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Entidades médicas levam debate

sobre judicialização das
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A AMP contratou o desenvolvimento de um plano de
previdência exclusivo para os médicos que fazem parte do
seu quadro associativo e assim fez nascer a AMP Prev.
Desenhado para atender às necessidades específicas da
classe médica, esse produto tem como grande diferencial
o fato de ter sido desenvolvido para contemplar as
particularidades da sua carreira profissional e
os projetos futuros.
Para saber mais, acesse o nosso site e procure
o link AMP Prev. Tomaremos todas
as providências para que um
profissional extremamente
qualificado no assunto entre em contato
e, sem nenhum compromisso, ofereça
esclarecimento para todas as suas
dúvidas.

(41) 3024-1415
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Editorial
INTERLOCUÇÃO
A Associação Médica do Paraná intensificou, nos últimos anos, sua ação institucional e
política, buscando interlocução direta com outras entidades e com os poderes Executivo
e Legislativo para a discussão de pautas de interesse da Saúde Pública e da classe médica, numa estratégia para aumentar a representatividade de nossa instituição e inseri-la
na discussão das políticas públicas adotadas em nossos municípios, nosso estado e país.
Fomos a Brasília lutar pela regulamentação de nossa profissão; contribuímos para a criação de uma comissão para discutir a carreira médica; incentivamos a instalação de uma
CPI sobre os planos de saúde em nosso estado, conquistamos a antecipação da vacinação contra a gripe nos estados do Sul do país. Reconhecemos que os avanços estão muito aquém do esperado, mas seguimos nesta ação institucional com a certeza de que esse

é o caminho para que, com um passo de cada vez,
nossa atuação política traga novos frutos para o
médico e para a população em geral.
Nossa mais recente investida é no Poder Judiciário.
Ao lado do Conselho Regional de Medicina, provocamos um importante debate sobre a judicialização da medicina, na tentativa de sensibilizar juízes
e promotores dos riscos para a saúde do próprio
paciente e, principalmente, da coletividade dos pacientes tanto do Sistema Único de Saúde como da
Saúde Suplementar, de decisões obrigando os planos de saúde ou o Estado a fornecerem acesso a
tratamentos ou medicamentos caros e sem a efetividade reconhecida pelas autoridades de saúde.
As primeiras conversas foram promissoras, com
o Tribunal de Justiça do Paraná demonstrando
interesse em debater com seus magistrados de
primeira instância as causas e consequências dessas ações judiciais e suas decisões. Mais uma vez,
sabemos que estamos entrando em um longo e
polêmico debate, cuja solução não virá nas próximas semanas, mas temos certeza de que esse é o
melhor caminho para conscientizarmos os nossos
magistrados de que, muitas vezes, mesmo uma
decisão baseada na preservação da vida de um
paciente, pode ser prejudicial ao próprio doente e
ao sistema de saúde como um todo.
Nerlan Carvalho –
Presidente da Associação Médica do Paraná
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Convocação

Eleição para a diretoria da
AMB/AMP – triênio 2017/2020
Cumprindo o estabelecido em seu estatuto, a Associação Médica do Paraná dá ciência a seus
sócios e demais interessados da realização de eleição para a diretoria da Associação Médica
Brasileira, Associação Médica do Paraná e suas regionais.
A eleição está prevista para o dia 31 de agosto de 2017, com votação entre 8h e 18h, na sede
da AMP (Cândido Xavier, 575 – Água Verde – Curitiba-PR) , nos principais hospitais de Curitiba
e nas suas regionais.
Podem concorrer ao pleito chapas caracterizadas ou não por legendas, não sendo permitido
o registro de candidatos avulsos a qualquer cargo.
Cada candidato deve dar sua anuência para inclusão na respectiva chapa, acompanhada de
declaração da AMP constando a data de inscrição como sócio e o comprovante de quitação
de débitos até a data de registro da chapa.
O pedido de registro de inscrição da chapa de Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados, junto à
AMB, e Delegados, junto à AMP, deverá ser feito na Secretaria da AMP, a partir de 1º de julho
até às 18 horas do primeiro dia útil do mês de agosto, mediante apresentação de requerimento subscrito por cinquenta ou mais sócios efetivos.
São condições gerais de elegibilidade para todos os cargos da AMP: a) ser sócio efetivo da
AMP; b) estar em pleno gozo de seus direitos estatutários; c) estar em dia com suas contribuições
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 da 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.
A votação se realiza simultaneamente em todo o Estado, mediante voto pessoal, direto e
secreto dos associados, pelo sistema de cédula única, caracterizada pela legenda ou nome
do candidato à presidente para a Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados, junto à AMB e uma
específica com os nomes dos candidatos a Delegados junto à AMP.

