
Em carta, AMRIGS 
oficializa apoio e 
disposição para 

participação efetiva nas 
ações envolvendo a 

Saúde 

Nova Diretoria da AMRIGS toma 
posse para o triênio 2020-2023

Prova AMB / AMRIGS teve 
recorde de inscritos 

A
no

 6
8 

E
di

çã
o 

N
o  4

 o
ut

ub
ro

/n
ov

em
br

o/
de

ze
m

br
o 

de
 2

02
0 

| w
w

w
.a

m
rig

s.
or

g.
br

 

Compromisso 
com a Saúde



@unicredrs

- Taxas justas e condições diferenciadas

- Contratação rápida e sem burocracia

Confira seu crédito pré-aprovado no App 

Unicred Mobile ou fale com seu gerente.



@unicredrs

- Taxas justas e condições diferenciadas

- Contratação rápida e sem burocracia

Confira seu crédito pré-aprovado no App 

Unicred Mobile ou fale com seu gerente.

Governantes: olhem 
para saúde com muita 
atenção

Gerson 
Junqueira Jr

Presidente da  
AMRIGS
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Editorial

O início do ano de 2021 impõe desafios e nos 
traz algumas reflexões importantes sobre o ce-
nário atual da pandemia da COVID-19. Apesar 
de celebrarmos muitos avanços da ciência em 
relação à vacinação sabemos que o tempo ne-
cessário para imunização de toda população será 
grande e precisará haver um adequado fluxo de tra-
balho levando em conta as prioridades e grupos de ris-
co que deverão seguir protocolos internacionais.

Ideologias e questões políticas precisam ser deixadas de lado, 
diante da importância do tema. A certeza é de que nenhuma va-
cina será disponibilizada sem que tenham sigo seguidos todos 
os protocolos de segurança das instâncias nacionais e interna-
cionais. Por isso, é fundamental que a sociedade refute qualquer 
ideia de movimentos antivacina.

Ao mesmo tempo é fundamental que se mantenha um olhar aten-
to ao cenário que o isolamento social prolongado trouxe na saúde 
como um todo. É preciso cobrar dos governantes que assumiram 
estratégias adequadas para suprir uma enorme demanda repri-
mida de muitos atendimentos médicos que não estão relaciona-
dos a COVID-19, mas provocam sérios impactos na saúde da po-
pulação. Muitas pessoas deixaram de fazer exames, cirurgias, e 
diagnósticos de doenças importantes que precisam ser tratadas e 
operadas. Esse fenômeno exigirá atenção e medidas de impacto 
para que todos tenham acesso a consultas e tratamentos.

Por fim, reforçamos que a pandemia não acabou. As pessoas não 
podem deixar de tomar medidas preventivas como evitar aglome-
rações, manter o distanciamento social, fazer uso de máscara e 
lavar as mãos constantemente.
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A cada ano, mais de 60 mil mulheres são 
diagnosticadas com câncer de mama no Brasil.     
O diagnóstico precoce é muito importante!  
Fique atenta aos sintomas: mudança no 
formato e na textura da mama;  vermelhidão, 
ardor ou coceira; afundamento ou refração; 
 veia facilmente observada e crescente; dor 
constante na região da mama ou axila; saída 
de líquido de origem desconhecida; ferida na 
pele; nódulo na mama ou axila e imersão ou 
mudança no formato do mamilo.

 AMRIGS apoia 
campanha de 
conscientização, 
prevenção e controle 
do câncer de mama

A AMRIGS também realizou uma mobilização 
em apoio a campanha Novembro Azul. O 
objetivo é conscientizar sobre a importância da 
prevenção e controle do câncer de próstata. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer no 
Brasil (INCA), estimam-se 65.840 casos novos 
de câncer de próstata para cada ano do triênio 
2020-2022. Esse valor corresponde a um risco 
estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil 
homens.

Mobilização pela saúde 
do homem e prevenção 
ao câncer de próstata  
marca o Novembro 
Azul da AMRIGS
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Fale com a AMRIGS
amrigs.org.br

facebook.com/amrigs

instagram.com/amrigsoficial

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

(51) 3014.2001

Nova Diretoria da AMRIGS toma 
posse para o triênio 2020-2023

Com o compromisso de seguir representando 
a classe médica, a nova gestão da Associação 
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) foi 
empossada em evento realizado de forma 
híbrida no dia 17 de outubro. A diretoria assume 
para o triênio 2020-2023, com a presidência 
do médico cirurgião, Dr. Gerson Junqueira Jr 
e vice-presidência do médico, Dr. Paulo Emilio 
Morassutti.

Encerrando sua administração como 
representante da entidade, o ex-presidente 
Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto, saudou a 
chapa vencedora do pleito e destacou que, 
apesar dos percalços, como a pandemia de 
coronavírus, a sua gestão conseguiu entregar 
aperfeiçoamentos de estrutura e uma situação 
estável economicamente.

“O coronavírus impôs desafios e exigiu 
dedicação, resiliência e superação de todos”, 
expõs.

Ao ser empossado como novo presidente 
da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr destacou 
como foco para a entidade a promoção da 
ampla defesa da profissão em todas esferas 
de negociação e representação, a participação 
em todos foros de debates da ciência médica, 
novas tecnologias e políticas de saúde, a busca 
pelo associativismo e o resgate do orgulho de 
ser médico.

“Prometemos não ser acomodados, queremos 
ser inquietos. Não mediremos esforços para 
que o nosso legado seja de uma AMRIGS 
sustentável, protagonista e incessante”, 
enfatizou.
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Gestão que estará à frente da entidade e os 
eleitos para o Conselho de Representantes 
foram empossados durante cerimônia online

G
iovanni A

ndrade

Confira matéria 
completa no link

https://www.amrigs.org.br/noticias/5682


Institucional
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No dia em que comemorou 69 anos, a  AMRIGS 
deu início aos atos de celebração da passagem 
de sua sétima década. A entidade foi fundada 
em 27 de outubro de 1951, em solenidade no 
Salão Nobre da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e, desde então, cumpre importante 
papel na promoção do ideal associativista, 
através da atualização na formação acadêmica 
e da realização de debates científico-culturais 
relacionados à saúde, Medicina e à vida 
profissional.

