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Médicos paralisam convênios e
fazem manifestação em frente à ANS
CREMERJ promoveu, no
dia 21 de setembro - Dia
Nacional de Suspensão do
Atendimento aos Planos
de Saúde – uma manifestação em
frente à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para reivindicar honorários pela CBHPM e exigir a aprovação do Projeto de Lei
6.964/2010, que também prevê o
reajuste anual nos contratos com
as operadoras. Após o protesto, a
Presidente do Conselho, Márcia
Rosa de Araujo, acompanhada do
Presidente da Somerj, Carlindo Machado, e de representantes das sociedades de especialidade, entregou
uma carta ao Diretor de Normas e
Habilitação de Operadoras da ANS,
Leandro Tavares, com as reivindicações dos médicos.
Páginas 10 e 11
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SAÚDE PÚBLICA

Protesto em frente
à Assembleia
Legislativa será no
dia 25 de outubro
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CREMERJ discute
com parlamentares
falta de médicos
nos hospitais
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Editorial • Depois da paralisação vitoriosa nos convênios, vamos todos à Alerj, dia 25, reivindicar salários dignos

O momento é de mobilização
ão é surpresa para ninguém
que o setor de saúde seja o
que apresenta o maior percentual de desaprovação ao
governo pelos brasileiros: 67%, segundo a pesquisa CNI/Ibope divulgada recentemente. A Constituição
estabelece a saúde como direito do
cidadão e dever do Estado, mas a
desassistência à população avança a
passos largos no SUS.
A saúde está em crise. Uma crise anunciada que vem se agravando dia a dia.
No Estado do Rio de Janeiro, há
hospitais superlotados, com leitos improvisados nos corredores e peregrinação de pacientes por várias unidades, sem atendimento, porque não
têm médicos. Muitas obras são feitas, equipamentos modernos comprados, mas os recursos humanos são relegados ao último plano. Querem impor uma medicina sem médicos.
Desmandos das esferas federal,
estadual e municipais são responsáveis pela desativação de serviços de
referência em várias unidades. Pacientes estão morrendo nas portas dos
hospitais. Os médicos mais antigos,
prestes a se aposentar, não têm subs-

N

titutos porque a aviltante remuneraSaúde da Família (ESF), e mais vagas
ção oferecida não atrai os mais nopara a residência médica.
vos. Para completar o caótico quaTemos que lutar também pela
dro, numa mesma unidade e com
aprovação da Emenda Constitucional
igual carga horária, os salários são
29 no Senado, incorporando o projeos mais diversos, visto que, além de
to do ex-Senador Tião Viana, que preestatutários, há médicos contratados
via a destinação de 10% da receita da
temporários, cooperativados e até reUnião para investimentos na saúde.
cebendo por RPA.
Essa vinculação foi retirada na CâmaNão podemos mais assistir a tanra dos Deputados, estabelecendo
tas arbitrariedades. Estamos partindo
como patamar para o governo federal
para um movimeno orçamento do
to nacional no dia
ano anterior mais
A saúde está em crise. a variação do PIB
25 de outubro –
Dia Nacional de
Uma crise anunciada (Produto Interno
Protesto para a VaOu seja, a
que vem se agravando Bruto).
lorização da Saúde
Emenda 29, como
dia a dia
Pública. No Rio, fafoi aprovada na
remos uma maniCâmara, não traz
festação em frente à Assembleia Lerecursos novos para a saúde.
gislativa (Alerj), em que reivindicareConsideramos um fato importante
mos a valorização dos médicos, com
a organização do concurso pela Secremais verbas para a saúde, convocataria de Saúde do Estado do Rio de
ção imediata de todos os aprovados
Janeiro, com salário inicial de R$ 6.077
nos últimos concursos ainda válidos,
para o médico e ainda plano de carreirealização de concurso com piso sara, que propicia aumentos considerálarial de R$ 9.188,72 (piso da Fenam),
veis no decorrer do exercício, além de
efetivação dos médicos contratados
gratificações não cumulativas incidintemporários, plano de cargos e salárido sobre o piso: 25% para quem tiver
os e carreira de Estado para os médimestrado; 30%, doutorado e 35%, póscos, principalmente na Estratégia de
doutorado. Tal concurso contrasta com
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• Angra dos Reis - Tel: (24) 3365-0330
Coordenador: Ywalter da Silva Gusmão Junior
Rua Professor Lima, 160 - sls 506/507
e-mail: angra@crm-rj.gov.br
• Barra do Piraí - Tel: (24) 2442-7053
Coordenador: Sebastião Carlos Lima Barbosa
Rua Tiradentes, 50/401 - Centro
e-mail: barradopirai@crm-rj.gov.br
• Barra Mansa - Tel: (24) 3322-3621
Coordenador: Abel Carlos de Barros
Rua Pinto Ribeiro, 103 - Centro
e-mail: barramansa@cremej.org.br
• Cabo Frio - Tel: (22) 2643-3594
Coordenador: José Antonio da Silva
Avenida Júlia Kubtischeck,39/111
e-mail: cabofrio@crm-rj.gov.br
• Campos - Tel: (22) 2722-1593
Coordenador: Makhoul Moussallem
Praça Santíssimo Salvador, 41/1.405
e-mail: campos@crm-rj.gov.br
• Itaperuna - Tel: (22) 3824-4565
Coordenador: José Henrique Moreira Pillar
Rua 10 de maio, 626 - sala 406
e-mail: itaperuna@crm-rj.gov.br

SEDE

SUBSEDES

Praia de Botafogo, 228, loja 119B
Centro Empresarial Rio
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-145
Telefone: (21) 3184-7050 - Fax: (21) 3184-7120
www.cremerj.org.br
Horário de funcionamento:
de segunda a sexta, das 9 às 18 horas

Ouvidoria
Telefones: (21) 3184-7142,
3184-7268 e 3184-7182
Fax: (21) 3184-7267 (fax)
ouvidoria@crm-rj.gov.br
Atendimento:
na sede do Conselho, das 9h às 18h

• Barra da Tijuca
Tel: (21) 2432-8987
Av. das Américas 3.555/Lj 226
barradatijuca@crm-rj.gov.br
• Campo Grande
Tel: (21) 2413-8623
Av. Cesário de Melo, 2623/s. 302
campogrande@crm-rj.gov.br

os divulgados pela Secretaria Municipal do Rio e de Itaguaí, por exemplo, que estão anunciando salários
de R$ 1.500 e R$ 900, respectivamente.
Na saúde suplementar, acabamos de
realizar o Dia Nacional da Suspensão
do Atendimento aos Planos de Saúde,
um movimento vitorioso dos médicos
com adesão em todo o país e ampla
divulgação na mídia. A paralisação contou com o apoio inclusive da Confederação das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e Entidades Filantrópicas
(CMB), aprovado em assembleia geral
da entidade. No Rio de Janeiro, tivemos vitória quanto ao piso mínimo da
consulta em R$ 50 a ser pago pelas operadoras. Continuamos agora a luta pela
melhoria dos procedimentos cirúrgicos
e diagnósticos realizados por médicos.
Os dois movimentos, o de convênios e o da saúde pública, estão
confluindo no mesmo sentido: a valorização do médico.

Afinal, a população
reconhece e nós, do
CREMERJ, proclamamos
repetidamente: “O médico
vale muito!”

• Macaé - Tel: (22) 2772-0535
Coordenador: Gumercino Pinheiro Faria Filho
Rua Dr. Luiz Belegard, 68/103 - Centro
e-mail: macae@crm-rj.gov.br
• Niterói - Tel: (21) 2717-3177 e 2620-9952
Coordenador: Glauco Barbieri
Rua Cel. Moreira Cesar, 160, sls 1209/1210
e-mail: niteroi@crm-rj.gov.br
• Nova Friburgo - Tel: (22) 2522-1778
Coordenador: Thiers Marques Monteiro Filho
Rua Luiza Engert, 01, salas 202/203
e-mail: friburgo@crm-rj.gov.br
• Nova Iguaçu - Tel: (21) 2667-4343
Coordenador: José Estevan da Silva Filho
Rua Dr. Paulo Fróes Machado, 88, sala 202
e-mail: novaiguacu@crm-rj.gov.br
• Petrópolis - Tel: (24) 2243-4373
Coordenador: Jorge Wanderley Gabrich
Rua Alencar Lima, 35, sls 1.208/1.210
e-mail: petropolis@crm-rj.gov.br
• Resende - Tel: (24) 3354-3932
Coordenador: João Alberto da Cruz
Rua Gulhot Rodrigues, 145/405
e-mail: resende@crm-rj.gov.br

• Ilha do Governador
Tel: (21) 2467-0930
Estrada do Galeão, 826 - Lj 110
ilha@crm-rj.gov.br
• Madureira
Tel: (21) 2452-4531
Estrada do Portela, 29/302
madureira@crm-rj.gov.br

• São Gonçalo - Tel: (21) 2605-1220
Coordenador: Amaro Alexandre Neto
Rua Coronel Serrado, 1000, sls. 907 e 908
e-mail: saogoncalo@crm-rj.gov.br
• Teresópolis - Tel: (21) 2643-3626
Coordenador: Paulo José Gama de Barros
Av. Lúcio Meira, 670/516 - Shopping Várzea
e-mail: teresopolis@crm-rj.gov.br
• Três Rios - Tel: (24) 2252-4665
Coordenador: Ivson Ribas de Oliveira
Rua Manoel Duarte, 14, sala 207 - Centro
e-mail: tresrios@crm-rj.gov.br
• Valença - Tel: (24) 2453-4189
Coordenador: Fernando Vidinha
Rua Padre Luna, 99, sl 203 - Centro
e-mail: valenca@crm-rj.gov.br
• Vassouras - Tel: (24) 2471-3266
Coordenadora: Leda Carneiro
Av. Exp. Oswaldo de Almeida Ramos, 52/203
e-mail: vassouras@crm-rj.gov.br
• Volta Redonda - Tel: (24) 3348-0577
Coordenador: Olavo Guilherme Marassi Filho
Rua Vinte, 13, sl 101
e-mail: voltaredonda@crm-rj.gov.br

• Méier
Tel: (21) 2596-0291
Rua Dias da Cruz, 188/Lj 219
meier@crm-rj.gov.br
• Tijuca
Tel: (21) 2565-5517
Praça Saens Pena, 45/324
tijuca@crm-rj.gov.br
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EVENTO • Márcia Rosa faz palestra para concluintes do curso de medicina

CREMERJ EM NÚMEROS

Auxiliando a vida do médico

Setembro de 2011

C

om a proposta de esclarecer o que o CREMERJ tem feito para auxiliar a vida profissional do médico, a Presidente do Conselho, Márcia Rosa de Araujo, ministrou
uma palestra no campus Centro/Cinelândia da Universidade Gama Filho, no dia 27 de setembro. A
apresentação foi voltada para estudantes que estão concluindo o curso de medicina.
Ela ressaltou que o CREMERJ oferece, durante
todo o ano, cursos gratuitos de educação médica
continuada nas várias especialidades, ministrados por
membros das Câmaras Técnicas do Conselho e pro-

fessores universitários. Tais cursos podem ser frequentados também por acadêmicos de medicina.
- Os residentes também contam com todo o
apoio do Conselho nos seus movimentos reivindicatórios. Também para estimulá-los à iniciação científica, promovemos uma premiação anual aos que
apresentam os melhores trabalhos, bem como aos
seus preceptores - observou.
Márcia Rosa ainda falou sobre a situação atual da
saúde pública; manifestações, lutas e ações do Conselho em prol da classe; e sobre a campanha “Quanto
Vale o Médico?/O médico vale muito!”, entre outros.

