciador de consultório, com a vantagem de poder
acessá-lo de qualquer local com acesso à internet.
Para avançarmos para esse segundo passo do webcenter,
precisamos que os médicos completem seu cadastro no sistema e o alimentem com as informações necessárias. Para
isso, preparamos para essa edição do Jamp, um passo a passo completo de como disponibilizar o agendamento online
das consultas. É a AMP disponibilizando mais um grande benefício para seus sócios e uma ferramenta que, certamente,
facilitará o dia-a-dia de nossos médicos.

João Carlos Baracho
Presidente da Associação Médica do Paraná
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Regionais

Londrina realiza workshop em
governança clínica
Encontro discutiu
protocolos clínicos e
segurança do paciente
Promovido pelo Grupo Salus, o workshop realizado na noite de 29 de maio na Associação
Médica de Londrina abriu a programação de
2014 do Encontro Norte Paranaense de Acreditação em Serviços de Saúde.
Médicos, profissionais de diferentes áreas da
saúde e gestores de estabelecimentos do setor
foram o público alvo do encontro que discutiu
protocolos assistenciais, segurança institucional
(hospital e corpo clínico) e do paciente. O encontro organizado e realizado pelo Grupo Salus
- Saúde Londrina União Setorial, teve apoio do
Sebrae PR, regional Londrina.
Os palestrantes convidados foram os médicos Leonardo Cavadas da Costa Soares, do
Instituto de Planejamento e Pesquisa para a
Acreditação de Saúde (IPASS) e Adriano Antônio Mehl, médico responsável pelo Ambulatório de Feridas e Pé Diabético do Hospital Pilar,
ambos de Curitiba.
O objetivo do encontro foi o de oportunizar
aos participantes o compartilhamento de práticas, propiciando troca de experiências com

o foco na assistência segura ao paciente. A
abordagem sobre os protocolos clínico-assistenciais foi do convidado do IPASS – instituição paranaense credenciada pela ONA, com
a finalidade de promover a qualidade dos serviços em saúde.
Observando alguns dos principais pontos da
versão 2014 das novas diretrizes do Manual
Brasileiro de Acreditação, como por exemplo,
a importante contribuição do mapeamento
de processos e padronização de controles
para um atendimento seguro, o papel da

CCIH e as observâncias para a implantação
e gerenciamento dos protocolos na UTI, Cavadas ressaltou os protocolos como os instrumentos para construir uma prática assistencial segura, e componentes obrigatórios dos
planos (locais) de segurança do paciente dos
estabelecimentos de Saúde.
As experiências e relatos das práticas adotadas pelo Hospital Pilar junto ao ambulatório
especializado, para a segurança do paciente,
conforme preconiza foram o foco da palestra
do médico Antônio Mehl, que foi seguida de
mesa de debates entre palestrantes e participantes, e que teve como mediador João
Claudio Santilli, do Oswaldo Cruz, laboratório
membro do Grupo Salus.
Os aspectos fundamentais para a qualidade dos
serviços em saúde e a segurança do paciente,
assim como a cultura de segurança como uma
questão multiprofissional nas unidades de saúde e como estimular os serviços públicos e privados a uma prática assistencial segura, estão
em documento de referência para o Programa
Nacional de Segurança do Paciente, que pode
ser acesso, na íntegra, no site do Instituto de
Planejamento e Pesquisa para a Acreditação de
Saúde: www.ipass.org.br
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Preservação

Museu da Medicina entra na fase
final da catalogação
A primeira fase da implantação do Museu da Medicina do Paraná está prestes a ser concluídas. Desde
o ano passado, uma equipe de museólogos trabalha na restauração, higienização, catalogação e avaliação de todas as peças, livros e documentos do
acervo, que, até o final do ano, estarão classificadas e prontas para serem exibidas.

Acervo está sendo
tratado e avaliado
antes de ser colocado
em exposição

É um trabalho minucioso, tanto na parte prática,
de deixar as peças em condições de exibição,
quanto na questão da classificação, de verificar
o real valor histórico de cada uma das peças
para se decidir o que será material de exposição e o
que será arquivado, dentro dos mais de 35 mil itens
constante no acervo.
Antes mesmo do início da exposição permanente, em um espaço que ainda será construído na sede social da AMP, todos os itens
catalogados serão exibidos em uma
homepage, para uso da comunidade
e das escolas paranaenses, em um
projeto pedagógico especial. Juntamente com esse trabalho, será produzido um catálogo do acervo, valorizando
as coleções, desde a fundação e a sua revitalização como uma instituição museológica.
O cuidado com o acervo do museu da medicina
está sendo financiado através da Lei de Incentivo à
Cultura, Lei Rouanet. Qualquer pessoa física ou jurídica pode destinar parte de seu Imposto de Renda para o museu, e o procedimento é bastante
simples. “Pedimos aos interessados que procure a AMP, na nossa sede ou pelo telefone,
pois temos um formulário pronto para que
o doador autorize o desconto de parte de
seu imposto devido ao projeto do museu”,
conta Liete Blume, diretora acadêmica da
Universidade Corporativa da Ucamp,
que está à frente do projeto.
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Sinam

WebCenter sinam
Médicos do Sinam devem confirmar seu cadastro e disponibilizar agenda
de atendimento aos usuários no Webcenter
O Webcenter do Sinam já é uma realidade.
Cada vez mais, o número de usuários do sistema que utilizam a ferramenta está ampliando. Dados do mês de maio mostram que
20% do movimento do Sinam ocorreu pela
internet. Os usuários que fazem ou renovam
seu cadastro, solicitam sua carteirinha e pagam a anuidade sem sair de casa, através do
computador cresce a cada mês.

