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Editorial

Em um cenário de pandemia, como o que esta-
mos vivendo, não há um herói único, mas uma 
legião de guerreiros que travam diariamente 
uma batalha para o bem de toda a sociedade. 

Passamos por um momento nunca vivido no qual 
nossa vida depende do comportamento coletivo. 
Como entidade representativa da classe médica, 
queremos, aqui, enaltecer a importância de cada pro-
fissional da saúde que, além de cuidar de si, está hoje 
com a missão de zelar por todos. No momento em que quem 
pode, se recolhe na residência com cuidado e prudência, outros mi-
lhares de médicos e profissionais da saúde despedem-se de seus 
familiares e partem em direção a hospitais, clínicas e centros de 
saúde colocando sua própria vida em risco pelo bem maior que é a 
preservação da vida.

A sociedade pode ter a certeza que não ficará desamparada em mo-
mento algum se depender da valentia e coragem de todos que en-
cararam esse desafio. Por outro lado, é fundamental reconhecermos 
o papel de todos. Para o médico operar, ele precisa se alimentar e 
para que isso aconteça, há muitos outros heróis sem jaleco que são 
motoristas de caminhão, carregadores, profissionais da indústria e 
comércio e empresários que não abandonam suas atividades. Bata-
mos palmas para o motorista que precisa conduzir profissionais até 
o hospital; para o o profissional que recolhe o lixo; para a pessoa que 
faz a limpeza e que, nesta batalha é fundamental para conter a pro-
pagação; para o farmacêutico; para o enfermeiro; para o segurança; 
para o motoboy; para o policial; para o bombeiro; para os jornalistas 
que dedicam-se incansavelmente em informar, orientar e combater 
as notícias falsas que trazem pânico e desinformação e para o cien-
tista, que tenta incansavelmente encontrar a cura para a doença. 

Voltaremos a sorrir e respirar o ar com a tranquilidade de outros 
tempos. Ao olharmos para trás, teremos um enorme orgulho de tudo 
que fizemos.
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O mês de março é dedicado à Mulher e a 
AMRIGS lembrou a data com um homenagem 
a todas as colaboradoras. Um brinde 
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personalizado foi entregue a cada uma pelo 
presidente, Alfredo Floro Cantalice Neto e pelo 
gerente geral da instituição, Ronald Greco.
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Fale com a AMRIGS
amrigs.org.br

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

(51) 3014.2001

Nota Oficial: AMRIGS
Considerando o cenário mundial sobre a 
COVID-19 e as políticas adotadas pelas 
entidades públicas e privadas, a AMRIGS 
julga fundamental, como entidade de classe 
médica, ser referência quanto à prevenção, ao 
conhecimento e à informação. Diante disso, a 
Instituição adotará as seguintes medidas:

- Fechamento da sede (Avenida Ipiranga, 
5311 | Porto Alegre/RS) de 17 a 31 de março 
de 2020. Para garantir o atendimento aos 
clientes e aos associados, os atendimentos 
serão feitos pelos responsáveis em cada setor 
(via WhatsApp) que estarão realizando home 
office (em horário comercial das 9h às 18h). 
Para busca de informações, deve ser usado o 
telefone de contato 99540 7477.
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 - Suspensão e reagendamento das atividades 
previstas na programação do Centro de 
Eventos AMRIGS seguindo orientações do 
Ministério da Saúde e Secretaria Estaudal 
da Saúde do RS. Durante esse período, a 
AMRIGS estará em constante atualização 
para manter as medidas adotadas de acordo 
com a necessidade.

Canceladas edições da Caravana AMRIGS em 
Pelotas e Venâncio Aires
A decisão da suspensão ocorre por conta da 
propagação do coronavírus e a necessidade 
de evitar a realização de eventos com 
concentração de pessoas. Ficam canceladas 
as palestras que aconteceriam no dia 20 de 
março, em Pelotas, com a pauta voltada para 
o comportamento suicida e autolesivo em 
adolescentes; e a palestra marcada para 27 
de março, em Venâncio Aires, que abordaria o 
tema da obesidade. A retomada das atividades 
dependerá dos acontecimentos relacionados à 
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pandemia e, por enquanto, não há previsão de 
nova data.



Na noite de 19 de fevereiro, a diretora do 
Exercício Profissional da Associação Médica do 
Rio Grande do Sul (AMRIGS), Niura Terezinha 
Tondolo Noro, participou de Audiência Pública 
da Comissão Especial do Câncer Infantil e 
Adolescente (CECIA), que ocorreu no Espaço 
da Convergência Adão Pretto, no Palácio 
Farroupilha.

A reunião foi coordenada pelo deputado 
estadual, Thiago Duarte (DEM), presidente 
da Comissão e responsável por apresentar os 
resultados e compartilhar as impressões da 
CECIA, após o trabalho e as visitas técnicas 
realizadas em todo o Brasil.

