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Os médicos do Piauí
mais juntos, mais fortes
CONGRESSO

MÉDICO

DO PIAUÍ
26 a 29 de março

I CONGRESSO DA SAMPI

Após seis anos, o maior
Congresso Médico
do Piauí está de volta

Nova gestão da Aspimed
atuante nas ações sociais,
educativas e científicas

NOTAS

Palavra do Presidente

Clube do Médico
Em 2015 a Aspimed vai retomar o projeto
arquitetônico do clube do médico.
Localizado na estrada de José de Freitas, o
clube terá varias áreas integradas e ainda
contará com piscinas adulto e infan l,
toboágua, campo de futebol,
estacionamento amplo, salão de eventos,
deck e quadra poliespor va. Os associados
terão um clube a altura da classe médica
piauiense.

Descentralização
E a Aspimed vem se expandindo pelo
interior do Estado. No município de Picos,
o núcleo da en dade passou por uma
reforma, recentemente. Foram gastos
recursos na ordem de 13 mil reais para
melhorar a estrutura sica e garan r mais
segurança aos associados e aos
proﬁssionais médicos em trânsito pela
cidade. A Aspimed de Picos é coordenada
pelo Dr. Raimundo Reis. Já São Raimundo
Nonato inaugurou recentemente o núcleo
da Aspimed e coordenação está por conta
do Dr. Cris ano Paes Landim.

Em ação
Em 2014, a Aspimed par cipou e apoiou a
Caravana Médicos de Verdade, realizada
pelo Conselho Regional de Medicina do
Piauí (CRM). Na úl ma caravana, o
presidente da Aspimed, Dr. Elisiário
Cardoso Júnior ministrou curso de
especialidade cardíaca para proﬁssionais
médicos da região de São Raimundo
Nonato. A caravana levou serviços de
atendimento básico para a população.

N

o ano em que chegamos aos 77 anos da
nossa Associação Piauiense de Medicina,
essa nova gestão que ora assume o
comando da nossa entidade, tem muitas metas
estabelecidas e muitas mangas para arregaçar. O
trabalho nos chama e temos muitas ações para
pôr em prática. Uma das mais importantes, não
desmerecendo nenhuma outra ação, é a 13ª
edição do nosso congresso médico. Desde o ano
passado estamos traçando esse projeto, a ﬁm de
realizarmos um grande evento cientíﬁco,
educativo e integrador da nossa categoria
médica, bem como de demais proﬁssionais da
área de saúde e também, pela primeira vez,
agregando os estudantes, que serão nossos
futuros colegas de trabalho.
Sabemos da importância de elevar as ações
da nossa entidade e não estamos medindo
esforços em construí-las da melhor maneira
durante este quadriênio. Sobre o congresso,
nossa meta é realizar um evento com qualidade
de temas em todas as 80 palestras, debates e
mesas redondas. O espaço com conforto e
comodidade também foi pensado para que todos
sintam-se satisfeitos durante os quatro dias de
evento (26 a 29 de março).
A descentralização de nossas ações, levando
mais apoio às regionais e mais eventos para
outros municípios também estão entre nossas
metas. Unir o social para melhor nos
conhecermos, elevar o conhecimento médico,
com mais cursos, palestras e eventos, ao mesmo
tempo que levamos mais divulgação e
notoriedade de nossas atividades, certamente
atrairão mais sócios e parceiros para nossa

Dr. Elisiário Cardoso Júnior
Presidente da ASPIMED

entidade e, como resultado,, elevaremos a imagem
da nossa entidade. Conclamamos a todos a
participarem, portanto, do nosso XIII Congresso
Médico, que promete ﬁcar na historia, como um
grande e inesquecível evento. No mais, estamos à
disposição de todos para sugestões e críticas que
venham somar e multiplicar para construirmos,
juntos, uma sociedade melhor, na qual possamos
contar com proﬁssionais cada vez mais
capacitados.