1- Acessar o site do Sinam – www.sinam-pr.com.br e procurar no cabeçalho da
tela “Webcenter”

Mas eles querem mais. Desejam marcar suas
consultas pela internet. E o Webcenter Sinam
está preparado para mais este avanço. Só que
para tanto, os médicos referenciados pela
AMP para atender o Sinam precisam acessar
o seu espaço no site, fazer a confirmação dos
dados que já estão cadastrados e disponibilizar a sua agenda com os horários disponíveis
para atendimento ao Sinam.
Esta operação é simples e rápida. Basta seguir
os seguintes passos:
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2- Clicar em “Sou médico”
5- Se restar alguma dúvida, a mesma
pode ser sanada ligando diretamente
para o número 3024-1415 (ramal 225) ,
que uma atendente qualificada prestará todos os esclarecimentos.

Num futu
ro próxim
o, os usuá
rios do Sin
am terão
acesso ao
médico p
or meio d
os smartp
nes, aplica
hotivo que já
e
s
tá
e
m
fase de de
senvolvim
ento.

3- P reencher o espaço “Seu CRM” e “Sua
Senha” (no primeiro acesso a sua senha
é atribuída e é o número do seu CRM ao
contrário). O próximo procedimento será
alterar a sua senha, cadastrando uma senha definitiva da sua escolha.

ou tarde) e ainda compor os horários de
atendimento de acordo com a sua conveniência (o intervalo de atendimento é
definido pelo próprio médico), podendo
fazer disso uma regra válida pelo período
que desejar, ou então alterar para viagens
ou atendimento de outros compromissos.

4- A
 bre-se então a tela onde o médico faz a
escolha dos dias e compõe os horários de
atendimento ao Sinam. O médico pode
optar por dia da semana, período (manhã
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Academia

Augusto Cury instiga médicos a

buscarem sua realização interior
Palestra marca
aniversário de 35
anos da Academia
Paranaense de Medicina
memória, Cury alertou que os médicos estão
muito sujeitos à síndrome do pensamento
acelerado e ao déficit de memória e disse
que “os melhores profissionais são ótimos
para a sociedade, mas são os carrascos de si
mesmos”.

“Conheço muitos miseráveis vivendo em
palácios”, com essa frase, na abertura de sua
palestra o médico e escritor Augusto Cury, o
autor mais lido do século XXI, deu o tom de
como seria sua conversa com os médicos
presentes no AMP Cultural de junho, que foi
especial, pois marcou a comemoração dos 35
anos da Academia Paranaense de Medicina,
no dia 6 de junho.

Os melhores profissionais
são ótimos para a sociedade,
mas são os carrascos de si
mesmos.

Aplaudido de pé por uma plateia que lotou
o auditório da AMP, o palestrante lembrou
que não são só as drogas que viciam, que
também temos vícios de comportamento e
que não é possível deletar a memória e nem
mudar a personalidade apenas por intencionalidade, que precisamos treinar nossa inteligência emocional se quisermos alterar nosso
comportamento. “A vida é um grande texto,
e a morte, apenas uma vírgula. O texto continua na eternidade”, concluiu.

- Augusto Cury. Psiquiatra e escritor

Falando sobre “ser feliz no século XXI”, Cury,
que lançou seu novo livro “Felicidade Roubada”, que tem como personagem principal um
médico, neurocirurgião muito bem sucedido,
mas que acaba sofrendo transtornos mentais
como a síndrome do pânico por conta de
não ter preparado sua inteligência emocional
e dar pouca atenção para suas emoções, o
palestrante mostrou ser esse um quadro comum em uma população de médicos, “muito
austeros, perfeccionistas, autocríticos e resistentes a ajuda para problemas emocionais”.
Lembrando que o “Eu” não é o único gestor
da mente humana, que o tijolo básico da
nossa psique é o pensamento, mas que não
controlamos o que pensamos apenas com
a razão: reagimos a gatilhos e à registros de

8

JAMP_220.indd 8

11/07/2014 10:18:01

Congresso

Congresso inscreve trabalhos
sobre Saúde Pública do Paraná

Evento que discutirá os desafios e avanços nos serviços de saúde no Paraná, o II
Congresso Paranaense de Saúde Pública,
que será realizado em Curitiba de 14 a 16 de
agosto, está recebendo resumo de trabalhos
científicos até o dia 14 de julho. Podem inscrever trabalhos, professores, pesquisadores
e estudantes dos cursos de graduação e de
pós-graduação em saúde, assim como profissionais, gestores e dirigentes de serviços de
saúde das instâncias municipal, estadual e
federal, com atuação no Paraná.
O envio dos resumos para submissão à Comissão Científica deve ser feito necessariamente no site do Instituto de Estudos em
Saúde Coletiva – www.inesco.org.br - , órgão
promotor do congresso que está sendo realizado com apoio do Ministério e a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), e tem como
objetivo contribuir para a expansão e a qualificação dos serviços prestados à população
paranaense na área da saúde.

