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De olho no
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carreira médica
Prova AMRIGS testa conhecimentos

de estudantes e profissionais
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Editorial

Um ano de conquistas
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O ano de 2019 se encaminha para o encerramento e o
sentimento é de muita satisfação por tudo que conquistamos para comunidade médica e para nossos associados. Uma de nossas ações mais importantes foi
a chancela da Prova AMRIGS que, a partir de 2020,
expande seus horizontes alcançando o território nacional, através de uma parceria com a Associação
Médica Brasileira (AMB). Essa novidade significa o
reconhecimento à qualidade e excelência do trabalho
desenvolvido com a Prova AMRIGS ao longo de quase
50 anos. Nas demais áreas, também destacamos feitos
relevantes. A Caravana AMRIGS seguiu com força levando temas de interesse da população e da comunidade médica para diversos municípios do interior. A participação do jovem foi reforçada, especialmente a partir da bem-sucedida realização do II Fórum Gaúcho de Saúde
Suplementar promovido pela Comissão Estadual de Honorários Médicos
(CEHM-RS) em parceria da AMRIGS, Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS) e Sindicato Médico do Rio
Grande do Sul (SIMERS).
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Os planos para o próximo ano são de expansão, melhoria e crescimento.
A AMRIGS está em andamento com um projeto de implantação de geração de energia solar em nossa estrutura, que permitirá economia financeira nos gastos com energia elétrica, aliado a um novo conceito de sustentabilidade. Também estão previstos avanços em nosso já consagrado
Centro de Eventos.
O ano de 2020 será marcante. Nas entidades, assim como em nossas vidas, há períodos que chamamos de ciclos. Orgulhosamente, me encaminho para o encerramento de um árduo trabalho à frente da AMRIGS, que
só foi possível com o apoio de muitas pessoas de elevada qualificação e
estima. Promovemos em nossa entidade um salto de qualidade com tudo
que foi feito pelo associativismo, defesa profissional e a promoção do conhecimento para comunidade médica e para população. Uma nova etapa
se inicia, abrindo-se as portas para novas ideias e conceitos, misturando
a experiência daqueles que já fazem muito por nossa entidade com a juventude e plenitude dos mais jovens.
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Aconteceu

Ana Carolina Lopes

Geraldina Ramos Viçosa e o Dr. Arnaldo
Costa Filho, membros do Coral AMRIGS e
Grupo Médicos & Música, respectivamente; e
o presidente da Academia Sul Riograndense
de Medicina, Dr. Carlos Henrique Menke.
Ana Carolina Lopes

Entre os homenageados estavam o presidente
da AMRIGS, Dr. Alfredo Floro Cantalice
Neto; o diretor de Assistência e Previdência
da AMRIGS, Dr. Itamar Sofia do Canto; os
membros do Conselho de Representantes da
AMRIGS, Dr. João Antonio da Silva Stucky e
Dr. Carlos Roberto Hecktheuer; a Dra. Maria
Órgão Oficial da Associação Médica do Rio Grande do Sul
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Ana Carolina Lopes

No dia 18 de outubro, data em que é
comemorado o Dia do Médico, o Conselho
Regional de Medicina do Rio Grande do Sul
(CREMERS) realizou, no Teatro AMRIGS,
a cerimônia de entrega da Medalha Mérito
Médico para profissionais com 50 anos de
profissão ou mais.

AMRIGS em Ação

Medicina do Trabalho é debatida
em evento da SOGAMT

O objetivo do evento foi promover a
disseminação de conhecimento técnicocientífico aos médicos do trabalho. Também
estavam na mesa de abertura a presidente
da SOGAMT, Dra. Rosani Carvalho de
Araújo; a presidente da Associação Nacional
de Medicina do Trabalho (ANAMT) e
representante do Conselho Federal de
Medicina (CFM), Dra. Rosylane Nascimento
das Mercês Rocha; o presidente da Associação
Paranaense de Medicina do Trabalho

Ana Carolina Lopes

O vice-presidente da AMRIGS, Dr. Dirceu
Francisco de Araújo Rodrigues, participou da
solenidade de abertura da 26ª Jornada Gaúcha
de Medicina do Trabalho da Sociedade Gaúcha
de Medicina do Trabalho (SOGAMT), no dia 25
de outubro.

(APAMT), Dr. José Ricardo Facin Ferreira;
a presidente da Associação Catarinense de
Medicina do Trabalho (ACAMT), Dra. Elisa
Margarete Martinez; o presidente do Conselho
Regional de Medicina do Rio Grande do Sul
(CREMERS), Dr. Eduardo Neubarth Trindade;
e o conselheiro e ex-presidente da SOGAMT,
Dr. Mário Fernandes. 

O coordenador da Prova AMRIGS, Dr. Antonio
Carlos Weston, representou a Associação na
cerimônia de abertura do Congresso UFCSPA:
Conectando Saúde e Sociedade, realizada no
dia 1° de outubro. Também estavam presentes
a reitora da Universidade, Dra. Lúcia Pellanda
e a vice-reitora, Dra. Jenifer Saffi.