“Queremos, através desta iniciativa, chamar a 
atenção para o quanto a AMRIGS influenciou 
e influencia até hoje na história da Medicina. A 
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marca deverá representar a importância que a 
entidade tem na sociedade do Rio Grande do 
Sul e propusemos o formato de um concurso 
para permitir que envolvesse a comunidade 
fosse envolvida diretamente”, afirma o diretor 
de Comunicação da AMRIGS, Marcos André 
do Santos.

As inscrições são gratuitas e deverão ser 
feitas de 04/01/2021 até às 17 horas do dia 
28/02/2021, exclusivamente pelo o email 
concurso@amrigs.org.br, com o assunto 
Concurso Logotipo70 AMRIGS. O candidato 
deverá propor um logotipo comemorativo 
alusivo aos 70 anos de fundação da AMRIGS, 
atrelado ao logotipo institucional conforme as 
regras e orientações de identidade visual da 
entidade. A proposta de criação do selo deverá 
levar em consideração os seguintes princípios 
funcionais:

Identidade: sendo assumida pela comunidade 
médica e pela sociedade; Caráter: 
demarcando-se pela singularidade; Inovação: 
refletindo um espírito comemorativo aos 70 
anos da AMRIGS. A Comissão Julgadora 
do concurso será escolhida e credenciada 
pela Diretoria da AMRIGS, sendo constituída 
por 3 (três) membros internos da AMRIGS 
(Diretores, Associados ou Colaboradores), e 
por 2 (dois) membros externos convidados, 
sendo presidida pelo Presidente da Comissão 
Organizadora que deverá ser nomeado entre 
os três membros internos.

AMRIGS lança concurso para 
criação de logotipo comemorativo

Confira mais detalhes 
no link

https://www.amrigs.org.br/concurso-logotipo-70-anos


Dez candidatos à Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre reuniram-se no Teatro AMRIGS, 
no final de outubro, em um debate que 
durou aproximadamente três horas com 
apresentação inicial feita de forma individual. 
Em ordem alfabética, participaram os 
postulantes Fernanda Melchionna (PSOL), 
Gustavo Paim (PP), João Derly (Republicanos), 
José Fortunati (PTB), Juliana Brizola (PDT), 
Manuela D’Ávila (PCdoB), Nelson Marchezan 
Jr. (PSDB), Rodrigo Maroni (PROS), Sebastião 
Melo (MDB) e Valter Nagelstein (PSD).

O tema da Saúde ganhou destaque especial, 
com um bloco dedicado ao tema. O presidente 
da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr, solicitou 
aos candidatos que apresentassem suas 
propostas para o Hospital de Pronto Socorro 
de Porto Alegre.

“O HPS de Porto Alegre é o principal serviço 
de atendimento de urgências e emergências 
de nossa cidade, principalmente às vítimas de 

AMRIGS promove debate entre candidatos à 
Prefeitura de Porto Alegre

Confira nos links a 
transmissão

Parte 1, Parte 2, Parte 3
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Encontro foi realizado no Teatro AMRIGS, atendendo a todas as medidas sanitárias de prevenção 
contra a COVID-19

trauma. Com 76 anos de história, atendendo 24 
horas por dia e com mais de 300 atendimentos 
diários. Porém, historicamente nos deparamos 
com escassez de provisionamento de materiais 
e insumos, ausência de investimentos em 
novos equipamentos e falta de aquisição de 
tecnologias de ponta. É fato, também, que a 
edificação com quase oito décadas, carece 
de manutenção e melhor adequação aos 
novos conceitos de atendimento integrado 
ao paciente politraumatizado. A AMRIGS 
pergunta: quais projetos envolvem o HPS em 
sues futuros mandatos”, indagou o presidente. 

O encontro foi organizado pela AMRIGS, Rádio 
Guaíba e Correio do Povo com transmissão ao 
vivo pela rádio, em FM 101.3 e AM 720, e nas 
redes sociais da Rádio Guaíba e do Correio do 
Povo.

AMRIGS em Ação
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https://www.wevideo.com/view/1897619758
https://www.wevideo.com/view/1898732471
https://www.wevideo.com/view/1898842239


AMRIGS em Ação
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A AMRIGS promoveu debate entre os dois 
concorrentes à Prefeitura de Porto Alegre no 
dia 24 de novembro. Em ordem alfabética, os 
candidatos Manuela D’Ávila (PCdoB) e Se-
bastião Melo (MDB) puderam expor as suas 
propostas e debater ideias para a cidade.

O evento foi dividido em quatro blocos: o pri-
meiro, o terceiro e o quarto contaram com per-
guntas realizadas pelos próprios candidatos, 
e o segundo foi destinado para questões rela-
cionadas à Saúde, com a participação do pre-
sidente da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr, que 
destacou a importância do encontro democrá-
tico e questionou os participantes sobre as 
condutas que serão adotadas em 2021 para 
combater o coronavírus e amenizar os efeitos 
da pandemia no Sistema Único de Saúde.

“A COVID-19 gerou uma demanda de con-
sultas médicas em larga escala que vai pres-
sionar os sistemas de saúde no próximo ano 
– tanto financeiramente, como em condições 
sanitárias. Quais são as suas propostas para 
enfrentar este momento?”, questionou.

Gerson também perguntou para os candidatos 

Candidatos do segundo turno à Prefeitura de Porto 
Alegre debatem questões ligadas à Saúde

Confira no link a 
transmissão
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Em evento promovido pela AMRIGS, os 
postulantes falaram sobre os projetos 
relacionados ao tema

quais estratégias serão adotadas para vacinar 
a população quando a imunização contra o 
coronavírus for liberada pela Anvisa. Ainda foi 
falado sobre o Instituto Vida Solidária, institui-
ção sem fins lucrativos mantida pela AMRIGS, 
responsável por ações sociais realizadas com 
moradores da comunidade da Vila São Pedro; 
o futuro do Hospital Materno Infantil Presiden-
te Vargas e como associações médicas po-
dem auxiliar na gestão do futuro prefeito.