AMRIGS em Ação
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Leia mais

Audiência Pública debate ações para fortalecer o 
combate ao Câncer Infantil

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sinam
https://apps.apple.com/br/app/sinam/id1478117297


AMRIGS em Ação

UFCSPA entrega certificados aos novos médicos 
residentes e especializados do RS

A Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA) realizou na noite 
de 13 de fevereiro, em seu Salão Nobre, 
a cerimônia de entrega dos certificados 
aos médicos residentes e especializados 
da instituição. A solenidade contou com a 
presença do presidente da Associação Médica 

do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Alfredo 
Floro Cantalice Neto, que compôs a mesa de 
entrega dos diplomas, e do coordenador do 
Prova AMRIGS, Antônio Carlos Weston.

“Sabemos que aqui estamos presenciando a 
certificação de profissionais de excelência e 
altíssima qualidade para a medicina. É uma 
honra fazermos parte disso”, salientou Weston.

O presidente da AMRIGS, Alfredo Cantalice, 
entregou os certificados ao lado de outras 
autoridades, como a vice-reitora da UFCSPA, 
Jennifer Saffi, e o presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Rio Grande do Sul 
(CREMERS), Eduardo Trindade.

AMRIGS mantém participação em Câmara Técnica 
do Conselho Federal de Medicina

A nova gestão (2019-2024) do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) tomou posse 
em outubro, liderada por Mauro Ribeiro. Em 
função desta mudança de administração, foi 
realizada uma reformulação na composição 
das Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos 
de Trabalhos Internos do Conselho. 

O vice-presidente da AMRIGS, Dirceu 
Francisco de Araújo Rodrigues, permanece 
na Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. 
Dirceu é médico do trabalho, já exerceu 
os cargos de presidente da AMRIGS e da 
Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho 
(SOGAMT). Atualmente também é delegado 
da AMRIGS junto à Associação Médica 
Brasileira (AMB).

O quadro das Comissões e Câmaras Técnicas 
do CFM é formado por conselheiros, médicos, 
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funcionários, convidados e membros de 
entidades representantes de órgãos de 
governo cujos assentos são definidos por 
Portaria.
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A AMRIGS recepcionou os 176 novos 
residentes do Grupo Hospitalar Conceição 
(GHC) em evento realizado na noite de 28 de 
fevereiro no auditório do Centro de Eventos 
AMRIGS. Os crachás foram entregues na 
chegada dos convidados ao encontro.

Com o ingresso deles no GHC, o total de 
residentes no local chega a 454 neste ano, 

AMRIGS recepciona novos residentes do 
Grupo Hospitalar Conceição

em 56 especializações. A avaliação dos então 
candidatos, a Prova AMRIGS, foi realizada 
em novembro do ano passado.

O presidente da AMRIGS, Alfredo Cantalice, 
ao saudar os presentes, ressaltou a relevância 
do GHC na capacitação de profissionais da 
saúde.

“Ao término da residência, vocês terão 
passado por todas as áreas da especialidade 
que escolheram seguir. O GHC é referência. 
Presta um importante trabalho na área 
comunitária e realiza todos os atendimentos 
especializados”, sublinhou.
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Leia mais

O contexto profissional que envolve um 
médico é vasto, complexo e precisa ser 
constantemente debatido. Pensando nisso, 
o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul 
(SIMERS) reuniu em seu auditório, no início 
de março, representantes das principais 
entidades médicas da América Latina para o I 
Encontro Internacional de Entidades Médicas 
do Cone Sul. O evento analisou e aprofundou 

Médicos da América Latina debatem condições de 
trabalho, segurança e saúde

temas como as plataformas digitais no 
exercício profissional, a saúde dos médicos e 
suas ideais condições de trabalho.

Representando a Associação Médica do 
Rio Grande do Sul (AMRIGS), a diretora do 
Exercício Profissional da entidade, Niura 
Tondolo Noro, ratificou a importância do 
diálogo e do olhar amplo sobre a atividade 
médica.

“Em qualquer lugar do mundo os bons 
profissionais médicos são essenciais para 
uma população com maior qualidade de vida e 
saúde. Por isso, encontros assim nos permitem 
unificar nossas pautas, ouvir contribuições 
e analisarmos a atividade médica sob um 
aspecto diverso e abrangente”, salientou.
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Leia mais

https://www.amrigs.org.br/noticias/5156
https://bit.ly/33J5LZi


Pesquisas apontam que ter um benefício na 
área da saúde é prioridade para mais de 70% 
dos funcionários de companhias do país, seja 
de pequeno, médio ou grande porte. Entre 
as vantagens sinalizadas pelo trabalhador 
estão a tranquilidade e segurança, e a 
valorização do trabalhador e ganho financeiro. 
Para as empresas, também significa menor 
reincidência de faltas ou afastamentos.

Nesse cenário, o Sistema Nacional de 
Atendimento Médico (Sinam) vem se 
destacando com uma excelente ferramenta 
para empresários e colaboradores. Nos 
tempos que estamos vivendo, a análise de 
custos assume importância fundamental 
na administração dos negócios. O Sinam, 
pela concepção e filosofia de trabalho, se 
destaca como sendo a ferramenta ideal para 
as organizações fazerem a autogestão do 
benefício de acesso à saúde aos funcionários.

