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Eleita nova gestão
da AMRIGS para o
triênio 2020-2023
Gerson Junqueira Junior foi
escolhido presidente da entidade

Comissão ajusta detalhes para

AMRIGS oferece mais uma

Prova AMB/AMRIGS

opção de plano de saúde

P l a n o P R E C AV E R :
um cui dad o c om
o seu futuro

C o n h e ç a a s va n ta g e n s e r e s e r v e
u m a m a n h ã s e g u r o pa r a v o c ê
e pa r a s u a fa m í l i a :

O maior plano de previdência associativo do Brasil
100% da rentabilidade repassada ao participante
ou beneﬁciário: tudo que você acumula, é seu.
Flexibilidade para acompanhamento
e alterações do Plano pelo app
Segurança de um planejamento sucessório
Dedução ﬁscal de até 12% da renda bruta anual
na declaração de Imposto de Renda
O participante não paga imposto enquanto
está na fase de contribuição do Plano
Sem taxa de carregamento.

Fale com seu gerente ou acesso
o app Unicred Mobile para contratar
o Plano de Previdência Precaver

No seu app Unicred Mobile

Editorial
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Em nossa sede, foram muitas as melhorias que deixaram nosso prédio mais moderno, acessível e bonito. Concluímos no início desse
ano a implantação da usina de energia solar que além de ser amigável do ponto de vista ambiental vai proporcionar redução significativa
nos gastos financeiros com energia elétrica.
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Estamos nos encaminhando para o encerramento
de nossa gestão na AMRIGS com o pleno sentimento de dever cumprido. Os últimos meses
têm sido extremamente desafiadores para todos nós, mas estão sendo a máxima comprovação para todos da relevância que o médico tem
dentro da sociedade. Nos orgulhamos durante os
últimos anos de conquistas e sonhos que vimos
tornarem-se realidade. A já conceituada Prova AMRIGS foi alavancada a novos patamares graças a uma
parceria que selamos com a Associação Médica Brasileira e
percebemos a cada ano um crescimento expressivo no número de
participantes e na quantidade de praças atendidas pelo exame que
segue sendo uma referência para ingresso nas residências médicas
e também para auto-avaliação.
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Sentimento de dever
cumprido

Alfredo
Floro
Cantalice
Neto
Presidente da
AMRIGS

A defesa profissional é uma luta constante com atuação em diversas frentes como a Comissão Estadual de Honorários Médicos e
em diversas reuniões e encontros com a Associação Médica Brasileira (AMB). Estivemos sempre presentes ao lado dos jovens, através da atuação do Departamento Universitário e junto aos nossos
associados oferecendo uma série de benefícios e descontos junto a
empresas e prestadores de serviço parceiros. No interior do estado,
estivemos presentes com a Caravana AMRIGS. Por fim, investimos
fortemente em ações no mundo digital e em qualificação profissional
através das diversas edições do Ciclo de Palestras.
Agradeço aos diretores, conselheiros e toda equipe de colaboradores que estiveram ao meu lado durante esta jornada. Sem o apoio
de vocês nada disso teria sido possível.
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Aconteceu

AMRIGS faz entrega de doação de
4 mil kits de EPIs

O governador do Estado, Eduardo Leite,
enalteceu a medida destacando que os
materiais serão usados na linha de frente
do combate ao coronavírus, a serem
distribuídos nas regiões que possuem maiores
necessidades.

“Para nós que estamos à frente da gestão
pública é reconfortante termos a certeza
que não estamos sozinhos nesta luta. Este
exemplo da AMRIGS junto com a Associação
Médica Brasileira nos deixa muito satisfeitos.
É estimulante para enfrentarmos os desafios
A AMRIGS realizou no dia 2 de setembro a que estamos lidando esse ano. É a prova de
doação de doze mil unidades de Equipamentos que há um espírito coletivo de atendimento ao
de Proteção Individual (EPIs) ao Governo do interesse público”, declarou.
Estado do Rio Grande do Sul. As doações
foram compostas por 4 mil máscaras PFF2 e A solenidade de entrega foi realizada no
8 mil unidades de luvas de Nitrilo, distribuídos Palácio Piratini. Além do governador gaúcho,
em 4 mil kits (uma máscara e um par de luvas Eduardo Leite, também estava presente o
em cada kit). Os materiais devem ser utilizados coordenador Estadual de Proteção e Defesa
na prevenção e combate à COVID-19.
Civil, Coronel Júlio César Rocha Lopes. Além
do coordenador da Prova AMB/AMRIGS, Dr.
“Para nós é um prazer ajudar neste momento Antonio Carlos Weston esteve presente o
que sabemos que é tão difícil para todos”, gerente geral da associação gaúcha, Ronald
afirmou o coordenador da Prova AMB/ Greco.
AMRIGS, Dr. Antonio Carlos Weston
Órgão Oficial da Associação Médica do Rio Grande do Sul
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AMRIGS em Ação

AMRIGS apoia projeto Expresso
Cultural Móvel
Ana Carolina Lopes

instaurado com a pandemia de COVID-19.
“Ter o Teatro AMRIGS fechado é algo que nos
deixou muito tristes. Este projeto veio para
sanar essa questão e para conseguir levar um
pouco de alegria para as pessoas de um jeito
diferente”, afirmou Baldasso.

Ana Carolina Lopes

“Para a AMRIGS, investir em cultura e bem estar é investir em saúde. Estamos trabalhando
com a saúde mental da população”, afirma o
gestor do Centro de Eventos da Associação
Médica do Rio Grande do Sul, Eduardo Baldasso.

