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Editorial
Prontos para 2017
Chegamos ao fim de mais um ano. Um
ano difícil, marcado por grandes transformações na política e na economia do país.
Mas um ano em que o brasileiro e suas
instituições mostraram que não toleram
mais a corrupção e o “jeitinho”, o que nos
dá esperança para um futuro melhor.

sabendo das dificuldades enfrentadas pela classe médica neste período conturbado de nossa história, mas motivado em dar continuidade a esse trabalho, que consolidou a AMP no cenário estadual e
nacional e mostrou que o médico é um profissional de valor.
Pleno de momentos de alegria, de tristeza, de dificuldades e de superação, 2016 vai ficar na história!
Mas somos nós que definimos que marcas ele vai deixar: de cicatrizes ou de força, crescimento e
superação. Porque a vida é feita de momentos, bons e ruins, mas nós decidimos de que forma eles
nos transformam. Que 2017 seja repleto de boas notícias!

O ano também foi de mudanças significativas na nossa Associação. Tivemos a honra
de ter nosso presidente nomeado para assumir a Secretaria Municipal de Saúde de
Curitiba, o que interpretamos como mais
um reconhecimento do trabalho desenvolvido e do compromisso com a saúde de
nossa população durante a gestão do Dr.
João Carlos Baracho na nossa entidade.

Nerlan Carvalho –
Presidente da Associação Médica do Paraná

Infelizmente, por conta das novas tarefas
e das exigências que ambos os cargos impõem, Dr. Baracho não poderá mais continuar na linha de frente da AMP. Cabe a
mim, como vice-presidente eleito na chapa
Geração de Valor, dar sequência ao programa que vem norteando os trabalhos de
nossa associação, com foco na valorização profissional, na educação continuada,
no crescimento de nosso patrimônio e na
atenção à população.
Com muita humildade e gratidão ao legado deixado por João Carlos Baracho, assumo o desafio de presidir nossa Associação
Médica do Paraná pelos próximos meses,
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Conselho Deliberativo

Ministro da Saúde prestigia
Conselho Deliberativo da AMP
Ricardo Barros prestou
contas a médicos
paranaenses
Diretores da Associação Médica do Paraná
e representantes de todas as suas regionais
reuniram-se, no dia 3 de dezembro, em Foz do
Iguaçu, para o Conselho Deliberativo da entidade, que define as ações da instituição para o próximo ano. Além de aprovarem os novos valores
de mensalidade, os rumos do Sinam, o calendário de eventos da Universidade Corporativa
e a política de benefícios aos sócios, os participantes ainda assistiram a uma apresentação e
debateram os problemas da saúde pública no
País com o ministro da Saúde, Ricardo Barros,
convidado para o evento.
Barros apresentou números de sua atuação
por 200 dias no Ministério, destacou dados
do combate à Aids, apurados para o dia mundial de combate à doença, no último dia 1º
de dezembro, apontando a diminuição em
36% da transmissão do vírus de mãe para filho, mas a preocupação com o crescimento
da doença entre homens jovens. O ministro
antecipou que a União passará a distribuir a
grupos considerados de risco os mesmos
medicamentos utilizados pelos pacientes
infectados, para uma ação de prevenção. O
ministro explicou, ainda, a situação do financiamento à Saúde no país e reconheceu que
a responsabilidade tem recaído muito sobre
os municípios. Ele assegurou que o governo
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federal reassumirá seu papel de principal financiador da saúde.
O ministro relatou a economia realizada com
a compra de medicamentos e a aplicação
deste superávit nas Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos e citou a integração online de
todas as informações do SUS e do prontuário
eletrônico universal. Ricardo Barros destacou
ainda ainda a prevenção e a promoção à saúde, explanando sobre controle dos doentes
crônicos, combate ao Aedes aegipty e novas
campanhas de vacinação.
O ministro respondeu às questões dos presidentes de regionais da AMP sobre funcionamento de unidades de pronto-atendimento,
dos hospitais públicos e à questão da saúde
suplementar. Barros disse que atendeu de
pronto o convite do presidente da Associação

Médica do Paraná, Dr. João Carlos Baracho,
para participar do encontro, que contou também com a presença da vice-governadora
Cida Borgheti. “Sempre que possível me reúno com as entidades médicas, as sociedades
de especialidade. Não se faz saúde sem médicos e, mesmo que eu seja cobrado, é ouvindo
a opinião deles que decidimos as ações no
Ministério”.
O ministro também garantiu que a PEC do
teto dos gastos públicos não prejudicará os
investimentos da União em saúde. “A PEC estabelece piso para a saúde e não teto. Ela nos
garante o investimento de 15% da receita corrente líquida. Então, a PEC favorece a saúde
e não tem teto para os gastos com a saúde.
O teto é para os gastos globais do governo.
A crítica, neste sentido, é motivada por questões ideológicas”, argumentou.