Acesso a atendimento médico é 
prioridade para colaboradores

O Sinam-RS já conta com um amplo corpo 
clínico e proporciona diversos benefícios 
aos pacientes cadastrados. O preço da 
consulta é um atrativo que varia de acordo 
com a instituição, mas pode chegar a até 
50%. Além do atendimento qualificado com 
os profissionais credenciados, os usuários 
contam com uma série de convênios que 
oferecem vantagens como descontos em 
serviços de grandes hospitais como Santa 
Casa de Misericórdia e Mãe Deus. Os  
laboratórios Geyer, Endocrimeta e Weinmann 
e as clínicas Fugast, Mamorad Diagnóstico por 
Imagem e Dermatologia & Cosmiatria Célia 
Kalil, oferecem vantagens aos usuários. Para 
compra de medicamentos, o usuário Sinam 
poderá avaliar os descontos diferenciados 
entre as farmácias Panvel, Droga Raia e 
MinhaFarma.

Associativismo
Fr

ee
pi

k

 
Interessados em fazer um agendamento podem 
entrar em contaato pelo telefone 0800.605.8689 
ou pelo e-mail sinam@amrigs.org.br.

http://www.nuclimagem.com.br/
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Vida de Médico

Os caminhos entre a cirurgia e a 
psiquiatria
A história do psiquiatra Nélio Tombini na 
medicina teve origem em sua infância, quando 
tinha 13 anos de idade, em um acontecimento 
triste, a morte de seu pai. O projeto de 
trabalhar com o pai no ramo de madeireiras 
não foi possível, mas com certeza, hoje, ele 
se orgulharia da trajetória construída pelo filho 
na medicina.

“Comecei minha carreira inaugurando a 
residência em cirurgia no Hospital de Clínicas 
e, após, fui trabalhar na cidade de Guarani 
das Missões, em 1974. Fui convidado pelo Dr. 
João Polanczyk, que era o único médico na 
cidade. Trabalhava dia e noite e sempre com 
muita tensão porque apesar da minha boa 
formação médica, não me sentia totalmente 
preparado, pois era necessário conhecimento 
em todas as áreas da medicina. Eram tempos 
muito diferentes de hoje. Quando o colega 
saía de férias, eu ficava um mês sozinho, 
muitas vezes, passando dias insones. Para 
que tenha uma ideia, eu anestesiava o 
paciente e, ato contínuo, ia operá-lo. ficando 
os cuidados da anestesia com uma freira. Tive 
crises de ansiedade que apareciam em forma 
de diarreias e rinites. Era um grande estresse. 
Não tínhamos laboratório e apenas um 
aparelho de Raio-X. Valia a velha semiologia.

Outra experiência foi em Catanduva, no 
Paraná. Estava no 6º ano de medicina, atendi 
um paciente e consegui fazer o diagnóstico de 
raiva humana, o que era e é raro. O paciente 
chegou em um jipe todo de metal e com vidros 
fechados. Estava agitado, com a bexiga 
visivelmente aumentada e não podia urinar. 
Salivava e a temperatura corporal dele estava 
quase 40 graus. Achei o quadro estranho. 
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Nélio Tombini

Ele não podia tomar água, se engasgava e 
também pedia para fechar as janelas, apesar 
do forte calor. Lembrei dos aprendizados da 
infectologia sobre hidrofobia e aerofobia. 
Eram conceitos antigos mas que me ajudaram 
a fechar o diagnóstico. Ao conversar com a 
família, relataram que cachorros na residência 
haviam morrido. Sabendo da gravidade, 
encaminhei o paciente para neurologista 
amigo em Cascavel. Faleceu, fizeram 
necropsia e foi constatado “corpúsculos de 
Negri” no cérebro.”

Arquivo Pessoal

Acompanhe vídeos do 
médico

Confira aqui o texto na 
íntegra

https://www.amrigs.org.br/noticias/5158
https://bit.ly/2ThP4AG


Prova AMRIGS

AMRIGS realiza prova extra para 
residência médica

A edição extra da Prova AMRIGS, para 
programas de Residência Médica da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA), do Hospital 
Centenário, de São Leopoldo, e do Hospital 
Santa Isabel, de Blumenau (SC), foi realizada 
na manhã de 1º/03, na sede da Associação 
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS). As 
questões foram elaboradas por uma comissão 
coordenada pelo médico Antônio Carlos 
Weston.

“A Prova, com mais de 40 anos de história de 
competência na sua elaboração, correção e 
divulgação de resultados, conta com a efetiva 
participação de representantes de faculdades 

de medicina na equipe que seleciona as 
questões elaboradas por professores das 
respectivas escolas médicas. Certamente, 
isso permite uniformidade e contempla 
peculiaridades de todas as regiões e modelos 
de ensino”, ressaltou Weston.

Com quase 50 anos, a Prova AMRIGS, 
atualmente, é aplicada em mais de 80 
instituições. Está presente, além do Rio 
Grande do Sul, em Santa Catarina, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Em 
2020, a AMRIGS irá estender o concurso para 
outros estados, graças à parceria firmada 
no final do ano passado com a Associação 
Médica Brasileira (AMB).

