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Medicina

Uso de novas ferramentas e a 
aplicação da Telemedicina foram 

temas de encontro na AMRIGS
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Institucional: 
Congresso do DU da AMRIGS 
reúne centenas de estudantes



Proteção Radiológica Infantil
Uma iniciativa para cuidar ainda mais da saúde dos pequenos.

Programa de 

Diversos estudos apontam que doses acumulativas de radiação 
ionizante podem danificar os tecidos das crianças.  Afinal, os tecidos 

dos pequenos ainda estão em desenvolvimento. 

Por isso, a Unimed Porto Alegre implementou o
Programa de Proteção Radiológica Infantil. 

Uma série de materiais que dão orientação e suporte para médicos, 
profissionais de radiologia e pais ou responsáveis,  incluindo um 

website com informações sobre radioproteção. 

Acesse o site e conheça o programa:
http://www2.unimed.coop.br/nacional/br/pri/index.html

Assim, vamos juntos levar cada vez mais cuidado
para todas as crianças.
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Editorial

A Resolução 2.227/2018, anunciada pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e, posteriormente 
revogada, acendeu o debate sobre como as novas 
ferramentas devem ser utilizadas no meio médico. 
O que causou surpresa e desconfiança havendo 
manifestações de vários Conselhos Regionais 
de Medicina e sociedades de especialidades, foi 
a maneira como o tema foi lançado, sem o devido 
debate e acompanhamento por parte dos médicos.

Nunca fomos contrários à Resolução do Conselho Federal de 
Medicina e tampouco somos avessos à implementação da Telemedicina, 
mas avaliamos que o processo foi feito de maneira abrupta sem consultar 
as sociedades médicas federadas e os Conselhos Regionais. A decisão 
de revogar e debater melhor o tema, significou uma conquista histórica 
nossa, da AMRIGS, e de todas as outras entidades que atuaram de forma 
parceira, entre elas o SIMERS e o CREMERS.

Destacamos que a Telemedicina é algo que existe no Brasil há pelo 
menos dez anos com experiências exitosas no setor público e privado, 
mas nunca houve uma regulamentação que dê segurança para pacientes 
e médicos exercerem a profissão. Até então o conceito se restringia ao 
uso de veículos digitais de comunicação e bases de dados para exercício 
da medicina aplicada à assistência, ensino e pesquisa. 

A Telemedicina veio para ficar. A prática médica está associada a inovações 
e não temos dúvida disso. Porém, precisamos que sejam ouvidas as bases 
que são associações médicas regionais e sociedades de cada uma das 
especialidades. Fiquei feliz em ver a presença massiva dos médicos e de 
muitos jovens que contribuirão muito para discussão deste tema.

O objetivo, agora, é trabalhar em uma lista de alterações a serem 
incluídas na polêmica resolução 2.227/2018 do Conselho Federal de 
Medicina (CFM). Esta medida foi anunciada em um importante debate 
que realizamos no Centro de Eventos AMRIGS, em meados de fevereiro 
envolvendo médicos gaúchos, sociedades de especialidades e seccionais.

Confira no site da 
AMRIGS outros 

conteúdos na 
seção de artigos
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Proteção Radiológica Infantil
Uma iniciativa para cuidar ainda mais da saúde dos pequenos.

Programa de 

Diversos estudos apontam que doses acumulativas de radiação 
ionizante podem danificar os tecidos das crianças.  Afinal, os tecidos 

dos pequenos ainda estão em desenvolvimento. 

Por isso, a Unimed Porto Alegre implementou o
Programa de Proteção Radiológica Infantil. 

Uma série de materiais que dão orientação e suporte para médicos, 
profissionais de radiologia e pais ou responsáveis,  incluindo um 

website com informações sobre radioproteção. 

Acesse o site e conheça o programa:
http://www2.unimed.coop.br/nacional/br/pri/index.html

Assim, vamos juntos levar cada vez mais cuidado
para todas as crianças.
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Editorial: 
Presidente da AMRIGS fala sobre 

o futuro da Medicina
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Para marcar o Dia Internacional da Mulher, 
a AMRIGS organizou para a equipe de 
colaboradoras um brechó de roupas femininas, 
no dia 8 de março. As peças que não foram 
trocadas foram encaminhadas para o Instituto 
Vida Solidária.

A Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS) recebeu a visita de um de seus 
fundadores no dia 14 de fevereiro, o Dr. 
Oswaldo Wolff Dick. Ele foi recebido pelo 
presidente da AMRIGS, Dr. Alfredo Floro 
Cantalice Neto, e pelos colaboradores do 
Centro de Documentação da Associação, 
Gerti Piantá, João Gabriel Medeiros e Mateus 
Rocio.

Dr. Oswaldo é nascido em Vera Cruz/RS e 
formado pela Universidade do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). É especialista em cirurgia geral 
e cancerologia. Em 27 de outubro de 1951, 
fundou a AMRIGS em solenidade no Salão 
Nobre da Faculdade de Medicina da UFRGS, 
poucos meses após a criação da Associação 
Médica Brasileira (AMB).
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Dr. Oswaldo tem 93 anos e mais de 60 anos 
de carreira. 