Conselho reformula

seguro e aprova novas taxas

Ainda na reunião do Conselho Deliberativo da
AMP em Foz do Iguaçu, a diretoria da Associação Médica e os representantes de cada
regional aprovaram uma nova proposta para
o seguro de vida oferecido a todos os associados. Elaborada pela corretora Magicel, a proposta escolhida pela maioria dos participantes do encontro estipula um valor mensal de
R$ 14,19 para cada segurado (descontado da
mensalidade), que garante um seguro de vida
com prêmio de R$ 15 mil e um auxílio funeral
de R$ 5 mil para o médico sócio, cônjuge e
filhos até 21 anos. No seguro vigente até o final
deste ano, o médico contribuía com R$ 13,00
da mensalidade para um prêmio único de R$
10 mil, sem proteção às vidas de familiares.
Também na reunião do Conselho, foi aprovada a proposta de reajuste das mensalidades para R$ 120,00 na capital e R$ 78,00
no interior; e os novos valores para o Sinam,
com a consulta médica passando de R$
150,00 para R$ 170,00 (valor sugerido pela
AMP e passível de alteração pelas regionais)
e anuidade de R$ 140,00, com desconto de
R$ 30,00 para os usuários que devolverem
o manual do ano anterior.
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Renúncia Dr. Baracho

Dr. João Carlos Baracho

deixa presidência da AMP

Cargo passa a ser ocupado pelo
Dr. Nerlan Carvalho
Indicado para comandar a Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura de Curitiba, João
Carlos Baracho renunciou à presidência da
Associação Médica do Paraná por conta da
incompatibilidade no exercício dos dois cargos. Com a decisão de Baracho, o cirurgião
vascular Nerlan Carvalho, eleito vice-presidente na chapa Geração de Valor, assume a presidência da entidade até a conclusão da atual
gestão, no final de 2017.
Dr. Nerlan já vinha exercendo o cargo desde
agosto, quando Baracho se licenciou do cargo para dedicar-se à elaboração do programa
de governo do então candidato à prefeitura
de Curitiba, Rafael Greca, na área de saúde.
No Conselho Deliberativo da Associação Médica, dia 3 de dezembro, em Foz do Iguaçu,
Baracho oficializou sua decisão, agradecendo
à diretoria da AMP, a todas as regionais e aos
sócios da entidade pelas conquistas dos cinco
anos em que esteve à frente da Associação. “A
palavra que fica é gratidão. Foram anos duros,
com a crise econômica e a transformação política que nosso país vem enfrentando, mas con-
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seguimos importantes conquistas para nossa
associação, como o aumento da sua representatividade, o crescimento no interior do Estado,
a consolidação do Sinam e a criação da nossa
Universidade Corporativa”, destacou.
Novo presidente da Associação, Dr. Nerlan
disse que o foco será na continuidade do programa pelo qual a chapa foi eleita, apostando
na descentralização da entidade, na valorização do médico, na oferta de novos benefícios
aos sócios, como o AMP Prev, na expansão

do Sinam e no foco na educação continuada. “Nossa Universidade Corporativa já é uma
realidade e partimos, agora, para a realização
dos primeiros cursos de longa duração, nossas especializações e MBAs, que levarão a
educação médica a um novo patamar dentro
da AMP”, destacou.
A renúncia de João Carlos Baracho e a posse
de Nerlan Carvalho foi referendada pela Assembleia de Delegados da AMP, realizada no
dia 15 de dezembro.

Dr. Nerlan

Carvalho é o
novo presidente da AMP
Assembleia de Delegados da Associação Médica do Paraná, realizada no dia 15 de dezembro, deu posse ao cirurgião vascular Nerlan
Tadeu Gonçalves de Carvalho como presidente da AMP para conclusão do mandato
da gestão Geração de Valor (2014-2017), em
razão da renúncia de João Carlos Baracho,
que assumirá, em 1º de janeiro, o cargo de secretário municipal de saúde de Curitiba.
Cumprindo as determinações do estatuto da
instituição, Dr. Baracho apresentou à assembleia sua carta de renúncia por conta da incompatibilidade dos cargos. “Por simples inferência lógica, o referido cargo guarda relação
hierárquica com a chefia do poder executivo
municipal, o que fundamenta minha decisão
para que não restem dúvidas de que a Associação Médica do Paraná continuará sempre
soberana na busca de seus objetivos estatutários”, esclareceu Baracho.
“A dificuldade da decisão de deixar a presidência de nossa entidade foi mitigada pela confiança no meu sucessor, médico de inegável

capacidade e que abrilhantará ainda mais a
atuação da Associação Médica do Paraná”,
concluiu o agora ex-presidente.

“Temos traçado dentro desta gestão, bem

Eleito vice-presidente da AMP em 2014, pela
chapa Geração de Valor, Nerlan Carvalho vinha dedicando atenção especial ao Sinam
(Sistema Nacional de Atendimento Médico)
em seu cargo na diretoria da associação, sendo responsável, entre outras ações recentes,
pela modernização do atendimento a médicos e pacientes, com a criação do Web Center. Também teve participação destacada no
movimento médico, representando a AMP
em pautas políticas e mobilizações no Paraná
e em Brasília.

dência neste momento, nada mais farei que

Desde agosto, quando Dr. Baracho licenciou-se para assumir a coordenação do plano de
governo na área de saúde do então candidato a prefeito Rafael Greca, Nerlan exercia interinamente a presidência da AMP, viabilizando,
neste período, a parceria com a Unimed Paraná e os convênios para a implantação do
Sinam e Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

como das administrações anteriores, um objetivo bem claro futuro. E, ao assumir a presidar continuidade”, disse o novo presidente.
“É um projeto de longo prazo, que envolve o
acréscimo de valor ao nosso patrimônio, com
a construção do museu da medicina e a ampliação do centro de evento, sem deixar de
lado o foco na defesa e no fortalecimento da
classe médica”, acrescentou.
Nerlan também celebrou a indicação de João
Carlos Baracho para a secretaria de saúde.
“Dr. Baracho, aqui na AMP, sempre se destacou pelo trabalho para o resgate da dignidade da profissão. Tenho certeza de que, com
essa visão, agora na função de gestor municipal, ele poderá fazer muito pela saúde da
população. Desde já colocamos a Associação
à disposição para colaborar com os projetos
que ele tiver para a saúde pública de Curitiba”,
concluiu.