Realização da prova na AMRIGS
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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

Prova sendo aplicada na AMRIGS
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Dedicação e planejamento: 
elementos chaves para alcançar a 

aprovação em medicina

A aprovação em 1° lugar na Prova AMRIGS, 
pré-requisito para seleção de programas 
de residência médica, foi construída com 
empenho e dedicação. Larissa Bianchini, 
formada em 2019, obteve a nota mais alta entre 
todos os candidatos e foi selecionada para os 
programas de Residência em Clínica Médica 
de grandes centros de saúde no país, como o 
Hospital das Clínicas da Universidade de São 
Paulo (USP) nos campus São Paulo (capital) e 
Ribeirão Preto; o Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (3° lugar); a Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre (1° lugar); o Hospital Nossa 
Senhora da Conceição do GHC (1° lugar); e 
o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre 
(1° lugar).

“Tanto o processo de preparação quanto a 

Primeira colocada na Prova AMRIGS dá a 
receita para obter o sucesso no exame 
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Prova AMRIGS

aprovação na Prova AMRIGS contribuíram 
para meu desenvolvimento pessoal e 
profissional, propiciaram novas oportunidades 
e a tão desejada vaga na residência médica. 
Durante toda graduação, a maior fonte de 
aprendizado são os pacientes estudando os 
casos vistos e aplicando a teoria na prática. 
Além disso, a convivência com os professores 
e colegas propicia uma importante troca 
de experiências. Também são necessários 
planejamento de estudos e exercícios com 
questões de concursos anteriores. O mais 
importante e desafiador é procurar manter a 
constância e disciplina na preparação, apesar 
da rotina muitas vezes cansativa”, comenta 
Larissa.

Na avaliação da jovem, um dos maiores desa-
fios é a constante atualização e transformação 
que a profissão exige.

“A medicina é uma ciência em constante 
evolução. Diversas tecnologias e novos 
tratamentos incorporados auxiliam na 
atuação dos profissionais e no bem-estar 
dos pacientes. O futuro da profissão segue 
promissor, mas exige constante atualização, 
além de conciliar as crescentes demandas 
e restrições financeiras com a qualidade do 
cuidado”, completa.

Larissa é egressa do curso de Medicina da 
Universidade de Passo Fundo (UPF). O curso 
já formou mais de 2 mil médicos, que atuam 
em Passo Fundo, no Brasil e também no 
exterior desde sua aula inaugural, ocorrida em 
9 de março de 1970.
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Inovação e sustentabilidade: 
inaugurada usina de energia solar 
da AMRIGS

A obra da usina solar na sede da Associação 
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) 
teve início em meados de dezembro. Foram 
instalados 584 módulos fotovoltaicos em um 
total de 1.284 m2 de área. Cada um terá 
capacidade de 390 watts. A estimativa, a partir 
da capacidade instalada plena, é que o ganho 
ambiental seja equivalente a 2.000 árvores 
plantadas no ano. A operação da energia limpa 
deixa de emitir na atmosfera 35 toneladas 
de gás carbônico por ano, que provocam o 
fenômeno do efeito estufa. Uma solenidade 
realizada no dia 10 de março marcou o início 
da operação.
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Estruturas vão gerar energia elétrica

M
arcelo M

atusiak

A obra é um planejamento da TRIA Sistemas 
de Arquitetura, sob coordenação do arquiteto 
Klaus Bohne, com execução da Norr Energia, 
sob responsabilidade do engenheiro elétrico, 
Theodoro Rodrigues.

Para efeitos de comparação, a capacidade de 
produção de energia elétrica produzida pela 
AMRIGS seria suficiente para abastecer 160 
residências brasileiras por ano. A potência 
total da usina será de 230 kWp e a geração 
anual será de 290 mil kWh.

Detalhes do Projeto

Projeto futuro de abastecimento de automóveis

M
arcelo M

atusiak

O projeto futuro será instalar um posto de 
carregamento para carros elétricos. De forma 
simbólica, um veículo movido à energia 
elétrica esteve em exibição para conhecimento 
e test-drive dos convidados no interior do 
estacionamento.

Abastecimento de 
veículos elétricos



Institucional
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Arquiteto responsável pelo projeto, 
Klaus Bohne
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Secretário em exercício do Meio Ambiente e 
Infraestrutura do RS, Paulo Roberto Dias 
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Presidente da AMRIGS, 
Alfredo Floro Cantalice Neto
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“O mais importante nesta ação é o nosso 
caminho na busca pela preservação do 
meio ambiente e do ecossistema. O objetivo 
é adequar a uma tendência de futuro, já 
que este tipo de energia é apontada como 
uma das mais promissoras e sustentáveis, 
por ser limpa. Nós, médicos, precisamos 
estar sempre atualizados em nossa área 
e, juntamente com a população, devemos 
ter atenção e cuidado com a saúde e com 
o meio ambiente. É um compromisso do 
profissional médico com a comunidade e é 
isso que estamos afirmando hoje”