Infraestrutura operacional
Representantes nas Seccionais .................. 150
Funcionários ............................................... 147
Títulos disponíveis na Biblioteca ............ 2.209
Câmaras Técnicas ......................................... 48
Comissões ...................................................... 10
Grupos de Trabalho ...................................... 12
Reuniões de Câmaras Técnicas/
Grupos de Trabalho/Comissões ................... 40
Plenárias de Conselheiros ............................. 08
Comissões de Ética Médica ........................ 383
Cursos de Educação Médica Continuada ...... 06
Eventos diversos ........................................... 05
Fiscalizações realizadas ................................ 19

Registros
Médicos registrados ...................................... 45
Empresas registradas .................................... 88
Títulos de Especialista registrados ............ 144

Atendimentos
Na sede
Pessoa física ............................................. 1.154
Pessoa jurídica ............................................ 380
Na Ouvidoria
Atendimentos telefônicos .................... ...2.126
Atendimentos via eletrônica ...................... 417
Atendimentos presenciais ............................ 07
Atendimentos em urna ................................ 06
Nas seccionais
Pessoa física ................................................ 611
Pessoa jurídica ............................................ 205
Nas subsedes
Pessoa física ................................................ 503
Pessoa jurídica ............................................ 115
Consultas respondidas pela Comissão
Disciplinadora de Pareceres (CODIPAR) ...... 60

Márcia Rosa (D) com os estudantes presentes à palestra

Atividades Judicantes
dos Conselheiros

Alcir Chácar, Vera Fonseca, Jocemir Lugon, Pietro Novellino, Benito Petraglia e Adalmir Morterá Dantas

epresentado por sua Vice-Presidente, Vera Fonseca, o CREMERJ prestigiou a posse do Diretor da Divisão
de Nefrologia da UFF, Jocemir Ronaldo Lugon, como titular da Cadeira 48 da Academia de Medicina do Estado do
Rio de Janeiro (Acamerj). Durante o evento,
realizado no dia 14 de setembro, na Associação Médica Fluminense (AMF), também as-

R

cendeu a membro emérito da mesma Cadeira
48 o Acadêmico Adalmir Morterá Dantas.
- O CREMERJ considera importante estar
sempre junto às Academias de Medicina, já que
são entidades fundamentais para a união do movimento médico e a preservação do conhecimento. Se queremos que nossos médicos estejam mais
atualizados, precisamos estar próximos das academias - ressaltou Vera Fonseca.

Denúncias recebidas ..................................... 65
Reuniões da Comissão Disciplinadora de
Processos Éticos Profissionais (CODIPEP) .. 05
Itens apreciados na Comissão Disciplinadora
de Processos Éticos Profissionais .............. 136
Oitivas realizadas .......................................... 87
Processos julgados e sindicâncias ............... 24
Processos em andamento .......................... 610

NOVA CARTEIRA DE
IDENTIDADE MÉDICA:
se você já fez a sua, não deixe de buscá-la na
Sede, Subsede ou Seccional do CREMERJ.
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SAÚDE PÚBLICA • Conselheiros e Comissões de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e da OAB visitam a unidade

Superlotação na emergência do Souza Aguiar
embros das Comissões de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados e da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB), deputados estaduais, vereadores
e Conselheiros do CREMERJ estiveram no
Hospital Municipal Souza Aguiar, no dia
20 de setembro, e constataram a superlotação de pacientes da emergência. A
visita fez parte de um programa, articulado pelo Conselho Federal de Medicina, que inclui ida a grandes hospitais de
vários Estados, para avaliar a situação
da saúde pública no país.
Antes da visita à emergência do
Souza Aguiar, eles se reuniram com
o Diretor Geral da unidade, Josué
Kardec, e com o Diretor Clínico-Cirúrgico, Antônio Carlos Pantaleão.
Estavam presentes também os deputados federais Chico Alencar, Arnaldo Jordy, Jean Wyllis e Domingos Dutra; a deputada estadual Janira Rocha; o vereador Paulo Pinheiro; a Presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB, Maria Margarida
Pressburger, e a integrante da mesma comissão Nara Saraiva; os Conselheiros Pablo Vazquez, Luís Fernando Moraes e Erika Reis; e mem-

M

Acima, à frente:
deputados Jean Wyllis,
Arnaldo Jordy e Chico
Alencar; Conselheiro
Luís Fernando Moraes
e o vereador Paulo
Pinheiro; atrás:
médicos do hospital e
o Conselheiro Pablo
Vazquez. Ao lado,
emergência do
Souza Aguiar

bros da Comissão de Ética Médica
do Souza Aguiar.
Durante a reunião, foram levantados
problemas da rede, como falta de recursos humanos, contratações de médicos
das mais diversas formas, privatização da
gestão e falta de uma regulação efetiva.
Os deputados informaram que pretendem instalar uma CPI sobre a precariedade do atendimento à população na rede pública de saúde.

Médicos denunciam precariedade do hospital de Curicica
O CREMERJ continua visitando
hospitais, postos de saúde e maternidades municipais para apoiar
os médicos em suas reivindicações
por melhores condições salariais e
de trabalho e por concurso público
e convocação dos aprovados em
exames já realizados. No último dia
9, os Conselheiros Armindo Fernando da Costa e Nelson Nahon participaram de uma assembleia com
mais de 50 médicos do Hospital
Raphael de Paula Souza, em Curicica, para cobrar posições da Secretaria Municipal de Saúde quanto às deficiências da unidade.
Estiveram presentes também a deputada federal Jandira Feghali; o Secretário Municipal de Saúde, Hans
Dohmann; o Subsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, João Luiz Costa; e o Diretor substituto do hospital, Maurício Borges.
Durante o encontro, os médicos denunciaram o processo de sucateamento ao qual o hospital tem
sido submetido desde a sua muni-

Armindo Fernando da Costa, Nelson Nahon, Jandira Feghali e o Secretário Hans Dohmann

cipalização, em 2001, na gestão do
Prefeito César Maia.
Referência no tratamento da aids
e da tuberculose, a unidade apresenta
enfermarias fechadas há dois anos.
Consequentemente, houve grande redução no número de leitos e transferência de serviços, como o da anatomia patológica, que foi para o Hospital Lourenço Jorge.

Outro relato levado para a reunião
foi que, apesar de o Hospital Raphael
de Paula Souza ter tradição na área
de cirurgia torácica, não realiza mais
o procedimento, por falta de estrutura, exames e recursos humanos, principalmente anestesistas.
Segundo os médicos, embora a
direção do hospital já tenha encaminhado à Secretaria pedidos para a

compra de materiais desde o ano passado, as solicitações foram adiadas
para o orçamento de 2012.
Residentes da unidade ressaltaram
ainda que, no ambulatório de ginecologia, as pacientes chegam a aguardar até seis meses pelo resultado de
um exame preventivo (papanicolau).
Hans Dohmann explicou que a Secretaria tem como prioridades expandir a atenção primária e as unidades
de pronto-atendimento (UPAs), assim
como as emergências e a assistência
materno-infantil, mas sem deixar os
hospitais, como o de Curicica, de lado.
- É impossível, no entanto, suprir
de recursos humanos todas as unidades, até porque a evasão de médicos
tem sido muito grande - salientou.
Ao fim da assembleia, Jandira Feghali propôs formar uma comissão
com médicos e outros funcionários do
hospital, parlamentares e representantes da Secretaria e do CREMERJ, para
um novo encontro na tentativa de
encontrar soluções imediatas para alguns dos problemas da unidade.
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SAÚDE PÚBLICA • Falta de médicos na rede federal, contratação de recursos humanos e necessidade de mais

CREMERJ promove café da manhã c

O

CREMERJ promoveu, no dia 26
de setembro, um café da manhã, reunindo deputados e diretores e membros das Comissões de Ética Médica de hospitais, para
discutir soluções para a carência de médicos nas unidades federais.
A Presidente do CREMERJ, Márcia
Rosa de Araujo, informou que há um banco de concursados que podem ser chamados de imediato para suprir o déficit
de 560 médicos nas unidades federais.
- Além disso, é preciso que seja feito um novo concurso. Hospitais de
ponta estão fechando serviços porque
não há médicos para atender os pacientes. Há 34 leitos de terapia intensiva desativados nas unidades federais
pelo mesmo motivo. A saúde
está em estado grave – ressaltou Márcia Rosa.
O Vice-Presidente do
Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselheiro do
CREMERJ, Aloísio Tibiriçá,
salientou que a falta de médicos é um problema ético e
técnico. Ele ainda falou sobre o vínculo do médico com
o hospital e que isso é essencial para a residência médica e para a qualificação dos
novos profissionais.
- Claramente se coloca a
questão do financiamento da
saúde como necessidade imperiosa. Precisamos nos unir politicamente para conseguir a votação
da Emenda Constitucional 29, absorvendo no Senado o projeto de lei do
ex-Senador Tião Viana, que prevê a
destinação de 10% de recursos da União
para a saúde - afirmou o Conselheiro.
A deputada federal Jandira Feghali
relatou que, após a última reunião com
o Conselho, no dia 12 de setembro,
entrou em contato com os ministérios
da Saúde e do Planejamento para repassar as reivindicações dos médicos.
Ela disse que a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, assegurou que
o Ministério vai convocar, em 2012, 400
médicos que estão no banco de concursados e que vai abrir um novo concurso para estatutários com 1.338 va-

À esquerda, os deputados Benedita da
Silva, Chico Alencar e o ex-vereador
Rogério Bittar, representando o deputado
federal Glauber Braga. Acima, o também
deputado Edson Santos

Na foto à esquerda, Conselheiros e representantes de entidades
médicas. Acima, a deputada Jandira Feghali e Márcia Rosa de Araujo

gas na saúde e mais 825 para temporários da União.
- Precisamos da ajuda da bancada dos
deputados fluminenses para pressionar
o governo a convocar, ainda este ano, os
médicos aprovados no último concurso
e que não foram chamados. Temos que
nos empenhar também pela aprovação
no Senado da Emenda 29 com mais recursos para a saúde. É preciso uma união
política para conseguirmos uma vitória –
ressaltou a deputada.
Além da deputada Jandira Feghali,
participaram do encontro os deputados federais Chico Alencar, Benedita da
Silva e Edson Santos; o ex-vereador
Rogério Bittar, representando o depu-

tado federal Glauber Braga; os diretores da Divisão de Gestão Hospitalar e
da Diretoria Assistencial do Ministério
da Saúde no Rio, João Marcelo e Luís
Studart, respectivamente; os diretores
dos hospitais de Ipanema, da Lagoa,
Cardoso Fontes e do Hospital Geral de
Bonsucesso (HGB); representantes dos
Conselhos de Ética Médica dos hospitais de Ipanema, da Lagoa, Cardoso
Fontes e do HGB e das sociedades de
especialidades; e os Conselheiros José
Ramon, Marcos Botelho, Renato Graça, Rossi Murilo, Júlio Meyer, Sidnei
Ferreira, Jano Alves, Armindo Fernando da Costa, Sergio Albieri, Erika Reis e
Carlindo Machado.

“Dia Nacional de Protesto para a Valorização da Saúde Pública”: manifestação
na escadaria da Assembleia Legislativa, dia 25 de outubro, às 10h30m
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COLUNA DO
CONSELHEIRO FEDERAL
ALOÍSIO TIBIRIÇÁ MIRANDA
Conselheiro do CREMERJ e do CFM

25 DE OUTUBRO,
O QUE NÓS QUEREMOS?
Jandira Feghali, Armindo Fernando da Costa, João Marcelo, Márcia Rosa, Pablo Vazquez, Paulo Geraldes e Erika Reis

Pressão política visa à convocação de concursados
Conselheiros do CREMERJ se reuniram, no
ar qualquer serviço.
dia 12 de setembro, com o Diretor do Depar- O Ministério da Saúde está empenhado
tamento de Gestão Hospitalar do Ministério
em resolver o problema, mas esbarra no do Plada Saúde, João Marcelo Ramalho, com a denejamento, que reluta em permitir a realização
putada federal Jandira Feghali e com diretode concursos e mesmo a contratação de médires e representantes das comissões de ética
cos já concursados - observou João Marcelo.
médica dos hospitais federais, para debater e
Ele lembrou que já foi feito um mapeaencontrar soluções para a falta de recursos
mento da falta de recursos humanos nos hoshumanos na rede pública federal. O Conselho
pitais, do número de atendimentos e até do
visa pressionar o governo à convocação imeque está ocioso em termos de estrutura e que
diata dos médicos aprovados no último conpoderia estar funcionando para uma melhor
curso e à realizaassistência à poção de um novo
pulação. Ele
exame com salátambém aprerios dignos.
sentou como
A Presidente
possível solução
do CREMERJ,
provisória a
Márcia Rosa de
contratação de
Araujo, solicitou
médicos do
aos diretores das
banco de conunidades presen- Reunião no CREMERJ com Diretores de hospitais federais, no dia
cursados via Fi9 de setembro, quando foi montada a pauta para o encontro
tes ao encontro
otec, de forma
com o Ministério da Saúde
que enviassem
emergencial.
dados sobre a falta de médicos e sobre os serviJandira frisou que a falta de recursos huços desativados ou prestes a serem fechados.
manos pode até se tornar uma ação criminosa
- Pretendemos fazer uma forte pressão
de ausência de atendimento, que não será culpolítica com divulgação na imprensa e impa individual de qualquer profissional.
petrar ação na Justiça. As autoridades es- Só este ano foram cortados R$ 50 bitão ignorando a situação insustentável em
lhões e o orçamento do próximo ano já
que se encontra a rede pública, com os
está com um rombo de R$ 15 bilhões, anmédicos se desdobrando para atender a
tes de ser aprovado. Discute-se hoje fontes
população - ressaltou.
de recursos para a saúde, inclusive imposHouve o reconhecimento de que a sito sobre grandes fortunas - observou.
tuação é grave e que são necessários hoje
Ela acredita que só mesmo uma enorme
560 médicos para os hospitais federais funpressão política poderá levar o governo a anuncionarem adequadamente, isso sem ampliciar concurso ou a chamar concursados.