Ana Carolina Lopes

AMRIGS presente na abertura de Congresso
na UFCSPA

Fale com a AMRIGS
instagram.com/amrigsoficial
twitter.com/amrigs
facebook.com/amrigs

amrigs.org.br
imprensa@amrigs.org.br
(51) 3014.2001
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AMRIGS em Ação

Comissão Especial do Câncer Infantil
e Adolescente debate atendimento em
oncologia pediátrica no RS
Ana Carolina Lopes

O presidente da AMRIGS, Dr. Alfredo Floro
Cantalice Neto, participou de Audiência Pública
da Comissão Especial do Câncer Infantil e
Adolescente do RS, ocorrida na Assembleia
Legislativa gaúcha no dia 31 de outubro. A
reunião teve como objetivo avaliar o modelo de
atendimento em oncologia pediátrica no RS.
Os trabalhos da Comissão são coordenados
pelo Deputado Estadual Thiago Duarte.
No estado existem sete unidades habilitadas de
oncologia pediátrica. Entre os maiores desafios
da área estão o fortalecimento dos processos
de regulação, a capacitação de profissionais
da área da saúde e o monitoramento da
qualidade assistencial.

QUER MAIS
FACILIDADE?

A nova versão tem navegação intuitiva,
novas funcionalidades e uma Panvel
inteira, bem aqui, na palma da sua mão.

Tecnológico

Eficiência

Personalização

Otimize seu tempo fazendo
buscas por comando de voz.
Além disso, é possível buscar
informações no APP usando
a pesquisa por código de barra.

O app centraliza todas as facilidades
para você se organizar da melhor
maneira. Dá pra pesquisar se o
produto está disponível em loja
ou comprar online.

A home é personalizada de
acordo com suas compras.
Aproveite para criar listas
diferentes e salvar seus
produtos favoritos.
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AMRIGS em Ação

AMRIGS recebe show beneficente
“Gracias Maestro”
palco, o violonista recebeu homenagens e
também apresentou seu talento.

Eduardo Baldasso

O diretor de Comunicação da AMRIGS, Dr.
Juliano Chibiaque, conta que a intenção da
AMRIGS em participar colaborativamente com
a mobilização, envolvendo seu departamento
de eventos e o Teatro, traz consigo também
a ideia de dar luz às dificuldades enfrentadas
pelos familiares.
O show beneficente “Gracias Mestro” teve
como objetivo apoiar o músico argentino Lucio
Yanel, que vale-se de sabedoria e da própria
música para enfrentar um momento difícil, uma
vez que sua esposa, a chef de cozinha Sueli de
Fátima Teixeira, de 62 anos foi diagnosticada
com Alzheimer há pelo menos uma década.
Mais de 35 artistas da música regional gaúcha
organizaram o show que aconteceu no dia 21
de outubro, no Teatro da AMRIGS (Avenida
Ipiranga, 5311), em Porto Alegre (RS). No

“No nosso dia a dia não é incomum vermos
familiares cuidadores de pacientes tendo que
abrir mão de suas próprias vidas pessoais
ou profissionais para cuidarem desses. Em
famílias com restrições financeiras essa acaba
sendo a regra. Quando fomos contatados
por esse grupo, com elogiável atitude, não
pensamos duas vezes em nos unir a eles nesta
causa. Por ser um dos propósitos da medicina
- fazer o bem, ajudando a quem precisa - esses
talentosos artistas escreveram mais um bonito
capítulo na AMRIGS, vestidos de bondade e
cheios de inspiração”, disse.

Projeto vai captar energia
solar na AMRIGS
O objetivo é adequar a uma tendência de futuro,
uma vez que a energia solar é apontada como
uma das mais promissoras e sustentáveis.
A estimativa é que a área a ser utilizada com
placas voltáicas supere os 1.400 metros
quadrados com geração de 24.674 kWh/
mês (86,31% do consumo). Os sistemas
fotovoltaicos são geradores de energia
que utilizam a energia do sol como único
combustível.
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AMRIGS em Ação

Evento apresenta para convidados e autoridades o Projeto
Natal Alegre 2019

Vítor Figueiró

com a presença de diversas autoridades,
entre elas, o vice-presidente da Associação
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Dr.
Dirceu Rodrigues, que salientou a importância
do encontro.

Com o final do ano se aproximando, a
Prefeitura de Porto Alegre, junto à comunidade
empresarial da cidade, lançou no dia 14 de
novembro em uma reunião-almoço, no Salão
Nobre da Associação Comercial de Porto
Alegre (ACPA), a programação do projeto
Natal Alegre 2019, que visa uma série de ações
atrativas para estimular os porto-alegrenses
a viverem o clima natalino. O evento contou
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- É uma das razões de existir da AMRIGS
fazer parte de eventos como este, em que
é possível dialogar, interagir e confraternizar
com cidadãos que trabalham em prol de uma
sociedade melhor - afirmou.
A reunião também teve a participação do
prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan
Júnior, e de representantes das principais
entidades empresarias de Porto Alegre,
como SETCERGS, ACOMAC, FENABRAVE,
SINDILOJAS POA, SESC e SENAC RS.