São oito os eixos temáticos para os trabalhos
científicos a serem apresentados durante o II
Congresso Paranaense de Saúde pública: Trabalho em Rede, em seis diferentes áreas de
saúde e de educação; Educação permanente,
educação continuada e integração entre ensino serviços de saúde e comunidade; Relatos
de experiências inovadoras no âmbito dos
Consórcios de Saúde; Cidadania e participação social; Uso de tecnologias de informação
e comunicação (TICs); Experiências de atividades multiprofissionais e interdisciplinares;
A situação sanitária e a atenção à saúde nas
diversas realidades do Paraná; e o eixo Estratégias para a ampliação do acesso à saúde.
O congresso agrupará ainda a 1ª Mostra Paranaense dos Projetos de Pesquisa apoiados
pelo PPSUS – programa de apoio à pesquisa, realizado em parceria com a Fundação
Araucária, para fomentar o desenvolvimento
científico e tecnológico nas atividades da saú-

Evento ocorre em
agosto, em Curitiba
de, e que neste mesmo período – 14 a 16 de
agosto - reunirá em pôster as experiências e
resultados de projetos de pesquisas que participaram de Chamadas Públicas entre 2004
e 2010.
A programação completa do II Congresso
Paranaense de Saúde Pública, que soma minicursos, seminários, conferências e fóruns,
será apresentada pela Comissão Científica,
em lançamento do evento marcado para o
dia 1º de julho (próxima terça-feira), às 11 horas,
no Centro de Convenções de Curitiba. Outras
informações sobre o processo de inscrição
de trabalhos científicos e participação presencial estão no site: www.inesco.org.br.

9

JAMP_220.indd 9

11/07/2014 10:18:09

Conselho

Conselho
Deliberativo se

reúne em Curitiba
Último encontro da
atual gestão define
as ações do segundo
semestre

Reunido em Curitiba no dia 07 de junho,
o Conselho Deliberativo da AMP traçou o
planejamento da entidade e suas regionais
para o restante de 2014. Participam do
Conselho a diretoria da AMP e de todas
as regionais em atividade no Estado. Após
uma palestra de abertura do professor
José Pio Martins, reitor da Universidade
Positivo, os integrantes do conselho discutiram as prioridades da AMP, no campo da
defesa profissional, do associativismo e da
educação continuada, através da Universidade Corporativa.
Na abertura, o professor Pio abordou o
tema “A inteligência e o êxito”, mostrando
que o conhecimento adquirido forma apenas um terço de nossa inteligência, que é
preciso desenvolver, também, a inteligência emocional e a inteligência espiritual,
independente da crença da pessoa. “O QI
basta para curar a doença, mas não basta
para curar o doente”, disse.
Na reunião do Conselho, com maciça participação dos vice-presidentes regionais e
dos presidentes das Associações Médicas
municipais, AMP e regionais comprometeram-se em compatibilizar seus calendários
eleitorais, realizando em todos os municípios que já for possível, a eleição da regio-
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nal juntamente com a da AMP e da AMB,
no dia 28 de agosto.
Também foi discutida a retomada das Jornadas Médicas Descentralizadas, que, sob
responsabilidade da Universidade Corporativa, terão um novo modelo para levar
educação continuada a todas as regiões
do Estado. A ampliação do Sinam, com o
interesse de várias regionais em implantar o sistema e a participação mais efetiva
no movimento da Caixa Preta pela saúde
também foram compromissos assumidos
pelos participantes.
“A participação efetiva das regionais é
fundamental para que tenhamos uma
associação voltada ao atendimento do
interesse dos médicos em todo o estado.
Por mais que visitemos todas as regiões,
ninguém conhece melhor as carências e
especificidades de seus municípios que os
médicos que lá atuam. Nossa associação
só cresce com essa interação e define seu
rumo a partir dessa visão ampla sobre nossas prioridades”, disse o presidente da AMP,
João Carlos Baracho.
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Relatório de Gestão
Presidente Baracho apresenta

relatório da gestão

Por ser o último Conselho Deliberativo da
gestão “Médico, Profissional de Valor”, o presidente da AMP, João Carlos Baracho, aproveitou a ocasião para apresentar aos colegas um
relatório dos dois anos e meio que já esteve
à frente da Associação Médica do Paraná.
Destacando a atuação na defesa profissional,
o crescimento do Sinam e o papel de protagonista nas discussões políticas assumidas
pela AMP.
Entre as ações desenvolvidas pela AMP na defesa profissional, Baracho destacou o acordo
com a Fundação Copel, firmado em janeiro
de 2012, que estabeleceu a consulta médica
em R$ 80,00 na época, e transformou o valor
em parâmetro para as demais negociações
da classe médica no Estado. Ainda nesta área
de atuação, o presidente lembrou as paralisações da categoria no ano de 2012 e a primeira
greve dos médicos, realizada no ano passado,
que mobilizou os profissionais de 16 cidades
paranaenses.

A atuação política da AMP foi lembrada com
a realização da CPI dos Planos de Saúde, motivada pela participação da associação em
reuniões e sessões plenárias da Assembleia
Legislativa, a ampliação e antecipação da vacinação contra a influenza no Paraná, obtida
após pressão da AMP e da Sociedade Paranaense de Infectologia, a campanha Saúde +
10, pelo investimento de 10% do orçamento
da União em saúde pública, que resultou em
projeto de iniciativa popular tendo o Paraná
como um dos estados que mais colheu assinaturas para a proposição, e o estabelecimento de compromissos com a saúde pública e
a carreira médica por parte dos candidatos a
prefeito de Curitiba e outros municípios.
A atual gestão também apontou como fundamental para o desenvolvimento da entidade a retomada da adesão da Associação
Médica de Londrina à AMP e a reativação da
AMP Irati, a fundação da Universidade Corporativa e a consolidação do Exame AMP como