Dia de Mobilização dos Médicos do SUS
O CREMERJ vai promover uma manifestação na escadaria da Assembleia Legislativa, no dia 25 de outubro, às 10h30m,
como parte do movimento do “Dia Nacional de Protesto para a Valorização da Saúde Pública”, estabelecido pela Comissão Nacional Pró-SUS (AMB, CFM e Fenam).
O movimento visa reivindicar:
• Mais verbas para a saúde pública, em
todos os níveis de governo;
• Convocação imediata de todos os aprovados nos últimos concursos públicos
ainda válidos;

• Efetivação dos médicos contratados temporários;
• Realização de concursos públicos com
salário de R$ 9.188,72 (piso da Fenam);
• Plano de cargos e salários e carreira de
Estado para os médicos, principalmente
na Estratégia de Saúde da Família (ESF);
• Mais vagas para a residência médica;
• Aumento da tabela SUS e implantação
da CBHPM no SUS; e
• Melhoria das condições de trabalho nos
hospitais, postos de saúde, maternidades e na ESF.

ez por outra são divulgadas pesquisas dando conta à
sociedade do que ela própria pensa sobre os mais variados assuntos. Recorrentes na avaliação das políticas de governos, acaba de ser divulgada mais uma (CNI/Ibope) em que mostra a nossa Presidente(a) com elevado índice
de aprovação da maneira como está nos governando. Setenta
e um por cento dos brasileiros assim se expressaram.
Qualquer que seja a nossa preferência política, sempre é
bom ver um governante sintonizado com a vontade e com as
expectativas de seu povo. Porém, nos preocupa quando a
pesquisa aponta as políticas públicas que merecem maior
desaprovação, e a saúde aparece em primeiro lugar, com um
índice de 67%, seguida dos impostos com 66%.
De fato, as receitas federais (impostos) subiram de 620
bilhões, em 2007, para 1,1 trilhão em 2011 (segundo a FIESP), mesmo sem a CPMF - um aumento de 77%, enquanto
o orçamento da saúde subiu somente 52%. Sabemos que a
distribuição da carga tributária se concentra no governo federal, que bancava 70% dos gastos públicos em saúde há 20
anos, 60% há 10 anos e agora se iguala com os outros entes
federados em 50% do total.
Quer dizer, mesmo sem novo imposto, é possível e necessário aumentar de forma urgente o financiamento da saúde,
na forma do Projeto aprovado no Senado, em 7 de abril de
2009, de autoria do (então) senador e médico Tião Viana, do
PT, hoje governador do Acre.
O projeto da Emenda 29, recém-aprovado na Câmara, tem
o mérito de definir e enquadrar o que seja despesa com saúde, mas não acrescenta nenhum dinheiro novo, pela mudança da base de cálculo. Meio complicado de entender, mas isto
nos leva a reiterar o apoio dos médicos, através das suas entidades, ao Projeto oriundo do Senado que eleva em 30 bilhões a receita do setor.
A se levar em conta recente discurso quando da votação da E29 na Câmara, o Projeto do Senado deverá contar
com o apoio do próprio Ministro da Saúde, quando este
afirmou, da tribuna, que o país precisa de mais 45 bilhões
na saúde, saindo dos atuais valores que correspondem a
3,4 % do PIB, bem menos que Argentina, Chile ou Uruguai, para ficarmos entre os países vizinhos.
Dia 25 de outubro, mês em que se comemora o Dia do
Médico, faremos um Dia Nacional de Protesto pela Valorização da Saúde Pública, por mais recursos para a saúde ,por
melhor remuneração para os médicos (plano de cargos e salários, concursos públicos, carreira de estado, tabela SUS) e
melhor assistência a todos os nossos pacientes. Todos esses
itens têm no financiamento um grande pré-requisito.
Estamos certos de que estamos em sintonia com a população, como demonstrado na pesquisa. Esperamos, também, que
os nossos governantes e parlamentares saibam corresponder à
vontade e às expectativas neles depositadas pelos eleitores.

V

e-mail: aloisio@cfm.org.br
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SAÚDE PÚBLICA • CREMERJ dá posse a novas comissões de ética em quatro unidades de saúde do Rio

Conselheiros ressaltam problemas da rede

O

CREMERJ, através da sua
Coordenadoria das Comissões de Ética Médica (Cocem), deu posse, no dia 13
de setembro, a novas comissões no
Hospital Geral de Bonsucesso, no
Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira e no
Hospital Municipal Salgado Filho.
Participaram do evento os Conselheiros Sidnei Ferreira, Armindo Fernando da Costa, Pablo Vazquez, Erika Reis e Serafim Borges.
Pablo Vazquez considerou que o
concurso anunciado pela Secretário de
Estado de Saúde contrasta com o da
Secretaria Municipal de Saúde e tem
mais condições de manter os médicos
por mais tempo nas unidades.
Quanto aos hospitais federais, ele
disse que será necessário pressionar o
governo para chamar os médicos
aprovados no último concurso.
- Determinados serviços já estão sendo suspensos por falta de médicos, o
que é perigoso em uma época tão próxima à epidemia de dengue, que ocorre
em todo verão - alertou o Conselheiro,
lembrando a importância da atuação das
Comissões de Ética na mobilização dos
colegas quanto à paralisação no dia 25
de outubro, na Assembleia Legislativa
do Estado, às 10h30m.
O Conselheiro Armindo Fernando denunciou o sucateamento do
Hospital Raphael de Paula Souza, em
Curicica, desde sua municipalização.
A unidade é referência em programas de aids, tuberculose e diabetes,
porém serviços de patologia estão
sendo direcionados para o Hospital
Lourenço Jorge e alguns dos exames
de ginecologia também encontram
dificuldades para serem realizados.
Erika Reis divulgou o Segundo Fó-

Sidnei Ferreira, Armindo Fernando da Costa, Pablo Vazquez, Serafim Borges e Erika Reis com os membros das novas comissões

apenas 13 anestesistas, o equivalente a 25% do necessário, o que forçou o cancelamento das cirurgias de
várias especialidades e manteve as
anestesias para casos de maior gravidade e de emergência.
Já os representantes do Centro de
Saúde Oswaldo Cruz, antigo PAM
Valadares, manifestaram sua indignação com o pagamento por produtividade proposto aos médicos dos
pronto-atendimentos municipalizados, que, quando de fato acontece,
não contabiliza nem contempla os
atendimentos a moradores de outros
bairros fora da área de abrangência
da unidade. Segundo eles, não é possível deixar de atender pacientes antigos, anteriores à determinação, inclusive porque vêm de áreas desprovidas dos especialistas que precisam.
A informação foi confirmada também pela representante do PAM Newton
Bethlem, que ainda salientou o não arquivamento das fichas de pacientes de
fora da região sob responsabilidade da
unidade. O Conselheiro Pablo Vazquez
se comprometeu a verificar onde está
registrada tal determinação.

NOVAS COMISSÕES DE ÉTICA
• Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (8º mandato)
Efetivos: Ricardo do Rego Barros, Hélio Fernandes da Rocha, Ana Lúcia de
Mello Rodrigues e Peter Abram Liquornik
Suplentes: Maria de Fátima Goulart Coutinho, Lillian Maria de Almeida
Barca, Marta Cristine Félix Rodrigues e Tomaz Pinheiro da Costa
• IML Afrânio Peixoto (4º mandato)
Efetivos: Ana Cristina Pereira Teixeira, Antonio Pereira Bueno Filho e Tânia Cristina Moita Blanco
Suplentes: Leila Yassine Abdalah, Gloria Maria Martins Gomes e Ana Paula
Catalano
• Hospital Geral de Bonsucesso (10º mandato)
Efetivos: Sandra de Morais Pereira, Rosângela Rodrigues Magalhães, Carlos Eduardo Figueira Antonini e Carlos Arany da Cruz Martins
Suplentes: Flavio Antonio de Sá Ribeiro, Maria da Glória Federici de Souza,
Julio Constant Lohmann e Marcelo Frick
• Hospital Municipal Salgado Filho (8º mandato)
Efetivos: Maria Helena Coutinho Esteves, Lucia Maria de Assumpção Portela, Luiz Antonio Moraes da Costa e Eneida Pereira dos Reis
Suplentes: Fabio Alex Gomes Nascimento, Claudia Regina Silva Barata,
Leila Maria Barquette e Elisangela Doufem Kato
pelos membros do Grupo de Trabalho sobre Emergência do CREMERJ.
O representante do Hospital Municipal Cardoso Fontes revelou que
a unidade vem funcionando com

rum do Grupo de Emergência, em que
serão discutidos o impacto do programa Saúde da Família na emergência, o funcionamento do sistema de
regulação e outros temas sugeridos
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■ XXIX CONGRESSO BRASILEIRO
DE PSQUIATRIA
Realização: Associação Brasileira de
Psiquiatria
Data: 2 a 5 de novembro
Local: Riocentro Exhbition &
Convention Center – RJ
Informações e inscrições:
www.abp.org.br/congresso

○

○

■ XVI CONGRESSO BRASILEIRO

○

○

Local: Centro de Eventos Fiergs – Porto
Alegre – RS
Informações e inscrições: (11) 5089-2642
ou secretaria@amib.org.br
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E VIDEOLAPAROSCOPIA
Realização: Sociedade Brasileira de
Videocirurgia
Data: 29 a 30 de outubro
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■ SIMPÓSIO DE CIRURGIA PÉLVICA
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DE MEDICINA INTENSIVA
Realização: Associação de Medicina
Intensiva Brasileira
Data: 9 a 12 de novembro
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Realização: Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica
Data: 5 de novembro
Local: Araucária Plaza – Ribeirão
Preto – SP
Informações e inscrições:
(17) 3214-5900 e www.inorp.com.br
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■ INTER ONCO
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DE IMUNIZAÇÕES
Realização: Associação Brasileira de
Imunizações
Data: 26 a 29 de outubro
Local: Centro de Convenção Rebouças – SP
Informações e inscrições:
www.jornadasbim.com.br
○

Local: Hotel Mercure – Belo
Horizonte – MG
Informações e inscrições:
www.cirurgiapelvica.com.br

○

■ 13ª JORNADA NACIONAL
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■ LAOS 2011 - THE LATIN

AMERICAN ONCOLOGY SUMMIT
Realização: Elsevier e
The Lancet Oncology
Data: 17 a 19 de novembro
Local: Windsor Barra Hotel – RJ
Informações e inscrições:
www.latinamericanoncologysummit.com
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ESTADO AFORA • Conselho se reúne com Ministério Público do município serrano para discutir a situação da saúde

Faltam médicos também em Teresópolis
CREMERJ se reuniu com o Ministério
Público (MP) de Teresópolis, no dia 14
de setembro, para discutir a situação da
saúde no município. Estavam presentes
o Conselheiro Nelson Nahon, o Coordenador da Seccional de Teresópolis, Paulo Barros, a
Promotora de Justiça Anaiza Miranda, e os representantes da Fundação Educacional Serra dos Órgãos (Feso) e do Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO).
O Conselho relatou que há problemas no setor
de pediatria do município e falta de UTIs neonatal
e pediátrica e de um sistema municipal de regulação de leitos, além de deficiência de médicos.
- Só existem 16 unidades de PSF, sendo que
nove não têm médicos. Para atender pelo menos
60% a 70% do município, seriam necessárias mais
dez unidades e a contratação de mais médicos –
acrescentou o Conselheiro Nelson Nahon, na reunião com o MP.
A falta de médicos, segundo ele, tende a piorar, visto que o município de Magé, próximo de
Teresópolis, aprovou processo para contratação
de médicos com salário bem superior, o que deve
acarretar uma migração de médicos para o município vizinho.
O Conselheiro disse ainda que o Posto de Saúde Adalberto Otto-Cemusa também está em estado precário, com instalações sucateadas e falta de materiais, além de ter sérios problemas de
recursos humanos.
Também foi entregue ao MP um relatório com
as informações da fiscalização feita pelo Conselho

O

Médicos
conveniados de
Petrópolis fizeram
paralisação dia 21
Os médicos conveniados a planos de
saúde de Petrópolis também participaram da paralisação no dia 21 de setembro, acompanhando o movimento nacional que reivindica reajuste nas consultas e CBHPM plena nos procedimentos.
De acordo com o Coordenador da Seccional do CREMERJ em Petrópolis, Conselheiro Jorge Gabrich, é preciso que a
população saiba que a relação entre os
médicos e as operadoras está ficando insustentável.
- Alguns planos estão pagando R$ 20
pela consulta em Petrópolis. Também para
procedimentos, os valores são muito baixos. Para uma cirurgia de retirada de tumor na bexiga, por exemplo, o cirurgião
recebe R$ 180. Dessa quantia, cerca de R$
54 é para o médico auxiliar e R$ 18 para o
instrumentador – observou Gabrich.