Associação
Médica do
Paraná

4

Sucessão

Eleições na AMB – AMP apoia
Dr. Jurandir Marcondes Ribas
A medicina do Paraná tem, mais uma vez, a chance
de assumir protagonismo no movimento médico
nacional. O nosso ex-presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. Jurandir Marcondes Ribas Filho,
é candidato à presidência da Associação Médica
Brasileira. Dr. Jurandir, que sempre um médico atuante no movimento associativista tanto no âmbito
estadual, quanto no federal, é, na nossa atual gestão,
o nosso elo junto à AMB, onde ocupa a vice-presidência Centro-Sul da entidade, tendo papel chave
na articulação política de nossa associação, representando a classe médica paranaense em diversos
assuntos e mobilizações nacionais. Eu, Nerlan Carvalho, presidente da Associação Médica do Paraná,
e a diretoria de nossa entidade federada apoiamos a
candidatura de Jurandir Marcondes Ribas Filho para
a presidência da Associação Médica Brasileira.

Jurandir Marcondes Ribas Filho
Médico, Cirugião Geral, Cirugião do Aparelho Digestivo
Curitiba, 07 de março 1953
Possui graduação em Medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná (1977), Residência Médica em Cirurgia Geral pelo Hospital Universitário Evangelico de Curitiba (1977), Mestrado em Morfologia pela Universidade Federal do Paraná (1983), Mestrado em Clínica Cirúrgica
da Universidade Federal do Paraná (1987), Especialização em Cirurgia
Laparoscópica no Institut Català de la Salut (1992) e Doutorado em
Clínica Cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná (1994). Fellow
do International College of Surgeons. Título de Especialista em Cirurgia Geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Título de Especialista
em Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia
Digestiva. Título de Especialista em Administração Hospitalar pela
Universidade de Ribeirão Preto. Atualmente é Professor Titular da
Faculdade Evangélica do Paraná, Membro do Colegiado (Mestrado
e Doutorado) do Programa de Pós-Graduação em Princípios da Cirurgia da Faculdade Evangélica do Paraná. Vice-Presidente da Região
Centro-sul da Associação Médica Brasileira. Membro Titular e Secretário Geral da Academia Paranaense de Medicina, Membro Titular do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Membro Titular do Colégio Brasileiro
de Cirurgia Digestiva. Líder do Grupo de Pesquisa GEC (Grupo de
Estudos em Cicatrização cadastrado no DGP/CNPq).
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Relações institucionais
Novos presidentes de AMP e CRM mantêm
compromisso de ação conjunta

O presidente da Associação Médica do Paraná, Nerlan Carvalho, participou, no dia 06 de fevereiro, da plenária do Conselho Regional de Medicina do Paraná, a primeira presidida pelo novo presidente da entidade,
Dr. Wilmar Mendonça Guimarães, que tomou posse em 30 de janeiro.
Nerlan, efetivado na presidência da AMP em 1º de janeiro, aproveitou a
ocasião para apresentar-se aos conselheiros, cumprimentar Dr. Wilmar
pela posse, e reafirmar a parceria entre AMP e CRM na defesa do médico
paranaense.
Em sua fala, além de colocar a Associação Médica do Paraná à disposição
do Conselho, o presidente da AMP lembrou o histórico de lutas conjuntas das duas entidades, como na luta pela antecipação do calendário de
vacinação contra a gripe no estado e nas grandes mobilizações do Movimento Médico, que luta por melhores condições de trabalho no Sistema
Único de Saúde e na saúde Suplementar.
AMP e CRM-PR formam, em condições paritárias, a Comissão Estadual
de Defesa Profissional, que estuda e propõe ações para a valorização da
profissão e negocia com operadoras de planos de saúde.
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Ucamp

Universidade Corporativa
oferece palestra sobre

Investimento Inteligente

O cenário atual é desafiador. Inclui recessão,
crise política, reformas estruturais e cenário
externo conturbado. Como você enfrenta
isso na hora de tomar decisões financeiras?
Com o corte dos juros, onde e como investir?
Devemos aproveitar o momento de queda
de inflação para comprar ou para poupar? E
com a reforma da previdência, como complemento minha renda? Em palestra promovida pela Universidade Corporativa da AMP, o
economista da Apollo Brasil, João Guilherme
Penteado, respondeu a estas e outras dúvidas
dos médicos sócios da AMP no dia 17 de abril.
Entre outros temas, o economista abordou
a tendência de queda do dólar diante da expectativa da aprovação das reformas e da
retomada econômica brasileira. “Somado à
entrada de dólares dos últimos meses e às
revisões para cima do rating brasileiro, temos
um potencial de recuperação econômica absurdo. Tudo isso cria o cenário perfeito para o
real se valorizar perante outras moedas nos
próximos anos”, disse.