MOMENTOS DA POSSE DA NOVA DIRETORIA

Cursos
Os cursos realizados na sede da
Associação, terão inicio no mês de
fevereiro. Dois deles já estão com as
turmas fechadas. Serão os cursos de Pós
Graduação em Medicina do Trabalho e o
de Auditoria em Saúde. Proﬁssionais de
várias áreas de trabalho estão inscritos e a
carga horária será de 500h\aula.

Força tarefa
A Aspimed teve par cipação relevante em
um projeto inovador, de autoria do
Governo do Estado, por meio da Sesapi: a
Força Tarefa Estadual. A Associação
auxiliou na captação de médicos para os
atendimentos no interior do Piaui. O
projeto levou aos municípios, com menos
acesso à saúde, variadas especialidades
medicas para atender às pessoas carentes.
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Tudo pronto para o maior
congresso médico do Piauí
A Associação Piauiense de Medicina - Aspimed
realizará o XIII Congresso Médico do Piauí e o I
Congresso Médico Acadêmico de Medicina do
Estado, no período de 26 a 29 de março. O evento volta
a acontecer seis anos após sua última edição, em 2009,
reunirá renomados proﬁssionais da medicina local e
nacional e contemplará temas de maior relevância na
prática médica, com atualidade e com excelentes
palestras e debates. O congresso contará ainda com
apresentações de trabalhos cientíﬁcos. A comissão
executiva do congresso é presidida pelo médico
Elisiário Cardoso da Silva Júnior e também presidente
da Aspimed.

evento rico em informação, valorizando nossos
proﬁssionais e acreditando na resposta positiva dos
participantes. Essa edição volta para consolidar
esse evento como o maior da área de saúde do
Estado do Piauí, uma vez que a programação está
distribuída entre conferências e mesas redodas de
enfoque prático, que irão abranger os aspectos do
dia a dia da medicina, o uso dos mais modernos
recursos tecnológicos na área e muito mais”,
aﬁrmou o presidente.

O congresso também terá apresentações culturais e a
participação, ainda a conﬁrmar, do Dr. Roberto
Figueredo, mais conhecido como o Dr. Bactéria, que
deverá abrir o evento, com uma palestra. Durante os
quatro dias de evento, serão abordados temas atuais e
abrangentes relacionados às mais diversas
especialidades dá área médica. Serão quatro salas
simultâneas, quatro cursos práticos, cerca de 80
palestrantes e muito mais. Participe e conﬁrme sua
inscrição no link: www.congressomedicopi.com.br .

Tudo foi pensado para garantir o máximo de
conforto aos participantes, visto que o congresso está
aberto a todos os proﬁssionais de saúde do Estado, não
apenas médicos e estudantes de medicina. Uma
programação ampla e variada está programada para
acontecer no Espaço Côco Bambu, em Teresina-Piauí.
O local é de fácil acesso, climatizado e ideal para a
realização de um evento de alto padrão, como este.
Segundo Elisiário Júnior, o XIII Congresso
Médico do Piauí vem com força total. “Estamos
trabalhando desde o ano passado para deixar esse