Paulo Barros, Nelson Nahon e Anaiza Miranda (ao centro), com representantes do Coren e do HCTCO

UPA também se encontra em situação crítica
De acordo com Nelson Nahon, a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) de Teresópolis
também está em situação crítica.
- Os médicos, que em junho tiveram aumento de salário e passariam a receber R$ 6.000, de
segunda a sexta, e R$ 6.500, aos sábados e domingos, estão ganhando só a metade do que ficou acordado e com atraso de 15 a 20 dias. Em
reunião com o CREMERJ nos dias 13 e 14 de
setembro, os médicos redigiram uma carta ao
Prefeito reivindicando retorno do honorário acordado, mais adicional noturno e insalubridade; adino HCTCO, da Feso. A Promotora Anaiza Miranda
deu até novembro deste ano para que a Feso se
manifeste quanto à tomada de um Termo de Ajus-

tivo salarial referente aos dois meses anteriores;
pagamento de salário até o 5º dia útil do mês; e
assinatura de carteira de trabalho, já que ainda
recebem por RPA.
Em reunião da Comissão de Médicos da UPA
com o Secretário Municipal de Saúde, Carlos
Otávio Sant´Anna, ficou estabelecido a volta
do salário inicial e pagamento até no máximo
dia 10. Com relação à carteira de trabalho e o
pagamento dos atrasados, o Secretário prometeu conversar com o Prefeito, Arlei de Oliveira
Rosa, para encontrar uma solução.
tamento de Conduta (TAC), relativo aos setores de
atendimento infanto-juvenil, e quanto aos demais
problemas encontrados na unidade.

Palestras em Resende e Nova Friburgo
Os Conselheiros Sidnei Ferreira e
Sergio Albieri (foto à direita) proferiram
palestras sobre “Prontuário Médico” e
“Responsabilidade Civil do Médico” em
Resende, no dia 1º de setembro. O evento contou também com a participação
do Diretor de Sede e Representações do
CREMERJ, Nelson Nahon, e da representante da Seccional de Resende, Maria Isabel Brandão. Mais de 60 médicos
e todos os Diretores dos hospitais da
cidade estiveram nas palestras.
- Essa iniciativa do Conselho de promover
palestras em várias cidades do Estado é fundamental porque propicia aos médicos que traba-

lham fora da capital tirar suas dúvidas e debater
com especialistas assuntos do dia a dia da profissão – observou Maria Isabel.
O CREMERJ também promoveu, em
Nova Friburgo, no dia 29 de setembro, as
palestras sobre “Novo Código de Ética Médica”, proferida pelo Conselheiro Sidnei Ferreira, e sobre “Atestado de Óbito”, pelo Conselheiro Sergio Albieri.
Além de médicos da região, que participaram intensamente dos debates, estavam presentes os Conselheiros Nelson Nahon e Alkamir Issa e o Coordenador da Seccional de Nova Friburgo,
Thiers Marques.
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SAÚDE SUPLEMENTAR • Protesto de médicos em frente à ANS com a participação de representantes de várias socied

CREMERJ promove manifestaçã
O
CREMERJ promoveu,
no dia 21 de setembro
- Dia Nacional de Suspensão do Atendimento aos Planos de Saúde – uma
manifestação em frente à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para reivindicar
honorários médicos pela CBHPM
e exigir a aprovação do Projeto
de Lei 6.964/2010, que também
prevê o reajuste anual nos contratos com as operadoras.
O protesto, que contou com
a participação da Somerj, da Associação de Clínicas e Consultórios de Ortopedia do Estado
do Rio de Janeiro (Accoerj), da
Central Médica de Convênios,
das sociedades de especialidade e das associações médicas de
bairro, visou ainda chamar a
atenção da população para a
prática das empresas mercantilistas, que penalizam os médicos e iludem os pacientes, afirmando que o reajuste dos boletos são para “custos médicos”.
Após a manifestação, a
Presidente do CREMERJ, Márcia Rosa de Araujo, acompanhada do Presidente da Somerj, Carlindo Machado, e de
representantes das sociedades
de especialidade, entregou
uma carta, assinada também
pelas sociedades, ao Diretor da
ANS, Leandro Tavares, com as
reivindicações dos médicos e
a solicitação de que a agência
interfira na adoção das providências quanto à falta de contratos que fixem os reajustes
dos honorários.
A ANS disse desconhecer tal
problema e se comprometeu a
intervir junto às operadoras que
se negarem a assinar contratos
com os médicos, mas que não
tem atribuição legal para determinar índices de reajustes.
- A ANS tem de atuar firmemente, determinando o
equilíbrio do sistema suplementar – ressaltou Márcia Rosa.

Acima, Conselheiros, representantes de entidades médicas e médicos conveniados a planos de
saúde reunidos em frente ao prédio da ANS para protestar contra as operadoras.
A manifestação culminou com a entrega de documento (foto abaixo) pedindo
a interferência da Agência na relação médico e operadoras

Na foto acima, Márcia Rosa fala,
durante a manifestação, para
esclarecer a população sobre a
importância do protesto. Nas fotos à
direita, Diretores de entidades
médicas como Cléber Anderson
(Associação de Cirurgia Pediátrica do
Estado do RJ), José Varela (Sociedade
Brasileira de Cirurgia Bariátrica),
Rosemary Nascimento (Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica), Doris
Zogahib (Associação de Ginecologia e
Obstetrícia do Estado do Rio de
Janeiro), Glauco Barbieri (Associação
Médica Fluminense) e Miguel
Lourenço (Sociedade Brasileira de
Homeopatia) também apresentaram
em seus discursos os problemas
que suas especialidades enfrentam
devido à política das
operadoras de planos de saúde
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ciedades de especialidade teve por objetivo reivindicar honorários pela CBHPM e reajuste anual nos contratos

ão contra os planos de saúde
Paralisação foi manchete dos grandes jornais em todo país
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EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA • CREMERJ continua a promover cursos de atualização para os médicos
Medicina preventiva em Niterói
O CREMERJ promoveu através de
sua Seccional de Niterói, no dia 3 de
setembro, o curso “Medicina Preventiva - Uma Nova Especialidade?” dentro de seu Programa de Educação
Médica Continuada. O evento, que
aconteceu na Associação Médica Fluminense (AMF), coordenado pela especialista Sonia Maris Zagne, foi
aberto pelo Conselheiro Jano Alves e
pelo Coordenador da Seccional Niterói e também Presidente da AMF,
Glauco Barbieri.
- A educação continuada é uma
das prioridades do CREMERJ, que tem
obtido sucesso em seus eventos e atraído um grande número de médicos e

estudantes. A medicina preventiva é
hoje considerada o que está mais “na
ponta”. Junto com o retorno aos fundamentos clássicos da medicina como
a anamnese, o exame físico e a rela-

Nefrologia

ção médico-paciente, a prevenção integra o caminho dos resultados felizes para pacientes e médicos e o melhor aproveitamento dos recursos –
salientou o Conselheiro.

Ele ressaltou ainda que nos Estados Unidos o aumento recente de
500% nos gastos com exames complementares e de cerca de 200% no
número de internações não evitou a
queda em 50% da satisfação dos pacientes, denotando uma possível falha do modelo de medicina adotado.
Glauco Barbieri observou que o
curso realizado em março e este agora tiveram inscrições esgotadas.
- Isso nos estimula a programar
outro ainda este ano – destacou.
A programação incluiu as conferências dos especialistas Gustavo
Campos, Edson Jurado, Claudio Vieira e Tania Petraglia.

Gastroenterologia em Volta Redonda

A interface entre especialidades foi
o foco do VI Curso de Educação Médica Continuada em Nefrologia, promovido pelo CREMERJ, no dia 17 de setembro. Marília de Abreu e José Cavaliere, respectivamente a Conselheira
responsável e o Coordenador da Câmara Técnica de Nefrologia do Conselho, abriram o evento.
- Buscamos atualizar e
ampliar os temas, inclusive no que
se refere à relação com outras especialidades médicas, como medicina
de família, obstetrícia e pediatria, por
exemplo. A plateia numerosa prova
que os assuntos programados vêm
ao encontro do interesse de nefrologistas e demais especialistas - observou a Conselheira.

A programação foi dividida em
três partes.
A primeira - “Temas nefrológicos
em consultas de saúde da família” –
moderada por Ricardo Donato Rodrigues, teve como palestrantes Daniel
Ricardo Soranz, Jocemir Lugon, Jorge
Paulo de Matos, José Francisco de Ornellas e Sérgio Fernando dos Santos.
“Aspectos nefrológicos na infância”,
tema da segunda parte, moderada por
Luiz Afonso Mariz, apresentou conferências ministradas por Christiano
Leite, Alberto Zagury e Eliane Garcez.
A terceira parte - “Alterações nefrológicas na gestação” - sob a moderação de José Cavaliere, contou com
as palestras de Nilson Ramires, Luiz
Paulo Marques e Silvia Clapauch.

Cerca de 100 médicos participaram do Curso de Educação Médica
Continuada em Gastroenterologia,
promovido pelo CREMERJ e pela sua
Seccional de Volta Redonda no dia 3
de setembro. Estavam presentes a
Conselheira Responsável pela Câmara
Técnica de Gastroenterologia do Conselho, Erika Reis; o Coordenador da
Seccional, Olavo Marassi Filho; e o
Presidente da Federação Brasileira de

Gastroenterologia, José Galvão, este
último como palestrante.
- Os temas programados chamaram a atenção dos médicos, o que
atraiu a maioria dos gastros da cidade e da região para o curso, que foi um
sucesso – afirmou Olavo Marassi.
Além de José Galvão, ministraram palestras os especialistas Fernando Portella, Eduardo Pontes e Rônel
Mascarenhas.

Ginecologia: “Quem cala consente”

José Cavaliere, Ricardo Donato e Edison Régio Souza
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■ CURSO DE EMC EM PEDIATRIA
Realização: Seccional de Petrópolis
Data: 22/10, das 9h às 12h
Local: Salão Nobre do Hospital
Santa Teresa
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■ JORNADA DE
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA E
NEUROLOGIA
Realização: Seccat e LBE-Rio
Data: 22/10, das 9h às 17h10m
Local: Auditório Charles Damian
○

■ XI CURSO DE EMC EM
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 3º MÓDULO
Realização: Seccat e Soperj
Data: 22 de outubro, das 8h15m
às 15h45m
Local: Auditório Júlio Sanderson
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

■ CURSO DE EMC: TVP E INFECÇÃO
EM CIRURGIA ORTOPÉDICA
Realização: Seccional Três Rios
Data: 27/10, às 19h
Local: Auditório do Hospital de
Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu

Acesse www.cremerj.org.br para ver o calendário completo dos eventos do Conselho.