Associativismo

Freepik

Imposto de Renda: não deixe para
última hora

A declaração do Imposto de Renda pode
deixar muita gente apreensiva. Para se
organizar com antecedência e não correr o
risco de cair em malha fina, é bom se preparar
cedo e, nada melhor, do que aproveitar o
final de ano para começar a separar todas as
informações necessárias.As movimentações
declaradas precisam de documentos que as
comprovem. Isso vale tanto para aumento
quanto diminuição no patrimônio. Por isso, o
primeiro passo para evitar erros na declaração
é garantir que todos os comprovantes estejam
devidamente reunidos.
“Todos deveriam ter o hábito de juntar os
documentos no decorrer do ano e não
somente na hora de fazer a declaração do
imposto de renda, pois muitos comprovantes

se perdem ao longo do período. É importante
verificar sempre se os documentos são
realmente do ano que se está fazendo a
declaração, arquivar durante o período todas
as comprovações das deduções (despesas
médicas, escola, e despesas referentes ao
livro caixa para os profissionais autônomos)”,
explica a contadora, Jaqueline Rychescki.
A profissional ressalta ainda a importância de
preencher todos os dados dos bens imóveis,
uma vez que, agora, a Receita Federal
solicita na declaração do Imposto de Renda,
informar a venda e compra de bens imóveis
e não esquecer de avaliar se o respectivo
bem deverá ser calculado o valor referente ao
ganho de capital.
O associado AMRIGS pode fazer a sua
declaração de Imposto de Renda, com
desconto através da parceria com a Kontar
Assessoria Contábil. Você pode obter mais
informações pelo e-mail csa@amrigs.org.br
ou telefone (51) 3014 2025.

Tire suas dúvidas no
site da Receita Federal

Vida de Médico

Medicina com foco nas pessoas
O médico Eduardo Neubarth Trindade sempre
quis atuar em uma profissão na qual pudesse
se envolver com as pessoas, conversar, ouvir,
estar disponível. Dentro desse contexto, a
Medicina propicia o melhor de dois mundos:
a prática técnica e a humanitária. Concilia
ciência e arte. Em artigo para a Revista
AMRIGS, ele conta um pouco de sua trajetória
e o que o levou até a profissão e ao cargo,
hoje, de presidente do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio Grande do Sul
(CREMERS).
“A escolha pela Medicina teve influência de
meu pai, o cirurgião Manoel Trindade, com
quem aprendi a dar valor ao ‘gostar do que
faz’. Ainda criança, o via como exemplo
de alguém que é extremamente feliz com a
profissão.
Também fui cativado pelo inesperado,
pela falta de rotina e, principalmente, pela
possibilidade de ajudar o próximo, de dar o
meu melhor para solucionar o problema de
uma pessoa. Depois da formatura na UFRGS,
em 2007, veio a especialização em cirurgia
geral, na Santa Casa de Porto Alegre.
Em seguida, a residência médica em cirurgia
do aparelho digestivo, no Hospital de Clínicas
de Porto Alegre, com especialização em
cirurgia minimamente invasiva, também no
Clínicas. Depois, o doutorado (PhD) em
cirurgia, pela UFRGS.
Com essa formação e com a prática médica,
percebi a importância não só de curar, mas
de cuidar do paciente, de atender aos seus
anseios, de investir na construção de uma
relação médico-paciente que seja benéfica
para os dois.
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Eduardo Neubarth Trindade
Com essa visão, passei também a me
envolver com os grandes temas relacionados
à saúde, como aumento indiscriminado de
faculdades de Medicina, invasão de outras
áreas, formação precária, financiamento.
Pautas de interesse da classe médica e da
sociedade. Esse foi o principal incentivo para
a busca de um espaço que permitisse uma
atuação mais resolutiva a respeito dessas
questões. E o caminho foi o nosso Conselho
Regional de Medicina (CREMERS), com o
início de uma nova gestão em outubro do ano
passado.Mas a atividade médica nunca fica
de lado. É fundamental conciliar as atividades
de gestão com a prática clínica em consultório
e a vida de cirurgião no Hospital de Clínicas e
no Moinhos de Vento, fechando um ciclo que
é diário, cuidando das pessoas”.

Confira imagens
marcantes da carreira

Prova AMRIGS

Marcelo Matusiak

Prova AMRIGS testa
conhecimentos de estudantes e
profissionais

Chegada dos candidatos a um dos locais de
prova, em Porto Alegre (RS).
A Prova AMRIGS, seleção para programas
de Residência Médica, foi aplicada em cinco
estados brasileiros na manhã do dia 17 de
novembro. Além do Rio Grande do Sul, o
processo foi realizado em Santa Catarina,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.
Foram 4.895 candidatos homologados.
Entre as inovações tecnológicas esteve a
implantação da foto na ficha do candidato.
“Isso facilita a identificação, conferência e
aumenta, ainda mais, o grau do nível de
segurança”, afirmou o presidente da Fundatec,
Carlos Henrique Castro.
Esse ano, a Prova AMRIGS apresentou
características novas.
“Foram adicionadas questões a respeito do
conhecimento médico que são realizadas ao
longo do curso inteiro e não apenas conteúdos
das partes clínicas e cirúrgicas do final do
curso”, explicou o coordenador da Prova
AMRIGS, Antônio Carlos Weston.