Carta de renúncia de João Baracho
Curitiba, 20 de novembro de 2016.
À Associação Médica do Paraná
Prezados Delegados
Sirvo-me da presente comunicação para formalizar meu desligamento do cargo de Presidente da Associação Médica do Paraná. Tal fato decorre de minha nomeação para
assumir o cargo de Secretário de Saúde do Município de Curitiba na gestão que se inicia
no ano vindouro. Por simples inferência lógica, o referido cargo guarda relação hierárquica com a chefia do poder executivo municipal, o que fundamenta minha decisão para
que não restem dúvidas de que a Associação Médica do Paraná continuará sempre
soberana na busca de seus objetivos estatutários.
A dificuldade da decisão de deixar a presidência de nossa entidade foi mitigada pela
confiança no meu sucessor, médico de inegável capacidade e que abrilhantará ainda
mais a atuação da Associação Médica do Paraná.
Assim sendo, aproveitando o ensejo para renovar os meus préstimos do mais elevado
apreço por essa casa, solicito aos eméritos membros da Assembleia de Delegados que
em atenção às disposições estatutárias formalizem a posse do novo Presidente.
Atenciosamente
Dr João Carlos Gonçalves Baracho
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Social

Caminhando Juntos
realiza o sonho de 300
crianças
AMP faz festa de Natal em
parque de diversões

A tradicional festa de Natal que a Associação Médica do Paraná promove para as cerca de
300 crianças das instituições atendidas pelo programa Caminhando Juntos, mantido pela
entidade, foi especial neste ano. Pela primeira vez, em vez de serem recebidos por médicos
e funcionários da AMP na sede da associação para um dia de atividades como cinema, circo
e brincadeiras, as crianças e a equipe da AMP foram, juntas, a um parque de diversões. No
Kinder Park, um parque fechado, de bolinhas e brinquedos indoor, no dia 8 de dezembro,
muitas dessas crianças tiveram sua primeira experiência em um parque de diversões, podendo desfrutar de um dia de brincadeiras, que se fez completo ainda, com a distribuição de
presentes e a entrega de um kit de livros para as bibliotecas de cada uma
das instituições atendidas.
Cama elástica, piscina de bolinhas, pula-pula inflável, brinquedos
eletrônicos e paredão de escalada, entre outras atrações fizeram a
alegria das crianças, que viveram um dia de sonhos na festa promovida pela AMP, contagiando funcionários e médicos da Associação, que não esconderam a emoção ao testemunhar tamanha
alegria. “Mais importante que para as crianças, é para a Associação
Médica poder fazer parte deste projeto. Desenvolver uma ação
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como essa é uma gotinha de água num oceano, mas que pode contribuir para a vida dessas crianças, que são o futuro do nosso país. Se todo
mundo contribuir com sua gotinha de água, conseguiremos fazer um
rio bem caudaloso”, disse a diretora social da AMP, Dra. Maria da Graça.
“As crianças estavam ansiosas com o passeio, pois é algo diferente, fora
da rotina delas, e muitas jamais teriam esse momento de diversão em
um parque com essa magnitude devido à realidade em que vivem. Ao
chegarem ao parque, ficaram maravilhados com tudo, não conseguiram
controlar tanta felicidade ao saber que podiam brincar livremente onde
quisessem. Para nós, foi uma grande surpresa vê-los dominar todos os
brinquedos com tanta destreza e autonomia. Agradecemos por oportunizar esse momento de integração e socialização entre todas as crianças e os profissionais da educação”, comentou a professora Berenice de
Lima, do Centro de Educação Infantil Pingo de Gente, uma das instituições que participou da festa.
A diretora da AMP explicou que o Caminhando Juntos mudou sua forma
de atuar nos últimos dois anos. Interrompeu a distribuição mensal de
cestas básicas para diversas instituições, aplicando os recursos arrecadados na doação dos sócios em ações pontuais nas creches e orfanatos
atendidos, realizando reformas e adquirindo equipamentos para melhorar o atendimento às crianças. “Dar cestas básicas era muito simples e
cômodo, sem observar realmente as necessidades destas instituições.
Então, agora, diminuímos um pouquinho o número de entidades assistidas, mas estamos atuando diretamente na transformação destas instituições, atendendo suas reais necessidades”, explicou. “Olhando a carinha
dessas crianças, a gente vê que vale a pena. Estou muito gratificada de
fazer parte deste projeto. É muito gostoso estar aqui cercada desta alegria e deste carinho sincero, mas já pensando que, para o ano que vem,
o trabalho vai ter que ser maior”, concluiu.
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Ucamp
Mais de 1300

médicos prestam
o Exame AMP
Prova foi aplicada em Curitiba
e Londrina

Mais de 1300 candidatos realizaram, no dia
2 de novembro, o Exame AMP, maior prova
de seleção para residência médica, que, para
2017, oferece 248 vagas em 14 diferentes
instituições de todo o estado. Com provas
aplicadas em Curitiba e Londrina, os candidatos responderam em quatro horas a até
100 questões, dependendo da especialidade
médica escolhida, elaboradas por uma banca
de professores especialistas, que aplicam um
método específico para a formulação de perguntas, equilibrando a prova e empregando
um eficiente sistema de seleção para avaliar
diversas capacidades do candidato.
Com mais um recorde de inscritos, o exame
foi aplicado simultaneamente em Curitiba e
Londrina, dando mais oportunidades para os
candidatos de todo o estado participarem do
concurso. Ao todo, 1375 candidatos prestaram
prova nesta quarta-feira, concorrendo a vagas
em Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa,
Guarapuva e Sarandi.
O Exame AMP é a primeira fase da seleção
para a residência médica em 13 hospitais. A
segunda fase, seja com a realização de prova
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prática, entrevista ou análise de currículo, fica a cargo de
cada instituição. O gabarito oficial da prova será divulgado
até às 18h desta quinta-feira (03). Os candidatos têm até o
dia 4/11 para impetrar eventuais recursos. A divulgação do
resultado final ocorre até o dia 19/11. A convocação para a
segunda fase respeita o edital de cada Coreme e também
é de responsabilidade da instituição.