O encontro foi organizado pela AMRIGS, em 
parceria com a Rádio Guaíba e o Correio do 
Povo. A transmissão foi realizada ao vivo pelo 
YouTube da AMRIGS, pelas rádios FM 101.3 
e AM 720, além das redes sociais dos veícu-
los de comunicação envolvidos no evento. O 
debate está disponível no YouTube da Asso-
ciação Médica.

M
arcelo M

atusiak

Presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr

https://youtu.be/cmUZev9cxJg
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AMRIGS vai debater temas da Saúde junto ao 
parlamento gaúcho

M
arcelo M

atusiak

Presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ernani Polo, recebeu representantes 
da Associação Médica do Rio Grande do Sul

O presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira 
Júnior, foi recebido na tarde do dia 19 de 
outubro pelo presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Pólo.

A visita teve como objetivo colocar a entidade 
médica à disposição do parlamento gaúcho 
para participação nos debates sobre temas da 
área da Saúde. Gerson Junqueira Jr enalteceu 
a receptividade e alinhou a participação de 
representantes da AMRIGS nas atividades da 
Comissão de Saúde. 

Através de uma chamada de vídeo, os 
presentes conversaram com a presidente 
da Comissão, a deputada Zilá Breitenbach. 
Acompanharam o encontro, também, o 

presidente do Conselho de Representantes 
da AMRIGS, Mauro Sparta e o conselheiro 
eleito, Breno Bernardo Ramos Boeira.

Entidades médicas do RS pedem apoio do Ministério 
Público Estadual contra simplificação do Revalida

M
arcelo M

atusiak

Tema foi abordado em encontro com 
a participação da AMRIGS, SIMERS e 
CREMERS

A principal preocupação em relação à 
possível simplificação do Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) 
é com a baixa do nível de exigência do 
exame e a consequente desqualificação 
dos profissionais que atuarão no mercado. 
Em agosto deste ano, o Senado aprovou o 
substitutivo do Projeto de Lei que simplifica 
as normas de realização da prova e prevê um 
Revalida Emergencial. 

Os representantes da Associação Médica do 
Rio Grande do Sul (AMRIGS), do Sindicato 
Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS) e do 
Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Rio Grande do Sul (CREMERS) foram 
recebidos na tarde de 28 de setembro pelo 
procurador-geral de Justiça do Rio Grande 
do Sul, Fabiano Dallazen, em reunião do 

Ministério Público do RS. A AMRIGS foi 
representada no encontro pelo coordenador da 
Prova AMB/AMRIGS, Antonio Carlos Weston.

Confira  a notícia 
completa

https://www.amrigs.org.br/noticias/5646




AMRIGS participa de reunião com 
prefeito eleito de Porto Alegre

Em encontro com o prefeito eleito de Porto 
Alegre, Sebastião Melo (MDB), a AMRIGS 
posicionou-se contrária ao lockdown 
(fechamento) da capital gaúcha em função da 
pandemia de COVID-19. Para o presidente 
da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr. o ideal é 
que seja levado em conta o equilíbrio entre 
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AMRIGS em Ação

a atividade econômica e os cuidados com a 
disseminação da doença.

“Hoje os médicos já sabem como tratar os 
pacientes, diferentemente de março, abril 
ou junho, quando tudo era novidade para os 
profissionais da saúde”, disse o presidente da 
AMRIGS.

Durante o encontro, do qual participou 
também o presidente do Conselho de 
Representantes da AMRIGS, Mauro Sparta, a 
AMRIGS também mostrou ao prefeito eleito e 
ao seu vice, Ricardo Gomes, a preocupação 
com a retomada dos procedimentos de outras 
especialidades médicas que foram represadas 
durante a pandemia. 
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Encontro no dia 3 de dezembro

https://www.amrigs.org.br/beneficios/1


Novembro foi de desafio para 
estudantes e profissionais na 
Prova AMB/AMRIGS

Reconhecida em todo território nacional pela 
elevada qualidade e importância para quem 
está ingressando na Residência Médica, 
a Prova AMB/AMRIGS reuniu milhares 
de candidatos em diferentes praças para 

12

 02/12/2020 - Divulgação dos gabaritos definitivos e respostas dos recursos.
04/12/2020 - Publicação de notas preliminares das provas teórico-objetivas.
04/12/2020 - Divulgação das grades de respostas das provas teórico-objetivas.
07/12 e 08/12/2020 - Período de recurso notas preliminares das provas teórico-objetivas.
11/12/2020 - Publicação de notas definitivas das provas teórico-objetivas.
11/12/2020 - Último dia para atualização do currículo eletrônico para avaliação das 
instituições.
15/12/2020 - Relatório de classificação por Instituição.
17/12/2020 - Disponibilização do Certificado de Bom Desempenho na Prova AMB, AMRIGS, 
ACM e AMMS 2020 para os candidatos que obtiverem no mínimo 60% de acertos do total 
das questões na prova teórica-objetiva, conforme item 6.4 desse edital. 
17/12/2020 Disponibilização do Boletim de Desempenho

Calendário

Prova AMRIGS

aplicação da avaliação no domingo, dia 22 de 
novembro. A prova teve início às 9h. 

O processo, este ano, foi complexo envolvendo 
todos os cuidados necessários para prevenção 
da COVID-19. 

Ao todo foram 8.162 inscritos em diversos 
estados brasileiros. Além das medidas 
sanitárias de uso de álcool gel e máscara, a 
montagem das salas teve uma configuração 
diferente. Para que fosse mantido o necessário 
distanciamento social, um número muito maior 
de salas foi utilizado para o processo.