Atuação Política da AMP
foi um dos pontos fortes
nos últimos anos

principal prova de seleção para residência
médica no estado.
O desenvolvimento do Sinam, com a inauguração do serviço em Ponta Grossa, Londrina
e Cascavel, e a criação do webcenter, que permite o gerenciamento da conta e a marcação
de consultas via internet é outra conquista
desta gestão que ainda deu início aos trabalhos da criação do Museu da Medicina do Paraná e, no campo social a cultural, promoveu
o AMP Cultural e o grandioso baile de aniversário de 80 anos da AMP, no ano passado.
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Regionais

AMP prepara-se para nova
Nova diretoria da entidade será eleita em agosto
eleição
A Associação Médica do Paraná lançou, no
dia 27 de junho, o edital para as eleições para
a nova gestão da AMP, das regionais e, também, da Associação Médica Brasileira. No dia
28 de agosto, médicos sócios de todo o Estado irão às urnas para escolher quem administrará a entidade no triênio 2014-17. A votação
ocorrerá na sede da AMP em Curitiba e nas
sedes das regionais.
O processo eleitoral será conduzido pela
Comissão Eleitoral (CE), presidida pelo secretário-geral da AMP e formada, ainda, por um
representante do Conselho Regional de Medicina, um da Academia Paranaense de Me-

dicina e um da Federação dos Hospitais do

AMP, mediante apresentação de requerimen-

Estado do Paraná.

to subscrito por cinqüenta ou mais sócios efe-

Para participar da eleição como candidato, é

tivos, até as 18 horas do dia 1º de agosto de

preciso estar adimplente com a associação

2014, primeiro dia útil do mês.

por, pelo menos, cinco anos, para o cargo de

“Participe do processo, organize sua regional,

presidente, e três anos para os demais cargos.

reafirmando a atuação em defesa da profis-

Para votar, os sócios deverão estar adimplen-

são e posicionando a AMP como porta-voz

tes no dia da votação, sendo possível regulari-

do pensamento médico tanto na parte cien-

zar a situação no dia da eleição.

tífica quanto na luta pela melhoria das condi-

O pedido de registro de chapa concorrentes

ções de trabalho, de formação, remuneração,

à Presidência, Diretoria Executiva, Conselho

vínculo profissional e qualidade no atendi-

Fiscal, Delegados junto à AMB e Delegados

mento”, pede o secretário-geral da AMP, Ner-

junto à AMP deve ser feito na Secretaria da

lan de Carvalho.

Saúde suplementar

Contratualização agora é lei
Foi sancionada, no último dia 25 de junho a
Lei que torna obrigatória a existência de contratos escritos entre as operadoras de planos
de saúde e seus prestadores de serviço. Com
isso, os médicos do Brasil têm garantido o reajuste anual nos contratos e a possibilidade de
arbitramento da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). O regulamento foi publicado no Diário Oficial da União como a Lei nº
13.003, de 24 de junho de 2014.
A conquista mostra o trabalho de pressão
das entidades médicas nacionais e regionais
sobre os parlamentares envolvidos. A aprovação do texto na íntegra faz parte da mobilização das entindades médicas junto ao
Ministério da Saúde. Para o secretário de Saúde Suplementar da Federação Nacional dos
Médicos (FENAM), Márcio Bichara, a medida
evitará o descredenciamento súbito tanto de
profissionais como de clínicas, dando mais
segurança aos usuários de planos de saúde

Presdiente sanciona obrigatoriedade de contratos com
operadoras
e aos médicos. “Com a Lei, haverá estabilidade e segurança jurídica, dando garantia aos
médicos de que não terão os seus direitos
desrespeitados por falta de regulamentação”,
afirmou.
Com a articulação política, a sanção do projeto também exige que os planos de saúde
substituam o profissional descredenciado por
outro equivalente, determinando que o consumidor seja avisado da mudança com 30
dias de antecedência. Atualmente, a Lei fala
apenas do compromisso de trocar entidades

hospitalares descredenciadas. O novo texto
cita "qualquer prestador de serviço de saúde".
A regra entrará em vigor daqui a seis meses.
Um dos pontos importantes do projeto é a
previsão de correção nos honorários pagos
aos médicos. A Lei define que o contrato entre médicos e operadoras deverá ter cláusulas sobre o reajuste anual dos procedimentos.
Atualmente, todos os anos os usuários pagam às operadas correções nos valores, mas
não são repassados aos médicos/prestadores
de serviços.
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Edital de convocação para Curitiba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO –

REGIONAIS DA AMP

Eleições para a Associação Médica Brasileira, Associação Médica do Paraná e
Regionais filiadas - Triênio 2014/2017
da AMP e com sua Regional, sendo possível quitar os débitos no dia da votação.
6.	Até 30 de julho de 2014, AMP expedirá às
suas Regionais relatório com a situação
dos sócios junto à sua Tesouraria.

De acordo com as Normas Eleitorais da Associação Médica do Paraná (NE-AMP), de 20
de junho de 1987, convocamos os associados para as eleições dos cargos eletivos da
Associação Médica Brasileira, Associação
Médica do Paraná e Regionais filiadas, que
se realizarão em todo o território nacional,
em pleito único e simultâneo, no dia 28
de agosto de 2014.
1.	
Processo eleitoral será conduzido pela
Comissão Eleitoral Estadual (CEE), a quem
compete definir o calendário eleitoral, organizar e dirigir o pleito, dirimir dúvidas e
julgar recursos em âmbito estadual.
2.	A CE será constituída por um representante da Associação Médica do Paraná (AMP),
um do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Paraná, um da Academia Paranaense de Medicina e um da Federação
dos Hospitais do Estado do Paraná, cabendo ao Secretário Geral da AMP presidí-la.
3.	As votações e apurações serão conduzidas pelas respectivas Comissões Eleitorais
das Regionais filiadas, assegurando-se em
todos os níveis e momentos a participação
de fiscais ou representantes legais das chapas concorrentes.
4.	As eleições acontecerão na sede da Associação Médica do Paraná e nas sedes de
suas regionais, das 08h00 as 18h00.
5.	Somente terão direito a votar os associados que estejam em dia com a Tesouraria