Brechó realizado no Dia da Mulher

Brinde para as colaboradoras da AMRIGS



AMRIGS em Ação

AMRIGS prestigia posse da 
nova diretoria da ABRH-RS

A Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do 
Rio Grande do Sul (ABRH-RS) promoveu, na noite de 14 de 
março, a posse da diretoria executiva e Conselhos Deliberativo 
e Fiscal para o triênio 2019-2021. O evento foi realizado no 
Dado Bier do Bourbon Country. A AMRIGS foi representada 
pelo seu Consultor Estratégico, Cassio Matos, que é vice-
presidente financeiro da ABRH Nacional. A nova presidente da 
ABRH-RS é a psicóloga e empresária Crismeri Delfino Corrêa.

Reunião na UFCSPA
O presidente da AMRIGS, Alfredo 
Floro Cantalice Neto e o coordenador 
da Prova AMRIGS, Antonio Weston, se 
reuniram com a reitora da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA), Dra. Lúcia Pellanda, 
e com o pró-reitor de Pesquisa e Pós 
Graduação, Dr. Airton Tetelbom Stein. 

Marcelo M
atusiak
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Fale com a AMRIGS
amrigs.org.br

facebook.com/amrigs

instagram.com/amrigsoficial

twitter.com/amrigs imprensa@amrigs.org.br

(51) 3014.2001

Confira o álbum de 
fotos do evento

Leia a matéria 
completa

Leia a 
matéria 
completa

Marcelo Matusiak

Encontro reúne membros da Academia  
Sul-Rio-Grandense de Medicina
O evento contou com a 
presença da AMRIGS, 
SIMERS e CREMERS e 
debateu ações que envolvem 
temas de interesse na área 
da saúde.

Marcelo Matusiak

Leia a matéria 
completa

AMRIGS presente na Campanha 
Nacional de Vacinação
O lançamento da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Influenza ocorreu em Porto 
Alegre (RS) no Centro de 
Saúde Modelo. 

Marcelo Matusiak

https://photos.app.goo.gl/tEc5zdV3EKYvxwtM6
https://photos.app.goo.gl/tEc5zdV3EKYvxwtM6
https://www.amrigs.org.br/noticias/4672
https://www.amrigs.org.br/noticias/4670
https://www.amrigs.org.br/noticias/4686


Associativismo

Vitória dos Médicos

Após os apelos de entidades de todo o país, 
a medida acabou suspensa. A assembleia 
contou com integrantes das três entidades que 
representam os médicos no Rio Grande do 
Sul: Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS), Sindicato Médico do Rio Grande 
do Sul (SIMERS) e Conselho Regional de 
Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS).

O tema foi tratado durante encontro 
realizado na noite de 19 de fevereiro no 
auditório do Centro de Eventos AMRIGS, 
envolvendo médicos gaúchos, sociedades de 
especialidades e seccionais.
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Entidades representativas dos médicos

As entidades médicas gaúchas 
mobilizaram-se pedindo a revogação 

da polêmica Resolução 2.227/2018 do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) 
que estabelecia novas regras para o 

uso de tecnologias na profissão
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Assembleia reuniu integrantes da AMRIGS, 
SIMERS e CREMERS 
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Debate sobre a Telemedicina

06



Associativismo

Confira o álbum
de fotos do evento
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O que disse o Diretor Científico da 
AMRIGS, Marcos Mendonça

O que disse o presidente do 
SIMERS, Marcelo Matias

O que disse o presidente do 
CREMERS, Eduardo Trindade

O que disse o presidente da 
AMRIGS, Alfredo Floro Cantalice 
Neto

Acompanhe no link a 
transmissão feita ao 
vivo do debate

Confira a íntegra da 
resolução original do 
CFM

https://photos.app.goo.gl/kKsYyYA1Btm3nvCG8
https://photos.app.goo.gl/kKsYyYA1Btm3nvCG8
https://photos.app.goo.gl/kKsYyYA1Btm3nvCG8
https://photos.app.goo.gl/kKsYyYA1Btm3nvCG8
https://portal.cfm.org.br/images/PDF/resolucao222718.pdf


Vida de Médico

Medicina para transformar a vida 
das pessoas
Sempre em busca de realização pessoal 
e profissional, o médico ortopedista e 
traumatologista, Itamar Sofia do Canto, nunca 
deixou de correr atrás de seus sonhos. Hoje, 
ao relembrar sua trajetória, valoriza cada 
passo que deu para chegar ao desejado.

“Para falar do agora e da minha vida de 
médico, gosto de referir minhas origens e onde 
comecei. Assim, muitos foram os fatores que 
ajudaram a me formar nas diversas etapas da 
vida. Nascido na cidade de Rio Grande, vim 
para Porto Alegre com 10 anos para estudar 
no Colégio Rosário, onde fiquei por 8 anos. 
Neste processo, começou a se formar o 
médico e a servir o especialista.

Desde sempre, eu alimentava um desejo, 
mesmo que jovem, de me tornar um médico 
e poder transformar a vida de outras pessoas. 
Isso, para mim, era extraordinário. O grande 

A vida além do consultório 
médico
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Médico Itamar Sofia do Canto

ponto de evolução de toda minha vida foi 
na data de 6 de dezembro de 1964: minha 
formatura em Medicina, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No mês seguinte, busquei a especialização 
em Traumatologia e Ortopedia, na Santa Casa 
de São Paulo. Sempre vendo toda a jornada 
como algo prazeroso e a ser desfrutado, seguia 
indo de encontro aos meus sonhos. No ano 
de 1968, entrei, através de concurso público, 
no Serviço de Traumatologia do Hospital de 
Pronto Socorro de Porto Alegre. Este período 
foi, para mim, uma grande escola em urgência 
médica, imprevisibilidade e humanismo. 