Ucamp

Eletrocardiografia

e remoção de pacientes são

DEBATIDAS na Ucamp

Dois cursos científicos movimentaram a Universidade Corporativa
da AMP nos meses de outubro e novembro. Em outubro, o médico especialista em medicina do trabalho, Ruddy Facci, trouxe para
Curitiba o Curso Mapho de Ergonomia Hospitalar. “Estamos trazendo da Itália uma metodologia única no mundo, que avalia o risco
de quem manuseia um paciente hospitalizado”, explicou o médico
e professor. “Esse método quantifica o risco, aponta índices aceitáveis, visando a prevenção de patologia dorso-lombar, as doenças
de coluna”, acrescentou.
O curso reuniu, na sede da Associação Médica do Paraná, diversos
profissionais de saúde com atuação em hospitais, como médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas e até arquitetos e designers.
“O nome da Associação Médica agregou credibilidade a nosso curso que ainda é uma novidade. Passa ao público a certeza de que é
científico e sério. Conseguimos atrair alunos de diversos hospitais
do Brasil. Além de toda a estrutura que a Ucamp nos oferece. Foi
uma parceria que certamente iremos repetir”, comentou Dr Ruddy.
Em novembro, a Ucamp sediou o minicurso de eletrocardiografia.
Os professores Alcirley de Almeida e Gerson Luiz Bredt, da Unio-

este, trataram dos temas eletrocardiograma normal, sobrecargas atriais, bloqueio de ramo, isquemias e lesões e taquirritimias, entre outros.
Com um custo simbólico de R$ 30,00, o curso atraiu diversos jovens médicos e estudantes de medicina. Muitos deles tiveram o primeiro contato
com a Associação Médica no evento. “É muito bom saber que temos uma
associação preocupada em estreitar laços com a comunidade acadêmica,
oferecendo cursos acessíveis aos estudantes e abrindo suas portas para os
futuros médicos”, comentou o acadêmico Rafael Veiga.
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Dia do Médico
No jantar do Dia do Médico,
convidados são chamados a refletir
sobre como estão gerindo suas

carreiras e suas vidas
O Dia do Médico, celebrado anualmente em
18 de outubro, foi comemorado no último
sábado (15), na sede da Associação Médica
do Paraná, com um jantar para cerca de 300
convidados. Antes de saborear o banquete cuidadosamente preparado pelo Buffet
D’Marina, em dois ambientes diferentes, com
música ao vivo, os médicos e seus familiares
assistiram à palestra com o médico, gestor e
professor Eugênio Mussak.
Com o tema “Curiosidades úteis da ciência
da gestão”, uma sensibilidade ímpar e um poder de envolvimento, o palestrante mostrou
como as teorias de gestão existentes podem
ser usadas pelo médico para administrar sua
empresa, sua carreira, seu tempo ou sua vida.
Em pouco mais de uma hora e meia de conversa com a plateia,, ele mostrou como apli-
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car, no dia a dia, os conceitos de competência
e eficiência, entre outros, para se ter o melhor
resultado no plano profissional, pessoal e,
mesmo, nos momentos de lazer e descanso.
Antes da palestra, o presidente da AMP, Dr.
Nerlan Carvalho, saudou os médicos pelo
seu dia, lembrou da importância e da difícil
missão da profissão e destacou que os médicos paranaenses têm, na AMP, um legítimo
representante para lutar por seus direitos,
sua valorização profissional, seu desenvolvimento profissional e educacional e seu enriquecimento cultural. Dr. Nerlan destacou as
recentes conquistas das entidades médicas
em defesa da profissão, como a proibição do
consultório clínico em farmácias e a redução
da alíquota do Imposto de Renda da pessoa
jurídica de 16% para 6% na área médica, além

da defesa constante da proposta de criação
da Carreira de Estado para Médico.
Dentre as ações institucionais da AMP, Dr. Nerlan citou, ainda, a parceria com a Associação
Catarinense de Medicina e a Associação Médica de Santa Catarina para a implantação do
Sinam nos demais estados do Sul do Brasil, o
convênio com o Laboratório Unimed, a captação de R$ 2 milhões pelo AMP Prev - o plano de previdência complementar do médico
paranaense e a inauguração do Cine AMP.
"Hoje, a AMP oferece aos seus associados
uma série de benefícios a você, médico, que
usa vestes brancas não como uniforme, mas
com a dignidade dos exercem seu trabalho
incansável na luta pela vida".
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Dia do Médico

Regionais celebram o Dia
do Médico
Um jantar dançante para mais de 160 convidados marcou a comemoração do Dia do Médico
em Foz do Iguaçu. Reunidos no Hotel Recanto
das Cataratas, no último dia 22 de outubro, a
classe médica iguaçuense celebrou a data, comemorada em 18 de outubro. Com a presença do presidente em exercício da Associação
Médica do Paraná. Dr. Nerlan Carvalho, e do
secretário-geral da entidade, Dr. José Fernando
de Macedo, o presidente da Associação Médica
de Foz do Iguaçu, Dr. Nelson da Conceição Mendes, recebeu os médicos da cidade e da região
em uma elegante jantar animado pela dupla
Paulo e Janaina.
Em seu discurso, Dr. Nelson destacou a necessidade de uma maior politização da classe
médica. "Não podemos nos acomodar. Assistimos a muitas situações vexatórias para os
médicos e não nos insurgimos. É no movimento associativista que podemos lutar pela
valorização da profissão, pela carreira de estado, pela saúde pública", destacou. Como grande novidade neste ano, a festa contou com
a presença dos acadêmicos de medicina,
"em mais uma ação para aproximar as novas
gerações de médicos de nossa Associação",
explicou Dr. Nelson.
O evento foi promovido pela Associação Médica de Foz do Iguaçu, com o apoio da Unimed,
Farma Rede, Laboratórios Álvaro e Vita Imagem.