7.	Cada Regional tem direito a indicar dois
representantes junto à Assembléia de Delegados da AMP, sendo um titular e um
suplente.
8.	Segundo o Art. 10º, são condições de elegibilidade para todos os cargos:
a) Ser sócio efetivo da AMP; b) Estar em
pleno gozo de seus direitos estatutários; c)
Estar em dia com suas contribuições.
9. S
 egundo o Art. 11º, são condições específicas de elegibilidade:
a) Tempo de filiação igual ou superior a
cinco anos para o cargo de presidente;
b) Tempo de filiação mínimo de três anos
para delegados, conselho fiscal e demais
cargos de diretoria; c) Residir ou exercer
a profissão na cidade sede da AMP para
os cargos de diretoria, exceto para o cargo de presidente; d) Residir ou exercer a
profissão nas respectivas regiões estabelecidas no Estatuto para cada um dos vice-presidentes.
10. Cada candidato deve dar anuência escrita
para inclusão de seu nome na respectiva
chapa, acompanhada de declaração da
AMP constando a data de inscrição como
sócio e comprovante de quitação junto à
Tesouraria, até a data de registro da chapa
(NE-AMP-Art. 4º).
11.	Até as 18 horas do dia 1º de agosto de
2014 (primeiro dia útil do mês) o pedido de
registro das chapas concorrentes à Presidência, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Delegados junto à AMB e Delegados
junto à AMP deve ser feito na Secretaria

da AMP, mediante apresentação de requerimento subscrito por cinqüenta ou mais
sócios efetivos (NE-AMP- Art. 5º).
12.	Até o dia 12 de agosto de 2014, a CEE expedirá as Regionais a relação das chapas
devidamente inscritas e respectivas constituições. (NE-AMP- Art. 7º).
13.	A Ata Geral das Eleições de cada Regional
deverá ser encaminhada à CEE até o dia
09 de setembro/14, acompanhadas dos
pagamentos relativos às anuidades e/ou
outros débitos acumulados até o dia das
eleições. (NE-AMP- Art. 21º).
14.	
Caso seja constatada irregularidade no
pedido de inscrição da chapa ou na condição de elegibilidade de qualquer candidato, seja à Diretoria, ao Conselho Fiscal ou
à Delegado, a CEE comunicará o fato ao
candidato a presidente ou a seu substituto designado, dando-lhe o prazo de cinco
dias para que sejam feitas as correções
ou substituições devidas, prazo este contado a partir do recebimento oficial da
comunicação protocolada. Não sendo
corrigida dentro do prazo a irregularidade
constatada, a chapa não será registrada.
(NE-AMP - Art. 6º).

Curitiba, 25 de junho de 2014.
Dr. Nerlan Tadeu G. de Carvalho
Secretário Geral da AMP
Presidente da Comissão Eleitoral
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO –

Curitiba

Eleições para a Associação Médica Brasileira, Associação Médica do Paraná e
Regionais filiadas - Triênio 2014/2017
no dia da votação.
6.	Segundo o Art. 10º, são condições de elegibilidade para todos os cargos:
a) Ser sócio efetivo da AMP; b) Estar em pleno
gozo de seus direitos estatutários; c) Estar em
dia com suas contribuições.

De acordo com as Normas Eleitorais da Associação Médica do Paraná (NE-AMP), de 20
de junho de 1987, convocamos os associados
para as eleições dos cargos eletivos da Associação Médica Brasileira, Associação Médica
do Paraná e Regionais filiadas, que se realizarão em todo o território nacional, em pleito
único e simultâneo, no dia 28 de Agosto
2014.
1.	Processo eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral (CE), a quem compete definir o calendário eleitoral, organizar e dirigir
o pleito, dirimir dúvidas e julgar recursos.
2.	A CEE será constituída por um representante da Associação Médica do Paraná
(AMP), um do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, um da Academia Paranaense de Medicina e um da
Federação dos Hospitais do Estado do Paraná, cabendo ao Secretário Geral da AMP
presidí-la.
3.	A votação e apuração serão conduzidas
pela CE, assegurando-se em todos os níveis e momentos a participação de fiscais
ou representantes legais das chapas concorrentes.
4.	As eleições acontecerão na sede da Associação Médica do Paraná e nas sedes de
suas regionais.
5.	Somente terão direito a votar os associados que estejam em dia com a Tesouraria
da AMP, sendo possível quitar os débitos

7. S
 egundo o Art. 11º, são condições específicas de elegibilidade:
a) Tempo de filiação igual ou superior a cinco
anos para o cargo de presidente; b) Tempo
de filiação mínimo de três anos para delegados, conselho fiscal e demais cargos de
diretoria; c) Residir ou exercer a profissão na
cidade sede da AMP para os cargos de diretoria, exceto para o cargo de presidente; d)
Residir ou exercer a profissão nas respectivas
regiões estabelecidas no Estatuto para cada
um dos vice-presidentes.
8.	Cada candidato deve dar anuência escrita
para inclusão de seu nome na respectiva
chapa, acompanhada de declaração da
Tesouraria, constando a data de inscrição
como sócio e comprovante de quitação
junto à Tesouraria, até a data de registro da
chapa (NE-AMP-Art. 4º).

presidente ou a seu substituto designado,
dando-lhe o prazo de cinco dias para que
sejam feitas as correções ou substituições
devidas, prazo este contado a partir do
recebimento oficial da comunicação protocolada. Não sendo corrigida dentro do
prazo a irregularidade constatada, a chapa
não será registrada. (NE-AMP - Art. 6º).