Ali fiquei por 25 anos. Mesmo com todas 
as dificuldades que a função naturalmente 
impunha, tudo se transformou em estímulo, e 
a cada missão cumprida, eu tinha a certeza 
de que a medicina foi a melhor escolha para 
a vida.

Incomum não é mesmo? Mas o médico 
dedica-se a entender e a organizar-se com 
as planilhas do Microsoft Excel.

“Fiz um curso básico. Mais tarde 
complementei com um avançado. O hábito 
surgiu como uma forma de me organizar 
e até mesmo ajustar outra de minhas 
práticas de lazer: as viagens. Coloco tudo 
na planilha: dias, horários de voos, partida, 
chegada, marcação de hotéis, inclusão de 
transfer e passeios turísticos.”

O médico compartilha aqui alguns destes 
seus momentos a redor do mundo conosco.

Arquivo Pessoal

https://photos.google.com/share/AF1QipNz4NKFy2yW06xqqaGYG4jgts7bsTDeGNiwdZ3K51p-V0hsQ50a3H-q-sX97S7znA?key=Ui1LLUZqTGVJb1Q5b0tGVHBDaWU5STB5blQ5eG5B


Defesa Profissional

CEHMRS reativa reuniões em 2019

A Comissão Estadual de Honorários Médicos 
(CEHM-RS) retomou a agenda de reuniões 
na sede da AMRIGS para tratar sobre as 
demandas recebidas sobre o IPERGS e para 
finalizar as questões da pesquisa que será 
oferecida aos médicos do RS. O objetivo é 
entender melhor a relação dos médicos com 
as operadoras de saúde e assim poder tomar 
atitudes mais assertivas. Foram realizados 
encontros em fevereiro e março. Além disso, 
o grupo busca discutir as situações irregulares 
dos planos e operadoras de saúde. A CEHM-
RS já identificou irregularidades em algumas 
operadoras e intensificará a revisão dos 
reajustes contratuais propostos por elas, para 
que estejam de acordo com a legislação da 
Agência Nacional de Saúde (ANS) em relação 
à atualização nas negociações.

A CEHM é formada pela AMRIGS,  que é 
representada pela Dra. Niura Terezinha 
Tondolo Noro, diretora do Exercício 
Profissional; pelo Sindicato Médico do Rio 
Grande do Sul (SIMERS), representado pelo 
secretário-geral, Dr. Marcos Rovinski, e pelo 
Conselho Regional de Medicina (CREMERS), 
representado por seu conselheiro, Dr. Eduardo 
Lopes Machado.

Também estavam presentes na reunião 
o vice-presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu 
Rodrigues; a gerente de Defesa Profissional 
da Associação, Maria da Graça Schneider, 
o secretário geral do SIMERS, Dr. Marcos 
Rovinski; e o assessor do CREMERS, Renato 
Santos Lindner.

Encontro realizado na sede da AMRIGS

Grupo debate ações em defesa do médico
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Defesa Profisisonal

Conselho de Representantes 
realiza primeiro encontro do ano
O primeiro encontro do Conselho de 
Representantes da AMRIGS foi aberto com 
a fala do convidado especial, presidente 
do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul 
(SIMERS), o ginecologista e obstetra, Marcelo 
Matias. Em seu pronunciamento, apresentou 
um resumo das primeiras ações à frente do 
sindicato e reforçou a importância da atuação 
conjunta entre as entidades médicas que 
representam a classe no Rio Grande do Sul.

- As promessas de campanha que fizemos 
foram feitas para serem cobradas. No 
contexto geral, a saúde no Rio Grande do Sul 
está caótica, mas temos a convicção de que 
estamos no caminho certo e de que podemos 
mudar. Não existe mágica e o resultado vai 
depender da força da categoria de nosso 
trabalho e do quadro econômico do país – 
disse.

A presidente do Conselho de Representantes 
da AMRIGS, Mirian Beatriz Gehlen Ferrari, 
enalteceu o discurso do representante do 

Conselho de Representantes da AMRIGS 
reunido 

M
arcelo M

atusiak
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SIMERS.
- Nosso desejo é, de fato, que as entidades 
sejam cada vez mais unidas e lutem por uma 
causa só – afirmou.

A reunião contou, ainda, com a presença 
do coordenador de Patrimônio do Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Rio 
Grande do Sul (CREMERS), Mauro Fett 
Sparta de Souza. Durante o encontro, também 
foram debatidos temas como a Telemedicina 

Presidente da AMRIGS, Alfredo Floro 
Cantalice Neto 

M
arcelo M

atusiak

Presidente da AMRIGS saudou a vinda do 
SIMERS

M
arcelo M

atusiak



JÁ PENSOU EM TER ATENDIMENTO MÉDICO SEM MENSALIDADE?

CONHEÇA O SINAM-RS, O SISTEMA DE SAÚDE
DA AMRIGS A SERVIÇO DA POPULAÇÃO.

Informações:
sinam@amrigs.org.br | (51) 3014.2042 |     (51) 99743.9282
www.amrigs.org.br | www.sinam-rs.com.br

Sempre presente na proteção e qualificação 
da profissão médica, a Associação Médica 
do Rio Grande do Sul (AMRIGS), participou 
da Reunião em Defesa do Profissional, da 
Associação Médica Brasileira (AMB), que 
ocorreu no final do mês de março, em São 
Paulo. 