“Este ano tivemos um desafio adicional. Além da 
complexidade da prova e a logística necessária 
a pandemia da COVID-19 nos exigiu uma série 
de medidas. Foi uma dificuldade extra, mas 
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Prova realizada na PUCRS em Porto Alegre

https://materiais.amrigs.org.br/cadastro-medicos-para-masterclass


Prova AMRIGS
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que foi muito bem manejada e superada por 
toda nossa equipe” afirmou o coordenador da 
avaliação, Antônio Carlos Weston.

A aplicação em Porto Alegre foi na PUCRS, 
acompanhada, também, pelo presidente da 
AMRIGS, Gerson Junqueira Jr e pelo diretor 
de Comunicação da AMRIGS, Marcos André 
do Santos. 

Além do Rio Grande do Sul, o processo foi 
realizado em Santa Catarina, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Rondônia. Outras 
informações podem ser obtidas em www.
amrigs.org.br/prova ou através do e-mail 
prova@amrigs.org.br ou pelo telefone (51) 
3014-2016. 

M
arcelo M

atusiak

Edição de 2020 do processo de seleção para 
ingresso na Residência Médica teve recorde 
de inscritos

Confira  álbum de 
fotos

https://materiais.amrigs.org.br/cadastro-medicos-para-masterclass
https://photos.app.goo.gl/ayhtAJxh3jY7UQqa7


Sociedades de Especialidades

14

Prédio da AMRIGS recebe cor 
especial para o Dezembro Laranja

O Dezembro Laranja é a inspiração para 
iluminação especial no prédio da AMRIGS. 
A estrutura ficará com a coloração especial 
durante o mês de dezembro em alusão a 
campanha de conscientização, prevenção e 
tratamento contra o câncer de pele.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia - 
Secção RS (SBD-RS) agradece a AMRIGS 

pela parceria e valorização da campanha. No 
Brasil, o câncer da pele é o tipo da doença 
mais incidente entre a população, atingindo 
cerca de 180 mil novos casos ao ano. Quando 
descoberto no início, tem mais de 90% de 
chances de cura. 

 Os médicos recomendam atenção com os 
sintomas: lesão na pele de aparência elevada e 
brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, 
rósea ou multicolorida, com crosta central e 
que sangra facilmente; uma pinta preta ou 
castanha que muda sua cor, textura, torna-
se irregular nas bordas e cresce de tamanho 
ou uma mancha ou ferida que não cicatriza, 
que continua a crescer apresentando coceira, 
crostas, erosões ou sangramento. 
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Ação alerta para cuidados com a pele

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL

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


Vida de Médico

Eu, clínico
O Vida de Médico conta a história de Flavio 
José Kanter, autor do livro “Bom Dia, 
com um Sorriso”. Estudou Medicina na 
UFRGS de 1964 a 1969. Durante o curso, 
se interessou por psiquiatria. Fez estágios 
de férias na Enfermaria 38 da Santa Casa, 
Serviço do Professor Eduardo Faraco, 
Era uma enfermaria de Medicina Interna, 
com forte ênfase em Cardiologia. Decidiu 
que para ser psiquiatra precisava adquirir 
competência em clínica no período de 
graduação uma vez que na sua visão, 
psiquiatria iria aprender no curso e na 
residência.

15

Flavio José Kanter

Arquivo Pessoal

O Livro “Bom Dia, com um Sorriso”
Quando me aproximava dos quarenta anos 
de graduação em Medicina, senti que poderia 
compartilhar experiência e reflexões sobre 
o trabalho médico, o ensino da medicina, 
administrar saúde. Comecei a escrever e 
integrar tudo isso. Artigos foram publicados na 
Zero Hora, no Blog da Federação Israelita do 
Rio Grande do Sul, em alguns outros espaços. 
No momento em que completei cinquenta 
anos de formado havia publicado mais de cem 
textos, suficientes para reunir num livro.

Esta coletânea tem origem em dois movimentos 
que se somam: o interno, eu querendo publicar 
um conjunto desses artigos, e o externo, de 
familiares, amigos, colegas, pacientes, que 
há tempos perguntam quando vou publicar o 
livro.

Em 2020, veio a pandemia e seu impacto. 
Para reduzir riscos, deixei de ir a hospital. 
Restringi o trabalho ao consultório. No 
início senti frustração. Pela primeira vez em 
cinquenta anos de profissão me via com 

tempo livre. Lembrei os ensinamentos de 
Victor Frankl, que identificou em campos de 
concentração que os que sobreviviam mais 
eram os que encontravam sentido para suas 
vidas. Ele mesmo escreveu mentalmente 
livros e conferências enquanto prisioneiro. 
Trabalhar neste livro poderia dar sentido a 
minha vida neste período imprevisto, lidando 
com o desconhecido, incertezas, frustrações, 
controvérsias, acontecimentos jamais 
imaginados. Eu, em idade de risco, fui rigoroso 
para me proteger da COVID-19.

Trabalhei com muito gosto, reunindo mais de 
cem textos. O novo desafio era escolher quais 
seriam publicados, agrupar por assuntos, 
ordená-los. 

Confira o depoimento 
completo no link

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL

https://bit.ly/3mrUKmS
https://doacoes.prefeitura.poa.br/funcrianca/projetos
https://www.amrigs.org.br/noticias/5014
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Saúde Preventiva

Manter a saúde física e mental é 
imprescindível para quem cuida de 
pacientes com Alzheimer
Comum no avançar da idade, o Alzheimer atinge 
não somente o paciente com o diagnóstico, 
mas também seus familiares e cuidadores, 
que precisam ter o conhecimento necessário 
para assistir o idoso da melhor forma, sem 
prejudicar a sua própria saúde física e mental. 
Estes foram os desafios abordados no Ciclo de 
Palestras AMRIGS, realizado na noite de  14 
de outubro, com o tema “O dia a dia de quem 
cuida”. O evento teve participação gratuita e 
foi transmitido de forma online pela plataforma 
Sympla Streaming.

