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Editorial

GS

Nosso Estado tem apresentado números meritórios desde que
foi iniciada a vacinação contra a COVID-19, imprimindo ritmo e
transparência na distribuição dos imunizantes recebidos. Segundo
estimativa do governador Eduardo Leite, toda a população gaúcha
acima de 18 anos será imunizada com a primeira dose até 20 de
setembro.

M

RI

Somente em um único dia (17/06), 2,2 milhões de doses de
vacinas foram aplicadas em 24 horas. É o maior número desde o
início da campanha de imunização contra o coronavírus no país.
Um recorde diário que, sem dúvida, deve ser exaltado. Mantendo
previsibilidade e velocidade na disponibilização de vacinas e com
capacidade instalada, segundo o Ministério da Saúde, de imunizar
2,4 milhões de brasileiros por dia, talvez possamos lograr êxito
na previsão do ministro Marcelo Queiroga de vacinarmos com a
primeira dose todos os brasileiros acima de 18 anos até o final de
setembro.

CO

M

A celeridade na vacinação aumentou no mês
de junho. As dificuldades enfrentadas em maio
decorrentes de entregas frustradas, problemas
de produção e atrasos no recebimento de
insumos para a fabricação dos imunizantes,
foram superadas. Passamos a contar com a
disponibilização de mais duas outras vacinas
(Pfizer e Janssen) e houve a flexibilização da fila de
vacinação com a liberação por faixa etária ao mesmo
tempo em que o restante do grupo prioritário estava sendo
imunizado.
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Vacinação contra
COVID-19 avança!

Gerson
Junqueira Jr
Presidente da
AMRIGS

Clique aqui e
confira o artigo
completo

Lembramos que a importância da vacinação não está somente
na proteção imunológica individual, mas sobretudo na sua
aplicação de forma coletiva e na possibilidade de contenção da
transmissibilidade da doença. É fundamental, também, reforçar
a importância de receber as duas doses da vacina, quando
preconizada, para a completa imunização.
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Aconteceu

Marcelo Matusiak

Centro de Eventos AMRIGS:
adaptado, seguro e moderno

O setor de eventos, fortemente prejudicado
com as restrições impostas pela pandemia
do coronavírus, vive um novo momento. A
pandemia ainda não deu trégua, mas com
responsabilidade e muita dedicação estão
sendo, aos poucos, retomadas algumas
atividades voltadas a qualificação profissional
e entretenimento. O Centro de Eventos
AMRIGS tornou-se uma referência no estado
do Rio Grande do Sul e desde o início da
pandemia tem feito esforços para que as
atividades aconteçam respeitando todas as
normas sanitárias.
No final de maio, o Teatro AMRIGS foi palco
de um evento marcante com participação
do superintendente do IBSAÚDE, pediatra,

escritor e ex-ministro da Saúde, Dr. Alceni
Guerra. O convidado falou dos bastidores da
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e
reflexões atuais. A conversa, conduzida pelo
presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira
Jr, foi realizada no Teatro AMRIGS de forma
híbrida, com os palestrantes presentes no
palco respeitando o distanciamento e um
número restrito de convidados na plateia. Ao
mesmo tempo, foi transmitida de forma online
pelos canais da AMRIGS.
E quem está louco de faceiro com isso tudo é
o Guri de Uruguaiana que voltará aos palcos
no mês de julho ao Teatro AMRIGS (Avenida
Ipiranga, 5.311, em Porto Alegre), com plateia,
em uma curta temporada do espetáculo
Programa do Guri! Para quem não conhece,
no show, o Guri se transforma em animador
de auditório em um programa com banda ao
vivo, muito humor e participação do público
em jogos. Os quadros são Truco ou Retruco,
Quem Sabe Mais, Tchê Voice Bagual e Sagu
na Cara. Os shows serão realizados às terçasfeiras de julho e contarão com a presença de
dois convidados especiais em cada espetáculo.
Na estreia, no dia 6 de julho, Elton Saldanha
e a dupla Claus e Vanessa estarão no palco.
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O que o prefeito Sebastião Melo

AMRIGS presente em debate

projeta para capital gaúcha

Pós Pandemia na Assembleia

Periodicidade: Trimestral
Contato: imprensa@amrigs.org.br

Institucional

Inaugurado na AMRIGS ponto de
coleta da campanha POA que DOA
Mais do que uma campanha do agasalho, um
movimento de solidariedade. Assim, foi definida
a ação que envolve a Associação Médica do
Rio Grande do Sul e parceiros na campanha
promovida pelo gabinete da Primeira Dama
de Porto Alegre. O ato oficial foi realizado na
tarde do dia 18 de junho, no Centro de Eventos
AMRIGS.