A AMRIGS esteve representada pela diretora 
de Exercício Profissional da entidade, Niura 
Terezinha Tondolo Noro, que salientou a 
importância de eventos desta magnitude.

Defesa da profissão do médico é 
pauta de encontro na AMB

“A oportunidade de discutirmos temas tão 
relevantes sobre a profissão, com as diferentes 
sociedades de medicina, ao redor do Brasil, é 
extremamente positiva. Assim, conseguimos 
entender anseios e preocupações de outros 
profissionais. Desta forma, será mais fácil 
avançar na mesma direção, o que é sempre 
benéfico aos médicos” comenta a diretora.

Principal pauta da reunião, a Telemedicina 
gerou debates sobre os pontos que a Resolução 
do Conselho Federal de Medicina (CFM) havia 
levantado, antes de sua revogação. 

O entendimento do grupo é que o conteúdo 
que vinha sendo proposto foi feito de forma 
conturbada, apressada e sem ouvir os anseios 
da classe médica.

“Não fosse o trabalho das sociedades médicas, 
eu acredito que não teria sido possível a 
reversão”, concluiu Niura.

Ao fim da reunião, os médicos presentes 
e representantes das entidades foram 
orientados a relatarem os assuntos tratados 
no encontro aos demais colegas e aumentar o 
debate sobre as questões abordadas ao longo 
do evento.

Reunião na AMB tratou de temas de 
interesse da classe médica

M
arcelo M

atusiak

Defesa Profisisonal



Saúde Preventiva

A Doença Renal Crônica (DRC) causa pelo 
menos 2,4 milhões de mortes por ano, com 
uma taxa crescente de mortalidade. O tema 
está presente como parte das ações da 
campanha “Saúde Preventiva: Pratique essa 
ideia”, desenvolvida pela Associação Médica 
do Rio Grande do Sul (AMRIGS). A diretora 
de políticas associativas e vice-presidente 
da Sociedade Gaúcha de Nefrologia 
(SGN), Cinthia Kruger Sobral Vieira, reforça 
orientações que são consideradas como 
regras de ouro.

“Um em cada dez brasileiros tem um tipo 
de doença renal. O importante é retardar a 
patologia. Se tratarmos bem a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS), o diabetes mellitus 
(caracterizada pelo excesso de açúcar no 
sangue, devido à atuação ineficaz da insulina) 
e a obesidade, estamos atuando de forma 
preventiva. Outro cuidado básico é o sal. 
Estatísticas mostram que deveríamos comer 
dois gramas de sal por dia e a média é de 12 
gramas” explica.

Ações reforçam importância dos 
cuidados com os rins

Ação de conscientização no Parcão

A médica destaca, ainda, a importância da 
ingestão constante de água (pelo menos oito 
copos de água por dia).

O Brasil é considerado o embaixador na 
prevenção de doenças renais, promovendo 
o maior número de eventos do mundo. Neste 
ano, foram previstas pelo menos 600 ações 
no país. No dia 14 de março, aconteceu pela 
4ª vez a iluminação do Cristo Redentor, no Rio 
de Janeiro.

Em Porto Alegre, vários hospitais realizaram 
atividades especiais. No domingo, houve o 
tradicional encontro no Brique da Redenção, 
onde várias entidades participaram das 9h 
às 13h. Foi feita distribuição de material 
informativo e aferição de pressão arterial. 
Diversos pontos turísticos no Brasil, foram 
iluminados para marcar a data.

Neymar participou da campanha

Confira mais 
fotos

Dicas de 
prevenção
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https://photos.app.goo.gl/iE7g9K9gXSCRmHJe9
https://www.amrigs.org.br/noticias/4678


Científico

Edição extra da Prova AMRIGS 
seleciona candidatos

A Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS) realizou, no dia 24 de fevereiro, 
na sede da entidade, em Porto Alegre (RS), o 
exame de avaliação para edital extra da Prova 
AMRIGS. O teste analisou conhecimentos 
médicos e selecionou estudantes para os 
programas de Residência Médica. O processo 
seletivo, que ocorreu integralmente em todo 
país em novembro do ano passado, voltou a 
ser aplicado com a participação de mais de 70 
alunos da Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) que 
concorreram para preencher as 19 vagas 
restantes destinadas à faculdade. Devido 
ao seu crescimento exponencial, esta foi a 
primeira vez que a seleção ocorreu em caráter Candidatos na sala de aula para prova

V
ítor Figueiró

“Um bom desempenho na 
prova é algo que eu almejo para 

engrandecer-me como profissional. 
É muito importante para todos” 

Estudante Bruno Borba,
35 anos

13

Seleção realizada no início do ano 
V

ítor Figueiró

extraordinário.

“ Este fato reforça que, hoje, a Prova AMRIGS 
é uma das mais tradicionais e conceituadas 
avaliações médicas do Brasil e ganha cada 
vez mais espaço e representatividade no 
cenário da qualificação médica”, afirmou o 
coordenador da Prova AMRIGS, Antônio 
Carlos Weston.

Na edição de 2018, a Prova AMRIGS registrou 
recorde de participantes e consolidou-se 
como um dos principais métodos de avaliação 
de conhecimento médico no Brasil . Ao todo, 
6,5 mil estudantes de medicina prestaram o 
exame em cinco estados do Brasil, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Rondônia.