“O Alzheimer é uma doença familiar. Afeta toda 
família quando diagnosticado. Praticamente 
80% dos cuidadores de pacientes são da 
família e muitas vezes também são idosos. 
Quem assiste o idoso, passa a ser o elo de 
ligação com o doente e a vida, a figura principal 
entre o médico e o pacientes. Por isso, é 
preciso ter sensibilidade de sentir o paciente, 
como ele está. Estar atento”, explicou o médico 
geriatra e presidente da Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia/RS, João Senger, 
responsável por introduzir o tema.

De acordo com Senger, a deterioração da 

Eduardo Sabbi Fernando Aguzzoli
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João Senger

memória não é o que mais afeta o cuidador 
na relação com o paciente. “O problema 
principal são as mudanças de comportamento 
e personalidade com quem tem demências”, 
reiterou.

O médico psiquiatra e presidente da 
Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz 
RS), Eduardo Sabbi, lembrou que o familiar 
deve compreender que quem está doente é o 
paciente e o cuidador é quem tem a capacidade 
de “trazer ele para desfrutar a vida”.

Confira  a notícia 
completa

https://www.amrigs.org.br/noticias/5681
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Humanização no atendimento é 
fundamental no tratamento do 

câncer de mama
Desde o diagnóstico, passando pelo tratamento 
e pela superação, o câncer de mama é 
desafiador para as mulheres. 

Durante a edição voltada ao Outubro Rosa 
do Ciclo de Palestras AMRIGS, realizada na 
noite de 6 de outubro foi destacado o quanto 
é fortalecido o vínculo entre o paciente e a 
equipe médica durante todo o este processo. 

O evento teve participação gratuita e foi 
transmitido de forma online pela plataforma 
Sympla Streaming.

A iniciativa da AMRIGS contou com apoio 
da Federação Brasileira de Instituições 
Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 
(FEMAMA), Grupo RBS, Instituto da Mama 
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Maira Caleffi

do RS (IMAMA), Sociedade Brasileira de 
Mastologia e Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia do Rio Grande do Sul (SOGIRGS).

A orientação da Federação Brasileira de 
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama (FEMAMA) é de realização anual da 
mamografia para mulheres a partir de 40 anos. 
Mulheres com histórico de câncer na família 
devem iniciar a realização do exame 10 anos 
antes da idade que a parente tinha ao detectar 
o tumor.

Antes dessa idade, as mulheres devem 
solicitar ao ginecologista ou ao mastologista 
a realização do exame clínico das mamas, 
que é um exame de toque, e fazer exames 
complementares caso o médico os solicite. 

Um exemplo é a ultrassom, normalmente 
aplicado em mulheres mais jovens por terem 
as mamas mais densas.

Confira  a notícia 
completa

Felipe ZerwesLeônidas Machado
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https://www.amrigs.org.br/noticias/5729
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Saúde Preventiva

Cuidados com a saúde do homem 
não se restringem apenas ao 
câncer de próstata

Visando desmitificar os tabus da sociedade 
sobre o câncer de próstata e alertar a 
necessidade dos homens terem um cuidado 
geral com sua saúde, a AMRIGS promoveu 
no dia 3 de novembro, a edição de novembro 
do Ciclo de Palestras com o tema: “Novembro 
Azul e a Saúde do Homem”. Tendo incidência 
maior na terceira idade, a doença apresenta 
alta taxa de cura quando diagnosticada 
precocemente, mas esbarra no incômodo dos 
homens de meia-idade em falar sobre ela, o 
que intensifica a necessidade de campanhas 
e de maior diálogo.

De acordo com o médico urologista, 
especialista com Residência em Cirurgia Geral 
e Urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA), Emanuel Burck dos Santos, a 
prevenção é feita em três instâncias: primária, 
secundária e terciária.

“Em um primeiro momento, atuamos com 
prevenção analisando características 
hereditárias e de saúde do homem. No 
estágio secundário, com diagnóstico precoce 

Em alusão ao Novembro Azul, tema esteve 
presente no Ciclo de Palestras AMRIGS
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e o exame de toque, e no terceiro, uma vez 
que a doença é diagnosticada, cuidamos para 
que o paciente possa ser tratado da maneira 
correta para evitar complicações mais tardias 
da doença”, explicou.

Burck também reiterou a necessidade de se 
tratar o tema com seriedade e lembrou que as 
doenças do homem não se restringem apenas 
à próstata. A médica urologista e membro 
da Sociedade Brasileira de Urologia, Ana 
Francisa Mazzotti, defendeu a necessidade 
de um novembro em que se fala da Saúde do 
homem como um todo.

“O homem precisa ir mais ao médico. Os 
jovens já estão tirando de letra isto, mas 
os homens de meia-idade ainda tem muita 
dificuldade e resistência de ir ao consultório”, 
salientou.

Ana Mazzoti chamou atenção para a 
importância de se cuidar da saúde e ter 
hábitos mais saudáveis no dia a dia.

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

O evento ocorreu de forma online pela 
plataforma do Sympla Streaming e foi 
realizado pela AMRIGS em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Urologia.



https://www.instagram.com/p/CCblu_AAoDI/
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Institucional

AMRIGS trilha o caminho do 
protagonismo no meio médico 
e na sociedade
Relevantes conquistas para a comunidade 
médica e a participação ativa em temas que 
envolvem a Saúde no meio político e social 
são algumas das ambições da Diretoria e 
Conselho de Representantes da Associação 
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) 
que foram recentemente empossados para 
o próximo triênio.

A AMRIGS completa 70 anos de história 
em 2021. A entidade foi fundada diante 
da necessidade de uma identificação 
corporativa de um grupo de profissionais 
que buscava participar do cenário político 
do país através do associativismo. Desde 
sua concepção, tinha por objetivo abarcar 
os médicos do Estado em uma entidade 
que promovesse o ideal associativista.