Araucária
A Associação Médica de Araucária (A.M.A.)
comemorou, como já tradicionalmente, o Dia
do Médico, oferecendo, no último dia 18 de
outubro, aos seus associados e demais médicos do município, um almoço na churrascaria
Franciscano.
Presentes no evento, além de dezenas de médicos que moram e/ou atuam em Araucária, o
Presidente do SIMEPAR (Sindicato dos Médicos do Paraná) Dr. Mário Ferrari, o Presidente
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em exercício da AMP (Associação Médica do
Paraná), Dr. Nerlan Gonçalves, o Presidente da
UCAMP (Universidade) Coorporativa da AMP
Dr. José Fernando Macedo e o Prefeito Eleito de
Araucária Hissan Dehaine, entre outros representantes de entidades médicas do estado.
As autoridades que lá estiveram proferiram
seus discursos enaltecendo a importância do
médico no contexto do dia a dia das pessoas e a expectativa dos profissionais no atual
contexto socio-econômico por que passam o

país, o estado e o município. O prefeito eleito
Hissan cumprimentou um a um dos profissionais presentes tranquilizando-os de que
quando assumir a Prefeitura deseja apenas
bem servir o cidadão araucariense e que conta com a classe médica para atingir o objetivo
no que tange à saúde.
O evento que foi promovido pela A.M.A. foi
também copatrocinado pelo Serviço de Imagem DIA recém-instalado na cidade e com a
farmácia de Manipulação Ph Formula.

Em Londrina, dia do
Médico marca 75
Associação

anos da

Uma história que começou em 1941, quando
médicos, dentistas e farmacêuticos realizaram
os primeiros encontros, com o objetivo de buscar, juntos, o aprimoramento para a evolução
da profissão, formando a Sociedade Médica,
Odontológica e Farmacêutica de Londrina, na
sequência rebatizada de Sociedade Médica de
Londrina, foi lembrada no jantar do Dia do Médico na segunda maior cidade do Paraná. Os 75
anos da segunda entidade de classe organizada
na história da cidade foram lembrados no Dia do
Médico de Londrina.
“Além da bravura, dinamismo e vigor exigidos no
dia a dia para o exercício de suas profissões, eles
ainda tiveram a ousadia para buscar, e encontrar,
caminhos e meios para que se mantivessem
atualizados com o que de mais novo estava
sendo discutido na área da saúde Brasil afora.
Mantiveram-se unidos, em objetivos comuns”
Em seu discurso, o presidente da Associação
Médica de Londrina, Antonio Caetano de Paula
homenageou os pioneiros na medicina da cidade, lembrando aos mais novos a importância da
preservação da história da entidade pela memória dos mais antigos.
O médico Weber de Arruda Leite, presidente da
AML na gestão 1986-88, discursou em nome
dos 40 ex-presidentes da entidade. Lembrou as
muitas conquistas, mas também os desafios e
as lutas de toda a classe médica em defesa da
atualização profissional, direitos e deveres para
com a profissão e com a saúde da comunidade
londrinense.
Em nome da Associação Médica do Paraná, que
apoiou a noite de festa da AML, patrocinando o
show musical, discursaram o presidente, Nerlan
Tadeu de Carvalho, e o superintendente da Universidade Corporativa, José Fernando de Macedo, que destacaram a recente reaproximação da
AML com a associação estadual, passando a ser
uma das regionais integrantes da Associação
Médica do Paraná.

15

Concurso Literário

Concurso Literário

premia médicos escritores

Dentro da programação da comemoração do
Dia do Médico, foram anunciados, no último
sábado, dia 15 de outubro, os vencedores do
Concurso Literário Médicos do Paraná, evento promovido pela Associação Médica do Paraná em parceria com o Conselho Regional
de Medicina do Paraná. Além de conhecerem
os vencedores nas categorias prosa e poesia,
entre os 74 médicos participantes, todos os
presentes no jantar do Dia do Médico receberam um exemplar do livro que reúne todas as
obras inscritas no concurso.
Terceira colocada na categoria prosa, a jovem médica Dra. Jaqueline Doring Rodrigues emocionou-se, não só com o prêmio
recebido, mas ao ver sua obra publicada. “Foi
muito lindo. Fiquei muito feliz e muito grata.
Ver todas as obras publicadas foi de uma ele-
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gância e de um capricho que eu jamais imaginava de uma entidade de classe”,
disse. Nunca publiquei nada. Foi uma grande e ótima surpresa. Significa muito
para mim. É um passo adiante, o início de um sonho. Motiva a levar esse hobby um pouco mais a sério”, acrescentou. Jaqueline recebeu o terceiro lugar do
prêmio com o texto “Sobre Glória e Paixão”,
uma prosa, segundo ela, autobiográfica, que
conta reflexões feitas no ano passado que
Confira os vencedores em cada categoria:
conduziram profundas mudanças em sua
Prosa
vida, levando-a à posição onde está agora. “É
1º Lugar – O
 Marujo Sonhador – Valdir Furtado
como se eu tivesse com 90 anos lembrando
as decisões que tomei na juventude”, disse.
2º Lugar – A
 Difícil arte de Amar – Regina
“A literatura é uma coleção de histórias e, na
Werneck Lopes
nossa carreira, lidamos todos os dias com
3º Lugar – S
 obre Glória e Comhistórias diferentes. Lidamos com emoções
paixão – Jaqueline
o dia inteiro. E aquilo que não pode viver no
Doring Rodrigues
dia a dia colocamos no papel”, concluiu.