Ele também avaliou positivamente as reformas trabalhista e previdenciária, pois “permitirão que
haja maior liberdade para se tenha investimento estrangeiro no país, maior segurança com relação ao futuro das contas públicas e liberdade ao trabalhador”, avalia, dizendo que o país necessitará, ainda, de uma contundente reforma tributária.
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Sinam

Sinam avança no Rio
Grande do Sul

A Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS),
por meio do seu presidente e diretores, reuniu-se com
representantes das seccionais do estado gaúcho para
apresentar os benefícios oferecidos aos sócios da entidade. O encontro ocorreu no dia 7 de abril e se iniciou
com um coquetel de boas-vindas aos convidados, seguido da abertura do evento pelo presidente da AMRIGS, Alfredo Floro Cantalice Neto.
O presidente agradeceu a presença de todos e destacou as ações da entidade como a Caravana AMRIGS
que, em 2016, visitou 17 cidades com temas diversos
na área da saúde, e lembrou da implantação do Sistema Nacional de Consultas e Exames Médicos (Sinam)
no estado, o qual será desenvolvido pela Associação
com os seus sócios e trará uma nova oportunidade
de serviço aos profissionais médicos. "Já temos, até o
momento, 38 especialidades referenciadas e em torno
de 90 médicos já incluídos no Sinam e queremos continuar qualificando esse projeto", disse. O presidente
destacou, ainda, outros benefícios para os associados
como as assessorias contábil e jurídica, os descontos
para acadêmicos no Exame AMRIGS, os planos Corpo-
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rativos Unimed e Uniodonto e a utilização dos espaços
do Centro de Eventos da AMRIGS.

Sinam
O diretor de Defesa Profissional da AMRIGS, Jorge Utaliz,
ressaltou que o encontro é de extrema importância para
a transmissão de maior estímulo ao associativismo médico. "Com o Sistema Nacional de Consultas e Exames
Médicos, por exemplo, a sociedade terá uma oportunidade, pois um sistema de atendimento médico, sem mensalidade, é uma alternativa viável financeiramente para os
tempos de crise e a população poderá usufruir de atendimento médico de qualidade", afirmou.
Segundo Utaliz, o Sinam já está funcionando no estado
do Paraná e tem retornos significativos para os médicos referenciados. "Qualquer cidadão pode usufruir do
Sinam, mesmo tendo um plano de saúde, e não há custos adicionais em inclusão de dependentes no Sistema", ressaltou. O diretor concluiu que os médicos poderão ter um relacionamento direto com seus pacientes,
inclusive no momento do pagamento ao profissional.

Participando da reunião, o presidente da Associação Médica do Paraná (AMP), Nerlan Carvalho, afirmou que o Sinam já está consolidado no Paraná e que o Sistema visa
a fortalecer e beneficiar a classe médica. "Além disso, mi
lhares de pessoas são beneficiadas, também, atendidas, e
esse fato demonstra a importância do projeto para o cida-

dão que não consegue arcar com os custos de um plano
de saúde ou pagar por uma consulta particular", lembrou.
Carvalho destacou, ainda, que o Sinam fortalece as Associações Médicas, tanto as estaduais quanto as seccionais,
colocando-as em contato direto com os médicos que se
interessam em ser referenciados pelo Sistema.

Benefícios

AMP e Panvel firmam
parceria com benefício

para os médicos
Médico sócio da Associação Médica do Paraná e seus dependentes passam a contar com descontos de, no mínimo, 18% em medicamentos de referência e 40% nos genéricos nas farmácias da rede Panvel. O benefício faz
parte de um acordo entre o Sinam – o Sistema Nacional de Atendimento
Médico, administrado pela AMP, e a rede de farmácias que viabilizará uma
série de outras ações conjuntas nos próximos meses.
A primeira ação concreta da parceria é o desconto, sem burocracia, para
os médicos sócios e seus filiados na compra de medicamentos na rede. A
simples apresentação da carteirinha do Sinam, que todo sócio da AMP recebe anualmente, no ato da compra do medicamento já habilita o sócio da
AMP ao desconto (exclusivo para as carteirinhas de médico sócio da AMP
e seus dependentes – modelo diferente da carteira de usuário do Sinam).
Os descontos são válidos em todas as farmácias Panvel do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul (Estados em que o Sinam também está presente após termo de cooperação firmado entre a AMP e as Associações
Médicas estaduais).