“Estou buscando minha 
especialização em Medicina 

Familiar e tenho certeza que servirá 
para expandir a qualidade da classe  

profissional no Brasil” 

Estudante Willian Juhn,
 31 anos



Especial

Projeto 
incentiva a 

apropriação do 
estudo da 

Conduta 
Discriminatória 
pela psiquiatria

A saúde mental tem sido 
amplamente defendida 

pela AMRIGS que, através 
de iniciativas, promove a 
difusão de conhecimento 

das patologias relacionadas 
a esta área. A entidade apóia 

o Projeto Discriminação, 
desenvolvido pela 

Associação de Psiquiatria do 
Rio Grande do Sul (APRS).

14



Especial

A iniciativa, de acordo com o médico psiquiatra 
da APRS e coordenador do projeto, Telmo 
Kiguel, tem como objetivo básico a definição 
da Conduta Discriminatória, cuja origem 
é psicológica e produz, no discriminado, 
sofrimento mental e/ou físico, podendo 
resultar, em casos extremos, em suicídio.

“O fato da Conduta Discriminatória de uma 
determinada pessoa (discriminador) causar 
sofrimento mental em outra (discriminado), 
indica a necessidade de que profissionais da 
saúde mental devam se interessar pelo tema. 
Estamos convidando os colegas interessados 
para conhecer e aprofundar o estudo sobre 
esse assunto”, afirma Kiguel.

Ideias básicas do PD
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Confira matérias para um melhor 
entendimento com afirmações/
declarações que coincidem com as idéias 
básicas do PD:

1 – Do Dr. Carlos Augusto Ferrari Filho: 
Quem é o Discriminador Machista, 
Racista, Homofóbico, Antissemita, etc.: 
uma visão psicanalítica

2 – Duas entrevistas com o coordenador 
do PD: http://saudepublicada.sul21.com.
br/2016/09/18/condutas-discriminatorias-
precisam-de-diagnostico-compativel-
com-o-crime-defende-psiquiatra/

3 – A proposta diagnóstica formulada pela 
escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie, no premiado livro Americanah.

4 – A do secretario-geral da ONU, António 
Guterres, sugerindo que as discriminações 
e o desrespeito aos direitos humanos 
devem ser prevenidos e denidos como 
doença.

5 – E um vídeo com a opinião do Dr. 
Drauzio Varella sobre a origem da 
homossexualidade.

Interessados em conhecer melhor 
o Projeto Discriminação podem 
acessar o portal da APRS.

Confira entrevista com o idealizador 
do projeto, Telmo Kiguel

De que maneira é possível agir na 
prevenção de Condutas Discriminatórias 
(CD) e que medidas práticas precisam ser 
adotadas?

 Quando se pensa em prevenção é necessário 
inicialmente identificar/definir/diagnosticar o 
agente causador do sofrimento humano, seja 
ele físico e/ou mental. O Projeto Discriminação 
da Associação de Psiquiatria do RGS – 
APRS (PD) quer propor uma definição 
psiquiátrica para a Conduta Discriminatória 
e consequentemente para o Discriminador. 
A Ciência Jurídica já definiu algumas CD 
como Crime. O PD pretende que a Psiquiatria 
também consiga uma definição. Com isso,  
vai ocorrer o mesmo que acontece em todas 
as áreas da Medicina: com o conhecimento 
que uma determinada conduta é causadora 
de sofrimento para si e/ou para outros, as 
pessoas passem a se cuidar/evitar/prevenir 
este comportamento.

Leia a entrevista completa

http://saudepublicada.sul21.com.br/2018/05/06/quem-e-o-discriminador-machista-racista-homofobico-antissemita-etc-uma-visao-psicanalitica/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2018/05/06/quem-e-o-discriminador-machista-racista-homofobico-antissemita-etc-uma-visao-psicanalitica/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2018/05/06/quem-e-o-discriminador-machista-racista-homofobico-antissemita-etc-uma-visao-psicanalitica/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2018/05/06/quem-e-o-discriminador-machista-racista-homofobico-antissemita-etc-uma-visao-psicanalitica/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/31/uma-nova-entrevista-sobre-discriminacao-o-melhor-caminho-e-a-prevencao/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/31/uma-nova-entrevista-sobre-discriminacao-o-melhor-caminho-e-a-prevencao/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/31/uma-nova-entrevista-sobre-discriminacao-o-melhor-caminho-e-a-prevencao/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/31/uma-nova-entrevista-sobre-discriminacao-o-melhor-caminho-e-a-prevencao/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/31/uma-nova-entrevista-sobre-discriminacao-o-melhor-caminho-e-a-prevencao/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2014/09/18/sindrome-do-disturbio-racial-seria-um-bom-diagnostico-para-o-racista-brasileiro-e-para-o-antissemita/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2014/09/18/sindrome-do-disturbio-racial-seria-um-bom-diagnostico-para-o-racista-brasileiro-e-para-o-antissemita/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2014/09/18/sindrome-do-disturbio-racial-seria-um-bom-diagnostico-para-o-racista-brasileiro-e-para-o-antissemita/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/08/as-discriminacoes-e-o-desrespeito-aos-direitos-humanos-devem-ser-prevenidos-e-definidos-como-doenca/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/08/as-discriminacoes-e-o-desrespeito-aos-direitos-humanos-devem-ser-prevenidos-e-definidos-como-doenca/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/08/as-discriminacoes-e-o-desrespeito-aos-direitos-humanos-devem-ser-prevenidos-e-definidos-como-doenca/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/08/as-discriminacoes-e-o-desrespeito-aos-direitos-humanos-devem-ser-prevenidos-e-definidos-como-doenca/
http://saudepublicada.sul21.com.br/2017/03/08/as-discriminacoes-e-o-desrespeito-aos-direitos-humanos-devem-ser-prevenidos-e-definidos-como-doenca/
https://www.youtube.com/watch?v=rSlubcXUUYI
https://www.youtube.com/watch?v=rSlubcXUUYI
https://www.youtube.com/watch?v=rSlubcXUUYI
http://aprs.org.br/projeto-discriminacao/
https://www.amrigs.org.br/noticias/4675
http://aprs.org.br/projeto-discriminacao/