Poesia

Vencedor da categoria prosa com o texto “O
1º Lugar –Bagagem – Isadora
Marujo Sonhador”, o médico Valdir Furtado
Cavenago Fillus
disse que o hábito de escrever é recente, que
2º Lugar – I ncertezas – Lorivaldo
buscou como lazer e reflexão, “mas também
Minelli
ajuda a lidar com a humanização da profissão, com a preocupação com o paciente,
3º Lugar – M
 ar sem Fim – Jacecom a capacidade de compreender a oumar Cristina da Costa
tra pessoa”. No conto vencedor, Dr. Furtado
utilizou-se da mitologia grega para criar um
texto de ficção criando novos personagens
na mitologia. “Esse concurso é muito importante para incentivar o médico, que,
muitas vezes, não tem um derivativo por conta da profissão árdua. Tenho certeza de que os mais de 70 médicos que participaram deste concurso conseguiram, por alguns momentos, fugir da pressão que é nossa profissão.
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Dia da Secretária
Mais de 250

secretarias
comemoram o seu dia na AMP
Seguindo uma iniciativa muito bem sucedida da regional de Toledo, onde o evento já é
tradição, a Associação Médica do Paraná realizou, na última sexta-feira (30 de setembro)
uma grandiosa festa em comemoração ao
Dia da Secreária. Mais de 250 secretárias e
funcionários de médicos e clínicas que atendem ao Sinam foram recebidos na sede da
associação para um jantar festivo.
Antes do jantar, os convidados foram reunidos no auditório da AMP para um bate-papo
com o presidente da Associação, Dr. Nerlan
Carvalho, que apresentou a entidade, destacou a importância da secretária na carreira do
médico e, inclusive, na relação da Associação
com seus sócios, e explicou o funcionamento
do Web Center Sinam, ferramenta web que
permite o agendamento online de consultas
e exames. Houve, ainda, sorteio de prêmios e
distribuição de uma caixa de chocolates finos
personalizada às secretárias. Além disso, todos receberam, como cortesia, suas carteirinhas de usuários do Sinam.
A secretária Jéssica Corrêa elogiou a iniciativa,
disse que se divertiu bastante e se mostrou
animada com a possibilidade de incorporar
o Web Center na sua rotina. “Não conhecia a
ferramenta e gostei do que vi. Penso que vai
nos ajudar bastante, dando um acesso direto
ao paciente e permitindo gerenciar melhor a
agenda dos médicos”, disse. A secretária também revelou ter notado uma mudança no
perfil do usuário do Sinam. “Trabalho em uma
clínica de ginecologia. Há um tempo atrás a
maioria das pacientes do Sinam eram senhoras. Agora, têm aparecido muitas meninas jovens também”, comentou. “Atendemos com
frequência pacientes do Sinam. O valor de
uma consulta particular nossa é R$ 280,00.
Com o Sinam, sai por R$ 150,00, um valor
mais acessível para as pacientes e superior ao
que os planos de saúde pagam. Então, é bom
para a clínica e para a paciente”, acrescentou.
Simone dos Santos também disse identificar
muitas pessoas humildes aderindo ao Sinam
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para ter acesso a médicos referenciados. A
clínica onde trabalha não atende planos de
saúde e cobra R$ 300,00 por uma consulta
particular. “Ou seja, o usuário do Sinam paga
metade do valor”. Ela também se entusiasmou com o Web Center. “Uma ferramenta
como essa, além de facilitar para o paciente
ter acesso a todos os horários livres do médico e escolher o melhor para ele, pode, inclusive, ajudar a atrair novos pacientes”, disse.

Vinícius Martins, que trabalha na recepção de
uma clínica de cardiologia, disse que cresce, a
cada dia o número de atendimentos a usuários do Sinam, bem como o número de pessoas que perguntam a ele sobre o Sinam ao
saberem dos valores diferenciados oferecidos
aos usuários do serviço. “Um eletrocardiograma, por exemplo, cujo valor de tabela é R$
250,00, no Sinam sai por R$ 150,00”, contou.

AMPrev

Reforma da Previdência
aumenta importância do

plano privado
A proposta do governo para reforma da Previdência,
que ainda será debatida no Congresso, poderá obrigar as pessoas a trabalhar mais para se aposentar e
ameaça reduzir o valor dos benefícios com que elas
poderão contar.
Especialistas afirmam que guardar dinheiro para complementar a renda na aposentadoria será o único caminho para manter o padrão de vida. Pela proposta do
governo, um trabalhador precisará comprovar 49 anos
de contribuição para receber 100% do benefício, que é
calculado sobre a média dos salários ao longo da vida
e limitado ao teto do INSS, hoje de R$ 5.189. Além disso,
a idade mínima para a aposentadoria será fixada em 65
anos, para homens e mulheres, sem distinção.
"A situação piora para todos com a reforma", diz Juliana Inhasz, professora de finanças do Insper. "Mais do
que nunca, será importante fechar um pouco a torneira de gastos e fazer investimentos."
Neste cenário, cresce a importância de se buscar um
investimento para garantir renda no momento em
que se decidir parar de trabalhar. E o médico paranaense tem à sua disposição o AMPPrev, plano fechado,
com taxa de carregamento zero e taxa de administração de apenas 0,8%, exclusivo para os sócios da Associação Médica do Paraná e seus familiares.
A situação do médico perante a proposta de reforma
da previdência é ainda mais delicada. Com um vestibular bastante concorrido, um curso superior de duração maior que os demais e, ainda, a necessidade de
se fazer uma residência médica para atuar nas espe-