Associação
Médica do
Paraná

AMP e Associação Médica de
Guarapuava iniciam
integração

Reativada no segundo semestre de 2016, com a eleição da diretoria liderada pelo médico Osmar Hauagge, a Associação Médica de Guarapuava está finalizando o processo de integração à Associação Médica do
Paraná, adequando seu estatuto e seu funcionamento ao da federada e oferecendo a seus associados os
produtos e benefícios da AMP.

produtos que a Associação Médica de Guarapuava

Para consolidar essa integração, o presidente da AMP,
Nerlan Carvalho, esteve em Guarapuava no dia 17 de
fevereiro, apresentando a Associação aos médicos
locais e definindo as estratégias para finalizar a reativação da regional.

que sigam os padrões da AMP e da Associação Médi-

No encontro, Nerlan destacou as vantagens de ser
sócio AMP, as lutas da classe médica no Estado, e os

departamento jurídico da associação à disposição da

podem incorporar para tornar a entidade economicamente sustentável, como o Sinam, o AMPPrev e a
Universidade Corporativa.
Dr. Nerlan também citou a importância da adequação
estatutária e do ajuste do calendário da regional, para
ca Brasileira. “A visita teve o objetivo de tornar a AMP
familiar para os médicos de Guarapuava. Muita coisa
boa pode vir para a cidade após essas adequações”,
comentou o presidente da AMP, que colocou todo o
regional para ajudar no alinhamento.
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Ação política

AMP e CRM provocam debate
sobre judicialização da
medicina

Entidades médicas, administradores públicos,
gestores de operadoras de saúde e membros
do Poder Judiciário reuniram-se, no último
dia 27 de abril para discutir a judicialização
da medicina e o risco que o crescimento no
número de processos e de decisões liminares
representa à saúde pública, ao exercício da
medicina, à gestão dos planos de saúde e, até,
à eficácia da Justiça. A valorização do Núcleo
de Assessoria Técnica do Tribunal de Justiça
do Paraná e a realização de um fórum com juízes de primeira instância foram as primeiras
decisões tomadas pelo grupo, que fará reuniões periódicas para aprofundar o debate.
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Convocada pela Comissão de Defesa Profissional das entidades médicas do Paraná,
formada por integrantes da Associação Médica do Paraná e do Conselho Regional de
Medicina do Paraná, a reunião contou com
a presença da diretoria da AMP e do CRM,
da Fundação Copel, da Unimed Curitiba, da
Unimed Paraná, do secretário municipal de
Saúde de Curitiba, João Carlos Baracho, e da
desembargadora Vilma Resende, representando o Tribunal de Justiça.
Ao abrir o encontro, o presidente do Conselho Regional de Medicina, Wilmar Mendonça Guimarães, destacou que o excesso
de processos judiciais tem sido motivo de
apreensão entre as entidades médicas, e
tem gerado discussões e polêmicas. “A Justiça tornou-se uma via quase que natural
para acesso a determinados medicamentos,
próteses, terapias alternativas, muitas delas
sem evidência de eficácia”, disse, lembrando
que o CRM tem a vocação de estar alinhado às iniciativas do sistema de saúde que
prevê maneiras universais de se prevenir e
solucionar questões de saúde. Guimarães
salientou que o judiciário tem papel importante na garantia dos direitos à popu-
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Ação política