Curitiba, 25 de junho de 2014.
Dr. Nerlan Tadeu G.de Carvalho
Secretário Geral da AMP

9.	Até as 18 horas do dia 1º de agosto de 2014
(primeiro dia útil do mês) o pedido de registro das chapas concorrentes à Presidência, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal,
Delegados junto à AMB e Delegados junto
à AMP deve ser feito na Secretaria da AMP,
mediante apresentação de requerimento
subscrito por cinqüenta ou mais sócios
efetivos (NE-AMP- Art. 5º).
10.	
Caso seja constatada irregularidade no
pedido de inscrição da chapa ou n a
condição de elegibilidade de
qualquer candidato, seja à Diretoria, ao Conselho Fiscal, a CE
comunicará o fato ao candidato a
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AMP Cultural

Bossa Trio dá show de afinação
no AMP Cultural
Grupo aposta na
simplicidade para
enfatizar talento vocal
O principal instrumento deles é a voz. Com uma
estrutura intencionalmente modesta, sem nenhum grande aparato e o mínimo possível de
instrumentos musicais, o Bossa Trio mostrou,
no AMP Cultural de maio que boa música pode-se fazer praticamente apenas com a qualidade
vocal. O grupo, que tem entre seus membros o
médico Antonio Neiva, apresentou-se para cerca
de 100 médicos e familiares no último dia 28 de
maio, no restaurante da AMP.
Cantando clássicos da música popular brasileira
e da bossa nova, como composições de Chico
Buarque, Caetano Veloso e João Bosco, o grupo
também chamou a atenção para suas composições próprias. O samba Piá, Pinhão, que destaca
as características ambientais, sociais e culturais
de Curitiba, foi aplaudido de pé pelo público
presente, que além do belo show, foi brindado
com um festival de risotos, preparado pelo Buffet
D'Marina.
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“Nossa programação cultural já virou referência
entre os sócios da AMP. Conseguimos trazer
atrações nacionais e artistas regionais
r
e
/C ative C
Motta
om
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r
que estão despontando, e sempre
F
teremos espaço aberto para apresentarmos nossos médicos que
têm, também, talento artístico.
O sócio que também é músico,
ator, poeta, ou desenvolve qualquer outra atividade cultural e quiser
apresentar no nosso evento, pode
/Creative C
Team
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procurar a gerência da associaFe
ção”, disse o secretário-geral
da AMP, Nerlan de Carvalho.
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Opinião
Defesa profissional

x

desenvolvimento profissonal
Os paradigmas são formados a partir de uma
necessidade premente, num determinado
momento e passam a tornar-se realidade inequívoca no comportamento humano.
Thomas Kuhn (1922-1996) em seu livro a Estrutura das Revoluções Científicas apresenta
a concepção de que "um paradigma, é aquilo
que os membros de uma comunidade partilham [...] e define "o estudo dos paradigmas
como o que prepara basicamente o estudante para ser membro da comunidade na qual
atuará mais tarde".
Tenho participado das atividades associativas
desde sempre, ou seja, desde os tempos de
residência médica. Durante esse tempo vivemos muitos paradigmas, sem nunca pararmos para pensá-los certos ou errados, necessários ou totalmente dispensáveis.
Há perguntas importantes sobre todos os
assuntos que nos cercam e o Departamento de Defesa Profissional, na minha opinião,
é um deles.
A ideia de que quando egressos da faculdade
de Medicina precisamos ser defendidos está
enraizada nas Associações Médicas. Nem
mesmo nos dispomos a atentar para sua real
necessidade, suas reais funções e atuações
como departamentos independentes dentro
do sistema associativo.
Basta clicarmos no Google e buscarmos
quaisquer assuntos sobre os mesmos para
observarmos a vinculação automática com
honorários, tabelas, classificações.
Em busca do sentido desse paradigma, questionno-me se o médico realmente precisa de
defesa. Se já nascemos culpados ou com um
“pecado original”. Se a resposta for positiva,
outras ainda serão necessárias, como por
exemplo: - De quem devemos nos defender?
E quem pode nos defender?
O paradigma neste caso está incompleto. As
respostas são vagas e imprecisas. Pergunto-me também se trata-se de uma defesa “profis-

sional” jurídica, ou de um mercado de trabalho,
aonde pode haver um puro “corporativismo”
dos Mafiosos de Branco, como no livro de
Moisés Paciornik, ou da massiva interferência
da imprensa no trabalho médico, ou ainda das
imposições governamentais sobrepondo-se ao
método científico comprovado e longamente
determinado pela Medicina Baseada em Evidências, além de uma persistente e eficaz manipulação dos atuais “vendedores” de saúde
através das agências reguladoras.
Em tempo, não nos esqueçamos que o recém-formado não tem informação alguma
sobre estes dilemas ou paradigmas.
Com esses argumentos tenho questionado
vários colegas em torno dos departamentos
de “Defesa Profissional” de nossas Associações Médicas. Imagino que quando egressos da faculdade estejamos à mercê de uma
“selva”, indefesos e sem quaisquer armas que
nos protejam. Destarte, quando ingressos nas
Associações Médicas estaremos abrigados
pelo “Departamento de Defesa Profissional”?
A julgar pelo andar da carruagem nos últimos
20 anos, muito pouco ou quase nada conseguimos. Apesar dos esforços hercúleos de
muitos a Medicina perdeu, os médicos perderam e os pacientes perderam.
A peça fundamental desta questão é o próprio médico e todas as suas possíveis atividades como profissional. O maior problema
a ser enfrentado com insistência e perseverança é o próprio colega que age peremptoriamente em manter-se longe de qualquer
ligação com políticas médicas e é categórico
em afirmar que as entidades médicas sempre
estão no caminho contrário e que não nos representa.
Meu maior argumento não é a “defesa”, mas
o ataque. Se formos melhores (honestos e
eficientes) seremos indispensáveis à sociedade. Teremos condições de influenciar a
sociedade desde as condições de ensino