A Associação Médica ainda se destaca 
pela realização da Prova AMB/AMRIGS, 
aplicada pela primeira vez em 1971. Este 
ano, a Prova teve recorde histórico com 
um total de 8.162 inscritos, consolidando-
se nacionalmente pela qualidade na sua 
elaboração e pela importância tanto para 
quem vai ingressar na Residência Médica 
quanto para autoavaliação. 

A ampliação da estrutura física da instituição 
iniciou na década de 1970, precisamente no 
dia 10 de outubro de 1973. A inauguração 
do tradicional Teatro AMRIGS, em 1999, 
consolidou o investimento cultural da 
entidade, aprimorando suas atividades.

No âmbito social, o Instituto Vida Solidária 
(IVS) cumpre um importante papel na 
sociedade, oferecendo opção de educação no 
contraturno, cultura e lazer para as crianças e 
famílias da Vila São Pedro. 

A preocupação com o meio ambiente também 
está presente nas ações da AMRIGS. Este 
ano, foi inaugurada a usina de energia solar 
com a instalação de placas com sistemas 
fotovoltaicos. A estimativa é que a área a 
ser utilizada com placas fotovoltaicas supere 
os 1.400 metros quadrados com geração 
de 24.674 kWh/mês (86,31% do consumo). 
A energia gerada será devolvida para rede 
e revertida em redução dos valores gastos 
mensalmente pela entidade.

O protagonismo no ambiente político é uma 
estratégia que vem dando certo. A entidade 
promoveu, no Teatro AMRIGS, debates 
do primeiro e segundo turno das eleições 
para Prefeitura de Porto Alegre. Em carta, a 
AMRIGS oficializou o seu compromisso pelo 
bem da Saúde na capital gaúcha. O presidente 
da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr, manifestou 
a intenção da entidade de estar ao lado dos 
gestores, participando ativamente do debate 
e ações que fortaleçam a Saúde.
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A Associação Médica do Rio Grande do 
Sul (AMRIGS) saúda a nova diretoria 
da Associação Médica Brasileira (AMB) 
proclamada ve ncedora das eleições pelo 
Conselho Deliberativo da entidade. César 
Eduardo Fernandes (SP) comandará a 
entidade nacional na gestão 2021-2023. O 
presidente da AMRIGS, Gérson Junqueira Jr, 
desejou sucesso na gestão da entidade que 
cumpre um importante papel na representação 
da classe médica no país.

“Queremos ser parceiros e colocamos a 
AMRIGS, como entidade representativa no 
Rio Grande do Sul, à disposição para todas as 
ações que forem necessárias. A classe médica 
tem papel relevante dentro da sociedade e é 
fundamental que estejamos sempre unidos 
em prol não apenas dos médicos, mas de 
toda a população”, afirmou Gerson.

Com 30 votos favoráveis, 17 contrários e 
5 abstenções, a decisão das urnas - que 
apontou 6.101 (60,47%) votos para a Chapa 2 
- Nova AMB, contra 3.988 (39,53%) da Chapa 
1 - Diogo Presidente, Juntos Podemos Mais - 
foi ratificada pelo Conselho Deliberativo.

AMRIGS saúda nova diretoria 
da Associação Médica  

Brasileira (AMB)

Presidente: César Eduardo Fernandes (SP)

1ª Vice-presidente: Luciana Rodrigues da Silva (BA)

2º Vice-presidente: Jurandir Marcondes Ribas Filho (PR)

Vice-presidente Norte: Mariane Franco (PA)

Vice-presidente Nordeste: Roque Salvador de Andrade e Silva 

(BA)

Vice-presidente Centro-Oeste: César Galvão (DF)

Vice-presidente Sudeste: Agnaldo Lopes da Silva Filho (MG)

Vice-presidente Sul: Oscar Dutra (RS)

Secretário-geral: Antônio José Gonçalves (SP)

1ª Secretária: Maria Rita de Souza Mesquita (SP)

1º Tesoureiro: Akira Ishida (SP)

2º Tesoureiro: Lacildes Rovella Júnior (SP)

Diretor de Relações Internacionais: Carlos Vicente Serrano Junior 

(SP)

Diretor Científico: José Eduardo Lutaif Dolci (SP)

Diretor de Defesa Profissional: José Fernando Macedo (PR)

Diretor de Atendimento ao Associado: Carlos Alberto Gomes dos 

Santos (ES)

Diretora Cultural: Rachel Guerra de Castro (MG)

Diretor Acadêmico: Clóvis Francisco Constantino (SP)

Diretor de Assuntos Parlamentares: Luciano Gonçalves de Souza 

Carvalho (DF)

Conselho Fiscal

Titulares

José Carlos Raimundo Brito (BA)

Luiz Carlos João (SP)

Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho (PR)

Suplentes

Francisco José Rossi (DF)

Juarez Monteiro Molinari (RS)

Márcia Pachiegas Lanzieri (SP)

Diretoria da AMB
Gestão 2021-2023

D
iv

ul
ga

çã
o 

A
M

B

César Eduardo Fernandes (SP)
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Congresso apresenta desafios 
da saúde e prepara estudantes 
de Medicina para o mercado de 
trabalho

Assim como para toda a humanidade, o ano 
de 2020 e a pandemia da COVID-19 alteraram 
a rotina e cronograma dos estudantes de 
Medicina, que precisaram paralisar estágios 
e aulas durante boa parte do ano letivo. 
Pensando nestes desafios, o Departamento 
Universitário (DU) da Associação Médica 
do Rio Grande do Sul (AMRIGS) promoveu, 
durante  o dia 5 de dezembro, o II CDU 
AMRIGS, um congresso em formato online 
dedicado a auxiliar os acadêmicos e provocar 
reflexões nos futuros médicos sobre áreas 
como Telemedicina, Gestão de Consultório, 
Médicos Sem Fronteiras, Currículo Médico e 
Medicina Familiar.