Inovação

A revolução na oferta de serviços na medicina 
inspirou a Robot Care Brasil 2019, um evento 
focado na busca por modelos baseados em 
inovação que utilizam Inteligência Artificial, 
Wearables, Telemetria, Telemedicina, Robóti-
ca, Realidade Virtual, Impressão 3D, Aplicati-
vos e outras tecnologias emergentes. A pro-
gramação acontece nos dias 14 e 15 de junho 
no Centro de Eventos da PUCRS - Prédio 41. 

O público-alvo é formado por pesquisadores, 
cientistas, acadêmicos, engenheiros, 
empresários, gestores na saúde, médicos, 
enfermeiros, empresas de TI, telefonia, 
hospitais, clínicas e outros setores envolvidos 
no desenvolvimento, pesquisa e utilização de 
novas tecnologias na Saúde. 

“O avanço rápido de tecnologias exponenciais 
está provocando mudanças disruptivas no 
ecossistema de produtos e serviços em 
saúde. Essa transformação vai garantir 
mais inteligência e eficiência nos processos 
relacionados a diagnóstico, tratamento e 
prevenção de doenças. Queremos conectar 
os pontos nesse processo de inovação e 
trazer para o evento experiências práticas que 
já estão acontecendo” afirma o coordenador 
do Robot Care Brasil, Luciano Eifler.

RS sediará evento inédito sobre o 
uso de tecnologias na saúde

Porto Alegre é pioneira em evento 

D
ivulgação LB

 E
ventos

Companhias globais como a IBM, Apple, 
Microsoft, Google e Amazon ao lado de 
milhares de StartUps, estão introduzindo 
no mercado soluções que neste momento 
estão sendo utilizadas por milhões de 
usuários em todo o mundo. 

O objetivo é acelerar esse processo aqui 
no Brasil e criar espaço para empresas 
locais mostrarem seus produtos e serviços, 
além de proporcionar a discussão dessa 
transformação com profissionais e diversos 
especialistas na área da saúde.

Grandes players Nacionais e Internacionais 
estarão presentes expondo equipamentos 
e soluções inovadoras na oferta de saúde 
e qualidade de vida.

O evento é uma realização da Concept 
Med Soluções em Saúde e LB Produções 
e Eventos e apoio do SEBRAE.

As inscrições estão abertas e podem ser 
feitas através do site robotcare.com.br/

Robot Care

Novas tecnologias na medicina

D
ivulgação LB

 E
ventos
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http://robotcare.com.br/


Científico

O Ciclo de Palestras da Associação Médica do 
Rio Grande do Sul (AMRIGS) promove ao longo 
do ano o debate de temas importantes nas 
mais variadas áreas médicas. Especialistas 
discorrem sobre diagnóstico, prevenção, 
características e cenário atual do tratamento 
das doenças no Brasil.

A programação inicia com o Abril Azul, para 
falar sobre a conscientização do Autismo, 
com evento marcado para o dia 25. As demais 
ações estão divididas por meses, com datas 
exatas a serem definidas.

O Maio Dourado será dedicado a fibromialgia. 
Em junho, os temas são diabetes e leucemia. 
Qualidade de vida no trabalho será a pauta do 
mês de julho. O Agosto Roxo debate a cirurgia 

Ciclo de Palestras AMRIGS divulga 
calendário para 2019

M
arcelo M

atusiak

intrauterina e a amamentação. Setembro é o 
mês dedicado a conscientização da preven-
ção ao suicídio. O Outubro Rosa promove a 
discussão do câncer de mama e o Novembro 
Azul, o câncer de próstata. Encerrando o ca-
lendário, o Dezembro Laranja aborda a pre-
venção ao câncer de pele.

Debates na AMRIGS abordam temas diversos

As palestras ocorrem na sede da 
entidade (Avenida Ipiranga, 5311 – Porto 
Alegre/RS). O evento é gratuito e os 
participantes recebem certificado digital. 
Mais informações podem ser obtidas no 
telefone (51) 3014-2039 ou pelo e-mail  
capacitacao@amrigs.org.br.

M
arcelo M

atusiak

Ciclo de Palestras na AMRIGS



Científico

Caravana AMRIGS percorre o 
interior do estado

Pelotas recebe primeira 
caravana do ano

A série de palestras promovidas pela 
Associação Médica do Rio Grande do 
Sul (AMRIGS) tem como objetivo levar 
conhecimento e oportunizar a aproximação da 
entidade com médicos e com a sociedade no 
interior do Rio Grande do Sul. 

Em maio, será a vez de Dom Pedrito receber 
o evento com temas relacionados ao transtor-
no bipolar e Alzheimer. Ijuí e Carazinho terão 
palestra sobre cuidados paliativos. A vacina-
ção de idosos será a abordagem em Ijuí, no 
mês de junho. Venâncio Aires, recebe a pa-
lestra sobre ferimentos, infecções e tumores 
cutâneos em julho e no mês seguinte haverá 
palestra sobre urgências cardiovasculares. O 
comportamento suicida volta à pauta em São 
Luiz Gonzaga, em agosto.