até as adequações técnicas de diagnóstico
e tratamento. Os Departamentos de Defesa
Profissional deveriam ser dicotomizados em
vertentes distintas, ou seja, uma estritamente
técnica com a preocupação de correção de
tabelas e classificações de procedimentos e
outra, talvez mais importante a longo prazo
a de “Desenvolvimento Profissional”. Ensinar
ao médico um pouco além do diagnóstico,
receituário ou da cirurgia. Procurar desenvolver nosso lado hipotrófico em relação às qualidades sociais e políticas. É uma meta extremamente difícil, quando atualmente busca-se
somente a sobrevivência, manter as contas
em dia e talvez encontrar um lugar ao sol.
Em Março de 2001, no The Lancet, um artigo intitulado “Teaching Professional Development in Medical Schools” de Anne
Stephenson, apontava a direção ao futuro
no qual os médicos devem estar cada vez
mais conscientes do que dever ser, bem
como o que eles devem saber. O profissionalismo inclui um sistema de valores desde
o cuidado com os pacientes bem como a
priorização das responsabilidades concorrentes. Este aspecto essencial da prática
médica precisa ser ensinado, pois está à
mercê de críticas e desafios diários.
Enquanto não houver uma reforma curricular
que irá preencher todos esses requisitos, resta-nos ousar modificar os atuais paradigmas e
criar um Departamento de Desenvolvimento
Profissional em ambiente associativo. O qual
também poderia ser denominado “Professional Development Department” ou ainda
de “Departamento de Desarollo Profesional”,
para nos adequar aos “novos” médicos que
em nossa pátria labutam.
Sérgio Augusto de Munhoz Pitaki
Médico Radiologista,
Presidente Nacional da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores e Diretor de
Defesa Profissional da AMP
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Unimed Curitiba
Presidente da Unimed Curitiba
promete envolver AMP nas

decisões da cooperativa

Câmaras
técnicas terão
participação das
sociedades de
especialidade

Em reunião na sede da Associação Médica do Paraná, o novo
presidente da Unimed Curitiba, Dr. Alexandre Bley, ouviu as
reivindicações do Conselho de Especialidades da AMP, esclareceu dúvidas sobre as medidas que a nova gestão pretende tomar e informou que reativará as comissões técnicas da
cooperativa, envolvendo as sociedades de especialidade na
decisão sobre protocolos e na análise de casos.
Bley também informou ter plano de criar um conselho dentro da Unimed com representantes da Associação Médica,
Conselho Regional de Medicina e Sindicato dos Médicos, para
discutir a relação do médico com a cooperativa e, também
questões técnicas envolvendo o atendimento aos usuários.
Sem adiantar valores e nem prazos, o novo presidente da
Unimed Curitiba reafirmou ser compromisso de sua chapa
valorizar o profissional médico, reajustando a remuneração
por consultas e procedimentos a níveis aceitáveis. “Todos sabem da minha posição desde o tempo em que fui do CRM.
A Unimed, por ser a maior operadora da cidade, é balizadora
do mercado. E, para conseguirmos uma remuneração digna
por parte dos planos, precisamos praticá-la, também, na nossa
cooperativa”, disse Bley. “No entanto, não faremos loucuras. Estamos implementando uma série de medidas administrativas
para estancar os problemas financeiros da cooperativa e, a
partir daí, poder remunerar melhor nossos médicos”, declarou.
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Regionais
Em Maringá, Dr. Paulo Saldiva
fala sobre Meio

Professor titular de Patologia da Faculdade de
Medicina - Universidade de São Paulo, onde
é responsável pela autópsia e patologia pulmonar de diagnóstico e atividades de ensino,
o professor Paulo Saldiva proferiu, no dia 25
de abril, palestra para os sócios da Sociedade
Médica de Maringá e para o público em geral
com o tema Meio Ambiente e Saúde. Coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina ,
bem como o diretor do Instituto Nacional de
Avaliação Integrada de Riscos do Conselho
de Pesquisa Nacional. Membro do Comitê
Consultivo Científico do Programa de Pesquisa do Ar Limpo Harvard, Saldiva contou um
pouco de sua experiência de como as condições ambientais influenciam na saúde de
uma população.

Ambiente e Saúde

Dr. Paulo Saldiva fala para sócios
da SMM

Na recepção do evento foram arrecadados 112 litros de leite longa vida, os quais
foram repassados ao Asilo São Vicente de
Paulo de Maringá.
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Eventos

Agenda Científica
Reunião de Imunologia em
Londrina

v1

cto

18 e 19 de Julho - Hotel Boulevard - Avenida Higienópolis, 199 - Jardim Higienópolis, Londrina/PR - entrada gratuita - informações:
(41)3324-6562
20:00 - Caso Clínico
08:30 - Exames imunológicos para o diagnóstico das doenças
reumáticas,
Alterações metabólicas nas doenças autoimunes
Até onde a imunologia, ate onde a clínica?
12:00 Outro tema da definir de reumato/pediatria/imunologia.