lação e que o que se busca com tal discussão
é “coibir distorções de diversas demandas judiciais,
com pedidos e decisões que contrariam protocolos
científicos, muitas vezes motivados por interesses menores que a saúde do paciente e, principalmente, da
população”.
Lembrando que, de 2008 a 2015, o número de decisões judiciais determinando que o Estado ou as
operadoras de planos de saúde arquem com medicamentos ou tratamentos fora do rol de procedimentos
cobertos ou, mesmo, sem eficácia reconhecida e sem
aprovação das autoridades em saúde cresceu em
1000%, o presidente da AMP, Nerlan de Carvalho, en
fatizou o quanto este gasto extra impacta, inclusive, no
direito ao acesso à saúde de toda a população, visto
que recursos necessários para os investimentos básicos em ações de saúde pública ou em melhoramento
da estrutura de atendimento estão sendo destinados
ao cumprimento de ordens judiciais.
O gerente jurídico da Unimed, Mauro Abati, lembrou
que todos os tribunais de Justiça do país possuem
seus Núcleos de Assessoria Técnica, mas que no Paraná, ao contrário de outros estados da Federação, o juiz
não é obrigado a consultá-lo antes de proferir uma de-
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cisão. “O julgador, normalmente, desconhece a medicina. Tem uma situação delicada em suas mãos, pois se
trata, muitas vezes, de uma possibilidade de sobrevida.
Mas há, no Poder Judiciário, médicos contratados capazes de dar esse parecer científico. No entanto, eles
estão sendo pouco demandados. Precisamos estimular o Tribunal do Paraná a adotar a postura de estados
como Bahia e Minas Gerais, que, por determinação do
presidente, obrigou que todos os casos de saúde sejam levados ao NAT”, sugeriu.
A desembargadora Vilma Resende sugeriu, então,
a realização de um fórum com os juízes de primeiro
grau para que as entidades médicas capacitem os
magistrados para compreenderem melhor os motivos das negativas de determinados medicamentos e
procedimentos, bem como as consequências das decisões judiciais que implicam a obrigatoriedade de fornecimento de tratamentos fora dos padrões recomendados e sem eficácia cientificamente comprovados. A
desembargadora assumiu o compromisso de colocar
tal fórum na agenda do Tribunal de Justiça, de conseguir o apoio da direção do tribunal para a realização e
divulgação do evento, previsto para agosto, de forma a
atingir o maior número de juízes da primeira instância.

Agenda Científica
26 de maio de 2017
Reunião Científica da Associação Paranaense de Endoscopia Digestiva - O papel do
patologista na avaliação de lesões ressecadas do trato gastrointestinal. Definindo
conduta e tratamento definitivo
DRA. MARIA DIRLEI FERREIRA DE SOUZA
BEGNAMI (SP)
Local: Associação Médica do Paraná
Informações: 41 3342-3282
sobed@onda.com.br

27 de maio de 2017
Reunião científica Sociedade Paranaense
de Tisiologia e Doenças Torácicas
Tema : Asma/ATS
Coordenação Dra. Lêda Maria Rabelo.
Endereço: Av. Sete de setembro 5402 –Andar
SL.
Confirmações pelos telefones: 041-3342-8889
ou Whats: 99547-0850
Inscrição gratuita

27 de maio de 2017
Doença Inflamatória Intestinal
Comemoração Maio Roxo – Dii
Reunião Científica da Sociedade Paranaense
de Gastroenterologia e Nutrição
Local – Associação Médica do Paraná
Informações: 41 3342-3282

10 de junho de 2017
Reunião científica Sociedade Paranaense
de Tisiologia e Doenças Torácicas
Tema: DPOC
Coordenação : Dr. Irinei Melek
Endereço: Av. Sete de setembro 5402 –Andar
SL.
Confirmações pelos telefones:041-3342-8889
ou Whats: 99547-0850
Inscrição gratuita

2 de junho de 2017
Reunião Científica da Sociedade Paranaense de Gastroenterologia e Nutrição
Grupo de Estudos Do Pâncreas
Discussão de Casos Clínicos
Dr. José Celso Ardenghi (Sp)
Local: Associação Médica do Paraná
Informações: 41 3342-3282

2 e 3 de junho de 2017

23 de junho de 2017

V Jornada de Ginecologia e Obstetrícia
Sogipa-Uepg – 2017
Local: Centro de Eventos do Hotel Planalto- R.
7 Setembro, 652 Centro, Ponta Grossa- PR
FONES: (41) 3232-2535
Inscrições através do e-mail: sogipa2002@
terra.com.br ou no local.
Inscrições gratuitas para sócios da Sogipa
e residentes sócios quites com a anuidade 2017, e estudantes de medicina. Para
médicos residentes não sócios e demais
profissionais: R$150,00
COORDENADORES: Dr. Fabio Postiglione
Mansani, Dra. Ana Paula Ditzel, Dr. Jan Pawel
Andrade Pachnicki.