O segundo módulo do
Curso de Educação Médica Continuada em Ginecologia, promovido no
dia 10 de setembro pelo
CREMERJ, contou com a
presença da Promotora de
Justiça Maria Helena Ramos de Freitas, do Minis- Maria Helena Ramos e Erika Reis
tério Público do Estado
tos ao órgão competente, no caso,
do Rio de Janeiro, para falar sobre a
o Conselho Tutelar. Agradeço à Concampanha “Quem Cala Consente”,
selheira Vera Fonseca por esse esque visa mobilizar a população para
paço para divulgar a nossa campao enfrentamento à violência sexual
nha - ressaltou.
contra crianças e adolescentes.
O evento, aberto pela Conselhei- Pedimos o apoio do CREMERJ,
ra Erika Reis, teve como palestrantes
levando em consideração o Estatuos especialistas Paulo Roberto Nasto da Criança e do Adolescente. Esse
sar, Luna Azulay, Isabella Ballalai,
documento prevê que os médicos
Marcelo Burlá, Patrícia Teixeira e
notifiquem os casos envolvendo susMarcos Vasconcelos.
peitas ou confirmação de maus tra-

As palestras dos cursos de Educação Médica Continuada do CREMERJ estão disponíveis para download no site www.cremerj.org.br
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Pediatria e clínica médica em Nova Iguaçu
O CREMERJ promoveu, no mês
de setembro, dois cursos de Educação Médica Continuada em
Nova Iguaçu: no dia 3, sobre as
diretrizes atuais em pediatria; e no
dia 17, para clínicos.
O auditório do Centro de Estudos
da Casa de Saúde Nossa Senhora de
Fátima ficou lotado nos dois eventos.
Participaram do curso de pediatria os Conselheiros e palestrantes
Sidnei Ferreira e Carlindo Machado;
e o representante da Seccional de
Nova Iguaçu, Clanir Ribeiro. Também
proferiram palestras os especialistas
Márcia Carvalho e Ana Alice Parente.
- Fiquei surpreso com a presença
maciça dos médicos da região. O
CREMERJ foi muito feliz ao convidar palestrantes de tão alto nível para
difundir seus conhecimentos. É muito
importante essa preocupação em
manter sempre a categoria unida e
atualizada – observou Clanir.
O curso para clínicos contou com
a participação do representante da
Seccional, Thales Barbosa, que abriu

o evento, e com palestras dos especialistas Jean Max Figueiredo, Abdon
Katter Filho e Herval da Silveira.
O Diretor de Sede e Representações do CREMERJ, Conselheiro Nelson Nahon, que esteve presente nos
dois cursos, conclamou os médicos a
participarem da paralisação programada pelo Movimento Nacional próSUS, no dia 25 de outubro.

NOVOS ESPECIALISTAS
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CLINICA MÉDICA
Andre Couto Berriel - 84150-1
Antonio Carlos Andrade Alvarenga Filho - 81780-5
Armando Puig Filho - 23830-8
Bruno de Queiroz Claudio - 75930-9
Christina Dhara Hamdan Dias - 46504-2
Felipe Cruz Campos - 75972-4
Fernando Correia Cruz - 82326-0
Giselle Melo Pacheco de Oliveira - 62426-8
Guilherme Dalcol Torres de Amorim - 83613-3
Janaina Figueira Ferreira - 59680-1
Jayme Figueiral Ribeiro - 27239-2
Jeferson Freixo Guedes - 84977-4
José Augusto de Oliveira Panaro - 47626-4
Lilian Campos Caldeira - 77074-4
Maria Cecilia Rodrigues - 33857-6
Maria dos Carmo Traba Cerban - 55870-0
Mendel Suchmacher Neto - 48778-2
Monica Hissa dos Nascimento Silva - 40612-8
Pedro Lobato Junqueira de Moraes - 83912-4
Raphael Gracindo Roubach - 84113-7
Renata Ramos Barreto - 91685-4
Renata Rigueira Molina de Oliveira - 74309-7
Rogerio Neves Motta - 54481-0
Rogerio Soares Pereira - 77888-5
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HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Maria Margarida Nunes Pêcego - 28493-0
Mendel Suchmacher Neto - 48778-2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

HOMEOPATIA
Garcia Alejandro Vergara Figueroa - 79311-6
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INFECTOLOGIA
Ana Cristina Garcia Ferreira - 88114-7
○
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MASTOLOGIA
Angélica Araujo Cortines Laxe - 80124-0
Maria Nagime Barros Costa Yunes - 79472-4
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OFTALMOLOGIA
Adreissa Vicente - 84713-5
Cintia Gonçalves de Andrade - 83920-5
Gustavo Silva Fonseca - 83874-8
Luiz Felipe Queiroz Sampaio da Silveira - 92212-9
Nara Helena Teixeira Rodrigues - 91594-7
Renata Bastos Catem - 82061-0
Victor Roisman - 84192-7
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PNEUMOLOGIA
Cristovao Clemente Rodrigues - 2935-5
○
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NUTROLOGIA
Francisco Henriques Gonçalves Junior - 77728-5
Monica Hissa dos Nascimento Silva - 40612-8
Área de Atuação: Nutrição Parenteral e Enteral
Monica Hissa dos Nascimento Silva - 40612-8
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NEUROLOGIA
Cynthia Rouanet Albuquerque - 37542-0
○
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PEDIATRIA
Alain Liquornik - 85619-3
Andréa Alves Pessanha G. Azevedo - 54665-4
Carlos Alberto Rodrigues de Sa - 35450-0
Cesar Roberto da Silva Costa - 30309-8
Erica Correa Dias - 80874-1
Estela Cohn Dana - 48298-0
Francisco José de Oliveira Nanci - 2453-0
Jessica Etel Fischman - 92434-2
Juliana Canine da Costa - 78040-5
Lea Candida Valverde de Rezende - 28853-6
Márcia Gagliano Caputo - 43798-5
Monique Alves Fontes - 85960-5
Paula Rosalina O. Rademaker Itagiba - 85970-2
Rafaella Braga Leal Reis - 85794-7
Rodrigo Moulin Silva - 78147-9
Silvia Regina Dias Ferreira - 63808-0
Área de Atuação: Endocrinologia Pediátrica
Juliana Canine da Costa - 78040-5
Área de Atuação: Reumatologia Pediátrica
Rodrigo Moulin Silva - 78147-9
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NEUROCIRURGIA
Ana Paula de Almeida Barbosa - 56028-1
Leandro Ururahy de Carvalho - 69830-0
Mariangela Barbi Gonçalves - 78498-2
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PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL
Francisco José de Athayde C. Leão - 46062-0
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NEFROLOGIA
Henrique Novo Costa Pereira - 48102-9
Janaina Figueira Ferreira - 59680-1
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GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Alexandre Pedrosa Stadnick - 68414-7
Angélica Araujo Cortines Laxe - 80124-0
Celi de Souza Nunes Rodrigues de Sa - 35451-7
Danielle Beran Medella - 62198-6
Fernanda Baleeiro Neves - 65754-9
Fernanda Guedes Ferro Lamego - 83855-1
Gabriela Monteiro Andrade - 79954-8
Isabela Guerra Lima - 81427-0
Jose Carlos Pereira Garrido - 12685-3
Mariana de Barros Barreto - 81156-4
Paulo Roberto Barbosa - 35193-8
Rafael Leiroz Pereira Duarte Silva - 82032-6
Roberta Boller Dias Rosa - 81819-4
Saulo Bandeira Dias - 82915-3
Área de Atuação: Endoscopia Ginecológica
Alexandre Pedrosa Stadnick - 68414-7
Fernanda Baleeiro Neves - 65754-9
Área de Atuação: Ultra-Sonografia em Ginecologia
Danielle Beran Medella - 62198-6
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GASTROENTEROLOGIA
Antonio Jorge Serrao Borges - 41846-2
Felipe Cruz Campos - 75972-4
Flavia Rosales Lemos - 69236-0
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PATOLOGIA
Cesar de Souza Bastos Junior - 74276-7
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OTORRINOLARINGOLOGIA
Roberta Bak - 83266-9

PROCTOLOGIA
Paulo Fernando de Carvalho - 18043-3

○

○

○

○

○

○

MÉDICO DO TRABALHO
Ada Rubia Pereira Lopes - 86364-5
Adreissa Vicente - 84713-5
Aline Maciel Emilio - 75537-0
Amanda Pacheco de Siqueira - 71772-0
Carla Loureiro de Moraes - 56161-3
Carla Porto Bahiense - 82331-7
Daniella Carneiro de Magalhaes Bastos - 79198-9
Dirceu Luiz Alves - 16412-1
Gabriela Monteiro Andrade - 79954-8
Honorio Luiz Gestal Vargas - 22485-5
José Maria Azevedo Vila Nova - 31768-6
Livia Martins Selem - 74976-1
Luis Henrique Halpern - 70163-7
Maria Auxiliadora Saad Travassos - 47376-8
Marta de Souza Oliveira Vasquez - 57702-8
Paulo Roberto Barbosa - 35193-8
Rafael Amaral Albuquerque - 86350-5
Rose Mary Cardoso de Almeida - 92447-4
Walter Jose Maia Junior - 77099-0
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ENDOSCOPIA
Vladimir Molina de Oliveira - 69209-3
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MEDICINA INTENSIVA
Janaina Figueira Ferreira - 59680-1
Marcelo Davila - 62933-2
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RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Carlos Eduardo de Paula M. Silva - 79942-4
Fabiana Germello de Marca Mello - 74216-3
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PSIQUIATRIA
Ana Carolina Barcelos Cavalcante Vieira - 92459-8
Ana Maria da Silva Maurat - 59147-1
Clarisse Rinaldi Salles de Santiago - 73348-2
Flavio Barros Souto Maior - 17261-7
Manoela Alves Salgado - 83943-4
Maria Francisca Firmino Prado Mauro - 82311-2
Martinho Vilar Correia Lima - 15843-9
Vanessa Ayrão Franco - 69417-7
Vilma Aparecida da Silva Fonseca - 55305-1
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ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Alexandre Dos Santos - 81092-4
Antonio Carlos Andrade Alvarenga Filho - 81780-5
Jefferson Luiz da Costa Silva - 68376-0
Luciana Lisboa Tardin - 68137-7
○
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MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
Wagner de Souza Barros - 45385-0
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CLINICA MÉDICA
Alexandre Dos Santos - 81092-4
Aline Sterque Villacorta - 76003-0
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CIRURGIA GERAL
Alexandre Pedrosa Stadnick - 68414-7
Bruno Rosa de Almeida - 79118-0
Bruno Von Glehn Herkenhoff - 75201-0
Daniel Antonio Lopes Ferreira - 79938-6
Eduardo Tuffy Felippe Netto - 83232-4
Fernanda de Castro Cerqueira - 84621-0
João Paulo Guimarães Salvador - 81546-2
José Pablo Mata Mondragón - 91418-5
Leandro Casemiro Cezar - 75345-9
Leo Lara Espinoza - 77881-8
Maria Nagime Barros Costa Yunes - 79472-4
Maria Rafaela Rabello Chaves - 77609-2
Pablo Salim Varela - 86422-6
Palmyra Jungblut Geissler - 82706-1
Paulo Fernando de Carvalho - 18043-3
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ENDOCRINOLOGIA
Rogerio Soares Pereira - 77888-5
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REUMATOLOGIA
Haim Cesar Maleh - 77156-2
Maria Isabel Ferreira Bordallo - 46328-0
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TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA
Helio Capella Velasco - 9495-2
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ULTRA-SONOGRAFIA
Maria Teresa Teixeira - 43747-1
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CARDIOLOGIA
Bruno de Queiroz Claudio - 75930-9
Dirceu Luiz Alves - 16412-1
Erivelton Alessandro dos Nascimento - 74328-3
Honorio Luiz Gestal Vargas - 22485-5
José Augusto de Oliveira Panaro - 47626-4
Lucia Brandao de Oliveira - 41551-2
Luis Paulo Bravo de Souza Reis Cotrim - 47597-4
Marcelino Machado da Silva - 18723-4
Marcia Valeria Silva Mostaphia - 48749-2
Marcio Rangel Dos Santos - 75064-6
Renata Danowski - 81301-0
Renata Rigueira Molina de Oliveira - 74309-7
Área de Atuação: Ecocardiografia
Bruno de Queiroz Claudio - 75930-9
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CIRURGIA VASCULAR
Bruno Rosa de Almeida - 79118-0
Harlene Rodrigues Kapiche - 55526-8
Maria Isabel Janini Bertino - 34928-4
Maria Rafaela Rabello Chaves - 77609-2
Rafael Belham Steffan - 78265-3
Raphael Fernandes Prins Y Guerrero - 78711-6
Área de Atuação: Angiorradiologia e Cirurgia
Endovascular
Rafael Belham Steffan - 78265-3
Raphael Fernandes Prins Y Guerrero - 78711-6

○
○

CARDIOLOGIA
Aline Sterque Villacorta - 76003-0
Armando Puig Filho - 23830-8
Arnaldo Luíz Ferreira Coutinho - 67395-1
Ary Cesar Nunes Galvão - 28237-3
○