A temática das avaliações pré-operatórias de 
cirurgia não cardíaca será levada em agosto 
e setembro para cidades de Venâncio Aires 
e Pelotas. Em outubro, Carazinho recebe 
palestra sobre agrotóxicos e os riscos à saúde.

Em outubro, estão previstas duas edições em 
sequência: Frederico Westphalen com pauta 
do manejo da hipercolesterolemia e Iraí, com 
a pauta de urgências cardiovasculares.

Já no mês de novembro, acontece a palestra 
sobre hemorragia digestiva alta e baixa, 
em São Luiz Gonzaga com a participação 
do presidente da AMRIGS, Alfredo Floro 
Cantalice Neto. A programação encerra em 
dezembro, em Bento Gonçalves, com a 
tradicional apresentação do Grupo Vocal no 
Hospital Tacchini. • 3 de maio: Dom Pedrito

Agende-se para a 
próxima Caravana

Pelotas

18

Caravana realizada em Pelotas

M
aria da G
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A AMRIGS desenvolve este projeto desde 
2011. Atualmente está sob a responsabilidade 
do vice-presidente Dr. Dirceu Rodrigues.  Sua 
organização começa com a escolha do tema, 
pela comunidade científica da região, numa 
lista de 40 títulos disponibilizados. Hoje, são 
mais de 30 médicos voluntários palestrantes, 
que dedicam seu tempo de trabalho para 
viajar pelo RS com a Caravana AMRIGS. 
Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (51) 3014 2007, com Maria da Graça 
Schneider.

A primeira edição do ano de 2019 aconteceu 
na cidade de Pelotas, no dia 5 de abril, com 
o tema câncer de mama e reconstrução 
mamária. Também esteve em pauta a 
ultrassonografia no diagnóstico pré-natal e 
redução da mortalidade perinatal. Os temas 
foram abordados pelos médicos José Pedrini 
e André Cunha.



Responsabilidade Social

Uma ação especial está sendo preparada 
para as crianças moradoras da Comunidade 
São Pedro, em Porto Alegre (RS). A festa 
de Páscoa, que acontecerá no dia 22 de 
abril, terá distribuição de chocolates e a 
tradicional “caça ao ninho” com a participação 
das crianças com idade entre 6 e 14 anos. 
A festividade acontece em dois turnos: pela 
manhã, a partir das 10h30min e pela tarde, a 
partir das 15h30min. 

IVS promove Páscoa solidária

Páscoa para as crianças do IVS

M
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Os doces são arrecadados através de 
colaboradores da AMRIGS, integrantes do 
Conselho de Representantes da Associação e 
comunidade em geral. A iniciativa tem o apoio 
da Unimed. Voluntários que queiram auxiliar 
podem levar doações diretamente na sede 
da AMRIGS, localizada na Avenida Ipiranga, 
5311, bairro Partenon, até o dia 17 de abril.
O Instituto Vida Solidária é uma associação 
sem fins lucrativos, criada e mantida pela 
AMRIGS, que desempenha as ações de 
responsabilidade social para os jovens 
moradores da Vila São Pedro. 

Atividades divertem as crianças 

M
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atusiak

Clube de Vantagens:
(51) 3014.2025 |      (51) 99549.5609
csa@amrigs.org.br | www.amrigs.org.br

Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (51) 3086 0972

E-mail ivs@vidasolidaria.org.br.

participe das ações do 
IVS

M
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Institucional
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Centenas de jovens acadêmicos de Medicina 
acompanharam com atenção o relato de 
especialistas sobre temas da atualidade na 
profissão. O 1o CDU AMRIGS - Congresso 
do Departamento Universitário trouxe em 
sua programação apresentações em áreas 
como Urgência e Emergência, Carreira Militar, 
Currículo Médico, Medicina de Família e 
Comunidade e Trauma.

“ Procuramos contemplar assuntos que 
são de interesse do recém-formado. O que 
praticamos na Medicina desde sempre é 
proteger o paciente”, afirmou a presidente do 
Departamento Universitário (DU) da AMRIGS, 
Kathrine Meier.

O encontro, realizado na sede da AMRIGS 
em Porto Alegre, teve início no dia 5 de 
abril. A solenidade de abertura contou com 
a participação do presidente da AMRIGS, 
Alfredo Floro Cantalice Neto; do diretor 
científico da AMRIGS, Marcos Vinícius 
Ambrosini Mendonça; do presidente do 
Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Rio Grande do Sul (CREMERS), Eduardo 

Congresso mostra desafios para 
estudantes de Medicina

Solenidade de abertura do encontro

A
na C

arolina Lopes

Trindade; do presidente da Unicred Porto 
Alegre, José Cesar Boeira e do presidente 
do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul 
(SIMERS), Marcelo Matias.

Evento inédito entrega jalecos para estudantes

A 1a Cerimônia do Ja-
leco DU AMRIGS foi 
incluída como parte 
da programação das 
universidades e reu-

niu jovens estudantes em diversas partes 
do estado. A iniciativa do Departamento 
Universitário da Associação Médica do Rio 

Leia a matéria completa

Confira o álbum de fotos

Grande do Sul (AMRIGS) teve como ob-
jetivo celebrar essa nova etapa na vida 
dos estudantes de medicina de todo o 
Rio Grande do Sul e apresentar a enti-
dade, como parceira para o desenvolvi-
mento da carreira.