Em 2020, a Prova AMRIGS passará a
ser seleção nacional para programas de
Residência Médica. A novidade se dá através
de uma parceria com a Associação Médica
Brasileira (AMB). Atualmente, a prova é válida
como seleção para Programas de Residência
Médica com acesso direto (aquelas para
as quais os candidatos podem realizar as
inscrições sem ter nenhuma especialidade
prévia) ou com pré-requisito (aquelas para as
quais os candidatos já deverão ter concluído
uma especialidade prévia). Também é
usada como ferramenta de Autoavaliação
(para graduandos a partir do 4º semestre e
graduados que queiram meramente aferir
seus conhecimentos sem participar de
nenhum processo seletivo) e para Curso de
Especialização.
“A Prova AMRIGS deixará de ser regional
e passará a ser nacional. Já estamos
experimentando isso através da parceria
com a Fundatec há alguns anos, o que nos
deixa preparados para esse crescimento”,
completou Weston.
Em Porto Alegre, as provas foram aplicadas
na PUCRS e na ACM. No interior, nas cidades
de Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Cruz
do Sul, Pelotas e Rio Grande. Florianópolis,
Joinville, Criciúma e Chapecó foram as sedes
em Santa Catarina. No Mato Grosso, a prova
aconteceu em Cuiabá. Campo Grande foi
a sede de realização do exame em Mato
Grosso do Sul. Já em Rondônia, a avaliação
aconteceu na capital do estado, Porto Velho.
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Prova AMRIGS

Recorde de participantes e
projeção de crescimento para 2020
Marcelo Matusiak

O ano de 2020 trará uma novidade importante
viabilizada através de parceria com a
Associação Médica Brasileira (AMB). A Prova
AMRIGS, já aplicada em cinco estados (Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Rondônia) terá caráter
nacional sendo válida para todo território
brasileiro. Diversas possibilidades serão
possíveis a partir desse novo cenário. Uma
delas é que a prova passe a ser utilizada
como novo Revalida Nacional, que é o exame
de suficiência para os médicos estrangeiros.
Outro benefício é que profissionais médicos do
Brasil inteiro poderão usar a Prova AMRIGS
como autoavaliação de conhecimento, que
hoje já vem ocorrendo, porém limitado aos
estados atuantes.
A Prova AMRIGS é válida como seleção para
Estudantes chegam até a PUCRS, um dos Programas de Residência Médica com acesso
locais de aplicação da prova em Porto Alegre direto (aquelas para as quais os candidatos
podem realizar as inscrições sem ter nenhuma
A edição de 2019 consolidou um crescimento
especialidade prévia) ou com pré-requisito
que é perceptível a cada ano. A Prova AMRIGS
(aquelas para as quais os candidatos já
adquiriu credibilidade e vem expandindo
deverão ter concluído uma especialidade
seus horizontes. Para o coordenador da
prévia). Também é utilizada como ferramenta
Prova AMRIGS, Antônio Carlos Weston, há
de Autoavaliação.
um reconhecimento importante por parte de
estudantes e por parte das instituições.
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Marcelo Matusiak

- Um dos fatores importantes para esse
crescimento é a consolidação da Prova
AMRIGS como o principal exame de seleção
para residência médica em todo o Sul do Brasil.
O segundo aspecto é o aumento do número de
programas de residência médica que usam a
Prova AMRIGS como seleção. Esses fatores
estão ajudando muito a fortalecer a imagem
desse trabalho já muito bem-sucedido – disse.

Concentração dos candidatos durante a prova

Prova AMRIGS

Ginecologia e Obstetrícia tem
maior crescimento na procura
Marcelo Matusiak

segue tendo a maior procura. Ela vem seguida
de Psiquiatria, Anestesiologia, Obstetrícia
e Ginecologia, Dermatologia, Pediatria e
Dermatologia.

Prova AMRIGS cresce a cada ano

Comparando os índices do ano de 2018 para
2019 a especialidade que teve o maior aumento
na procura foi obstetrícia e ginecologia com um
volume de inscritos 27% superior. Os dados
estatísticos mostram, ainda, que a média de
idade dos participantes permanece inalterada
na faixa de 28 anos.

Mato Grosso do Sul foi o estado que registrou
o maior aumento no número de inscritos com A distribuição não se alterou em relação ao ano
passado no que diz respeito ao sexo masculino
um crescimento de 115%.
ou feminino. As candidatas mulheres seguem
Entre as especialidades a Clínica Médica sendo a maioria, com um percentual de 53%.
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Defesa Profissional

CEHM-RS e Sociedades de
Especialidades avaliam cenário da
saúde suplementar
Ana Carolina Lopes

Evento debateu cenário da saúde suplementar
A Comissão Estadual de Honorários Médicos
do Rio Grande do Sul (CEHM-RS) se reuniu
com representantes das Sociedades de
Especialidades, na sede da Associação
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS),
para apresentar o cenário atual do sistema de
saúde suplementar e organizar as demandas
das especialidades médicas.
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A pesquisa realizada pela Comissão a respeito
da relação do médico com as operadoras de
saúde foi apresentada aos presentes pela
Dra. Niura. Os principais motivos para o
descontentamento da relação estão a baixa
remuneração, a difícil comunicação com
a operadora, burocracia excessiva, atraso
no pagamento e excesso de glosas. Ainda,
35% utilizam a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM) como referência. A proposta é de
que as Sociedades de Especialidades enviem
à Comissão, até o dia 31 de dezembro,
questionamentos, sugestões, demandas e
modificações na CBHPM.
Ana Carolina Lopes

O evento, realizado no início de novembro, foi
ministrado pela Dra. Niura Terezinha Tondolo
Noro, diretora do Exercício Profissional da
AMRIGS; pelo Dr. Eduardo Lopes Machado,
conselheiro do Conselho Regional de
Medicina (CREMERS); e pelo Dr. Marcos
Rovinski, secretário-geral do Sindicato Médico
do Rio Grande do Sul (SIMERS). Segundo
Dr. Eduardo, no Brasil, aproximadamente
47 milhões de pessoas têm plano de
saúde. Através de reuniões realizadas
com as operadoras, a CEHM observou
que as adversidades predominantes são a
fragmentação de demandas e a precarização
das relações de trabalho. Portanto, o plano de
ação do grupo consiste, em sua maioridade,
em encontros com as Sociedades e visitas