Ana Carolina Lopes

O projeto Expresso Cultural Móvel convida
diversos artistas para realização de shows
pelas ruas de Porto Alegre. Com isso, o público
pode acompanhar as atrações de dentro de
suas casas respeitando o distanciamento
social, em função da pandemia de coronavírus.
A estreia, realizada no bairro Petrópolis no dia
30 de julho, contou com DJ Capu e a Banda
+ Amor Por Favor. No sábado, 08 de agosto,
o Expresso passou pelas ruas do bairro
Restinga, com o grupo Três de Sax como
atração musical.

“Demos o nosso total apoio e concordância
com o projeto, pois nada é mais importante
agora para promover a saúde mental das
pessoas do que proporcionar momentos
de lazer”, afirmou o diretor de Patrimônio e
Eventos e diretor Científico e Cultural Interino

A ideia era um sonho antigo de Eduardo, que
acabou virando realidade diante do cenário

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

AMRIGS, AMERERS e ASOLADEME
debatem sobre Direito Médico
Valeska Monteiro

o Dr. Léo Graciolli Franco, vice-presidente
da Associação de Médicos Residentes do
Rio Grande do Sul (AMERERS), com a qual
a AMRIGS recentemente firmou parceria
técnico-científica.

Visita realizada na sede da AMRIGS
No dia 14 de agosto, a AMRIGS recebeu em
sua sede o presidente do Capítulo do RS
da Asociación Latinoamericana de Derecho
Médico (ASOLADEME), Jorge Luiz Fregapane,
e a 1ª vice-presidente, Franciele Corte Batista.
Representando a AMRIGS estava a presidente
do seu Departamento Universitário (DU),
Kathrine Meier; a vice-presidente do DU,
Valentina Lubisco, o gerente geral, Ronald
Greco; e as responsáveis pelo Núcleo
Técnico-Científico, Valeska Monteiro e Júlia
Feliciano. Participou também da reunião

Durante o encontro, falou-se sobre importância
de discutir o Direito Médico entre os
acadêmicos e residentes desde a graduação
e a especialização, como uma forma de
prevenção da judicialização da saúde no Rio
Grande do Sul.
Um dos objetivos da ASOLADEME é diminuir
o número de processos judiciais ligados a essa
área.
A Asociación Latinoamericana de Derecho
Médico é uma entidade que, há 24 anos, busca
constituir um fórum comum para o intercâmbio
e discussão de ideias, vinculando profissionais
de dezessete países, promovendo a
compreensão, a cooperação, a discussão e a
disseminação de questões médico-legais.

CEHM-RS reúne-se com Plano Bradesco Saúde
A Comissão Estadual de Honorários Médicos
do RS (CEHM-RS) realizou uma reunião
virtual com a Bradesco Seguros para tratar
sobre telemedicina, teleconsultas, sistema de
atendimento eletrônico e medicamentos.
Mesmo com a crise de diminuição de usuários
de planos de saúde divulgada pela ANS, a
Bradesco Súde permanece atendendo às
necessidades de seus usuários na falta de
medicamentos. Quanto à teleconsulta, há
pouca utilização pelos usuários, considerando
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que a ferramenta foi implantada em julho.
Representando
a AMRIGS,
estiveram
presentes no encontro no dia 8 de julho, a
diretora de Exercício Profissional, Dra. Niura
Niura Terezinha Tondolo Noro, e a gerente
de Defesa Profissional da AMRIGS, Maria da
Graça Schneider.

Confira aqui a notícia
completa

AMRIGS em Ação

Reprodução de Imagem

Comissão Estadual de Honorários Médicos do Rio
Grande do Sul (CEHM-RS) reúne-se para discutir
melhorias no IPE Saúde

Em duas ocasiões, os representantes da CEHMRS estiveram reunidos com representantes do
IPE-Saúde. No dia 6 de julho, a pauta tratou
sobre a situação da pandemia, condições da
operadora, do mercado, sobre telemedicina e
honorários. Em 21 de julho, foi proposto pelo
grupo um estudo que possibilite o aumento
escalonado e sustentável das consultas e
procedimentos. O encontro teve o objetivo
de acelerar a avaliação de uma dinâmica que
viabilize repor a inflação e adequar os valores

ao mercado, tornando-os mais atrativos aos
médicos. Não há reajuste nos procedimentos
médicos, desde 2011. Já as consultas médicas
tiveram o último reajuste há dois anos. Hoje,
o valor praticado para consultas realizadas
por profissionais credenciados como Pessoa
Física é de R$ 62 reais e para os credenciados
como Pessoa Jurídica é de R$ 90.
A autarquia pretende recuperar receitas e
sanear contas a médio e longo-prazo para,
depois, discutir valores com os credenciados.
Marcus Vinícius ressaltou que ajustar a
remuneração para Telemedicina conforme
os padrões da consulta presencial, sem a
coparticipação, é uma sinalização de que
haverá empenho em buscar equilíbrio para as
partes.

CEHM-RS debate ações de benefício aos usuários
da Unidas
No dia 12 de agosto, foi a vez da União
Nacional das Instituições de Autogestão em
Saúde - Unidas participar da série de encontros
com a Comissão Estadual de Honorários
Médicos do Rio Grande do Sul - CEH-MRS.

O diretor Marcelo Callai Costa Beber, o vicesuperintendente Décio Everaldino Braga, e
Leandro Generalli, responderam às perguntas
sobre contratação, remuneração e estratégias
da organização.