Reunião Científica da Associação Paranaense de Endoscopia Digestiva
POEM
Dr. Eduardo Guimarães Hourneaux de
Moura (Sp)
Local: Associação Médica do Paraná
Informações: 41 3342-3282
sobed@onda.com.br

9 de junho de 2017
Reunião Científica da Sociedade Paranaense de Gastroenterologia e Nutrição
Atualização no tratamento da hepatite c
Dra. Isabela Dutra (rs)
Esteatose hepática e esteatohepatite não
alcoólica
Discussão de casos clínicos
Avaliação e tratamento
Dra. Fabiana Lígia Lora Campos (PR)
Dra. Daphne Benatti Morsoletto (PR)
Dr. Alcindo Pissaia Junior (PR)
Informações: 41 3342-3282

10 de junho de 2017
Workshop Especial: Disponibilidade Obstetrica
Local: sede da Sogipa
Endereço: Rua Buenos Aires, 995
Cidade: Curitiba-PR
Fone: (41) 3232-2535
Inscrições através do e-mail: sogipa2002@
terra.com.br ou no local.
Inscrições gratuitas para: sócios da Sogipa
quites com a anuidade, estudantes de
medicina e residentes sócios da Sogipa
quites com a anuidade Sócios da Febrasgo,
médicos residentes não sócios e demais
profissionais: R$75,00.
COORDENADORES: Dr. Sheldon Rodrigo
Botogoski, Dr. Jan Pawel Andrade Pachnicki e
Dr. Almir Antonio Urbanetz.

15 de julho de 2017
Educação Médica Continuada da SBD-PR
em Maringá
CRM Maringá
A sede do Conselho Regional de Medicina
em Maringá recebe, no dia 15 de julho, mais
uma edição do programa de Educação
Médica Continuada da Regional Paranaense
da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sob
a coordenação do Dr. Rafael Garani, o encontro debaterá, com profissionais convidados
do Paraná e de São Paulo, temas como dermatoscopia do couro cabeludo, transplante
capilar e alopecias, além da realização de
uma mesa redonda com o tema Finasterida
x Dutasterida.
www.sbdpr.com.br

27 a 29 de julho de 2017
VIII Jornada Paranaense de Reumatologia
Centro de Eventos Bourbon Curitiba Convention Hotel
www.reumatologiapr.com.br

4 a 6 de agosto de 2017
Endosul 2017
Congresso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia & Metabologia, regionais do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
Local do Evento: AMP – Associação Médica
do Paraná
Contato: (11) 3849-0099
Site: http://www.endosul2017.com.br/

14 a 17 de agosto de 2017
Jornada Paranaense De Antimicrobianos
Associação Médica do Paraná - AMP Curitiba
– PR
Tel.: (41) 3244-1133
infectologiapr@gmail.com
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Universidade Corporativa

Semana de palestras
apresenta a AMP e o mercado de
trabalho a futuros médicos

Os formandos do curso de Medicina das
Faculdades Evangélicas do Paraná tiveram
uma semana diferente entre os dias 14 a 19
de maio. Trocaram as salas de aula da faculdade pelos auditórios da Associação Médica
do Paraná e do Conselho Regional de Medicina para uma programação, dentro de sua
grade curricular, que visa à apresentação das
entidades aos futuros médicos e à prestação
de informações importantes para as carreiras
que estão se iniciando, como as funções das
entidades, as obrigações e direitos dos médicos e orientações sobre as formas de trabalho e conduta profissional.
Na Associação Médica, além de conhecerem
a estrutura da instituição, suas atribuições e
os benefícios de fazer parte do quadro de sócios da entidade, os futuros médicos receberam valiosas orientações sobre contratos de
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trabalho, relação com operadoras de planos
de saúde, gestão de carreira, administração
de consultório,finanças, marketing, comunicação e direito.
Para a aluna Andressa Florenzano Mayer,
a semana de palestras foi importante para
conhecer a AMP e tirar dúvidas sobre a burocracia nas relações de trabalho do médico
e na abertura do consultório. “Foi muito bom
para sabermos como será nossa vida depois
que nos tornarmos médicos. Gostei também
da parte da previdência da questão do marketing, da gestão das nossas carreiras. São
coisas que não aprendemos na faculdade
e saímos para o mercado de trabalho sem
saber. Acabamos buscando com amigos já
formados essas informações”, disse.
Cindy Suemi Kawai corroborou a opinião da
colega:“Durante a faculdade, falta essa parte

de saber como conduzir nossas carreiras, o
que fazer depois de formado, se temos que
abrir empresa, tirar carteira de trabalho”, disse. “Conhecer tudo o que a AMP pode nos
oferecer foi um dos pontos mais importantes
desta semana”, acrescentou.
O fomando Simão Lustosa comentou que a
semana de palestras foi importante para ele
conseguir compreender bem o contexto de
cada instituição. “As questões legais foram
muito importantes para sabermos o que podemos fazer ou não e podermos compreender essa judicialização da medicina. Conhecer
as formas de contrato de trabalho também foi
fundamental, mas a palestra preferida foi sobre a previdência. Vimos como é importante
pensar desde já o que vai acontecer lá no final
da nossa carreira, planejando financeiramente a aposentadoria”, afirmou.