“A carreira médica e ser acadêmico de 
medicina não são fáceis, mas neste ano foi 
ainda mais difícil. A palavra que resume bem 
é resiliência. O resultado disto é a realização 
deste Congresso e a boa aprovação dos 
alunos que participaram”, afirmou a presidente 
do DU da AMRIGS, Kathrine Meier.
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Paulo Miranda foi um dos palestrantes

O encontro, realizado pela plataforma Sympla 
Streaming, iniciou na manhã de sábado, com 
a participação do presidente da AMRIGS, 
Gerson Junqueira Jr., o presidente do 
Conselho de Representantes da Associação, 
Mauro Sparta, que reiteraram a importância 
do evento em meio a todas as dificuldades 
da COVID-19, além da presidente do DU, 
Kathrine Meier.

No primeiro tema do dia, “Medicina da Família 
Além da UBS”, o presidente da Associação 
Gaúcha de Família e Comunidade e médico 
de família, João Henrique Godinho Kolling, 
explicou as peculiaridades do profissional 
de saúde de família e os diferenciais desta 
especialidade.

“Quando eu atendo uma mesma família 
é possível compreender um padrão de 
enfermidades, identificar com quem posso 
contar na assistência ao paciente naquele 
grupo e me tornar numa referência para eles. 
O médico de família é um clínico qualificado 
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e tem sua atenção influenciada pelo padrão 
epidemiológico do local. Nesta pandemia, 
por exemplo, os médicos vêm atuando na 
linha de frente, atendendo por telefone. Já 
é possível identificar que os indicadores de 
saúde sobem onde o sistema de saúde está 
atrelado à assistência primária”, salientou.

Tratando sobre a Telemedicina, o médico 
cardiologista e diretor de Inovação na 
Telemedicina Cardiológica (TME), Paulo 
Miranda, analisou a forma como as 
ferramentas digitais estão se incorporando às 
qualidades físicas.

“Tudo que é técnico e automático, as máquinas 
fazem melhor. Nós temos de focar no que de 
fato somos bons: sermos médicos e humanos. 
A telemedicina é mais uma camada de cuidado 
na relação entre médico e paciente. A saúde 
será cada vez mais preventiva, precisa e com 
monitoramento de 24h por dia”, acrescentou.

Com diversas experiências em missões 
de saúde no Iraque, no Haiti, no Sudão e 
no Paquistão, a cirurgiã geral e do trauma, 
Maria Fernanda Detanico, apresentou seu 
trabalho nos Médicos Sem Fronteiras e como 
o profissional precisa “ter jogo de cintura” para 
se adaptar a situação de cada local em que 
está atuando.

“Não se escolhe quem se atenderá ou deixará 
de atender. Muitas vezes, na sala de cirurgia, 
cada profissional fala um idioma e ali temos 
de falar uma língua só, a da medicina e ser o 
mais claro possível”.

O presidente da Asociación Latinoamericana 
de Derecho Médico (ASOLADEME), Jorge 
Luiz Fregapene, realizou uma apresentação 
institucional da entidade, criada na Costa 
Rica, em 2016, e consolidada no Brasil neste 
ano. 

“Nosso objetivo é a segurança e a atenção do 
paciente”, disse. Na sequência, o presidente 
da Associação dos Médicos Residentes, 
Vinicius Miola, mostrou o trabalho feito pela 
AMERERS, que está à disposição para auxiliar 
os residentes.
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Jorge Luiz Fregapane

Confira  a notícia 
completa

https://www.amrigs.org.br/noticias/4767
https://bit.ly/3ozhMKd


Responsabilidade Social

A suspensão temporária das ações do Instituto 
Vida Solidária tem sido um grande desafio 
para os gestores para que sejam mantidos os 
atendimentos que são prestados às crianças e 
famílias da Comunidade São Pedro. 

Graças a parceria firmada com a Unidade 
de Saúde Bananeiras, do bairro Partenon, 
estão sendo prestados atendimentos médicos 
com suporte de residentes de Farmácia, 
Odontologia e Enfermagem, estudantes de 
Medicina, dentistas, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e farmacêuticos.  O grupo 
também já fez 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 preservativos.

Pandemia desafia atendimento a 
famílias no Instituto Vida Solidária

Para cuidados básicos e de combate 
à COVID-19, o IVS está precisando de 
doações especialmente de EPIs, que serão 
fundamentais para o processo de retomada 
de atividades como máscaras, face shield e 
álcool gel. 

Além disso, também são aceitos materiais de 
higiene e limpeza como sabonetes, álcool, 
detergente e água sanitária. Também são 
aceitos roupas e alimentos. O objetivo é dar 
suporte às famílias atendidas no projeto.

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

Ele é apontado como uma das mais importan-
tes ferramentas para diagnóstico e condução 
de doenças no futuro. O Aconselhamento ge-
nético é o nome dado a uma avaliação feita 
por um profissional ou equipe especializada 
em Genética Clínica, e que tem o objetivo de 
identificar possíveis condições hereditárias ca-
pazes de afetar um indivíduo ou suas futuras 
gerações, tais como anomalias genéticas, er-
ros inatos do metabolismo e deficiências.

“O Aconselhamento Genético é inerente a 
qualquer indivíduo que tenha suspeita ou diag-
nóstico de doença genética. É um processo de 
comunicação que envolve orientação aos pa-
cientes, familiares, com informações e apoio 
envolvendo as etapas do diagnóstico, história 
natural e curso da doença, cuidados de saúde, 
medidas de controle e riscos da ocorrência e 
recorrência naquele contexto familiar. As ve-
zes é interpretado apenas como uma situação 
de risco, mas é algo bem mais amplo porque 

Cresce importância do 
Aconselhamento Genético
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envolve toda família desde a suspeita de ter 
uma doença genética, até investigação clíni-
ca, diagnóstica e consultas médicas”, afirma a 
médica geneticista da Sociedade Brasileira de 
Genética Médica e Genômica (SBGM), Ange-
lina Acosta.

Nesse processo podem participar profissio-
nais não-médicos, mas necessariamente na 
coordenação é preciso estar um médico ge-
neticista porque envolve o especialista que é 
quem tem habilidade e treinamento de realizar 
o aconselhamento genético.