às operadoras, ações já efetuadas, além de
ação nas universidades – o Rio Grande do Sul
é o 3° estado do Brasil com menor índice de
recém-formados -, contato com a Associação
Médica Brasileira (AMB), e atualização
completa da CBHPM. Dr. Rovinski também
expôs a preocupação do Sindicato Médico em
relação à defasagem da remuneração médica,
principalmente quando novos médicos
entrarem no mercado de trabalho.

Dra. Niura Terezinha Tondolo Noro

Defesa Profissional

Reconhecimento ao médico
em homenagem na Assembleia
Legislativa
Marcelo Matusiak

O autor da proposta, Deputado Thiago
Duarte (DEM), fez um resgate histórico da
valorização cada vez maior no Brasil do título
de especialista.

Homenagem às vésperas do Dia do Médico
O evento na Assembleia Legislativa procurou
reconhecer os relevantes serviços prestados
à saúde da população do estado do Rio
Grande do Sul, através de suas entidades
representativas. O Grande Expediente do
parlamento gaúcho homenageou a Associação
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e
as outras duas entidades representativas da
classe médica no RS: Sindicato Médico do Rio
Grande do Sul (SIMERS) e Conselho Regional
de Medicina do Estado do Rio Grande do
Sul (CREMERS). O presidente da AMRIGS,
Alfredo Floro Cantalice Neto, enalteceu a
iniciativa.

Durante a sessão, ocuparam a tribuna para
se pronunciar, os deputados Sofia Cavedon,
Luciana Genro, Sebastião Melo, Tenente
Coronel Zucco e Zilá Breitenbach. O ato foi
realizado no Plenário 20 de Setembro da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
na véspera do Dia do Médico.
Confira o álbum
de fotos

Marcelo Matusiak

“O que se viu tanto no pronunciamento do
deputado Dr. Thiago Duarte como dos demais
parlamentares que se manifestaram, foi o
reconhecimento da importância do trabalho
da classe médica para a comunidade como
um todo. Em sua essência, o médico sempre
faz a mesma coisa, independente do seu local
de trabalho. Seja nos hospitais de ponta ou
em zonas mais carentes, ele vai sempre atuar
em defesa da vida”, afirmou Cantalice.

“A partir de meados dos anos 40, vimos
crescer a importância do reconhecimento do
título de especialista nas mais variadas áreas.
Hoje, são reconhecidas 53 especialidades
e 54 áreas de atuação da medicina que são
as sub-especialidades. Esse foi um avanço
importante diante da grande diversificação
dos procedimentos médicos e do progresso
da ciência”, disse o deputado.

Líderes das entidades e parlamentares
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Saúde Preventiva

Diagnóstico precoce é a principal
ferramenta no combate ao câncer
de mama
Vítor Figueiró

Médico Leônidas Machado
Encerrando o mês do Outubro Rosa, alusivo
a prevenção do câncer de mama, a AMRIGS
promoveu uma nova edição do Ciclo de Palestras.
Para o médico mastologista, Leônidas Machado, que tratou das principais formas de
prevenção, o diagnóstico precoce é responsável direto pela redução dos danos e, por isso,
ações preventivas devem ser divulgadas.
“O toque na mama, que denuncia o câncer
quando o paciente sente o nódulo, é o que

leva 52% dos casos de câncer aos hospitais.
Se a descoberta é feita desta forma, normalmente, o estágio já está mais avançado. Por
isso, a mamografia é tão importante, pois permite um diagnóstico precoce, que oferece um
percentual de mais de 90% de cura”, explicou.
A atividade contou com a parceria do Instituto
da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA), representado pelas voluntárias Altair Margarida
de Conto e Patricia Chiappin Kauer, que salientaram a necessidade de criar meios para
que os tratamentos sejam acessíveis a toda
população.
“A mamografia está na legislação e todos devemos realizá-la. Somente através deste tipo
de exame é possível detectar os tumores em
estágios inicias”, afirmou Patrícia, que foi diagnosticada com câncer anos atrás.
Para Altair, a conscientização e ações que divulguem os direitos que as mulheres possuem,
levando informações a elas, são atitudes que
auxiliam na redução e no combates de casos
de câncer de mama.

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
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Saúde Preventiva

Alimentação e hábitos saudáveis
na luta contra o câncer de próstata
Vítor Figueiró

com a saúde podem diminuir a incidência”,
salientou o médico Ernani Luis.
O médico urologista, Guilherme Ribeiro,
abordou aspectos relacionados ao câncer no
testículo e a formas para uma vida saudável.

Médicos urologistas abordaram o tema
Com o propósito de alertar os homens sobre
a importância de intensificarem os cuidados
com a saúde e combater tabus, a AMRIGS
promoveu a edição de novembro do Ciclo de
Palestras AMRIGS com os temas “Atenção à
saúde do homem” e “Prevenção do câncer de
próstata”. Os assuntos foram abordados pelos
médicos urologistas, Ernani Luis Rhoden e
Guilherme Ribeiro.