○

○

○

MEDICINA DO TRABALHO
Fernanda Correa Pires Quintão - 78638-1
Jorge Luiz Cabral Beltrão - 38041-4
Walfran Muniz da Silveira - 34745-7

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Antonio José Casimiro C. Monteiro - 38508-0
Arnaldo Glasberg - 15297-4
Carlos Eduardo Figueira Antonini - 38135-9
Edison de Lima Miranda - 45569-3
João Ricardo Gonçalves de Souza - 47126-1
Rubia Carla da Silva Lanes - 83188-3

○

○

○

○
○

○
○

○

○

MEDICINA DE TRÁFEGO
Jose Luis Roizenbruch - 40088-7

○

○

○

○

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Atuação Exclusiva: Ultra-Sonografia Geral
Ellen Maria Benitah Bulbarelli - 91315-4

○

○

○

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Fernanda Correa Pires Quintão - 78638-1
Heloise Barros Pinto - 86156-1
Leila Silveira Vieira de Paula - 25938-0
Luiz Carlos Braga Edmundo - 62804-2
Marilza Soares da Silva Rocha - 43373-4

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

CIRURGIA PLÁSTICA
Alexandre Braga Senra - 67277-7
Bianca Maria Barros Ohana - 80522-0
Bruno Von Glehn Herkenhoff - 75201-0
Denise Vilas Boas de Campos Lima - 71107-1
Eduardo José Passamai de Castro - 76526-0
Erika Santos Guerra - 75178-2
Esther Rosario Barrios Cardenas - 82490-9
Fernando Zeraik de Souza - 80137-2
Gustavo Pereira Vaitsman - 79778-2
Hazel de Andrade Fischdick - 84541-8
Leo Lara Espinoza - 77881-8
Maieve Corralo Grando - 80388-0
Marcelo Castro Marçal Pessôa - 67050-2
Rafael Garrido Souza Costa - 73679-1
Turíbio Coelho Leal Filho - 36624-2

○

○

CANCEROLOGIA/ CANCEROLOGIA CLÍNICA
Fabio Meleipe de Miranda - 48220-1
Fabio Silva Leal - 78405-2
Rafaela Riveiro Ribeiro - 78790-6

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

CANCEROLOGIA
Lilian Campos Caldeira - 77074-4

○

CIRURGIA PEDIÁTRICA
Maria Lucia da Silva Augusto - 50791-5
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

DERMATOLOGIA
Ana Flavia Lemos da Cunha - 66778-1
Bianca Neves Venturini - 77824-9
Daniel Nisembaum - 84390-3
Deborah Sforza de Almeida - 84250-8
Gabriela Juncá Trindade Pires - 80328-6
Gisele Gruber Bernstein - 53247-4
Irene Guerra Dantas - 77665-3
Isabela Alvares Tavares - 67519-9
Juliana Correa Marques da Costa - 81141-6
Manuela Boleira Sieiro Guimaraes - 83802-0
Maria Claudia Galiza de Almeida - 71830-0
Maria das Gracas Mota Melo - 35468-7

○

○

○

○

○

○

○

○

ANESTESIOLOGIA
Ana Carolina Teixeira da Silva Fontes - 83637-0
Elmer Rogerio Poltronieri Gouveia - 61910-3
Emanuelle Cardoso N. Silva La Cava - 84191-9
Fatima Carneiro Fernandes - 48744-0
Glaucio Pereira da Silva - 66380-8
Heloisa Couto Bittencourt - 26570-7
Heloisa Jaccomassi de Oliveira - 50789-0
Juliana Camila Gomes Siqueira - 88946-6
Juliana Moisés de Menezes Gattás Bara - 75529-0
Laura Bastos de Carvalho - 84454-3
Leonardo Terrozo de Souza - 78713-2
Levi Afonso Soares Magalhaes - 22652-9
Maria dos Carmo Traba Cerban - 55870-0
Paola Souza Gabry Bizzo - 83685-0
Pedro Rotava - 81091-6
Rafael de Oliveira Sartini - 82352-0
Raquel Nacif de Toledo Piza - 79197-0

COLOPROCTOLOGIA
Karinhela Tatiegene Junges - 86654-7
○

○

○

Paulo Jose Gama de Barros - 43674-4
Reinaldo Afonso Fernandes Junior - 77719-6
Victor de Faria Ferreira Lourenço - 84871-9
Área de Atuação: Cirurgia Videolaparoscópica
Daniel Antonio Lopes Ferreira - 79938-6
João Paulo Guimaraes Salvador - 81546-2
Paulo Jose Gama de Barros - 43674-4
Reinaldo Afonso Fernandes Junior - 77719-6

○

○

Consulte se seu CRM consta da lista. Caso não o encontre, entre em contato com a Ouvidoria do CREMERJ

○

ACUPUNTURA
Érica Aparecida Costa de Paula - 68248-9
Mariana Gomes Fernandes - 77936-9
Alergia e Imunologia
Carmem Morais Gil - 41698-3
Monica Ribeiro de Oliveira - 51435-8

Os cursos de pediatria (foto no alto) e clínica médica (foto acima) tiveram ampla participação

UROLOGIA
Anderson de Oliveira Teixeira - 76105-2
Leandro Casemiro Cezar - 75345-9
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EVENTO • Associações promovem IV Seminário com programação que inclui as lutas da categoria

Interação entre entidades médicas de bairro

A

interação entre os participantes foi o ponto forte do
IV Seminário das Associações Médicas de Bairro, realizado na sede do CREMERJ no dia
24 de setembro, presidido por Miguel
Angelo Baez, Presidente da Associação Médica da Barra (AmedBarra).
A programação contou com quatro conferências, uma delas ministrada pela Presidente do CREMERJ, Márcia Rosa de Araujo, sobre “O estado
atual da saúde suplementar”. Também proferiram palestras o Coordenador da Câmara Técnica de Medicina Desportiva do Conselho, Marcos
Brazão; o médico e advogado Renato Battaglia; e o Diretor da empresa
de softwares administrativos Convex,
professor Aurimar Laport.
As conferências foram coordenadas por Luiz Carlos Carnevali,
Eduardo de Lacerda, Carlos Torrico
e Carlos Gerk (os quatro da AmedBarra), Rômulo Capello Teixeira (Associação Médica da Ilha do Governador - Somei), Iracema Pacífico
(Associação Médica de Madureira e
Adjacências - Amma), Ana Maria

Bartholomeu Penteado, Giuseppe Presta, Armindo Fernando da Costa e Márcia Rosa de Araujo (de vermelho) com Diretores das entidades e palestrantes

Correia Cabral (Associação Médica
da Zona Oeste - Amzo) e Giuseppe
Presta (Associação Médica do Méier e Grande Méier - Ammeg).
Os organizadores do Seminário
entregaram placas de homenagem aos
principais colaboradores da edição
deste ano. Além da Conselheira Márcia Rosa, receberam a reverência Giuseppe Presta; o Diretor Administrativo da Unimed Rio, Bartolomeu Pen-

teado Coelho; e o Conselheiro Armindo Fernando da Costa, Gestor das Associações Médicas de Bairro. Também
o ex-Presidente do CREMERJ Eduardo Bordallo recebeu o título de sócio
honorário da AmedBarra.
Além de Armindo Fernando da
Costa e Márcia Rosa, também estiveram presentes os Conselheiros José
Ramon Blanco, Sérgio Fernandes e
Nelson Nahon.

- Esse é um evento tradicional, que
este ano oportunamente acontece em
meio às turbulências da saúde pública.
O Rio tem hoje um importante papel
no cenário nacional das conquistas de
nossa categoria, e as Associações Médicas de Bairro são uma extensão importante do Conselho na luta pela valorização profissional, mobilizando os
médicos e fortalecendo a união do
movimento – assegurou Márcia Rosa.

Nova Diretoria assume a Sociedade Brasileira de História da Medicina-RJ
O CREMERJ sediou, no dia 20 de
setembro, o III Congresso de História
da Medicina do Rio de Janeiro, realizado pela Sociedade Brasileira de História da Medicina - Capítulo RJ
(SBHM-RJ). O Acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira e a Conselheira Márcia Rosa de Araujo, presidentes respectivamente das entidades realizadora e anfitriã, deram as
boas vindas aos participantes.
- Para o médico valer muito, precisa conhecer sua história, que é o
alicerce da profissão. Por isso a
SBHM é importante para todas as
gerações – garantiu Márcia Rosa.
O evento começou com a apresentação oral dos cinco pôsteres finalistas ao Prêmio Ivolino de Vasconcelos, sendo vitorioso o intitulado “Reminiscência em torno da cirurgia cardíaca – a prostituta invasão do claustro da vida”, do grupo representado
pelo estudante Francisco Gonini, da
Universidade Federal Fluminense.
A programação contou ainda com
as conferências proferidas pelos Acadêmicos Jairo Furtado Toledo e Hen-

Márcia Rosa
de Araujo,
Luís Fernando
Moraes (D) e
Acadêmicos,
todos
homenageados
e Diretores
da SBHM-RJ

rique Murad, e com a eleição da nova
Diretoria da entidade, seguida da sessão solene de posse da chapa única
liderada pelo Acadêmico Orlando
Marques Vieira como Presidente.
A Presidente do CREMERJ também foi empossada como Conselheira

da nova gestão da SBHM-RJ, e foi
uma das homenageadas com a Comenda D. João VI, destinada aos que
contribuem para o progresso da medicina e sua história, entregue ainda
ao Conselheiro e ex-Presidente do
CREMERJ Luís Fernando Moraes, ao

professor Antonio Braga (Coordenador do Congresso) e aos Acadêmicos
Carlos Alberto Basílio de Oliveira,
Doyle Maia, Sérgio Aguinaga, Pietro
Novellino, Antonio Medina, Marcos
Moraes, Omar da Rosa Santos e Jairo Furtado Toledo.
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RECÉM-FORMADOS • Conselheiros tiram dúvidas dos formandos de Campos sobre o dia a dia da profissão

CREMERJ agiliza registro com número do CRM
s Conselheiros Luís Fernando Moraes, Erika Reis e Makhoul Moussalem foram à
Faculdade de Medicina de Campos orientar os formandos sobre a prática médica
no dia a dia da profissão. Na ocasião, eles entregaram a documentação necessária para agilizar o registro no CREMERJ e a emissão da carteira de médico com o número do CRM.
Durante a reunião, Luís Fernando explicou o funcionamento do Conselho, ressaltando os inúmeros
serviços que a entidade presta ao médico.
Os Conselheiros lembraram também a importância
da residência médica na especialização e os cuidados
com o preenchimento de prontuários e atestados.

O

“A palestra dos Conselheiros
foi muito útil. Além de esclarecerem questões relacionadas à obtenção do registro e à transferência para
outros estados, deram dicas
de como devemos atuar nesse início de carreira.”
Thais Moreira, 24 anos, candidata à residência
em anatomia patológica

“Eu estava um pouco perdida em relação a como obter
meu registro de médica e tirei minhas dúvidas na palestra. Gostei de saber que o
CREMERJ oferece cursos gratuitos, porque o médico tem
que se atualizar sempre.”
Luísa Martins, 23 anos, candidata à residência
em ginecologia e obstetrícia

“Achei a palestra dos Conselheiros bastante produtiva e esclarecedora. Foi muito importante também saber que podemos ter uma
carteira provisória no caso
de recebermos uma proposta de emprego.”
Bruno Caldas, 25 anos, candidato à residência
em clínica médica
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Simpósio homenageia Jorge de Rezende
Vice-Presidente do CREMERJ, Vera Fonseca,
coordenou dois dos três
módulos de conferências
do Simpósio de Atualização em Obstetrícia, realizado na Academia Nacional de Medicina, no dia 1º de setembro. O evento também marcou
o centenário natalício do professor
e acadêmico Jorge de Rezende, lembrado com carinho por todos os médicos palestrantes.
- Esse evento foi idealizado para
manter viva a memória de um homem que realmente foi um marco na
especialidade da obstetrícia nacional
- disse emocionado o também médico obstetra Jorge Fonte de Rezende
Filho sobre a homenagem ao seu pai.
Vera Fonseca ressaltou que,
além do CREMERJ, a Associação de
Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro (SGORJ) ), da
qual é Presidente, sente-se muito
honrada de participar de um simpósio em homenagem ao professor Jorge de Rezende.
- A SGORJ foi também a “casa”
do Professor Jorge de Rezende, que
grande importância dava ao poder
associativo da categoria médica e à
educação continuada. Que possamos

A

Setembro de 2011

Conheça algumas
vantagens do Clube
Magic Trip
Desconto de 2% na aquisição de passagens aéreas (qualquer destino); 3% nos cruzeiros; 5% em
reserva de hotéis, seguro de viagem e locação de
automóveis; e 6% nos pacotes de viagens nacionais e internacionais.
Contatos: (21) 3274-1647 / 2593-8445 ou
www.magictripviagenseturismo.com.br
Ganish Joalheria
Desconto de 10% aos médicos e estudantes de medicina do RJ, independentemente da forma de pagamento, nas compras realizadas através do site www.ganish.com.br/cremerj.