AMRIGS é contra medida que autoriza enfermeiros a
fazerem atendimentos na área pediátrica
A Portaria recentemente publicada pela
Prefeitura de Porto Alegre dá autonomia para
que enfermeiras da rede básica possam atuar
assistencialmente em algumas situações
clínicas. A AMRIGS de forma conjunta com
o Conselho Regional de Medicina do RS
(CREMERS) e com o Sindicato Médico do

Rio Grande do Sul (SIMERS) estão atuando
para de reverter a decisão. A preocupação é
que a medida afaste ainda mais a assistência
pediátrica, que deve ser conduzida por
pediatras de formação, da rede básica de
saúde do SUS.
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AMRIGS em Ação

AMRIGS participa de encontro sobre relação do
médico com a mídia

Reprodução de Imgem

A reunião envolveu as três entidades
médicas AMRIGS, SIMERS e CREMERS
com o Grupo RBS. O grupo foi recebido pelo
diretor executivo de Mídias do Grupo RBS,
Marcelo Rech. Em pauta, esteve recente
posicionamento da mídia na qual foram feitas
críticas pela colunista Cláudia Laitano.
A jornalista relatou que existem dois tipos
de médicos: os que estão lutando para
salvar vidas e os que não apenas trocaram
a ciência pelo pensamento mágico, como se
sentem autorizados a defender publicamente
remédios e tratamentos sem eficácia ou
segurança comprovadas.

Leia mais

Webinar reúne especialistas do Brasil e Uruguai
para debater lições aprendidas com a COVID-19
Reprodução de Imgem

e gestores do Brasil e do Uruguai.  Entre
os palestrantes estiveram Eduardo Leite,
governador do Estado do Rio Grande do
Sul, Dr. Daniel Salinas, ministro da Saúde do
Uruguai e Dra. Mayra Pinheiro, secretária de
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
do Ministério da Saúde.
A iniciativa foi da Associação Médica Brasileira
(AMB) em parceria com Associação Médica
do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Conselho
Regional de Medicina do Rio Grande do Sul
(CREMERS) e Ministério de Salud Publica del
Uruguay.

O webinar “COVID-19: lições aprendidas”
aconteceu no dia 2 de junho, com a
participação de renomados especialistas
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A abertura foi feitqa pelo Dr. Lincoln Lopes
Ferreira, presidente da AMB, e pelo Dr. Alfredo
Floro Cantalice Neto, presidente da AMRIGS.

ELEIÇÕES AMRIGS

Eleita nova gestão da AMRIGS
para o triênio 2020-2023
participação de profissionais que não estavam
mais ao lado da entidade. Devemos ter a
ciência médica como principal fundamento
acima de tudo”, afirmou Gerson Junqueira.

Luciana Corso

Foram totalizados 598 votos para a Diretoria,
sendo 183 (30,6%) para a Chapa 1, 390
(65,2%) para a Chapa 2, e 25 votos brancos e
nulos (4,2%).
Gerson Junqueira Junior
O processo eleitoral para escolha da Gestão
2020-2023 da Associação Médica do Rio
Grande do Sul (AMRIGS) aconteceu entre
as 9h e 18h do dia 31 de agosto. A votação
ocorreu exclusivamente por meio digital em
plataforma específica e segura, desenvolvida
para as eleições da entidade. Duas chapas
disputaram para os cargos da Diretoria,
além de 31 candidatos ao Conselho de
Representantes.

“Queremos resgatar o orgulho de ser médico.
Queremos também que a AMRIGS seja mais
ativa e protagonista, representando de forma
mais contundente nossa classe médica.
Um de nossos objetivos é proporcionar um
incremento no número de sócios, retomando a

Confira matéria completa
e conselheiros eleitos

Lucina Corso

Com 65,2% dos votos válidos, os associados
elegeram a Chapa 2 - O Futuro, Agora, liderada
por Gerson Junqueira Junior, graduado em
Medicina pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), Especialista em
Cirurgia Geral e Cirurgia Digestiva, atual
Diretor Clínico eleito do Hospital Mãe de
Deus, gestor do Serviço de Cirurgia Geral e
Digestiva do Hospital Mãe de Deus (20032016) e Mestre eleito do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões (2014-2015).

Para o Conselho de Representantes foram
totalizados 1794 votos, com 345 brancos 99
nulos. A diplomação os eleitos e posse da
Diretoria e Conselheiros acontecerão no dia 17
de outubro, durante a Sessão Extraordinária
do Conselho de Representantes. A votação
para eleição dos Delegados da AMRIGS junto
à Associação Médica Brasileira (AMB) e para
a Diretoria da AMB foi realizada de forma
simultânea, porém separada do processo
eleitoral da AMRIGS.

Presidente eleito, Gerson Junqueira e integrante da Chapa 1, Clara Ester Trahtman
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Associativismo

AMRIGS oferece a associados
mais uma opção de plano de saúde
A AMRIGS, pensando na saúde dos
seus associados, irá oferecer mais uma
modalidade de plano de saúde da UNIMED.
A partir de agora, os associados de algumas
regiões podem contar com o Unifácil. O plano
possui cobertura ambulatorial e abrangência
regional com atendimentos no Núcleo
Unifácil, localizado nas cidades de Canoas,
Esteio, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão,
Guaíba, Camaquã, Osório e Porto Alegre.
Possui coparticipação nas consultas e a
possibilidade de inclusão de cônjuges e filhos
como dependentes.

csa@amrigs.org.br
(51) 99549-5609

O
Unifácil
também
contempla
atendimento ambulatorial nos hospitais
credenciados dentro da área de atuação
da Unimed POA:
- Complexo Hospitalar Santa Casa;
- Hospital Ernesto Dornelles;
- Hospital São Lucas da PUCRS;
- Hospital Divina Providência;
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(para atendimentos eletivos somente);
- Hospital Banco de olhos;
- Instituto de Cardiologia do RS;
- Toda rede hospitalar credenciada na
Região.
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Associativismo