“O incentivo à produção de energias 
limpas e renováveis é o meio mais 
seguro e rápido de chegarmos a um 
desenvolvimento sustentável. Em 2016, 
havia implantado no estado do RS, em usina 
como essa, o total de 7 mil quilowatts. Em 
2017, passou para 26 mil quilowatts; em 
2018, para 90 mil quilowatts; em 2019, para 
218 mil quilowatts e o último dado, que é 
da semana passada ,chegamos a 310 mil 
quilowatts”

“Este projeto da AMRIGS enquadra-
se em 8 tópicos do total de 17 macro 
objetivos estabelecidos pela ONU em 
2015, relacionados ao desenvolvimento 
sustentável. Ou seja, a iniciativa coloca a 
AMRIGS em um outro patamar de inovação. 
Entre os objetivos atingidos com esta ação 
estão: boa saúde e bem estar; energia 
acessível e limpa; indústria, inovação e 
infraestrutura; cidades e comunidades 
sustentáveis; consumo e produção 
responsáveis; combate a alterações 
climáticas; vida sobre terra e paz justiça e 
instituições fortes”



AMRIGS comemora veto do 
Presidente da República ao 
Revalida Light

O veto do Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, ao Revalida Light foi saudado 
pela Associação Médica do Rio Grande do 
Sul (AMRIGS). O tema trouxe preocupação 
nos últimos meses pela ideia que vinha 
sendo proposta de liberar faculdades 
privadas de medicina a atuarem no processo 
de revalidação de diplomas. Hoje esse 
procedimento é vetado pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB). Para o presidente 
da AMRIGS, Alfredo Floro Cantalice Neto, a 
mobilização dos médicos foi fundamental.
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Defesa Profissional

- O temor era que o processo fosse 
transformado em um verdadeiro balcão de 
negócios, sem a devida preocupação com a 
qualidade da formação profissional. A AMRIGS 
integra o grupo de entidades representativas 
que defendem um processo mais rigoroso 
e legal para a expedição de diplomas da 
área. A atuação da AMB nesse processo foi 
fundamental e só temos a comemorar – disse.

A Sanção do programa Médicos pelo Brasil, 
com o veto do artigo que fragilizava o processo 
de avaliação de egressos do exterior, ocorreu 
na tarde de quarta-feira, 18/12. No final de 
novembro, a MPV 890 que tratava do assunto 
tramitou de maneira inusitada pelo congresso, 
depois das denúncias feitas pela Associação 
Médica Brasileira sobre as irregularidades 
que já ocorrem no processo de revalidação de 
diplomas de medicina no Brasil, envolvendo 
um mercado de mais de 15 bilhões de reais. 
Em 2 de dezembro, a AMB enviou ofício ao 
presidente da República solicitando que 
fossem vetados os artigos que literalmente 
legalizavam todo o esquema de facilitação 
irregular de revalidação de diplomas de 
medicina de quem não havia sido aprovado 
no Exame Revalida.

Presidente da AMRIGS, 
Alfredo Floro Cantalice Neto
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https://www.amrigs.org.br/noticias/4767


Saúde Preventiva

Governantes: salvem os hospitais!

A tragédia chegou ao Brasil. A epidemia 
cresce exponencialmente e nem sabemos 
sua dimensão pois certamente existe 
subnotificação. A autoridade que ainda 
subestima o problema precisa se atualizar 
e já, pois está desestimulando o isolamento 
domiciliar e as medidas radicais de proteção, 
a esta altura indispensáveis. Infelizmente, a 
Itália se deu conta muito tarde.

O grande problema é, e será cada vez mais, 
o grau de contaminação dos hospitais. 
Na China, mais de 50% da intensidade 
da epidemia foi atribuída à contaminação 
hospitalar, deles sendo ainda mais expurgado 
o vírus para a comunidade. O Governo chinês 
omitiu informações durante dois meses e, 
quando se deu conta os hospitais já estavam 
todos contaminados. Seguiu-se a catástrofe. 
Porque será que eles construíram mega 
hospitais de campanha tão rápidos? Para 
limpar os hospitais habituais! Se não fizermos 
precocemente isso por aqui enfrentaremos 
uma epidemia com proporções piores que 
na Itália. Faltam Equipamentos de Proteção 
Individual adequados na maioria dos Hospitais. 
No momento que os hospitais lotarem e a 
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Pneumologista Luiz Carlos Corrêa da Silva

maioria dos profissionais se contaminar, a 
situação será lamentável. E a comunidade 
sofrerá grandes consequências.

Em São Paulo, providências iniciais neste 
sentido estão sendo tomadas. Esperemos 
que sejam rápidas e eficazes. Pacientes com 
gravidade moderada serão encaminhados 
para estes hospitais de campanha, assistidos 
em tendas montadas em grandes estádios, 
com boa ventilação. Nosso Governo Estadual, 
que já tem feito o que pode, precisa agir mais 
rápido ainda. Colocar doentes moderados 
em hospitais de campanha, por exemplo 
estádios de futebol, com possibilidade do 
uso de ventilação mecânica, e reservar as 
internações estritamente em hospitais de 
referência destinados exclusivamente para 
este fim. Também, precisamos muito mais 
testes para diferenciar todos os casos mais 
graves suspeitos, e melhorar muito a proteção 
dos profissionais da saúde.