Vera Fonseca e Jorge de Rezende Filho

continuar seguindo seus ensinamentos! - afirmou Vera Fonseca.
Durante o Simpósio, proferiram
palestras os especialistas Carlos André Henriques, Marcelo Burlá, Alessandra Caputo, Carlos Antonio Montenegro, Luiz Guilherme da Silva,
Fernando Peixoto Filho, Osvaldo
Coura Filho, Carlos Eduardo Novaes
e Marcos Nakamura. A programação
contou ainda com as conferências
“Jorge de Rezende - Homem, Obra
e Legado”, ministrada pelo Acadêmico Carlos Antônio Montenegro, e
“Grandes Síndromes Obstétricas”,
por Jorge de Rezende Filho.

Depile Downtown
Desconto de 10%, somente para pagamento em
dinheiro ou cheque, nos serviços de depilação.
Desconto válido somente na loja da Avenida das Américas, nº 500, bloco 20,
loja 119 - Barra da Tijuca.
Contatos: (21) 2493-4000 ou www.depile.com.br
AVG Brasil
Desconto de 20% sobre o valor de venda dos seguintes produtos AVG Anti-Virus; AVG Internet
Security; e AVG PC Tuneup.
Contato: www.avgbrasil.com.br/cremerj
Lima e Souza Tecnologia
Desconto de R$ 40,00 nos serviços de manutenção de micro (por unidade) e nos serviços de configuração de roteadores de redes sem fio. Além disso, será oferecido desconto nos serviços de instalação de câmeras de segurança e telefonia, mediante
vistoria prévia. A visita de orçamento é gratuita.
Contatos: (21) 9401-1360 / (24) 8825-7369 ou
gabriel.lima@limaesouzatecnologia.com.br
Para conhecer a lista de empresas parceiras do Clube e os benefícios
oferecidos, acesse www.cremerj.org.br/clubedebeneficios
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CREMERJ CULTURAL • Conselho promoveu justa homenagem àqueles que dedicaram 50 anos ou mais à profissão

Bodas de ouro com a medicina
CREMERJ Cultural,
realizado em Itaperuna, no dia 30 de setembro, promoveu
uma justa homenagem aos
médicos que dedicaram 50
anos ou mais ao exercício da
medicina. Afinal, completar
bodas de ouro numa atividade como a medicina é algo
muito especial.
Após as homenagens, a
banda Movimento Inverso animou os convidados com sucessos de pop-rock, axé, forró
e samba, entre outros ritmos.
Participaram do evento a
Presidente do CREMERJ, Márcia Rosa de Araujo; o Coorde-

nador das Seccionais e Subsedes, Abdu Kexfe; os Conselheiros Nelson Nahon, Alkamir Issa,
Carlindo Machado, Erika Reis
e Marília de Abreu; o Coordenador da Seccional de Itaperuna, José Henrique Pilar; o Secretário Municipal de Saúde,
Crébylon Nino; e o Presidente
da Unimed Norte Fluminense,
Marilton Araujo Pereira.
- Itaperuna, embora longíqua, é uma cidade importante para o CREMERJ. Além
de ser um polo de inteligência médica nesse Estado, sempre esteve ao lado da Causa
Médica – ressaltou Abdu Kexfe, que fez questão de enal-

O

tecer aqueles que dedicaram
mais de 50 anos à saúde e à
vida dos seus pacientes.
Márcia Rosa lembrou as dificuldades dos médicos tanto
na saúde pública como na suplementar e criticou os governantes que querem colocar
as deficiências de suas gestões
nas costas da categoria.
- Vamos continuar lutando todos os dias em defesa
da valorização da nossa categoria. Quando o CREMERJ
homenageia os jubilados, eu
penso nos alicerces da nossa
vida. Eles são um exemplo e
a luz que temos para ir adiante - observou.

Os homenageados
Dos cinco homenageados, quatro atuaram ou ainda atuam em Pádua. Três deles - José de Oliveira Domingues, Elias Camilo Jorge
e Munir Haikal formaram-se em 1959, pela então Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, moraram juntos durante o curso e
alimentaram o sonho de um dia ter um hospital. Eles conseguiram realizar esse sonho junto com Valdir Taranto Luz e outro colega
já falecido, fundando a Casa de Saúde Pio XII, em Pádua.

“Acho muito importante essa
manifestação do CREMERJ. É o
reconhecimento pelo nosso
trabalho de meio século. Embora eu more no Rio, fiz questão de ser homenageado nessa região, onde trabalhei durante 40 anos e onde fiz muitos amigos. Quando vim para
Pádua, eu era generalista puro
sangue. Só depois de 20 anos
é que me especializei em radiologia. Meus filhos se formaram médicos e me levaram
para o Rio, onde trabalhei até
o ano passado. Agora estou
aposentado, uma aposentadoria ‘voluntária, geral, irrestrita
e irreversível’.”
José de Oliveira Domingues,
81 anos, radiologista

“Assim que me formei, em
1961, fui trabalhar no interior
da Bahia, num ambulatório de
uma empresa de mineração.
Depois de dois anos no Rio, especializando-me em radiologia, fui para Muriaé (MG), de
onde vim para criar um serviço de radiologia em Itaperuna.
Contou ainda minha esposa ser
dessa cidade. Eu não esperava
essa homenagem. Fiquei completamente surpreso. É um reconhecimento por parte do
CREMERJ, que muito me sensibiliza. Só tenho a agradecer
pelos mais de 50 anos de persistência, sem interrupção, que
dediquei à medicina.”
Aloysio Vieira Neves, 75 anos,
radiologista

“Assim que me formei fui trabalhar em Recreio, uma cidade de
Minas. Depois passei quatro anos
em Além Paraíba (MG), quando fui
convidado por outros quatro colegas a participar da fundação da
Casa de Saúde Pio XII, em Pádua,
onde trabalho há mais de 40
anos. Atualmente também sou
Diretor Clínico do Hospital Municipal Hélio Montezano de Oliveira. Hoje em dia é diferente de
quando comecei. Atendíamos a
todos os pacientes, da pediatria à
dermatologia e até psiquiatria.
Quanto à essa homenagem, estou
muito honrado de ter sido lembrado pelo CREMERJ por exercer
a profissão há tanto tempo.”
Valdir Taranto Luz, 77 anos,
ginecologista obstetra

“Eu sou do tempo do clínico geral, mas sempre me dediquei
mais à cardiologia. Fundar uma
casa de saúde foi uma ousadia
porque ninguém tinha muito dinheiro. Éramos de classe média
baixa. A Pio XII foi construída às
custas do nosso trabalho. Mas foi
a nossa realização. Naquela época, o médico do interior se
transformava em fazendeiro ou
político. Eu fiz as duas coisas.
Fui Vice-Prefeito e deputado estadual, mas de todos os cargos
que ocupei, o que mais me orgulho é dizer que sou médico.
Por isso, me sinto muito honrado com essa homenagem que o
CREMERJ me concede.”
Elias Camilo Jorge, 79 anos,
cardiologista

“Quando entrei para a faculdade, já pensava em fazer cirurgia.
Nasci em Ubá (MG), mas assim
que me formei, vim para Pádua.
Já tinha combinado com meus
colegas de fundar uma casa de
saúde. Trabalhamos para juntar
um pouco de dinheiro para fundar a Pio XII. Hoje em dia não é
como antigamente. Para se ganhar a mesma coisa, é preciso
trabalhar bem mais. Estou emocionado com essa homenagem
porque aprecio muito o nosso
Conselho. Nossa entidade presta muitos serviços aos médicos,
além de nos valorizar profissionalmente. Eu fico devendo ao
CREMERJ essa homenagem.”
Munir Haikal, 77 anos,
cirurgião geral

18

JORNAL DO CREMERJ

Setembro de 2011

RESIDÊNCIA MÉDICA • 8º Prêmio, promovido pela Comissão de Médicos Recém-Formados do CREMERJ, é marcado por

Trabalho de residente do INCa em cirurgia plás

A

“Monitorização de retalhos microcirúrgicos através da glicemia”, do
residente Mario de Siqueira Russano, foi classificado em primeiro
lugar no 8º Prêmio de Residência Médica,
promovido pela Comissão de Médicos Recém-Formados do CREMERJ. Residente do
Instituto Nacional do Câncer (INCa), ele ganhou R$ 5 mil e seu preceptor, Juliano Carlos Sbalchiero, um MackBook.
Os 13 finalistas apresentaram seus trabalhos no dia 22 de setembro.
- Os participantes estão de parabéns pela
excelência dos trabalhos, todos com temas
palpitantes. O que vemos aqui são sementes
dos profissionais que nos representarão no
futuro – exclamou a Presidente do CREMERJ,
Conselheira Márcia Rosa de Araujo, que presidiu a mesa de abertura e entregou o prêmio ao primeiro colocado no concurso.
Em segundo lugar, classificou-se o residente do Hospital Universitário Gaffrée e
Guinle, José Antonio Dias da Cunha e Silva, com o trabalho “O câncer hereditário: a
importância do reconhecimento como medida de prevenção”. Ele ganhou R$ 3 mil e
seu preceptor, Marcus Valadão, um iPad.
O prêmio de terceiro lugar, no valor de
R$ 1,5 mil, coube a Kênya de Souza Borges,
também residente do INCa, com o trabalho
“Avaliação retrospectiva das mastectomias
poupadoras de pele associadas à reconstrução imediata no Instituto Nacional de Câncer”. Seu preceptor, Juliano Sbalchiero, o
mesmo do primeiro colocado, um iPhone.
Todos os finalistas, independentemente da classificação, ganharam certificado.
- Nós nos sentimos orgulhosos com a
alta qualidade desses médicos que estão iniciando carreira – observou o Conselheiro
Luís Fernando Moraes, Coordenador da
Comissão de Médicos Recém-Formados,
lembrando o pioneirismo do Conselho nesse tipo de concurso, o único do país.
A Presidente da Amererj e Vice-Presidente da Associação Nacional dos Médicos
Residentes (ANMR), Beatriz Costa, disse que
a quantidade de inscritos e a dificuldade
na seleção dos finalistas prova que a residência é a melhor maneira de qualificar um
médico especialista.
- Trata-se de uma premiação importante na luta pela qualidade das residências médicas e já virou tradição no Rio de
Janeiro – ressaltou Silvana Ferreira de Lima,
Coordenadora de Residência Médica da Secretaria Estadual de Saúde e Diretora da
Comissão de Residência Regional da Comissão de Residência Médica do Rio de Janeiro (Ceremerj).

À frente, os semifinalistas. Atrás, Luís Fernando Moraes, Márcia Rosa de Araujo, Silvana Ferreira e Beatriz Costa com os vencedores do prêmio

Márcia Rosa de Araujo e Mario de
Siqueira Russano - 1º colocado

Luís Fernando Moraes, José Antonio Dias
- 2º colocado - e o preceptor Marcus Valadão

Silvana Ferreira de Lima e Kênya de Souza
Borges - 3ª colocada

Comissão julgadora
Os trabalhos foram selecionados por critérios previamente estabelecidos, entre os quais a originalidade, a apresentação e a contribuição ao conhecimento médico.
Formaram o júri: Rossano Kepler Fiorelli (professor titular de cirurgia da Unirio), Roberto Benzecry
(professor titular de obstetrícia da
UFRJ), Gilberto Perez Cardoso (professor titular de clínica médica da

UFF), Jacob Arkader (professor titular
de obstetrícia da UFF), Armando de Oliveira e Silva (professor adjunto de cirurgia geral da Universidade Gama Fiho,
livre docente em cirurgia geral da Unirio e Vice-Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões), Clemax Couto Santana (professor associado da Faculdade de Medicina da UFRJ), Roberto Povolori Fuchs (professor da Faculdade
de Medicina da Universidade Estácio

de Sá), Elizabeth Gomes dos Santos
(mestre em cirurgia geral pela UFRJ
e Coordenadora do Programa de Cirurgia Geral da UFRJ), Gil Simões
Batista (chefe da pediatria do HSE),
Martha Demétrio Rustum (mestre em
cardiologia pela UERJ e especialista
em arritmologia) e Oscarino Barreto
(presidente da Associação de Medicina de Família e Comunidade do
Estado do Rio de Janeiro).