AMRIGS E AMERERS juntas em
benefício do médico residente
A parceria entre a Associação Médica do
Rio Grande do Sul e a Associação dos
Médicos Residentes do Rio Grande do
Sul busca contribuir para o conhecimento
e o desenvolvimento da Ciência Médica e
valorizar a carreira médica. 
Diversos benefícios são oferecidos ao
Associado Residente AMRIGS, sempre
acompanhando-o durante sua trajetória
profissional

Benefícios
- Desconto na inscrição para a Prova
AMB / AMRIGS com pré-requisito (R3).
A avaliação é válida como seleção para
Programas de Residência Médica; 

- Oferecimento dos planos de saúde
Unifácil, Unipart e Unimax. Os planos
se estendem aos associados e seus
dependentes;

- Assessoria Jurídica para o exercício
profissional, atuando em áreas como
responsabilidade civil médica, com
gerenciamento de risco profissional. O
serviço conta inclusive com telefone de
plantão para orientar o residente;

- Assessoria Contábil para serviços como
Declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física, cálculo de aposentadoria,
regularização, constituição e baixa de
pessoa jurídica, entre outros. 
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Prova AMRIGS

É falsa a notícia envolvendo
mudança nos processos seletivos de
Residência Médica
A AMRIGS alerta que é falsa a notícia divulgada
nas redes sociais e aplicativos de mensagens
relacionando uma suposta Nota Técnica
do Ministério da Educação. O documento
inverídico orienta Comissões Estaduais de
Residência Médica (CEREM) e Comissões
de Residência Médica (COREME) para não
admitirem candidatos que não concluíram
sua formação médica de forma integral e de
acordo com a carga horária proposta no projeto
pedagógico do curso.

Nacional de Residência Médica, fato que foi
validado pela AMRIGS com a presidente da
Comissão Estadual de Residência Médica,
Tânia Resener. Informações adicionais podem
ser obtidas através do email exame@amrigs.
org.br ou pelo telefone (51) 3014 2016.

Segundo o coordenador da Prova AMB
/ AMRIGS, Antônio Carlos Weston, não
existe nenhuma determinação da Comissão

FAÇA A DIFERENÇA!
Seja professor nos cursos
de atualização EaD da AMRIGS!
Criado em 2017 pela gestão da Associação Médica do RS
(AMRIGS), o AMRIGS MasterClass tem como objetivo
promover educação continuada para médicos e
profissionais da saúde em um ambiente digital de fácil
acesso e rico em conteúdo, garantindo conhecimento e
informação ética, responsável e atualizada na plataforma
de Ensino a Distância da AMRIGS.
Estamos selecionando profissionais para ministrarem
os novos cursos de atualização a distância da nossa
plataforma de ensino: o MasterClass.
Se você é médico e tem um forte desejo em compartilhar
sua vivência e experiência profissional em uma plataforma
online, leia as informações abaixo e se inscreva. Esta é a
sua chance de fazer parte do time de profissionais da
Associação que valoriza e qualifica a medicina desde 1951.

Participe do processo
seletivo clicando aqui.
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Prova AMRIGS

NCM / AMRIGS

Comissão Organizadora ajusta
detalhes para Prova AMB/AMRIGS

Aposentadoria com benefícios

“Protocolos já foram previamente estabelecidos. Todos os cuidados serão adotados com
rigor para execução da avaliação. Entre as
medidas estão diminuição do número de candidatos por sala de aula, espaçamento adequado entre os candidatos, manutenção de
ambientes abertos e ventilados e ampla disponibilização de álcool gel nas entradas das
salas e banheiros”, explica o coordenador do
Prova AMB/AMRIGS, Antonio Carlos Weston.
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O cronograma está sujeito a alterações se
houver um agravamento das condições
sanitárias no combate à COVID-19. Outras
informações podem ser obtidas no site www.
amrigs.org.br/exame, através do e-mail
exame@amrigs.org.br ou pelo telefone (51)
3014-2016.

Francine Malessa

A banca organizadora da Prova AMB/AMRIGS
está se reunindo de forma frequente em
encontros semanais, desde o início de abril.
Todos os detalhes estão sendo tratados
de forma online, sendo mantido o esforço
para assegurar a qualidade e excelência
do exame que é referência no Brasil para
ingresso em residências médicas. A Comissão
Organizadora estabeleceu a aplicação da
prova de forma presencial, mas mediante uma
série de cuidados, em função da pandemia de
coronavírus.

Esse ano, após a formação de uma parceria da
AMRIGS com a Associação Médica Brasileira
(AMB), a Prova passa a ser válida em todo
o Brasil 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
utilizada 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.