“As vezes é uma doença muito grave e as fa-
mílias sabendo do risco, podem tomar medi-
das preventivas ou não desejar ter filhos. Se 
for o caso de terem filhos, recebem orientação 
de diagnóstico precoce. Então há situações 
distintas que variam de doença para doença”, 
completa a médica.

A médica ressalta a importância de elencar, 
entre os diversos pacientes aqueles que vão 
necessitar exames de custos mais elevados. 
Há casos, que podem ser resolvidos através 
de exames mais acessíveis. O importante, 
muitas vezes, é a prestação de informação 
para as famílias.

Aconselhamento Genético
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O câncer em mim: 
A história de Karla Luiz Schirmer

“Outubro chegava ao fim e eu, em campanha 
pelo Outubro Rosa e pelo Novembro Azul, dei-
me conta de que ainda não havia realizado 
o autoexame. Antes do banho, à noite, fiz o 
que todas as mulheres devem fazer: comecei 
apalpando a mama direita e, já ao primeiro 
toque, identifiquei algo que antes não estava 
ali. Um caroço, bem superficial, no quadrante 
superior externo. Entrei no chuveiro e lá, 
embaixo d’água, onde sempre me sinto bem, 
coloquei a mão na mama direita e, novamente, 
ao primeiro toque, identifiquei aquele caroço 
de azeitona.

Bem, nada de pânico! Consegui marcar 
consulta médica. Depois, mamografia e 
ecografia mamárias. Logo vieram as biópsias 
e a confirmação do câncer de mama. Surgiram 
muitas questões sobre como envolver a família 
e os amigos amorosos nesse problema. 
Mas, antes, havia de descobrir o que esse 
diagnóstico significava na minha vida, ou na 
minha morte. Comecei definindo, após refletir 
algumas noites, que não estava com medo da 
doença, porque não sentia medo de morrer. 
Mas a dor… Essa não era uma amiga… Com 
certeza, não! Assim, tinha medo de sofrer, 
mas não havia espaço para ser covarde. Não 
é como sou. Passados os dias, comecei a 
estranhar que não só não tinha medo, mas 
também não sentia raiva ou revolta. Por 
que cargas d’água não estava chorando ou 
gritando? Só entendi muito mais tarde. Jamais 
sussurrei a palavra ou usei um sinônimo fofo. 
Desde logo eu disse, com tranquilidade, que 
estava com câncer. Só me impressionei, de 
verdade, quando soube que ia perder as 
sobrancelhas e os cílios. Ficar careca já estava 
no esquema. Ficar sem sobrancelhas era algo 

que se encontrava em outro patamar. Mas, 
como dizia a minha mãe quando era lúcida: “o 
que não tem remédio, remediado está”.

O caroço cresceu e virou uma azeitona 
recheada. Foi retirado quando já tinha um 
filhote (azeitonas não têm filhotes, eu sei, 
mas o tumor teve!). Vieram a quimioterapia e 
a radioterapia, calvície, enjoo, dores e outros 
que tais. Somente em plena pandemia, com 
a quarentena imposta, quando chegaram as 
notícias das mortes de Ciro Pessoa, Kelly 
Preston, Chica Xavier e Chadwick Boseman, 
todos tendo “lutado contra um câncer” ou 
“perdido a batalha contra o câncer”, percebi 
que nunca travei uma batalha contra o câncer. 

O câncer estava em mim, nasceu de mim. 
Então incentivei cada pedacinho meu a fazer 
o seu melhor, a receber bem os medicamentos 
e tirar deles o melhor proveito. Fui positiva! 
Na minha fé, sabia que o resultado estava 
nas mãos de Deus, o que não me isentava 
de fazer a minha parte. E, assim, vivi cada dia 
desse processo da melhor maneira que pude 
– cuidando sempre para ter um ambiente 
familiar saudável e alegre. Como se faz 
isso? Como se conta para o marido e para 
os filhos? Como se vive a quimioterapia em 
plena pandemia? Bem, esses são temas para 
outras conversas.”



Artigo

Juntando os 
cacos
“Eu preciso de um médico que trate a alma das 
pessoas! Podes me indicar alguém?”. Esta frase foi 
colocada logo depois do “Em que posso lhe ajudar” 
quase sempre acrescido do recomendável “Eu 
preciso saber um pouco mais, então me conte o que 
você só contaria ao seu melhor amigo!”.

Esta consulta pode ter acontecido ou, simplesmente 
imaginada, como introdução para discutir uma situação 
comum nestes tempos ásperos de irritação coletiva, com todo mundo 
exasperado pelo demora do fim dessa pandemia, e alguns ironizando que 
o pico da doença está previsto para o final de 2021, ou não. O certo é 
que esta experiência insólita de temor coletivo mexeu com as pessoas 
de uma maneira inusitada, constrangendo os pretensos poderosos com 
a democratização do medo, esse sentimento que melhor define a nossa 
vulnerabilidade.

O confinamento, desde cedo começou a cobrar seu preço, e a 
proximidade sem tréguas, nem as novidades trazidas da rua, resgatou 
mágoas represadas e estimulou um previsível acerto de contas, e muitos 
casamentos ruíram porque um acabou dizendo “o que precisava ser dito”, 
e o outro, sempre tolerante, agora como um animal ferido e enjaulado, 
retribuiu. 

Outros, sem ânimo para dissecção de relações eternizadas pela mesmice, 
se deram conta do quanto estavam desorganizados e, com a morte sempre 
rondando por perto, ficaram chocados com a consciência de não estarem 
prontos.

Esses cenários resumidos aqui e tantas vezes levados pelos pacientes 
aos consultórios dos médicos, uns tipos retrógrados, que consideram que 
ouvir é uma parte essencial da relação entre duas pessoas, ainda que a 
doença de uma delas não provoque nenhuma dor física. 

José J. Camargo

Divulgação
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