cialidades, o médico é, sem dúvida, o profissional que
mais tarde entra no mercado de trabalho. Precisando
de 49 anos de contribuição para se aposentar com o
salário integral (limitado ao teto do INSS, hoje de R$
5.189,82), o médico só atingirá a aposentadoria integral
numa idade muito avançada.
No AMPPrev, o médico pode planejar a idade que quer
se aposentar e a renda que quer ter a partir desta data,
sem limites ou restrição e sem mudanças no meio do
caminho, uma vez que a projeção de renda é feita com
previsão de taxa de juros e inflação no período.
Com muitos profissionais trabalhando sem vínculo
pela Consolidação das Leis Trabalhistas, é comum
que médicos façam contribuições voluntárias para o
INSS para ter garantia de uma aposentadoria. Se os
mesmos valores forem aplicados no AMP Prev, no entanto, o período de contribuição será muito menor e
a renda mensal alcançada poderá atingir o dobro do
oferecido pela previdência social.
O Jamp simulou a situação de um médico de 26 anos
que decide contribuir com o teto do INSS para garantir a aposentadoria máxima oferecida pela Previdência Social. Hoje, tal profissional teria que destinar R$
570,88 ao INSS, para, daqui a 49 anos, ter uma renda
equivalente a R$ 5.189.82 nos valores atuais, aposentando-se somente aos 75 anos. Com essa mesma
contribuição mensal ao AMPPrev, o médico poderá se
aposentar, com 65 anos (10 anos antes) com uma renda correspondente a R$ 10.475,44. Se contribuir pelos
mesmos 49 anos necessários no INSS, a renda poderá
chegar a R$ 31.170,31 mensais.
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Parcerias

AMP firma parceria com
Federação das Unimeds
Pelo termo, as entidades se comprometem em consolidar
um novo modelo assistencial, centrado na coordenação
do cuidado do paciente, com o fortalecimento e valorização das entidades médicas; trabalho conjunto no desenvolvimento de estratégias e ações visando programas
de promoção de saúde e prevenção de doenças; esforço
conjunto para minimizar as recentes dificuldades mercadológicas impostas pela elevação no número de empresas mercantis com foco na medicina de massa, a exemplo
das clínicas populares.
O convênio prevê, ainda “investimento na capacitação e
aperfeiçoamento dos profissionais médicos por meio de
parcerias interinstitucionais; desenvolvimento de ações
A Associação Médica do Paraná formalizou termo de intercooperação com a Unimed do
educacionais; e sinergismo de ações na defesa da saúde
Estado do Paraná – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, firmando compromisda população”.
sos de desenvolver ações conjuntas com o objetivo de prover um adequado sistema de
saúde em nível estadual.

Usuário Sinam tem benefício no
Laboratório Unimed
A Associação Médica do Paraná e a Unimed Curitiba assinaram acordo, no dia 6 de outubro para incluir o Laboratório Unimed entre os parceiros do Sinam (Sistema Nacional de Atendimento Médico), oferecendo ao usuário do
sistema descontos substanciais nos valores dos serviços
prestados pelo laboratório.
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Para o presidente da AMP, Dr. Nerlan Carvalho, a parceria com o Laboratório Unimed, além de oferecer mais
opções de atendimento ao usuário do Sinam, fortalece a
união da AMP, entidade representativa dos médicos paranaenses, com a Unimed Curitiba. “A Unimed é a cooperativa do médico. Seu negócio traz benefícios diretos aos
médicos cooperados. Os resultados dos serviços como
os do laboratório, são revertidos em favor do médico. Então, essa parceria é benéfica para a classe médica e para o
usuário do Sinam que passa a ter um dos mais modernos
serviços à sua disposição”.

com laboratórios. Isso vem ao encontro do que pensamos sobre a posição da Unimed
como uma entidade médica. A presença da entidade médica, validando para o usuário
do Sinam o acesso ao nosso laboratório, faz parte desta nossa estratégia de fortalecer a
classe médica da nossa cidade”, disse.

Na mesma linha, o presidente da Unimed Curitiba, Dr.
Alexandre Bley, destacou que a parceria com o Sinam
faz parte da estratégia de consolidação da cooperativa
como uma entidade representativa dos médicos. “É extremamente importante essa conjugação de forças da AMP

O superintendente do Laboratório Unimed, Dr. Milton Zymberg , explicou que o serviço já
está com 16 unidades em funcionamento. “Nosso foco é a qualidade do atendimento, o acolhimento dos pacientes e a retaguarda de apoio ao diagnóstico médico. Temos uma equipe
médica disponível para ajudar o médico no diagnóstico o que nos torna diferenciados na
questão da resolutividade e no prazo de resposta dos exames”, disse.

Sinam chega ao Rio Grande do Sul
A Associação Médica do Rio Grande do Sul
(AMRIGS) passa a oferecer, a partir de março
de 2017, o Sistema Nacional de Atendimento
Médico (Sinam). A iniciativa ocorre através de
uma parceria ﬁrmada, no mês de outubro,
entre a AMRIGS e a Associação Médica do
Paraná (AMP), contemplando as entidades
federadas da Associação Médica Brasileira
(AMB) da Região Sul do País, junto com a
Associação Médica de Santa Catarina, que já
adotou o sistema.
“A nossa expectativa é oferecer à comunidade médica gaúcha a oportunidade de receber, por seu trabalho, uma remuneração
melhor do que a que recebe dos planos de
saúde suplementar e de forma direta do seu
paciente, além de reforçar a relação médico-paciente, que se deteriorou pela interposição de intermediadores”, destaca o diretor
do Exercício Proﬁssional e responsável pelo
departamento do Sinam na AMRIGS, Jorge
Utaliz Guimarães Silveira.
Um dos responsáveis pela criação do Sinam,
em 1995, e secretário-geral da AMP, José Fer-

nando Macedo, destaca a possibilidade de
humanizar o atendimento médico através da
relação entre o profissional e o seu paciente. - Os
pacientes terão a oportunidade de consultar
com os melhores especialistas, enquanto estes,
terão uma ligação mais direta com as pessoas,
desenvolvendo respeito à saúde, além de também desafogar o SUS – destaca Macedo.