Confira o link para mais
informações

Vida de Médico

“Ninguém é tão sábio que não
possa aprender ou tão inexperiente
que não possa ensinar”
O médico Gerson Junqueira Junior, eleito
presidente da AMRIGS para o próximo
triênio, conta como foi o início de sua
carreira e aprendizados importantes
obtidos ao longo dos anos.
“É difícil apontar alguma característica
psicológica ou comportamental, em minha
juventude, que tenha me feito escolher ser
médico. O fato é que, no verão de 1982, prestei
vestibular e fui aprovado para iniciar o curso
de Medicina na FAMED da UFRGS. Segundo
semestre, início em agosto daquele ano.
Então o inusitado! Aqueles próximos meses
que prometiam ser as minhas melhores e mais
condignas férias, tornaram-se um estágio
prático, maquiavelicamente engendrado por
minha progenitora, na conceituada Enfermaria
10 - Serviço de Cirurgia Geral da Santa Casa
de Misericórdia de Porto Alegre.
Foi então, numa longínqua manhã de terçafeira, que participei da minha primeira reunião
clínico-cirúrgica na “Décima”. Lá estavam os
não menos conceituados Fernando Pombo
Dornelles e Telmo Kruse, capitaneando
as ações, até o residente de primeiro ano
proferindo aquela frase que jamais me saiu
da memória “trata-se de uma metástase de
adenocarcinoma em tecido conjuntivo...”. Eu,
um pseudo-acadêmico, provavelmente não
sabia o significado de nenhuma daquelas
palavras.
Mas naquele momento, e nos meses que se
seguiram, descobri que estava ali a minha
vocação! Os próximos anos passaram
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Gerson Junqueira Junior
voando! O prédio do Biociências e a monitoria
de anatomia. Lá conheci minha companheira e
eterna paixão (foi minha aluna de anatomia...).
O Hospital de Clínicas e a monitoria de
cirurgia. Por fim, a graduação e a convicção
da vocação e escolha da especialidade. No
mesmo hospital, a residência em cirurgia
geral, mestrado e doutorado. Quantos mestres
e colegas, amigos e parceiros de profissão até
hoje! Neste período de Hospital de Clínicas,
não posso deixar de citar o saudoso Renato
Luiz Amaral. Mestre e amigo que me espelhou
valores muito importantes: hierarquia,
responsabilidade e resiliência”.

Confira
a matéria completa
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Saúde Preventiva

Palestra online aborda a obesidade
em tempos de coronavírus
Na noite de 4 de agosto, a AMRIGS promoveu
a primeira edição de 2020 do seu Ciclo de
Palestras. O evento foi realizado de forma
online e abordou o tema “Obesidade e
COVID-19”. Mais de 100 pessoas assistiram
à transmissão que teve como palestrantes
os cirurgiões bariátricos Juliano Chibiaque
e André Bigolin, a endocrinologista Jamile
Sartori El Ammar e Luiz Fernando Tubino, que
falou sobre sua relação com a obesidade.
“É fundamental lembrar que obesidade é uma
pandemia crônica, mas apenas nos damos
conta disso quando vivemos uma pandemia
aguda como a de coronavírus”, ressalta Dra.
Jamile.
No Brasil, 55,7% das pessoas tem
de peso, representando mais da
da população. De acordo com Dr.
este é um dos problemas que mais
sociedade.

excesso
metade
Juliano,
atinge a

Reprodução de imagem

“Tínhamos uma cultura alimentar de
sobrevivência e quando nos desenvolvemos e
a oferta alimentar mudou, acabamos entrando
em choque com a origem genética da parte
alimentar”, explica o cirurgião.

A relação com a COVID-19
Segundo os profissionais da saúde, é muito
difícil que um paciente com obesidade
não desenvolva ou não tenha outras
comorbidades como diabetes, hipertensão,
apneia de sono, entre outras. Os médicos
também chamam a atenção para outras
doenças silenciosas como a própria
hipertensão, que atinge 25% da população
adulta. Pacientes obesos têm maior risco de
comprometimento pulmonar, tendo outras
doenças como síndrome de hipoventilação,
asma, além de redução do volume pulmonar
devido ao excesso de peso que comprime os
pulmões. Assim, estas pessoas fazem parte
do grupo de risco de coronavírus. Em relação
à cirurgia bariátrica, foi reforçado que ela não
é o principal método para redução de peso,
mas que ajuda a controlar as comorbidades.
“Toda vez que adiamos o tratamento de uma
doença crônica, nós assumimos riscos”,
alerta Dr. André.
Luiz Fernando, empresário, conviveu com
a obesidade e decidiu dar mais atenção à
sua saúde, realizando uma dieta rigorosa
cuidando da alimentação e praticando
exercícios.
“A primeira premissa é de que ninguém pode
querer emagrecer mais do que nós mesmos.
Este desejo vem de dentro”, diz.

Confira a íntegra do
evento em vídeo
Palestra alertou para riscos da obesidade
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Saúde Preventiva

Evento destaca fatores causadores
de estresse e ansiedade na
pandemia

O Ciclo de Palestras AMRIGS realizou a sua
segunda edição do ano com um dos temas mais
impactantes da atualidade: a saúde mental e a
COVID-19. O evento ocorreu de forma online
no dia 14 de agosto. A atividade contou com
mediação do diretor de Patrimônio e Eventos e
diretor Científico da Associação Médica do Rio
Grande do Sul (AMRIGS), Daltro Nunes.
O psiquiatra Luis Motta, Mestre em Psiquiatria
e membro do Serviço de Psiquiatria e

preceptor do Hospital São Lucas da PUCRS
com atuação clínica em internação psiquiátrica
e coordenador do programa de Emergências
Psiquiátrica da PUCRS, destacou que os
prognósticos incertos estão entre os principais
fatores geradores de estresse, bem como
a dúvida sobre o que vai acontecer conosco
se contraírmos o vírus. Pensar uma possível
escassez de recursos para testes e para
tratamento também é um fator gerador de
estresse.
Entre as saídas apontadas estão a integração
de avaliações em saúde mental, tanto para
paciente quanto para profissionais.

Confira a íntegra do
evento em vídeo

Empatia e atenção aos sinais são cuidados
fundamentais com a saúde mental na infância
A temática da diagnóstico e prevenção de
doenças mentais na infância foi trazida na
terceira edição do Ciclo de Palestras AMRIGS.
As crianças estão tendo a convivência limitada
durante este período de escolas fechadas, o
que traz repercussões importantes.
O evento ocorreu de forma online no dia 4 de
setembro. A preocupação com a saúde mental
das crianças se intensificou e impôs um desafio
aos pais, que precisam redobrar o cuidado e a
atenção aos sinais.

que atua na área da Infância e Adolescência
em consultório particular e no Hospital
Psiquiátrico São Pedro RS, destacou que o
momento que vivemos é, de fato, excepcional
e está afetando a cabeça das crianças e
adolescentes, pois elas não estão “convivendo
com seus semelhantes” na fase da vida em
que isso é mais essencial.