Aspimed apoia os
estudantes de
medicina por
meio da SAMPI
A Sociedade de Acadêmicos de Medicina do Piauí
– SAMPI é a representação estudantil dos acadêmicos
junto à Aspimed. Neste ano, a SAMPI contará com o
Apoio da Associação para realizar seu primeiro
congresso acadêmico, de 26 a 29 de março.
A SAMPI não possui ﬁns lucrativos e é
composta exclusivamente por acadêmicos. Seu
principal objetivo é a inclusão do estudante no
ambiente proﬁssional médico através da
organização, apoio e divulgação de eventos sociais,
culturais e cientíﬁcos. “Junto aos departamentos
cientíﬁcos da Aspimed, visamos contribuir para a
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construção de uma educação médica de qualidade,
minimizando as deﬁciências do curso de medicina
nas diversas faculdades de medicina do Estado”,
disse o presidente da entidade, estudante Wilton
Filho.
A Aspimed tem aplicado uma pedagogia
voltada para a ampliação do conhecimento na área
de saúde, tanto para os proﬁssionais, quanto para
os acadêmicos de medicina. Portanto, estes tem
toda liberdade para procurar a Associação e
ﬁliarem-se, no sentido de obter as vantagens nos
cursos eventos.
A ideia de reunir estudantes de medicina em
torno de uma mesma causa teve início em 2013, com
o atual presidente Wilton Filho e o ex-presidente da
SAMMG (Minas Gerais) Erickson Gontijo. Em
abril de 2013 constituiu-se a Sociedade dos
Acadêmicos de Medicina do Piauí (SAMPI). Desde
a sua fundação, foram realizados 13 eventos, uma
média de um evento a cada dois meses. A SAMPI
possui cerca de 300 sócios, que podem usufruir de
descontos que vão até 100% nos eventos da entidade
e descontos variados em diversas empresas e
instituições parceiras. Foram emitidos mais de 1000

certiﬁcados desde sua fundação.Para se associar à
SAMPI, estudantes de medicina pagam apenas R$
50,00 de anuidade.
“Além do compromisso de complementar a
formação acadêmica e proﬁssional dos seus
participantes, o Congresso tem por objetivo
promover a interação entre acadêmicos de Medicina
das faculdades do estado do Piauí e dos diversos
estados brasileiros.”
A ideia de reunir estudantes de medicina em
torno de uma mesma causa teve início em 2013, com
o atual presidente Wilton Filho e o ex-presidente da
SAMMG (Minas Gerais) Erickson Gontijo. E em 12
de abril de 2013 constituiu-se a Sociedade dos
Acadêmicos de Medicina do Piauí (SAMPI).
Desde a sua fundação, foram realizados 13
eventos, uma média de um evento a cada dois
meses. A SAMPI possui cerca de 300 sócios, que
podem usufruir de descontos que vão até 100%
nos eventos da entidade e descontos variados em
diversas empresas e instituições parceiras. Foram
emitidos mais de 1000 certiﬁcados desde sua
fundação.Para se associar à SAMPI, estudantes de
medicina pagam apenas R$ 50,00 de anuidade.
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Vice-presidente do XIII Congresso Médico do Piauí
diz que maior meta é integrar ainda mais a classe

O

médico neurologista Daniel França, que
também é vice-presidente da Associação
Piauiense de Medicina, em entrevista ao
jornal da Aspimed, frisou sobre o que representa o
retorno do Congresso Médico para o Estado, suas
expectativas e o que espera da entidade para o
triênio 2015/2017.
ASPIMED: O que representa o retorno do
Congresso Médico do Estado do Piauí para o
Senhor?
DANIEL FRANÇA: Acho uma grande conquista para a
classe médica e para os acadêmicos do nosso Estado.
Isso porque o congresso sempre foi um evento
extremamente proveitoso, nos âmbitos cientíﬁco,
social, proﬁssional. É uma oportunidade de integração
entre os médicos, de atualização do conhecimento.
Estou feliz em ver que esse vento está de volta.
ASPIMED: A Aspimed é uma en dade que
defende as especialidades médicas. O Piauí é
polo de saúde na região Norte/Nordeste. É por
isso que ela se preocupa em manter os
proﬁssionais da saúde sempre em dia com o
conhecimento, assumindo também o papel
pedagógico?
DANIEL FRANÇA: Sem dúvida! Eu acho que a questão
do Piauí já ter um público médico grande, com
especialistas de alta qualidade, precisa ter uma
entidade que se preocupe com questões próprias
dessa classe. A Aspimed promove cursos, dá
oportunidade para essas pessoas se integrarem. De
fato esse é um dos seus pilares, promover o
conhecimento e unir a classe.