“O diálogo e a busca por exames de prevenção
são medidas muito eficazes no combate a
estas doenças. Quando identificado de forma
precoce, a taxa de cura é de 95%, o que ratifica
a necessidade de se ampliar campanhas e
buscar os respectivos exames”,
alertou.
O evento foi gratuito e aberto ao público.
Ao final das palestras, foi possível realizar
questionamentos aos médicos e retirar
dúvidas pontuais.

Vítor Figueiró

“Não se sabe o que causa o câncer na
próstata, mas existem alguns fatores que
podem ser controlados, como a dieta. Estudos
mostram que uma alimentação saudável,
hábitos esportivos e cuidados frequentes

Ernani Rhoden e Guilherme Ribeiro
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Científico
Erechim

Venâncio Aires

A preocupação com os índices elevados de
A Caravana AMRIGS esteve no município câncer de pele foi um dos temas da Caravana
de Erechim para debater o uso excessivo de AMRIGS, em Venâncio Aires.
agrotóxicos nos alimentos e os impactos para
a saúde da população e no meio ambiente. O evento aconteceu no Auditório da Unimed
Os produtos são utilizados em larga escala no dia 30 de outubro. A segunda parte do
no mundo todo na produção agrícola para evento foi dedicada ao manejo de ferimentos
aumentar a produtividade de alimentos. Porém, e tumores cutâneos.
o seu uso excessivo e fora das normas tem
causado preocupação. A palestra foi realizada Os temas foram apresentados pelo médico
no Anfiteatro Dr. Sérgio Benito Maccagnini com Gerson Junqueira, doutor em cirurgia pela
participação da especialista em Medicina do UFRGS; titular do Colégio Brasileiro de
Trabalho e em Toxicologia Aplicada, Virgínia Cirurgiões, do Colégio Brasileiro de Cirurgia
Dapper e da graduada em Biologia e em Digestiva e da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Direito, Vanda Garibotti.
Bariátrica e Metabólica.
“Infelimente o Brasil é um dos líderes no
consumo de agrotóxicos e há um impacto na
saúde da população. É um assunto que nos
preocupa na Secretaria da Saúde e a particeria
com a AMRIGS tem sido muito bem sucedida
para esclarecer profissionais da saúde e a
população”, afirmou Virgínia.
Durante a visita foi feita reunião na Secretaria
Municipal de Saúde de Erechim, com a
presença do prefeito Luiz Francisco Schmidt,
do secretário da Saúde, Dércio Nonemacher
e do secretário adjunto da Saúde, Plínio Costa
Junior. A intenção foi levar ao conhecimento
do setor público a importância da discussão
do problema.
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Novo Hamburgo
Em Novo Hamburgo, a Dra. Luciana Saavedra
abordou os cuidados paliativos e o testamento
vital. A palestrante é especialista em Medicina
de Família e Comunidade/GHC, médica do
Serviço de Dor e Cuidados Paliativos do
Hospital Nossa Senhora Conceição e médica
do Núcleo de Cuidados Paliativos da Clínica
Oncológica Oncotrata. Os cuidados paliativos,
segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), consistem em uma abordagem
multidisciplinar para melhorar a qualidade de
vida dos pacientes e seus familiares perante
uma doença grave. O evento foi realizado na
noite de 29 de outubro.

Científico

Divulgação

Trinta anos do DU AMRIGS é
destaque em encontro nacional
ção Paranaense dos Estudantes de Medicina
(COPAREM), junto à III Convenção Nacional
das Federadas da AEMED BR (CONFEMED).
Os presentes discutiram temas que não são
abordados com frequência na grade curricular,
mas necessários à formação médica. O encontro foi realizado na Universidade Positivo,
em Curitiba. A presidente do DU AMIRIGS, Kathrine Meier, ministrou a palestra “30 anos do
Departamento Universitário da AMRIGS”.

Valentina Lubisco,
Kathrine Meyer (DU
AMRIGS) e Raony Ferreira (AEMED)
“Os acadêmicos de medicina devem fazer
Durante os dias 8 e 9 de Novembro de 2019 parte do debate, não somente como ouvintes,
a Associação dos Estudantes de Medicina mas também como protagonistas”, afirmou.
do Brasil (AEMED BR) em parceria com a
Associação dos Estudantes de Medicina do Participou também a representante do DU
Paraná (AEMED PR) realizou a I Conven- AMRIGS da Unisinos, Valentina Lubisco.
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Especial

Uso excessivo de
telas na infância
preocupa médicos
Evidências científicas mostram
que o tempo de conexão
excessivo das crianças e da
família afetam a convivência,
o diálogo e as suas relações
interpessoais, alterando a
qualidade do vínculo e a
dinâmica familiar - pontos que
são muito importantes para o
desenvolvimento saudável de
uma criança. Inclusive existem
pesquisas em que crianças
afirmaram achar que os pais
preferem o celular a elas,
causando um sentimento de
carência e exclusão por serem
deixadas de lado.
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Especial
Um problema de saúde pública e que afeta
as crianças não somente hoje, mas no futuro
é o uso excessivo de telas. A presidente da
Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul
(SPRS), Cristina Targa Ferreira, considera
isso um problema sério, levando a doenças
crônicas não-transmissíveis do adulto
como obesidade, hipertensão e doenças
cardiovasculares.
“As crianças de hoje dormem menos e muito
mal. O sono é prejudicado pelas mídias
eletrônicas e isso interfere em vários aspectos
da saúde como a obesidade e déficit de
atenção, além de provocarem impactos no
rendimento escolar”, afirmou.