Confira a notícia
completa no link

A psiquiatra Graziela Smaniotto Rodrigues,
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Especial

AMRIGS alerta que
disponibilidade de
medicamentos para sedação e
anestesia deve ser prioridade
A escassez de medicamentos ocorre em
razão do avanço da pandemia de coronavírus.
Pacientes com a COVID-19 costumam ficar
mais dias internados do que a média em UTIs.
O relato de hospitais ao longo do mês de
julho foi de baixa nos estoques. Por conta
desse sinal de alerta, foram temporariamente
suspensas cirurgias e procedimentos eletivos
que utilizem medicamentos do “kit entubação”
para sedação dos pacientes. A medida valeu
para casos nos quais não havia um risco real
para saúde do paciente.
“A medida é válida e é importante que se olhe
com muita atenção para esta questão. Não
adianta nada ter respiradores e leitos se não
houver medicação para sedação. Este quadro
aconteceu, mas lembramos que a pandemia
continua e é preciso continuar atento a isso”,
afirma o diretor de Comunicação da AMRIGS,
Juliano Chibiaque.
O Conselho Regional de Medicina do Rio
Grande do Sul (CREMERS) acionou o Ministério Público Federal (MPF), por meio de ofício encaminhado no dia 3 de julho. No documento, o Conselho solicitou intervenção junto
ao Ministério da Saúde (MS) para que fossem
adotadas medidas para regularização do fornecimento de medicamentos para sedação e
anestesia de pacientes em ambiente hospitalar. A indisponibilidade de insumos foi identificada nas redes pública e privada, causando o
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Em nota informativa da
Secretaria de Saúde do
Estado do Rio Grande do
Sul, o governo gaúcho
determinou entre outras
medidas a definição de
conduta de racionalização
do uso de estoques
disponíveis
fechamento de leitos de UTI em vários municípios, situação agravada pelo aumento dos
preços de forma desproporcional.
No ofício enviado ao MPF, o Cremers solicitou
que as autoridades públicas e as empresas
adotassem medidas urgentes para regularização do fornecimento dos medicamentos, bem
como elaborem planejamento que garanta o
abastecimento desses produtos nos hospitais
de referência, com a finalidade de não colocar
em risco a atividade médica e a vida dos pacientes.
Segundo o site oficial da Secretaria da Saúde
do RS, o Ministério da Saúde acenou com uma
compra emergencial no mercado nacional, e
até mesmo internacional em parceria com a
OPAS, para abastecer os Estados.

Especial

A Pandemia e seu Legado no
Brasil

O isolamento social, apesar de impactar nosso
ritmo de vida, fez as pessoas conviverem
mais tempo em suas residências, com filhos,
pais e avós, abrindo espaço para conversar,
resgatar momentos de felicidade, ler, ouvir
música, exercitar o autoconhecimento, cuidar
dos idosos, enfim, descobrir que a família é
uma estufa de amor. Os pesquisadores da
Fundação Getúlio Vargas estimam que 30%
dessas pessoas envoltas na quarentena,
descobriram que trabalhar em casa é
produtivo e decidiram continuar a fazê-lo,
evitando deslocamentos desnecessários,
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Arquivo Pessoal

O vírus invisível, que viajou em altíssima
velocidade, partindo da Ásia e chegando
a todos os continentes, colocou de joelhos
países de reconhecida capacidade econômica,
científica e tecnológica. Altamente contagioso,
de comportamento errático e imprevisível,
sem respeitar classe social nem faixa de
idade, atingiu rapidamente grande extensão
do nosso território. Ceifou vidas preciosas, e
impôs sofrimento físico e psicológico a todos
os brasileiros, impactando nossa forma de
viver, e colocando em alerta máximo a rede
pública e privada de saúde. O Ministério da
Saúde, montou uma operação de guerra,
envolvendo estados e municípios, com o
objetivo de evitar o colapso desses sistemas,
ocorridos em outros países. A análise diária,
do comportamento desse vírus, sobre os
infectados, produzindo síndromes clínicas de
leves a muito graves orientaram os gestores
nas ações de enfrentamento dessa pandemia.
Obedecendo diretrizes da OMS, adotou as
ações de eficácia comprovada: isolamento e
distanciamento social, higienização frequente
das mãos com água, sabão e álcool gel,
uso de máscaras faciais e preparo da rede
assistencial de cuidados médicos.

Opinião: Professor da UFRGS e Membro
Titular da Academia Sul-Rio-Grandense de
Medicina, Gilberto V. Barbosa
reduzindo o fluxo de automóveis nas ruas e
suas consequências. Lavar com frequência
as mãos e usar máscaras, medidas protetivas
para evitar contágio, podem, tornarem em
hábitos de higiene permanente, em especial
no inverno, reduzindo drasticamente as taxas
de internação por enfermidades infecciosas.
A pandemia trouxe enorme pressão sobre
as estruturas existentes de acolhimento,
diagnóstico e tratamento desses pacientes.

Confira aqui o texto na
íntegra

Especial

Estudos mais aprofundados
são necessários para
incentivar o tratamento
precoce da COVID-19
Freepik

econômico que está trazendo, é natural que
haja uma angústia na busca por medicações
com efeitos imediatos. Porém o que se tem
até agora são medicações consagradas para
outras doenças e que, em alguns casos,
sugerem benefícios, mas é preciso estudos
mais avançados”, afirma.
O médico faz uma analogia com os casos de
H1N1 que teve o seu primeiro surto em 2009 e
por um longo período se discutiu os benefícios
do medicamento popularmente conhecido
como Tamiflu.