XIX JORNADA C
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De 31 de julho 2 de
agosto em Gramad
o - RS. Site: www.co
nesul2014.com.br.
Participação de pa
les
trantes nacionais
internacionais que
e
trabalharão os princ
ipais temas da Re
matologia.
uInformações com
Luciane Souza
Secretária da SPR
(41)3324-6562
www.reumatologia
pr.com.br
www.facebook.com
/SociedadeParanae
nsedeReumatologia
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I Encontro das Ligas Acadêmicas de
Nefrologia do Paraná
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Nos dias 08 e 09 de agosto a SPN estará em Maringá para o I Encontro das Ligas Acadêmicas de
Nefrologia do Paraná. O programa está em fase final de elaboração e abrangerá várias áreas da Nefrologia: insuficiência renal aguda, litíase renal, doença renal crônica, distúrbios hidro-eletrolítico, discussão
de casos. A inscrição poderá ser feita por email: prnefro@gmail.com
ati

ve

Co

mm

on

s

Será cobrado uma taxa de inscrição dos estudantes R$40,00 até o dia 20/07/2014 e após o dia
20/07/2014: R$50,00 e para médicos não-sócios R$80,00 e R$100,00 respectivamente. Para os médicos sócios não há taxa de inscrição.

Seminário de
Adolescência, Nutrologia,
Endocrinopediatria e
Saúde Mental
Alerta: Comportamento Alimentar X Saúde na Infância e na Adolescência
Curitiba - 15 e 16 de Agosto de 2014
Local: Sociedade Paranaense de Pediatria
Informações: (41) 3223-2570 – www.spp.org.br

I Encontro
de
Gerenciame
nto de Risc
os
Ocupaciona
is Hospitala
res
Data: 09 de Ago
sto de 2014
Local: Auditório
do Hospital INC
– Curitiba Paraná
Informações e
inscrições
www.apamt.org
.br
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IV Curso de
Imagenologia
15 e 16 de agosto de 2014
Alta Reggia Plaza Hotel - Curitiba - PR
(41)3324-6562

entrada gratuita 15 de agosto de 2014
20:00 - 21:30: Ultrassonografia na Reumatologia – Dr. José Alexandre (SP)
16 de agosto de 2014
8:30 – 9:20: Detectando precocemente a
espondiloartrite – Dr. André Gomes (PR)
9:20 – 10:10: Objetos radiológicos não identificados - Dr. André Gomes (PR)
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10:10 – 10:20: Discussão
10:20 – 10:50: coffee break
10:50 – 11:40: Ultrassonografia em doenças
cristalinas – Dr. José Alexandre (SP)
11:40 – 11:50: discussão
Informações com
Luciane Souza
Secretária da SPR
(41)3324-6562
www.reumatologiapr.com.br
www.facebook.com/SociedadeParanaensedeReumatologia

Jornada
Internacional de
Psiquiatria Infantil
Dia 06 de Setembro de 2014 - Sáb
ado - Das 09h00
ás 18h00.
Local: Hotel Radison – Curitiba /PR
Inscrições no site da Associação Para
naense de Psiquiatria
(psiquiatria-pr.org.br)
Maiores Informações pelo fone: (41)
3342-8809 / e-mail
secretaria@psiquiatria-pr.org.br Vagas
Limitadas.
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Científica
I Jornada Paranaense
de Endocrinologia
Pediátrica
Curitiba - 22 e 23 de Agosto de 2014

Transtornos de
Humor
“Experiência como Pesquisador do Mood
Disorders Program - Tufts Medical Center
(Boston / USA) - Coordenado pelo Dr. Nassir Ghaemi.

Dia 16 de agosto 2014 - Sábado - das 14 ás
17h30
Palestrante:
Dr. Sivan Mauer
Médico Psiquiatra

Informações: (41) 3223-2570 – www.spp.org.br

Ex-Vice-Presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria Research Fellow Mood
Disorders Tufts Medical Center

Reunião: Espondiloartrites

Local:

30 de agosto de 2014 –

Associação Médica do Paraná

Alta Reggia Plaza Hotel - Curitiba - PR (41)3324-6562

Rua Cândido Xavier, 575, Água Verde

entrada gratuita -

Curitiba - PR

Local: Sociedade Paranaense de Pediatria

Coordenador: Dr. Paulo Pastro (PR)

Cronograma:
8:30 – 9:00: Desafios em Reumatologia - Dr. Eduardo Paiva

14:00h as 15:10h

9:00 - 9:40: Uveítes: o que precisamos saber? – Dr. Marcelo
Gehlen (PR)

Pesquisa em Transtornos de Humor

9:40 – 10:10: Doença Inflamatória Intestinal: atualidades – Dr.
Paulo Kotze (PR)
10:10 – 10:20: discussão
10:20 – 10:50: coffee break

15:20h as 16:30h
Abordagem Prática dos Transtornos de
Humor
16:30h as 17:00h
Perguntas

10:50 – 11:40: Osteoimunologia – Dra. Thelma Skare

11:40 – 11:50: discussão

Inscrições Gratuitas pelo e-mail: secretaria@psiquiatria-pr.org.br Vagas Limitadas.

Informações com

Informações pelo fone: (41) 3342-8809

Luciane Souza
Secretária da SPR
(41)3324-6562
www.reumatologiapr.com.br
www.facebook.com/SociedadeParanaensedeReumatologia
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