Marcelo Matusiak

A pediatra Susana Estefenon ressalta que
a medida vai ao encontro da preocupação
de pais, professores e toda a comunidade
médica que vê a dificuldade de impor regras e
estabelecer o bom uso.

Deputado com diretoria da SPRS

Preocupação com a visão

Fique atento

O primeiro impacto que o uso excessivo de
telas pode causar na visão das crianças
é esforço acomodativo que pode induzir a
miopia. As telas pequenas, nesse aspecto,
são mais prejudiciais.
“Apesar da maioria das pessoas acharem que
a miopia é uma coisa simples e que bastaria
prescrever um óculos, não é bem assim.
Ela pode estar associada ao descolamento
de retina e catarata precoce. Além disso,
o uso de telas pode causar cansaço visual
e olho seco, porque em geral as crianças
não piscam enquanto assistem aos vídeos”,
explica a oftalmologista, especialista em
Oftalmopediatria e Estrabismo, Gabriela
Unchalo Eckert.
A dica que pode ser deixada aos pais é que
mudem o próprio comportamento.
“Os pais precisam diminuir o uso de telas.
Muitas coisas que são feitas na tela pequena
do celular, podem ser feitas na TV, que, pelo
menos, tem uma tela maior e exige menos
esforço visual. É sempre bom lembrar que
as crianças precisam ter pausas. Depois de
usar o celular, ela precisa fazer uma atividade
diferente até mesmo de ler um livro, ou seja,
brincar ao ar livre e fazer coisas que não
exigam a visão de perto”, completou.

Projeto de Lei
Freepik

A Assembleia Legislativa aprovou um Projeto
de Lei que estabelece a obrigatoriedade da
colocação de etiqueta de advertência para
o uso moderado de telas eletrônicas por
crianças de até dez anos de idade.
Leia a matéria
completa
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Inovação

Inovação em gestão para melhorar
atendimento nas emergências
desperdícios (tempo, mão-de-obra e insumos)
na produção de produtos e/ou serviços que
não agregam valor. Como o método Lean de
melhoria de processos é orientado ao cliente,
os produtos e os serviços são criados e entregues nas quantidades exatas, nos locais
corretos, no momento certo e nas condições
certas.

Um dos maiores problemas das emergências
dos hospitais é a superlotação. Diante desse
cenário, todas instituições focam na melhoria
dos procedimentos médicos, atendimentos, e
eliminação de desperdícios.
O Hospital de Clínicas de Passo Fundo, é um
dos dez primeiros hospitais do Brasil a receber o método “Lean”, um programa do Ministério da Saúde que tem como objetivo agilizar
o atendimento e melhorar a gestão.
O método Lean de Melhoria de Processos é
uma metodologia de melhoria contínua com
foco na gestão e melhoria dos processos da
empresa. O Lean enfatiza a prevenção de

Clube de Vantagens:
(51) 3014.2025 |

(51) 99549.5609

csa@amrigs.org.br | www.amrigs.org.br

ADMT
Auxílio doença
mensal temporário

Auxílio ﬁnanceiro
para atender a um
eventual imprevisto
de saúde!
• Renda mensal de até 12 meses.
• Benefício a partir do 5º dia de afastamento do trabalho.
• Você pode aderir ao benefício até os 59 anos de idade.

Benefício mínimo | Benefício máximo

R$ 656,00 | R$ 5.170,00
*O auxílio será pago de acordo com os dias do atestado e conforme a carência do regulamento.
*O benefício é equivalente à faixa de contribuição escolhida.

SAIBA MAIS
Clube de Vantagens:
(51) 3014.2025 |
(51) 99549.5609
csa@amrigs.org.br | www.amrigs.org.br
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CENTRO DE
EVENTOS AMRIGS
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TEATRO | AUDITÓRIO | SALÃO DE FESTAS | SALAS
SALÃO COM CHURRASQUEIRA | SALÃO MULTIUSO
ESTRUTURA
O Centro de Eventos AMRIGS possui sonorização e iluminação própria e
conta com parceiros para o fornecimento de decoração, alimentação e
bebidas.

CAFETERIA
Excelente atendimento, cardápio variado com doces e salgados de
ótima qualidade e procedência.

AMBIENTE
Ambientes climatizados e do tamanho da sua necessidade, Internet
Wi-Fi em todos os espaços, além de monitoramento externo e interno
transmitido por circuito de TV.

ESTACIONAMENTO
O Centro de Eventos AMRIGS oferece amplo estacionamento, com
capacidade para 450 veículos.
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(51) 3014.2018 | (51) 3014.2043
eventos@amrigs.org.br | www.amrigs.org.br/eventos
Av. Ipiranga, 5311 - Bairro Partenon - Porto Alegre/RS

Responsabilidade Social

Marcelo Matusiak

Instituto Vida Solidária apto a
receber doações através do
Funcriança

Ações sociais no IVS
O Instituto Vida Solidária é uma das instituições
que estão habilitadas para receber recursos
provenientes da doação de parte do Imposto
de Renda devido. O percentual que pode ser

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL

destinado ao projeto é de até 6% do Imposto
de Renda de Pessoas Físicas e de 1%
para Pessoas Jurídicas. O Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Funcriança) é gerenciado pela Prefeitura
Municipal de Porto Alegre, que cadastra
e fiscaliza as instituições habilitadas a
receberem as doações. O programa foi criado
a partir da implantação do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA).