A Itália usou hospitais de campanha 
tardiamente e nós precisamos aprender 
com urgência esta amarga lição, para não 
seguirmos um caminho ainda pior. Decisões 
radicais devem ser baseadas em dados 
que nos últimos dias nos assustam. Nesta 
situação, decisões políticas são urgentes, 
fundamentais e salvadoras!

Preservando os hospitais, poderemos 
construir outra história. A palavra está com o 
setor político.

Luiz Carlos Corrêa da Silva e
Luciano M. Corrêa da Silva
Médicos Pneumologistas. 
Fumo Zero AMRIGS.

https://www.amrigs.org.br/noticias/4767
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ADMT
Auxílio doença

mensal temporário

Auxílio financeiro
para atender a um

eventual imprevisto
de saúde!

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

*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.

Benefício mínimo | Benefício máximo

R$ 656,00 | R$ 5.170,00

• 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.

SAIBA MAIS

https://www.amrigs.org.br/noticias/4799


A apresentação do Departamento Universitário 
da AMRIGS para os calouros de Medicina da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

UFSM recebe Cerimônia do Jaleco
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Científico - Departamento Universitário
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O calouro que se 
associar à AMRIGS até o 
dia 03 de abril, ganha um 

jaleco da AMRIGS

Durante Aula Inaugural da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizada 
no dia 5 de março, a acadêmica de Medicina 
e membro do Departamento Universitário da 
AMRIGS, Thalia Michele Vier Schmitz, apre-
sentou o DU e a AMRIGS para os calouros do 
curso de Medicina. 

Aula inaugural na UFRGS
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No dia 18 de fevereiro, os membros do DU, 
Maria do Carmo Falcão Muller e Vinicius Kas-
ten Cirolini, apresentaram a AMRIGS, o De-
partamento e as atividades realizadas pelos 
acadêmicos, para os calouros de Medicina da 
Universidade Franciscana (UFN).

Cerimônia do Jaleco na UFN 
em Santa Maria

D
ivulgação

Os acadêmicos de Medicina e membros do 
Departamento Universitário da AMRIGS (DU 
AMRIGS), Bruno Mocellin e Rodrigo Alberton, 
recepcionaram os calouros de Medicina. Tam-
bém apresentaram os benefícios oferecidos 
pela Associação aos estudantes da área. O 
evento foi realizado no dia 7 de março o audi-
tório da Universidade.

Cerimônia do Jaleco é realizada na UPF
D

ivulgação

foi feita no dia 10 de março, pela acadêmica de 
Medicina da UFSM e membro do DU AMRIGS, 
Luisa Soares Capa. Através de uma dinâmica, 
a aluna também procurou conhecer um pouco 
os novos estudantes, saber quais suas expec-



Especial

Todos no combate ao 
coronavírus

O noticiário internacional 
traz, a cada dia, novos 
dados e estatísticas 
preocupantes em relação 
a disseminação do novo 
coronavírus, que teve os 
primeiros casos originados 
na China e que agora 
atingiu diversos países. Ao 
mesmo tempo em que é 
preciso controlar o pânico, 
cuidados preventivos e 
cautela não podem ser 
dispensados.
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Especial

Um dos desafios é diferenciar o quadro de 
outras doenças dos casos de coronavírus. 
Além dos sintomas mais conhecidos como 
febre, tosse, dor de garganta e dores pelo 
corpo, os casos graves estão acompanhados 
de dificuldade para respirar, dor ao inspirar e ao 
expirar, e respiração acelerada com sensação 
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de falta de ar. Segundo o diretor científico 
e cultural da AMRIGS, e especialista em 
Medicina de Família e Comunidade, Marcos 
Vinícius Ambrosini Mendonça, estes casos 
são suspeitos de infecção respiratória aguda 
grave, muito similares a uma pneumonia.

Diante da larga disseminação do novo 
coronavírus (COVID- 19), entidades médicas 
gaúchas elaboraram uma carta aberta 
direcionada ao poder público e à população 
do Estado. Associação Médica do Rio Grande 
do Sul (Amrigs), Sindicato Médico do Rio 
Grande do Sul (Simers), Conselho Regional 
de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) 
e Sociedade Riograndense de Infectologia 
(SRGI) pontuaram questões importantes 
a serem levadas em consideração neste 
momento delicado para a saúde mundial.

Carta aberta aos gestores, poder público e 
à população sobre o COVID-19 

As entidades médicas Associação Médica 
do Rio Grande do Sul (Amrigs), Conselho 
Regional de Medicina do Rio Grande do Sul 
(Cremers), Sindicato Médico do Rio Grande 
do Sul (Simers) e Sociedade Riograndense 
de Infectologia (SRGI), diante da larga 
disseminação do novo agente do coronavírus 
(SARS-CoV-2) causador da doença chamada 
de coronavírus (COVID-19) e entendendo que 
os médicos estão entre os trabalhadores com 
máxima exposição ao contágio, devido ao 
exercício profissional, organizaram este rol de 
recomendações e orientações para proteção 
e cuidados.