Aspimed e cardiologista
são homenageados
na Alepi

Médico neurologista Daniel França

ASPIMED: O que espera dessa en dade para os
próximos três anos?
DANIEL FRANÇA: Espero que o Congresso seja o
ponto de partida e não o ponto ﬁnal dessa gestão.
Também espero que a entidade interiorize mais
suas ações; que, de fato, represente os médicos
nos pontos de vistas cientíﬁco, jurídico,
proﬁssional.
ASPIMED: Qual sua expecta va para o XIII
Congresso Médico?
DANIEL FRANÇA: Que ele surta um efeito social,
integrador e cientiﬁco.

O cardiologista cearense José Glauco Lobo Filho,
há muitos anos radicado em Teresina, foi
homenageado pela Assembleia Legislativa do Piauí –
Alepi com o título de Cidadão Piauiense. A honraria
foi proposta pelo Deputado Estadual, Evandro
Gomes (PTC), com consulta da Aspimed, em
reconhecimento do trabalho do conceituado médico
no Piauí. O médico foi pioneiro no transplante de
coração e um cirurgião conceituado em todo o país. A
sessão solene foi prestigiada pelo presidente da
Aspimed, Dr. Elisiário Cardoso Junior, que também
recebeu agradecimentos dos parlamentares
presentes, além de familiares do homenageado,
colegas de proﬁssão. A sessão foi presidida pelo
deputado Estadual Themístocles Filho.
“ Ser cidadão piauiense é compartilhar as
aspirações e desejos de todos os conterrâneos. Com
isso, tenho a responsabilidade de lutar ainda mais pela
melhoria das condições de vida de todos os
nordestinos. Estou muito feliz”, frisou o homenageado.

Dr. Elisiário Cardoso Júnior e Dr. Glauco

O debate da saúde pública e privada no II Seminário Piauiense de Gestão em Saúde

T

emas como a “Gestão de Pacientes
Crônicos”, passando pelos “Desaﬁos da
Gestão em Saúde” e tantos outros foram
debatidos no II Seminário Piauiense de Gestão
em Saúde, promovido pela Unimed Teresina, e
que contou com o apoio da Associação
Piauiense de Medicina. Renomados
proﬁssionais da saúde participaram do evento,
que movimentou a cidade, no período de 6 a 8
de novembro, passado. Uma das conferências
mais aguardadas foi a que tratou da
‘Judicialização do Direito à Saúde”, proferida
pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, Dr. Ricardo Villas Bôas Cueva.
A conferência reuniu diversas autoridades
jurídicas e médicas em torno do debate.
Segundo o ministro, a intervenção do
judiciário é importante, isso porque no Brasil a
saúde ainda não funciona de forma adequada
para todos os cidadãos. Foram debatedores
nessa mesa o presidente da Aspimed, Dr.
Elisiário Cardoso Júnior, presidente do
Sindicato dos Médicos do Piauí, Dra. Lúcia
Maria Santos, presidente da Unimed Teresina,
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O presidente da Aspimed compôs a mesa de honra na conferência do ministro Ricardo Cueva

Dr. Leonardo Eulálio, presidente da OAB
–PI, Willian Guimarães, desembargador
Federal, Kassio Nunes Marques, presidente
do CRM, Dr. Emanuell Fontes, entre outros.
Para Elisiário, discutir esse tema na
instância da saúde é enxergar um caminho a
trilhar, no intuito de melhor auxiliar o
cidadão, inclusive, o mais carente, que

precisa da saúde pública. Na conferência, o
ministro falou com maestria da polêmica de
mandados de prisão, que ocorreram em
Teresina, em 2014, fatos em que dois médicos
foram ameaçados de prisão. Villas Bôas aﬁrmou
que é um erro o médico plantonista sofrer essa
pressão, uma vez que suprir essas vagas é
função de gestores.
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