Para o presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. Nerlan Carvalho, a semana é importante para mostrar aos alunos que estão
concluindo o curso de Medicina, a realidade do mercado, o que os
espera para enfrentar a sua vida profissional, não se esquecendo
da sua completa formação médica. “Através da nossa Universidade Corporativa, conseguimos preencher essas lacunas do ensino
médico, que é muito voltado para a saúde, mas não aborda temas
como gestão, marketing, cuidado pessoal. Além disso, já criamos o
vínculo desse aluno com nossa entidade”.
Dr. Nerlan destaca também a relevância da atividade para a cooptação de novos sócios para a AMP e a renovação do quadro associativo da entidade. “Mostramos a eles a necessidade de nos identificarmos como uma classe, unindo esforços nas lutas que temos pela
frente. Desafiei os jovens alunos para que venham a participar da
associação, e venham futuramente ocupar cargos na associação e,
até, no poder público, não tendo medo de assumir posições. É preciso lembrar que, à medida que as pessoas de bem se afastam, os
maus ocupam os espaços e temos como consequência tudo isso
que estamos vendo acontecer em nosso país”, concluiu.

Estrutura

AMP apresenta projeto de ampliação
do Centro de Eventos na
Prefeitura de Curitiba
O presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. Nerlan Carvalho, reuniu-se no dia 7 de
fevereiro com o secretário municipal de saúde, João Carlos Baracho, com a presidente do
Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra
Korman, e com o presidente do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba,
Reginaldo Luiz Reinert, para apresentar o projeto de ampliação do Centro de Eventos da
sede social da AMP.
Dr. Nerlan mostrou o projeto que prevê a
construção de um novo teatro com 700 lugares, a instalação do Museu da Medicina do
Paraná e a ampliação das acomodações para
salas de aula e de reuniões, transformando
o prédio da AMP num completo centro de
eventos, capaz de sediar grandes congressos
científicos, encontros e eventos culturais.

“O novo Centro de Eventos da AMP é uma
alternativa viável para a cidade, conhecida
mundialmente pelo turismo de negócios,
para ter uma opção mais central para receber esses grandes congressos e encontros.
Também poderemos inserir a AMP no calendário cultural da cidade. A boa conversa com

a administração pública é fundamental para
resolvermos qualquer entrave burocrático a
esse importante empreendimento para a comunidade médica e para a cidade de Curitiba”, disse Nerlan após o encontro, relatando a
boa receptividade do projeto pelos representantes da Prefeitura.
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Especialidade

AMP recebe presidentes de
Sociedades de Especialidade
A diretoria da Associação Médica do Paraná reuniu-se, no dia 14 de março, com os novos presidentes de
sociedades de especialidade empossados no início
deste ano. Foi o primeiro encontro do atual presidente
da AMP, Nerlan Carvalho, neste cargo, com os representantes das diversas especialidades médicas que
formam a AMP.
Na reunião, foi discutido o estreitamento das relações
entre a entidade e as especialidades, ações conjuntas
para a valorização da medicina, cursos a serem oferecidos em parceria entre as sociedades científicas e a
Universidade Corporativa da AMP e a formação de um
conselho de especialidades para auxiliar a AMP em posicionamentos públicos sobre assuntos relacionados à
saúde.
Presidentes de sociedades de especialidade e diretores da AMP assumiram o compromisso de se reuni-
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rem periodicamente para debater a situação da classe
médica e para desenvolver estratégias de crescimento do número de médicos filiados às suas entidades
representativas. Questões políticas internas, como as
eleições na Associação Médica Brasileira, e externas,
como uma maior atuação das entidades junto aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário também foram
abordados.
Os presidentes das sociedades também assumiram o
compromisso de divulgar as vantagens da AMP entre
seus sócios, destacando a assessoria jurídica gratuita, o
centro de eventos, a participação nas publicações periódicas da Associação, a possibilidade de atender pelo
Sinam, o plano de previdência privada exclusivo AMP
Prev e o clube de benefícios da entidade, que oferece
descontos e vantagens em uma série de produtos e
serviços como nos setores automotivos, de passagens
aéreas e hospedagens, entre outros..