Estado “importa” sistema
paranaense

Silveira chama a atenção para as soluções
que as associações médicas têm produzido
em suas comunidades, como referências de
sucesso. –“A Associação Médica do Paraná
vem consagrando este produto ao longo do
tempo. Agora, teremos o serviço em todos os
estados do Sul do Brasil, fortalecendo e integrando as federadas”.
Para o presidente da AMP, Nerlan Carvalho,
“esta união com as federadas é algo muito
positivo, pois fortalece as associações, ao
mantê-las ﬁnanceiramente equilibradas e
fortes. Precisamos nos fortalecer para entender e questionar os assuntos relacionados à
saúde, mas, também, dar dignidade para o
atendimento”.

Paraná poderá ter candidato à
Dr. Jurandir Marcondes Ribas
presidência da AMB
coloca nome à disposição
do Paraná, que tem sido destaque no cenário

O ex-presidente da Associação Médica do Paraná e atual segundo tesoureiro da entidade,
Dr. Jurandir Marcondes Ribas, comunicou á
diretoria da Associação e aos presidentes das
regionais, durante o Conselho Deliberativo da
entidade, que pretende reunir apoios nos próximos meses para viabilizar uma candidatura
nas eleições marcadas para agosto.
“A primeira coisa que temos que buscar é o
apoio de nossa federada. Não faz sentido pleitear uma candidatura dessas se os médicos
de nosso estado não estiverem envolvidos.
Agora, com as manifestações da diretoria
da AMP, das nossas regionais e, também, do
CRM-PR, podemos construir uma candidatura, conversando com associações de outros
estados para formarmos uma chapa competitiva”, afirmou dr. Juandir.
Ele destacou que a Associação Médica Brasileira tem tomado posições de vanguarda

nacional, então, está na hora de pleitearmos
sermos protagonistas nacionais”.
Entre as bandeiras que irá defender em uma
eventual campanha à presidência da AMB,
Dr. Jurandir cita a nacionalização do Sinam. “O
Sinam é um exemplo das boas práticas que o
Paraná pode levar para o país inteiro. O Sinam
foi idealizado por um paranaense (Dr. Antônio
Celso Nunes Nassiff) quando presidente da
AMB, mas a entidade não deu sequência posteriormente. O Paraná enfrentou essa resistênno movimento médico nacional e que pode

cia e levou adiante a proposta do Sinam, que

reivindicar um papel de maior destaque. “O

hoje é um caso de sucesso, representa muito

Paraná é um oásis na medicina nacional, um

para associação médica e, mais ainda, para a

estado que registra avanços significativos.

população. Já estamos exportando para Santa

Por isso, o Paraná tem muitos exemplos a dar

Catarina e Rio Grande do Sul. E nacionalizar no-

para a classe médica brasileira. Estamos em

vamente o Sinam será uma das grandes ban-

um momento de alta para a classe médica

deiras dessa candidatura”, afirmou.
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AMP Cultural

Música e Cinema no AMP
Cultural

Romantismo e rock and roll embalaram médicos e familiares na noite de 4 de agosto, no
auditório da AMP, com o show Elton John
Tribute, que desembarcou pela primeira vez
em Curitiba. Dos mesmos produtores do
show Bee Gees One, que levantou o público
da AMP em uma apresentação histórica no
ano passado, cover do maior compositor de
hits da música mundial, mais uma vez, empolgou a plateia. Uma noite mágica, com todos
os sucessos do astro britânico. com os grandes hits e baladas que encantam o mundo.
“Todo ano, trazemos para nosso auditório,
pelo menos, um grande show. 2016 foi marcado pela brilhante apresentação do maestro
Rogério Martins, nesta bela homenagem ao
Elton John, premiadíssima em todo o Brasil
e apresentada, em primeira mão, para o público curitibano aqui na AMP. Promover uma
programação cultural de qualidade para congregar a classe médica também está entre
nossas atribuições”, disse Nerlan Carvalho, na
ocasião, presidente interino da AMP.
E a programação cultural da associação se
intensificou com a implantação do Cine AMP
– sessões de cinema quinzenais, no auditório da associação, comentadas e debatidas
pelo jornalista, escritor e crítico de cinema
Mardem Machado. “Equipamos nosso auditório com o que há de mais moderno em
equipamento de projeção. O objetivo principal, lógico, é assegurar a melhor qualidade
aos nossos eventos científicos, permitindo a
exibição de vídeos de alta resolução. Mas por
que não usar esse equipamento, também,
para lazer e cultura? Então, às segundas ou
terças-feiras, quando o nosso auditório tende
a estar ocioso, começamos a realizar nossa
sessão de cinema, com pipoca e refrigerante
para a plateia”, comentou Dr. Nerlan.
Entre outubro e novembro, foram realizadas
quatro sessões, com a exibição dos filmes
Que mal eu fiz a Deus, A Felicidade não se
compra, A 100 passos de um sonho e Filadélfia. As sessões serão retomadas em fevereiro.
Fique atento à programação.
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