Os outros trabalhos semifinalistas
“Piometrio em útero bicorno com
colo duplo, vagina dupla atrésica
em fundo cego e agenesia renal
direita”, da residente Ana Rodrigues dos Anjos com preceptoria de
Marcelo Luis Pierro Saraiva (Hospital Municipal Salgado Filho);
“O desafio do controle dos fatores de risco e o índice de sucesso
terapêutico em pacientes tratados
cirurgicamente de doença arterial

coronariana”, do residente Fabio Schneider com preceptoria de Renato Kaufman (Instituto Estadual de Cardiologia
Aloysio de Castro);
“Avaliação do perfil epidemiológico de
pacientes portadores de febre reumática atendidos nos ambulatório de
cardiologia pediátrica de um hospital
geral”, da residente Kaliny Cristine Trevezani de Souza com preceptoria de
Maria de Fátima Monteiro Pereira Leite

(Hospital Federal de Bonsucesso);
“Perfil das adolescentes com hipertensão arterial internadas na enfermaria de gestantes, em maternidade pública do Rio de Janeiro: diagnóstico, tratamento, via parto, desfecho fetal e complicações”, da residente Luciana de Oliveira Bianco
com preceptoria de Anderson Anísio
(Hospital da Lagoa/Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth);

Setembro de 2011

JORNAL DO CREMERJ

19

por trabalhos de alto nível científico. Show do Trio Ternura contribuiu para o clima descontraído da comemoração

ástica reparadora vence prêmio de residência
Festa encerra
premiação
CREMERJ Cultural
promoveu uma festa em homenagem
aos participantes do
8º Prêmio de Residência Médica, com show do Trio Ternura – homônimo a outro de
grande sucesso na Jovem
Guarda, porém com outra formação e proposta musical, na
linha soul-pop. Comandado
pelo ator Thiago Martins, o
conjunto é composto ainda
por Jah Ma, na voz e no violão, e Dhum Neves, na percussão. O nome da banda faz
referência a uma passagem do
filme “Cidade de Deus”, estrelado por Thiago.
A decoração moderna e
tecnológica, com telões e pista de dança luminosa, combinou com o clima descontraído
da festa, embalada pelas músicas eletrônicas de um DJ.
No encerramento, foi sorteado um pingente de ouro doado pela joalheria Ganish, uma
das patrocinadoras do evento.
A ganhadora foi a médica Patrícia Almeida. Os outros patrocinadores foram a Unimed Rio,
a Unimed Federação Rio, a Unicred, a MCP Consultores e Advogados Associados, a Fundação Getúlio Vargas, a Somerj e
a FSB Comunicações. A festa
também contou com o apoio da
Edigráfica e da Duo Print.

O

“O papel da periodicidade da colpocitologia na detecção do colo do útero em estágios precoces: Análise de
247 casos diagnosticados no Hospital Geral de Nova Iguaçu entre 20022008”, da residente Mariana Leonardi Monteiro com preceptoria de Glaucimara Gonzaga Nunes (Hospital Geral de Nova Iguaçu);
“Meningoencefalite criptocócica em
uma criança HIV negativo”, do re-

Acima, o público presente ao evento
pôde se divertir com os sucessos
interpretados pelo Trio Ternura. À
esquerda, o ator e músico Thiago
Martins entrega a joia sorteada à
médica Patrícia Almeida. Abaixo, à
esquerda, Cynara Pinto, Isabella
Delpizzo e Maiza Baratela. À direita,
Felipe Vieira, Felipe Medina, Carla
Monteiro, Luiz Lima, Eduardo Uchoa
e Eric Paiva

sidente Rafael Barcellar Lima com
preceptoria de Márcia Galdino Sampaio (Hospital Federal dos Servidores do Estado);
“Miocardiopatia dilatada na gestação”, da residente Thayssa Gonçalves
Soares com preceptoria de Sandra Regina Muri Oliveira (Hospital Geral de
Nova Iguaçu);
“Relação entre estado nutricional,
perfil de colonização e parâmetros

funcionais em adultos portadores de
fibrose cística”, do residente Thiago
Thomaz Mafort com preceptoria de
Agnaldo José Lopes (Hospital Universitário Pedro Ernesto/Policlínica Piquet
Carneiro – Uerj);
“Ponte miocárdica como causa de infarto agudo do miocárdio”, da residente Vitoria Jabre Rocha Manso Lima
com preceptoria de Angélica Dias Barbosa Bösiger (Hospital Federal dos

Servidores do Estado).
A médica residente Paula de Lima
e Silva Garcia, também finalista
com seu trabalho “Invaginação intestinal exteriorizada pelo ânus”,
supervisionada por seu preceptor,
Jaime Coelho Carlos Magno, no
Hospital Estadual Getúlio Vargas,
teve um chamado de urgência e
precisou deixar o evento, sem realizar sua apresentação.
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NA ESTANTE
GUIA DE AVALIAÇÃO HOSPITALAR SOB A ÓTICA DAS LEIS
Regine Barker Corrêa
Editora Livre Expressão
235 páginas
O livro traz, de forma reduzida,
56 normas federais, 15 normas
estaduais, 51 regulamentos
profissionais e manuais técnicos, em questões práticas de verificação. Apresenta
ainda um diagnóstico do cumprimento regulatório,
que permite identificar as prioridades e oportunidades de adequação.

Residentes em passeata no Centro do Rio em setembro do ano passado: greve e manifestação levaram à criação da MP 521/10 (atual 536/11)

RECÉM-FORMADOS • Além de confirmar reajuste da bolsa no valor
de R$ 2.384,82, a MP concede mais benefícios aos residentes

Câmara aprova Medida
Provisória 536/2011

A

Câmara dos Deputados aprovou, no dia 14
de setembro, a Medida Provisória 536/2011,
que confirma o valor de R$ 2.384,82 para
médicos residentes a partir de 24 de junho
deste ano – um reajuste de 24,4%. A relatora, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), fez mudanças na
MP para garantir o direito do médico residente à
moradia sem a exigência de comprovação da necessidade, como determinava a redação original.
A nova MP, que segue agora para aprovação no
Senado, também concede outros direitos, como a
licença-paternidade de cinco dias e a possibilidade
de aumento da licença-maternidade. Caso requerido
pela médica residente, a instituição de saúde responsável pelos programas de residência médica poderá prorrogar a licença-maternidade por até 60 dias,
com base na Lei 11.770/08.
Está previsto ainda que a instituição de saúde na
qual o residente trabalha deverá fornecer, durante todo o
período de residência, alimentação e condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões.

A relatora também acrescentou dispositivo na
legislação tributária para deixar mais claro que,
sobre a bolsa de residência médica, não incide Imposto de Renda.
Depois de uma greve da categoria, em agosto
do ano passado, o aumento para R$ 2.338,00 havia
sido concedido pela MP 521/10 a partir de 1º de
janeiro de 2011, mas sua vigência acabou em 1º de
junho. Essa MP foi derrubada no Senado. Nova
medida, a 536/2011, foi publicada pelo governo
em junho deste ano, depois de pressão dos residentes que anunciavam, inclusive, outra greve.
- A aprovação da MP foi uma vitória para os
médicos residentes porque resgatou a moradia, propôs uma possível discussão de reajuste anual - antes o residente tinha que fazer greve para conseguir algum aumento - e ainda acabou com o desconto do Imposto de Renda sobre a bolsa. Todos
nós estamos agradecidos à deputada pelo seu esforço em favor das nossas reivindicações – ressaltou a então Presidente da Amererj, Beatriz Costa.

CESSAÇÃO DO TABAGISMO ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE
Sérgio Saldanha Menna Barreto e Isabel Cristina Echer
Editora Guanabara
136 páginas
A publicação aborda os aspectos que envolvem a suspensão
do uso do tabaco através de depoimentos de pessoas que pararam de fumar. Mostra
as dificuldades durante o processo e as motivações
que contribuíram para a obtenção do sucesso.
PATOLOGIA GERAL - ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR
João Lauro Viana de Camargo
e Deilson Elgui de Oliveira
Grupo Editorial Nacional
204 páginas
A publicação é destinada a quem
está interessado em temas que
tratam das causas e dos mecanismos gerais das doenças. Traz mais de 500 verbetes,
186 links e um encarte com 64 imagens de lesões morfológicas, em cores e impressas em alta resolução.
Para divulgar seu livro, entre em contato com o CPEDOC:
cpedoc@crm-rj.gov.br ou (21) 3184-7181/7184/7186

SUBLOCAÇÃO DE HORÁRIO
Consultórios em Campo Grande para diversas especialidades médicas. Ótimo
padrão, sala de espera, ar e secretárias, ótima localização. R$ 330/mês por 5h/
sem. Contatos: (21) 3394-8773/3394-4451 (Valéria, Nete ou Viviane).
Consultório médico reformado, decorado, completamente equipado, com
secretária, música ambiente, fax, wi-fi e estacionamento rotativo para
clientes, no Ipanema Top Center. Valor a combinar. Contato: (21) 96293936 (Katia).
Horário em consultório para todas as especialidades. Ponto nobre de
Ipanema. R$ 500/5h semanais. Contatos: (21) 9151-0191/2267-0595
(Marly, Alessandra ou Eliane).

NOTAS
■ Amererj tem nova Diretoria
Única inscrita para as eleições da Associação dos
Médicos Residentes do Estado do Rio de Janeiro
(Amererj), a chapa Credibilidade e Liderança venceu o pleito e vai assumir a entidade.
A Diretoria será composta por Rafaela Leal (Presidente), Beatriz Costa (Vice-Presidente), Luisa Cruz
(Secretária-Geral) e Eduardo Uchôa (Tesoureiro).
■ Concurso para o Estado: inscrição até 26/10
A Fundação Estatal dos Hospitais de Urgência e
Emergência da Secretaria Estadual de Saúde do Rio
de Janeiro abriu concurso público com mais de mil
vagas para médicos de diversas especialidades, com
vencimento inicial de R$ 6.077,43, por 24 horas se-

manais. As áreas com maior número de vagas são:
socorrista/medicina de urgência (182), clínica médica/medicina interna (146), pediatria (117) e clínica médica/medicina intensiva (64).
O Secretário Estadual de Saúde, Sérgio Côrtes, informou ao CREMERJ que R$ 6.077,43 é o salário
inicial. Esse valor pode ser superior, de acordo com
a titulação do médico.
Os médicos serão contratados sob o regime da CLT para
atuação na própria fundação, nos hospitais de urgência
e emergência, nos institutos de saúde, nas UPAs e no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
As inscrições serão encerradas no dia 26 de outubro.
Outras informações: http://www.fesp.rj.gov.br/
Concursos/fundacaosaude/fundacaosaude.asp
ou pelos telefones (21) 2334-7100, 2334-7132
e 2334-7117.

Sala reformada em Niterói (Ed. Trade Center), decorada e climatizada,
com secretária, computador no consultório e recepção. Vaga de garagem dependendo do horário. R$ 400/4h semanais. Contatos: (21) 86130007/3022-6666 (Bruno).

ALUGUEL
Horário em consultório no Centro de Niterói. Duas salas amplas (uma de
atendimento e outra de espera). Horários vagos: seg e qui de manhã; ter e
sex o dia inteiro; e qua à tarde. Contato: (21) 9888-8486 (Paulo Cesar).
Bloco de 4h em consultório novo, com secretária, em Copacabana. Valor: R$ 300. Contatos: (21) 2255-5048/7873-2766 (Mariana).
Sala de 40m2 em ponto nobre do Méier com dois consultórios. Divisórias em
gesso, porcelanato e vaga na garagem. Contato: (21) 7889-6538 (Hélio).
Aluga-se sala no Centro do Rio (Ed. Av. Central - ao lado Metrô Carioca), toda reformada, com armários novos, 2 pias, área para esterilização, sala espera já mobiliada, banheiro e telefone. Contatos: (21) 91868271/2439-3243 (Noemi).

Veja mais ofertas em www.cremerj.org.br/classimed
Quer anunciar no Classimed?
Envie seu anúncio para classimed@crm-rj.gov.br.