As respostas para a imunização e tratamento
da COVID-19 vão chegar, mas vai ser preciso
um tempo maior. Até lá é preciso usar os meios
que a sociedade dispõe. A avaliação é do
presidente da Sociedade de Pneumologia do
Rio Grande do Sul e associado da AMRIGS,
Gustavo Chatkin. Segundo o médico é
necessário ter cautela e, principalmente,
proceder com uma avaliação individual de
cada paciente para tomada de decisão sobre
os medicamentos a serem administrados.
“Estamos falando de uma doença nova
e estamos querendo criar verdades em
pouco mais de seis meses de existência do
novo coronavírus. Por lidarmos com uma
doença avassaladora não só do ponto de
vista clínico, mas social por todo impacto

Algumas prefeituras estão se baseando em
casos de sucesso em regiões específicas e
oferecendo kits de medicamentos.
“Estamos numa fase que não há proibição,
mas sim uma particularização dos casos.
As Sociedades Gaúcha e Brasileira de
Pneumologia dizem que é preciso haver
uma particularização. Ou seja, o médico
tem essa capacidade de decisão de dizer
que determinado paciente de acordo com o
caso pode se beneficiar ou não. Eu não vejo
com maus olhos o uso de alguns momentos
em determinadas fases da doença, mas
é importante deixar claro que não há um
consenso. Tem que haver critérios. Assim
como tiveram casos de sucesso, houve casos
que não funcionaram”, finaliza.
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Departamento Universitário

Inteligência Artificial e Big Data
cada vez mais presentes no
exercício da Medicina
Reprodução de Imgem

dois tipos: os dados estruturados e os nãoestruturados.

Palestra realizada de forma online
As novas tecnologias são capazes de trazer
ao exercício da Medicina os mais diversos
benefícios e é preciso aproximar, cada vez
mais, médicos e profissionais da saúde destas
técnicas. A palestra intitulada “Inteligência
Artificial e Big Data - Qual a relação com o
profissional médico? foi apresentada pelo
médico psiquiatra da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), Ives Cavalcante
Passos.
“Quando falamos do Big Data na Medicina
não estamos falando somente sobre analisar
dados, mas também em que velocidade essa
análise é feita e como nós interpretamos eles.
Vivemos um universo onde a Big Data e o
digital se tornam mais importantes”, afirmou o
médico que é professor do departamento de
psiquiatria da ufrgs, pós doutor pela University
of Texas Health Science Center at Houston
e pesquisador do laboratório de psiquiatria
molecular.
Segundo
Cavalcante,
para
aproximar
estas ferramentas do exercício médico,
é fundamental dividirmos a categoria em
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“Essa diferenciação do Big Data é importante.
No caso da Medicina, dados estruturados
são aqueles que colocamos em planilhas
de Excel, como informações demográficas,
clínicas, exames laboratoriais. Por outro lado,
os dados não estruturados são dados de
filme, foto, áudio, vídeo, que não têm relação
entre si”, salientou.
O professor, que trabalha com psiquiatria e
prevenção ao suicídio, citou como exemplo um
estudo em que participou, feito com algoritmos,
análise de dados e informações dadas por
pacientes, que projetou uma predição de
comportamento suicida na população geral
no Brasil, levando em considerações diversas
variáveis.
O evento foi realizado de forma online
na tarde do dia 15 de agosto, através da
plataforma Sympla Streaming. A iniciativa foi
do Departamento Universitário da Associação
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS).
O evento está disponível no YouTube do
Departamento Universitário..

Departamento Universitário

Ferramenta de Marketing é aliada
para integrar paciente e médico

Reprodução de Imgem

“O erro está na hora que quero fazer meu
marketing focar em todo o público e não no
meu público específico. É preciso um objetivo
e pensar em um paciente que pode ser
chamado de paciente ideal”, afirmou.
O palestrante detalhou dicas para operação
no mundo digital e nas redes sociais.

O destaque do evento “Vamos Conversar
sobre Marketing Médico” foram as formas
corretas em que os profissionais da saúde
podem usar as ferramentas de publicidade.
A palestra foi apresentada pelo especialista
pioneiro em Marketing Médico no Brasil e
criador do Médico Celebridade, Vitor Jaci.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL

O evento foi realizado de forma online na
tarde do dia 18 de julho, através da plataforma
Sympla. A iniciativa foi da Associação Médica
do Rio Grande do Sul (AMRIGS) através do
Departamento Universitário (DU AMRIGS)..
O evento está disponível no YouTube do
Departamento Universitário.
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Responsabilidade Social

Instituto Vida Solidária e Unidade
de Saúde Bananeiras realizam
ação de saúde preventiva
A Unidade de Saúde Bananeiras, do bairro
Partenon em Porto Alegre, iniciou a realização
de atendimentos médicos no Instituto
Vida Solidária (IVS) no dia 5 de agosto.
Participaram da ação residentes de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, estudantes de
Medicina, dentistas, enfermeiros, técnicos de
enfermagem e farmacêuticos.

O Instituto está com funcionamento parcial,
devido ao quadro de distanciamento social. As
doações podem ser entregues na terça e na
sexta-feira pela manhã, na Avenida Ipiranga,
5109 - Porto Alegre/RS.
Carmem Reis

O grupo atendeu moradores da Comunidade
São Pedro, também localizada no Partenon,
realizando testes rápidos de HIV, sífilis e
glicose, além de aplicar vacinas contra a gripe
e medir a pressão dos pacientes. Também
houve distribuição de escovas de dente, creme
dental e camisinhas.

sabonetes, álcool, detergente e água sanitária.
Também são aceitos roupas e alimentos. O
objetivo é dar suporte às famílias atendidas no
projeto.