Clique aqui para ver o passo a
passo para doar
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Residência Médica

Investindo na qualificação e
formação médica em Lajeado
Divulgação

A Revista AMRIGS dá sequência à divulgação
do trabalho realizado em diversas unidades
de Comissão de Residência Médica –
COREME existentes no Rio Grande do Sul.
Nesta edição, conheceremos o trabalho
da COREME do Hospital Bruno Born, em
Lajeado que tem como coordenador, Bruno Lo
Iacono de Borba. Entrevistamos a secretária
da COREME Bianca Pereira Plentz.
Qual a realidade do Coreme e os maiores
desafios a serem superados?
Nossa Comissão de Residência Médica busca
sempre debater assuntos atuais da realidade
médica, visando melhorar a experiência do
Residente Médico na Instituição. Por ser um
Hospital com uma residência relativamente
nova, um desafio é conseguir novas parcerias
com outras instituições para proporcionar aos
residentes novas experiências na área da
saúde.
Quais são os principais projetos e eventos
realizados pelo Coreme?

Divulgação

Desenvolvemos encontros mensais com os
Residentes para apresentação de casos e

Gran Round Residência Médica
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XIV Congresso Gaúcho de Psiquiatria
debates, reunindo todas as especialidades
e preceptores. Também são realizados
rounds diários para cada especialidade e
há um grande incentivo da nossa Comissão
de Residência Médica para participação do
Residente em eventos e congressos.
Qual o papel, na avaliação de vocês, da
Prova AMRIGS?
A avaliação da AMRIGS é de grande importância
para a nossa Comissão de Residência Médica,
pois alcança um grande número de residentes
das mais diversas regiões do Brasil, fazendo
com que aqueles que não conhecem a nossa
Instituição, tenham a chance de conhecer.
A prova aplicada também permite que os
residentes sejam avaliados e selecionados de
forma correta, visto a diversidade e qualidade
das questões elaboradas.

Institucional

Projeto Amparo
O projeto Amparo, desenvolvido pela AMRIGS
encerrou 2019 com mais três apresentações.
Tiago Luis Gomes trouxe dicas da Holanda.
José Valmir Costa, apresentou Las Vegas e
Luciano Terra falou sobre a Patagônia, na
Argentina.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Entidade filiada à Associação Médica Brasileira - AMB
Fundação em 27/10/1951 - Av. Ipiranga, 5311
CEP 90610-001- Porto Alegre/RS - Tel: (51) 3014.2001
Tel: (51) 3086.0972 - www.amrigs.org.br
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Luciano Terra falou sobre Patagônia

DELEGADOS JUNTO À AMB
Armindo Pydd, Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues, Juarez
Monteiro Molinari e Stela Maris Scopel Piccoli.
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Artigo

Tinha sido uma noite difícil, com os marcadores
de infecção progressivamente piores, a frequência
cardíaca alta, a pele pegajosa, e a dificuldade de
obter-se um equilíbrio entre o nível de sedação do
Luciano e o regime ventilatório proposto para a máquina.
O cansaço físico é um mau conselheiro porque multiplica
desânimos, e por mais que me esforçasse para encontrar uma
notícia que prenunciasse alguma mudança de rumo, minimamente
otimista, tudo dizia que não.
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O que oferecer,
quando não há o
que

José J. Camargo

A mãe, viúva, uma mulher muito bonita, com uma elegância que desafiava
a tristeza do momento, levantou-se quando saí da UTI e com um neto em
cada mão, preparou-se para ouvir. Metade pelo desespero de poupá-la,
e metade porque não conseguiria dizer o quanto o pai estava mal aos
seus filhos adolescentes, escorreguei por uma esperança mentirosa.
Interpretando a mensagem positiva como uma frágil trégua na novidade
assustadora do sofrimento, os garotos ganharam da avó o direito ao
pátio ventoso.
Sem outras testemunhas, a mãe do Luciano, me abraçou para agradecer:
“Obrigado doutor, por me dar um tempo extra para preparar os meninos.
Quando vi o seu ar de desânimo saindo da UTI, mais do que temer
a verdade integral, eu entendi naquele instante que meus netos não
suportariam o baque de perder o pai. Agora, vou ter que achar um jeito
de administrar a revolta. Só me diga que tempo ainda terei para isso”.
Para mim, aquela conversa foi reveladora do quanto o jeito de sofrer é
individual e intransferível. Pensaria sempre numa mãe de único filho,
como o ponto fraco da cadeia familiar do sofrimento, mas ela estava lá,
impávida, choro por dentro e rocha por fora, porque alguém precisava
manter o equilíbrio e preservar nos netos, pelo tempo que fosse possível,
o que ela já perdera no filho: a esperança....
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Confira no site da
AMRIGS o artigo
em sua íntegra

O QUE PARA
MUITOS É FINAL
DE ANO, PARA NÓS
É O INÍCIO DE UM
NOVO CICLO DE

MUITO OBRIGADO POR CONSTRUIR,
JUNTO COM A UNICRED, UM 2019
CHEIO DE HISTÓRIAS VENCEDORAS.
QUE NO ANO QUE VEM A GENTE