Cultural

leilão de arte movimenta
o AMP Cultural
O AMP Cultural do último dia 25 de abril trouxe
para a sede da Associação Médica do Paraná
todo o clima de um leilão de artes. O escritório Art
Market promoveu um jantar com leilão de tapetes
persas e quadros de consagrados artistas brasileiros exclusivos para os médicos sócios da AMP.
Com peças de excelente qualidade e preços mais
do que atrativos, o leilão foi um grande sucesso
a ponto de os médicos participantes já pedirem
uma segunda edição no próximo semestre. “Sou
frequentador assíduo de leilões e esse nosso não
ficou devendo nada para nenhum outro de que
já participei. Pelo contrário, com um público mais
restrito, foi uma excelente oportunidade de comprar peças exclusivas por um preço bastante justo”, comentou o médico Ricardo Rosa.
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Cultural

Beatles Machine

emociona público em homenagem
a Alfreli

Familiares, amigos, colegas de trabalho e médicos paranaenses participaram, no último dia 6 abril, de uma homenagem
ao médico e músico Alfreli Arruda Amaral, falecido em 2014.
A Banda Beatles Machine, fundada por Alfreli e reconhecida
mundialmente como um dos melhores covers dos Beatles,
apresentou um grandioso show no palco da AMP, um dos
últimos locais onde Alfreli se apresentou com o conjunto, lembrando a trajetória do médico e músico, que também teve
sua história rememorada em um slide show exibido antes do
início da apresentação musical. Sucessos dos Beatles e as músicas que marcaram a história de Alfreli foram cuidadosamente selecionadas pela Beatles Machine para emocionar todos
os presentes na bela noite de quinta-feira.
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Prepare as penas:

Vem aí a segunda edição do
Concurso Literário
Sucesso em 2016, com 74 trabalhos inscritos (posteriormente foram publicados
em um livro), o Concurso Literário para Médicos do Paraná já teve sua segunda
edição confirmada. O regulamento está em fase final de adequação para 2017 e
deve ser lançado em breve, juntamente com a ficha de inscrição.
Mais uma vez, o concurso será aberto a todos os médicos registrados no Conselho Regional de Medicina do Paraná e aos acadêmicos de medicina das universidades do Estado, que poderão participar nas categorias prosa e poesia. O prazo
para a entrega dos trabalhos é 31 de agosto e o resultado do concurso será
divulgado na festa do Dia do Médico da AMP, na semana do dia 18 de outubro.
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Cultural
Premiado violonista se apresenta

no AMP Cultural

A Associação Médica do Paraná traz uma atração nacional para a próxima edição do AMP Cultural, marcado para o dia 30 de maio: o premiado violonista
Rogério Dentello, mestre em composição, vencedor do festival de violão de
Jaroslaw, na Polônia.
Em um recital montado especialmente para o público do AMP Cultural, Dentello alternará composições próprias, clássicos de Bach e Villa Lobos, entre
outros, e arranjos exclusivos para hinos da música popular brasileira, como
Aquarela do Brasil, Sampa e Odeon, entre outras.
Com experiência de mais de 400 concertos na Ásia, Europa e Américas,
Rogério Dentello oferece um programa musical comentado, em que ele
explica as peças do repertório, ambientando o público ao estilo.
A apresentação de Dentello, seguida de coquetel, será no auditório da AMP, às
20h do dia 30 de maio, com entrada gratuita de sócios da AMP e seus acompanhantes, mediante a doação de uma lata de leite em pó para o Programa
Caminhando Juntos.
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Cine AMP tem programação

quinzenal

Sucesso no último trimestre do ano passado, o Cine AMP foi retomado a partir do dia 30 de março com sessões quinzenais. Com a
programação anual já definida, sob a curadoria do jornalista, escritor
e crítico de cinema Marden Machado, que segue comentando e debatendo os filmes exibidos a cada sessão, serão, ao todo, 18 obras
exibidas entre março e novembro de 2017 no auditório da AMP, equipado com telão e projetor Full HD.
A sessão de abertura da temporada 2017 contou
com a exibição do filme Um Senhor Estagiário, que
traz Robert De Niro no papel de um executivo aposentado e viúvo que, aos 70 anos, aceita trabalhar
como estagiário de uma loja de roupas online para
se reinventar.
Os médicos e familiares amantes do cinema também se emocionaram com a história de amizade
de Intocáveis, refletiram sobre as pequenas coisas
da vida com Juventude e vibraram com a história
de superação de Estrelas Além do Tempo.
A programação até o final do ano prevê, ainda, a
exibição de filmes como A partida, O Segredo de
Seus Olhos, Whiplash, Estômago, Adeus, Lênin e
Gran Torino, entre outros. Fique atento aos convites enviados por email e SMS e não perca as
sessões.
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