O IVS atende crianças e adolescentes
moradores da Comunidade São Pedro. A
entidade desenvolve projetos de saúde,
educação e cultura.

Prevenção é fundamental

Ação social realizada na sede do IVS

Cuidados na prevenção à COVID-19

Carmem Reis

Carmem Reis

Para cuidados básicos e de combate à
COVID-19, o IVS está precisando de doações
de materiais de higiene e limpeza como
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Inovação

Doação de plasma convalescente:
um aliado simples e importante no
tratamento da COVID-19
Arquivo Pessoal

para combater a doença
A Revista AMRIGS conversou com Leo Sekine, MD, MSc, PhD que é médico pela UFRGS,
com residência médica em Medicina Interna e
Hematologia e Hemoterapia pelo Hospital de
Clínicas de Porto Alegre. Possui mestrado e
doutorado Epidemiologia pela UFRGS. É chefe do Serviço de Hemoterapia/HCPA, diretor
Médico do Centro de Processamento Celular/
HCPA e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas - Faculdade de
Medicina/UFRGS.
Revista AMRIGS - Como funciona a metodologia?
Leo Sekine - O tratamento consiste em uma
transfusão semelhante a outros processos. A
Médico Leo Sekine fala sobre o procedimento diferença está na forma como é coletado e de
que tipo de paciente. A coleta é feita atráves
O tratamento experimental contra COVID-19, de uma doação de um componente específico
através da doação de plasma é apontado com do sangue. Um equipamento é capaz de sepamais uma promissora ferramenta na busca rar o plasma em um processo que dura entre
pela cura da doença. Um caso recente acon- uma hora e uma hora e meia. A coleta é semeteceu com um um homem de 63 anos, diag- lhante a doação de sangue com uma punção
nosticado com coronavírus, e que acordou do no braço, porém conseguimos uma quantidacoma induzido em Caxias do Sul, na Serra. A de maior de plasma que obteríamos em uma
melhora do paciente, no Hospital Virvi Ramos, doação normal. Após, o plasma que contém
ocorreu após a doação de plasma convales- os anticorpos contra o coronavírus é infundido
cente que recebeu — fruto de um tratamento nos pacientes ajudando no combate à infecexperimental contra COVID-19. O doador foi ção já que naquele momento o paciente ainda
Fabio Klamt, professor do Departamento de não tem os anticorpos contra o coronavírus.
Bioquímica da UFRGS e pesquisador da área
de Biomedicina. O porto-alegrense, que foi inConfira aqui a
fectado em março, venceu a covid-19 e se deentrevista completa
dicou a pesquisar métodos eficazes e seguros

Institucional

AMRIGS retoma
atendimento presencial
Medidas de prevenção contra a COVID-19:
▪️ O uso de máscara é obrigatório conforme
decreto estadual n° 55.240.
▪️ Todos os ambientes contam com dispenser
de álcool em gel 70% para higienização das
mãos.
▪️ Respeite o distanciamento social (mínimo
1,5m).
▪️ A entrada ao pátio será exclusivamente pela
guarita central. O portão de pedestres está
fechado.
▪️ Ao entrar no prédio, é necessário fazer
a higienização dos calçados em tapete
específico para essa finalidade.
▪️ Na recepção, será feita a medição da
temperatura corporal (acima de 37,5°C, será
orientado procurar atendimento médico e o
acesso à AMRIGS não será permitido).
▪️ Lembramos que os colaboradores que
fazem parte do grupo de risco permanecem
afastados.
▪️ O acesso à AMRIGS é permitido somente
com agendamento. Clique na imagem e
confiar os canais de atendimento.

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
www.amrigs.org.br
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O risco do
deslumbramento

Duas coisas impressionam mais do que o quanto
mudamos em função da pandemia: a rapidez com
que nos transformamos em seres cibernéticos e a
euforia com que assimilamos essas mudanças.
Não há reunião das Academias que frequento em
que não se comemore os fantásticos benefícios das
modernas plataformas digitais que permitem colocar
algumas centenas de participantes em salas virtuais, ocupadas,
na era presencial, por 3-4 dezenas de confrades. Outra descoberta
fascinante foi a possibilidade de trazer, semanalmente, para o nosso
“convívio”, pessoas do outro lado do mundo, cujas presenças significavam
investimentos, que exigiam patrocinadores, nos congressos anuais, que
justificavam a contratação de agentes especializados em acomodação
e logística. De repente, do nada, um ser (?) acelular, chega sem ser
convidado, vira para baixo, o mundo e as nossas cabeças, e aprendemos
que tudo o que precisamos para encher o monitor com alguém famoso
numa determinada área é que um amigo seu na Academia faça uma
chamada pelo WhatsApp (menos invasivo e custo zero) e o convide para
participar em alguma gloriosa quinta-feira do futuro próximo.

José J. Camargo

Um dia desses alguém questionou quantas semanas mais precisaríamos
para voltar às nossas reuniões presenciais, e uma voz se levantou para
propor que o melhor seria que considerássemos esta hipótese apenas
para o próximo ano, e o número de apoiadores foi tão maciço, que a
ponderação de, quem sabe, organizarmos, ao menos, reuniões híbridas,
não passou de um sussurro.
Tudo parecia naturalmente festejável aos olhos dos médicos que já
lograram ser o que pretenderam. Foi quando começamos a discutir a
formação dos jovens que ainda nem tem ideia de que médicos serão.
E naturalmente, o quanto serão felizes, porque este objetivo nenhuma
pandemia mudará.
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