Entidades médicas gaúchas 
unem esforços para combater 

a pandemia de coronavírus

Alfredo Cantalice Neto Presidente AMRIGS
Marcelo Marsillac Matias Presidente SIMERS
Eduardo Trindade Presidente CREMERS
Paulo Ernesto Gewehr Filho Consultor SRGI

Confira a nota na íntegra

https://bit.ly/3a7vLjB


Coronavírus: todos devem falar a 
mesma língua

A propagação do coronavírus no Brasil trouxe 
um cenário não visto, talvez, em toda a 
história do país. A situação delicada do ponto 
de vista de saúde exige que toda população 
siga a mesma orientação. Nesse momento, é 
preciso calma e muito cuidado com o excesso 
de notícias que chegam através de diversos 
canais não oficiais.

“Estamos passando por uma situação muito 
delicada do ponto de vista de saúde e todos 
precisam seguir as mesmas orientações. A 
importância dos cuidados coletivos são ainda 
mais essenciais do que o cuidado individual. 
Em uma situação de pandemia, todos devem 
falar a mesma língua. Muitas pessoas estão 
passando por uma outra epidemia que é a do 
excesso de informação. Por isso, é necessário 
termos cautela. Em um período como esse, 
todos nós devemos fazer simplesmente 

duas coisas: isolamento social e medidas 
de higiene”, explica o médico de família e 
comunidade e diretor científico e cultural 
da AMRIGS, Marcos Vinícius Ambrosini 
Mendonça.

O médico ressalta que há canais de 
comunicação oficiais do Ministério de Saúde 
que precisam ser seguidos e é fundamental 
que a população sempre tenha em mente 
os dois objetivos principais da crise que é o 
manter-se em casa e promover a higiene 
necessária.

“No momento em que as pessoas recebem 
uma enxurrada de outras informações, elas 
podem acabar esquecendo-se do primordial 
que são esses dois cuidados”, completa 
Marcos.

Diretor científico e cultura da AMRIGS,
Marcos Vinícius Ambrosini Mendonça
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Especial

Médicos: A AMRIGS está transmitindo 
toda sua força e apoio aos médicos que 
estão atendendo pacientes, aos que es-
tão ajudando outros médicos no formato 
de consultoria e a todos os profissionais 
que estão junto à comunidade de forma 
solidária para tentarmos combater o coro-
navírus.

“Peço aos médicos, neste momento, que 
não compartilhem evidências duvidosas e 
fake news e evitem propagar discurso de 
pânico à nossa população para que não 
sejam desabastecidos mercados e farmá-
cias de forma desnecessária. A população 
espera dos médicos segurança, tranqui-
lidade e carinho. Trabalhando juntos, va-
mos vencer o coronavírus”, finaliza o mé-
dico Marcos Vinícius.
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Inovação

A medicina avança no tratamento do câncer 
de pele, campeão de incidência entre todos os 
tipos de câncer. A médica associada da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia - Secção RS, 
Suzana Hampe, destaca a Cirurgia Micrográ-
fica de Mohs, uma técnica cirúrgica altamen-
te eficaz e especializada indicada para vários 
tipos de cânceres de pele e mucosas de alto 
risco.

“A Cirurgia Micrográfica de Mohs é principal-
mente indicada para carcinomas basocelula-
res e espinocelulares de alto risco, localizados 
em têmporas, orelhas, pálpebras e sobran-
celhas, nariz, região labial, mãos, pés e ge-
nitais. São zonas em que é necessário pou-
par tecido ou demais reincidências. Também 
é indicada para os casos de comportamento 
biológico agressivo como carcinomas basoce-

Inovação no combate ao 
câncer de pele

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

lulares esclerodermiformes e infiltrativos, ou 
para espinocelulares pouco ou indiferencia-
dos. A invasão em profundidade ou em nervos 
ou vasos favorece maior risco de destruição 
local e metástases. A técnica também benefi-
cia os tumores de contornos pouco nítidos, os 
incompletamente removidos, em imunossupri-
midos, em pele previamente irradiada ou se 
são recorrentes”, explica.

A incidência e o diagnóstico de malignida-
des cutâneas estão crescendo. Nos Estados 
Unidos são realizadas 876.000 cirurgias mi-
crográficas por ano. No Brasil, o número não 
chega a 1% deste valor. São apenas 94 ci-
rurgiões micrográficos certificados pela SBD, 
com conhecimento na técnica, em patologia 
e reconstrução. Mas este número tende a au-
mentar.
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Médica Suzana Hampe

Cirurgia Micrográfica de Mohs

Apresenta as mais altas taxas de cura por 
ser a única técnica que realiza o contro-
le microscópico completo das margens 
cirúrgicas, durante a cirurgia, através de 
inclusão e congelamento do material mo-
dificado, confecção de lâminas e análise 
microscópica. Permite encontrar a loca-
lização precisa de resquícios de tumor, 
para serem removidos e submetidos à 
nova análise.
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Departamento Universitário
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Assembleia elege diretoria do DU e 
apresenta projetos para 2020
A Assembleia Geral Ordinária do Departa-
mento Universitário da AMRIGS, ocorrida no 
dia 14 de março, promoveu a eleição da di-
retoria para o mandato de 2020 e apresentou 
o planejamento estratégico. O encontro foi 
conduzido pelo diretor Científico e Cultural da 
AMRIGS, Marcos Vinícius Ambrosini Mendon-
ça, que realizou a homologação da nova cha-
pa e também promoveu uma apresentação 
institucional sobre a Associação Médica. Após 
a reunião, a presidente do DU AMRIGS, Ka-
thrine Meier, expôs a elaboração de projetos 
promovidos pelo DU ao longo do ano para os 
acadêmicos de medicina.