Confira os melhores momentos 
da ação em cada cidade.

Veja em vídeo como foi o evento

https://www.amrigs.org.br/noticias/4682
https://photos.app.goo.gl/vNVMgkXKxWQQxmu29
https://www.wevideo.com/hub#media/ci/1354900205
https://www.wevideo.com/hub#media/ci/1354942339
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A cidade de Chicago foi o tema da edição de 
março do projeto Amparo. Maril Moller Nedel 
apresentou os pontos turísticos da bela cidade 
americana que é conhecida pela pujança e 
modernidade de seus edifícios. 

As palestras acontecem na segunda semana 
de cada mês. A atividade é gratuita e aberta 
ao público, mediante inscrição. O telefone é o 
3014 2034.

Chicago: 
uma cidade pujante

Arquitetura moderna nos prédios
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Clique na bandeira e confira o 
álbum de imagens de Chicago

A fria e bonita cidade de Chicago
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https://photos.app.goo.gl/XQEBuhBqnsDxXdpS6
https://photos.app.goo.gl/w7kD3h7Ton47c4Xp8
https://photos.app.goo.gl/w7kD3h7Ton47c4Xp8
http://click.presskit.com.br/?usuid=1018897&urlid=585464&url=https%3A//photos.app.goo.gl/geKrWm8qSWsi6PZA9




Artigo

O que ainda está 
vivo em nós
A maneira mais primitiva de estancar o sofrimento 
físico, que historicamente tem sido a interrupção da 
consciência, vem sendo gradativamente substituída 
pela terapia de manipulação da sensibilidade, de 
tal maneira que o paciente deixe de receber os 
estímulos dolorosos, ou passe a não percebê-los 
como desagradáveis. Este tem sido um dos prodígios 
dos laboratórios de realidade virtual que começaram 
como tratamento de distúrbios psiquiátricos, como síndrome do 
pânico, e medo de se achar só em um lugar aberto (agorafobia), e se 
estenderam para controle de dores fantasmas e crises de depressão 
associadas à abandono e solidão.

Velhinhos deprimidos em casas de repouso, colocados em ambientes 
virtuais, são “levados a passear” em lugares maravilhosos com 
paisagens deslumbrantes e “voltam” encantados e adormecem sorrindo 
e dispensam os anti-hipertensivos e as drogas convencionais que lhes 
impunha um sono forçado e sem sonhos. Mais modernamente, estes 
recursos têm sido usados no tratamento de dores excruciantes, para 
as quais nem os opiódes funcionam bem. Uma dessas situações, é 
vivenciada repetidamente em clínicas de queimados, onde as trocas 
diárias das bandagens protetoras e a remoção das crostas de tecido 
morto, provocam as dores mais terríveis que um ser humano possa 
suportar, sem desmaiar.

Na última década, neurocientistas da Washington University, resolveram 
testar um videogame chamado Snow word, no qual o jogador se vê 
num campo gelado, e tem que correr se livrando de bolas de neve e 
ursos e pinguins. A concentração exigida, demanda uma tal abstração 
dos sentidos, que os pacientes não requerem analgésicos durante os 
procedimentos sabidamente dolorosos, e o efeito antálgico é superior 
ao da morfina. A percepção atual é que estamos apenas engatinhando 
no controle das nossas sensações, primitivas como dor, ou sofisticadas, 
como nostalgia e solidão.

José J. Camargo

Divulgação

Confira no site da 
AMRIGS o artigo 
em sua íntegra
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https://www.unimed.coop.br/web/valedosinos


1

2

3

Na Unicred, os cooperados se unem para vencer. Além da possibilidade de dividir 
as sobras e aplicar no desenvolvimento da região, você ainda pode contemplar sua vida 

com certificados de ouro, cartões-presente, vales-viagem e, ainda, 
valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200* e a um Jeep Compass Sport AT**.

U N I C R E DCollection
ACUMULE CHANCES DE COLECIONAR MOMENTOS INESQUECÍVEIS.

4

P R Ê M I O  1 P R Ê M I O  4P R Ê M I O  3

Unicred 
Adventure

Viva experiências inesquecíveis 
com vales-viagem no valor de 

R$ 8.000,00.

Design e 
SOFISTICAÇÃO
Valores equivalentes a uma 
Mercedes GLA 200* e a um  

Jeep Compass Sport AT** para você 
andar com elegância e estilo.

Gold 
Investment

Com os certificados de ouro 
no valor de R$ 5.000,00 você 

investe seguro e garante 
rentabilidade.

P R Ê M I O  2

Gift 
Card

Cartões especiais que 
possibilitam a personalização 

de presentes no valor 
de R$ 5.000,00.

Para colecionar esses momentos, fale com o seu gerente 
ou acesse unicred.com.br/centralrs/promocao.

Um título de capitalização no valor de R$ 147.000,00 equivalente a uma Mercedes GLA 200. ** Um título de capitalização no valor de 
R$ 115.000,00 equivalente a um Jeep Compass Sport AT. Promoção válida de 29/01/2019 a 31/12/2019. Certificado de autorização SEAE
nº 04.000907/2019. Consulte o regulamento completo em www.unicred.com.br/centralrs/promocao. Imagens meramente ilustrativas.

* 

https://www.unicred.com.br/