Os novos membros do Departamento 
Universitário também apresentaram 

sugestões. Os integrantes que passam a 
compor o grupo são Nicolas Moura (UFFS), 
Yasmin Podlasinski da Silva (ULBRA), Julia 
Perito Alfredo (UCPEL), Arthur de Marco da 
Silva (IMED), Bruna Regina Arboit (URI) e 
Amanda Ribeiro da Silva (FEEVALE).

Equipe do DU

Valeska M
onteiro

https://doacoes.prefeitura.poa.br/funcrianca/projetos
https://www.amrigs.org.br/noticias/5014
https://www.amrigs.org.br/beneficios/1


Responsabilidade Social

O aumento da procura de famílias pelo 
suporte educacional, esportivo, cultural e 
social desenvolvido no Instituto Vida Solidária 
mostra a consolidação do trabalho que é 
desenvolvido na instituição. Desde o início do 
ano, a intensa procura de mães para matrícula 
dos filhos, especialmente os menores que não 
são atendidos em turno integral nas escolas 
da região, chamou a atenção.

“O possível aumento no número de crianças 
atendidas é bom, mas traz uma preocupação 
que é a necessária estruturação e maior 
capacidade para que a qualidade dos nossos 
serviços seja mantida”, explica a assistente 
social e coordenadora do Instituto Vida 
Solidária, Carmem Reis.

Em busca de mais apoio social a 
famílias carentes
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Uma das opções de doações é através da 
destinação de recursos pelo Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Funcriança). 

O percentual que pode ser destinado ao 
projeto é de até 6% do Imposto de Renda 
de Pessoas Físicas e de 1% para Pessoas 
Jurídicas. O Funcriança é gerenciado pela 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que 
cadastra e fiscaliza as instituições habilitadas 
a receberem as doações. O projeto aprovado 
pelo IVS tem duração de dois anos, então a 
doação pode ser feita a qualquer momento. 
A outra opção é pelo programa Nota Fiscal 
Gaúcha. O doador ganha descontos, concorre 
a prêmios e ajuda a manter projetos sociais.

https://doacoes.prefeitura.poa.br/funcrianca/projetos
https://www.amrigs.org.br/noticias/5014


Artigo

Um olho no vírus, 
outro no limite
As maiores crises têm muitas caras. E quanto mais 
os dias passam, mais se percebe que estamos 
diante de um labirinto capaz de confundir o 
Minotauro. As verdades se modificam com uma 
velocidade capaz de desmoralizar os monoteístas 
que colocam ideologia em todas as suas propostas, 
sem preocupação com o que os isentos podem pensar 
deles. No momento dramático de suposições infundadas e 
de propostas escusas, a incerteza é tanta que alguém postou: 
“Se você não está confuso, é porque está mal informado!”

As diferentes nações são marcadas por suas semelhanças e diferenças, 
o que torna temerária a transferência de estratégias de sobrevivência 
de países desenvolvidos, para o mais pobre dos 4 brasis que compõem 
esta Nação de dimensões continentais. Um país em que a população 
de trabalhadores informais equivale a quase ¾ dos habitantes do Reino 
Unido não sobreviverá às mesmas regras. Afinal, os 44 milhões de 
trabalhadores na informalidade não podem esperar o vírus ir embora 
para voltar a comer. A fome não se resolve com palavras encorajadoras 
de que haveremos de vencer e sairemos mais fortes dessa crise. Não há 
esperança que sobreviva ao jejum.

A possibilidade real de auxílio governamental aos mais pobres é outra 
diferença abismal. A disponibilidade de 2 trilhões de US$ (10 trilhões de 
reais para facilitar a conta) do governo americano, comparado à nossa 
oferta parcelada de 40 bilhões de reais, escandaliza a diferença entre os 
dois mundos.

Numa crise como esta fica evidente a enorme dificuldade de diálogo 
dos governantes e os diferentes estratos sociais. Quando as cabeças 
pensantes anunciam a importância do lockdown, para alcançar o 
flattening of the curve, ou pedidos para o supermercado only on delivery, 
estão falando com quem? Certamente não com os milhões de excluídos, 
porque esses vivem uma realidade inalcançável. 

José J. Camargo

Divulgação
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O projeto Amparo, desenvolvido pela AMRIGS 
realizou sua primeira edição do ano de 2020. 
O palestrante Roberto Conte falou sobre 
“Cruzeiros Fluviais pela Europa”.

Projeto Amparo

Roberto Conte (palestrante) e Marta 
Frandoloso. Ambos da STB – Student Travel 
Bureau
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Palestra sobre cruzeiros fluviais
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https://www.unicred.com.br/