Marcelo Matusiak

“Agradecemos a parceria em nome do
presidente de nossa entidade, Gerson
Junqueira Jr. Fome e frio fazem parte do
contexto da saúde e a AMRIGS não poderia
se ausentar das iniciativas que são tomadas
neste sentido. Sem dúvida nenhuma queremos
acolher e ajudar quem precisa”, declarou o
diretor administrativo da AMRIGS, Dirceu
Rodrigues.

Os agasalhos vão para o Ginásio Tesourinha
e lá permanecem por 72 horas respeitando as
determinações dos órgãos de saúde, onde são
posteriormente separados por gêneros. Do
centro de triagem e distribuição são levados
para as entidades cadastradas pela FASC.
Já os alimentos são distribuídos através de
parceria com o projeto Mesa Brasil SESC. O
POA que CUIDA é um movimento idealizado
e executado pelo Gabinete da PrimeiraDama de Porto Alegre que contém diversas
ações. Este é um novo modelo para as ações
assistenciais na cidade. Além da AMRIGS, a
iniciativa tem o apoio de Panvel, Droga Raia,
Instituto do Câncer Infantil, Hospital Mãe de
Deus e Equipe G.

A Primeira Dama do município, Valéria
Leopoldino, ressaltou a importância de ser
solidário em um momento de tanta dificuldade
vivida pela população.
“Iniciamos em 4 de maio e não há data para
terminar. Queremos mobilizar a sociedade
enquanto houver pessoas que precisam em
nossa querida Porto Alegre”, afirmou a primeira
dama do município, Valéria Leopoldino.

AMRIGS atua de forma solidária

Fale com a AMRIGS
amrigsoficial
amrigs
amrigs

amrigs.org.br
imprensa@amrigs.org.br
(51) 3014.2001
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Entrevista com prefeitos

As ações para a
área da saúde em
Porto Alegre

A Revista AMRIGS dá continuidade a série
de matérias que mostram o que cada gestor
pretende fazer para desenvolver e melhorar o
cenário em seu município
A entrevista é com o prefeito eleito para
o comando da capital gaúcha. Conforme
Sebastião Melo, o esforço está associado a
um sistema de vacinação que pretende atingir
o maior número de pessoas no menor tempo
possível
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Entrevista com prefeitos
Um dos principais desafios da atual
gestão é elevar a qualidade do serviço e
do atendimento oferecidos ao cidadão.
Conforme o prefeito de Porto Alegre,
Sebastião Melo, também foi montado um
gabinete de crise na Secretaria Municipal
de Saúde, comandada por um médico
experiente e que estava na linha de frente
no enfrentamento da COVID-19.
1) Quais os maiores desafios na área da
saúde e que projetos pretende colocar em
prática na condução de seu governo?
A saúde é dos valores essenciais na
prestação do serviço público, porque estamos
falando de preservar vidas e a dignidade
dos cidadãos. Os desafios para colocar em
prática uma política pública eficaz envolvem,
necessariamente,
mais
investimentos,
modernização das estratégias para mais
eficiência e, principalmente, elevar a qualidade
do serviço e do atendimento oferecidos ao
cidadão. Desde o início da gestão, entretanto,
todos os esforços estão direcionados à máxima
prioridade que é o enfrentamento da pandemia
do coronavírus.

Neste contexto, seguimos trabalhando para
fortalecer o atendimento, unindo forças com
os parceiros da cidade, para juntos vencermos
essa grave crise. Os avanços construídos
no momento emergencial precisam ser
sustentados, mantendo a capacidade dos
hospitais, direcionando a força de trabalho para
redução das filas de espera por especialistas e
cirurgias, ampliando e qualificando os serviços
de Atenção Primária em Saúde para acolher
mais e melhor ainda as pessoas que mais
necessitam.

Mateus Raugust / PMPA

Com a sustentação de um quadro técnico
muito qualificado da Secretaria Municipal de
Saúde de Porto Alegre, no momento mais
crítico da pandemia, fomos em busca de
soluções efetivas e urgentes para salvar vidas:
aumentamos o número de leitos, ampliamos
os serviços de saúde, reativamos o Hospital
Beneficência Portuguesa para o atendimento
para o Sistema Único de Saúde (SUS), que
estava fechado desde muito tempo, ampliamos
leitos no Hospital de Porto Alegre, que também
não prestava mais assistência para o SUS,
além de novos leitos em praticamente todos
os hospitais da cidade. No entanto, todo
esse esforço tem que vir associado a um
qualificado e ágil sistema de vacinação, que

está cumprindo a meta de atingir o maior
número de pessoas no menor tempo possível,
pois não tem política pública que se sustente
enquanto não atingirmos a imunidade coletiva.

Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo
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Entrevista com prefeitos

Presidente da AMRIGS conversa com prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo
2) A pandemia da COVID-19 é o maior assim que passamos a receber a vacina em
desafio na atualidade. Que ações serão janeiro, montamos várias frentes para que
adotadas no município?
pudéssemos vacinar os diferentes grupos,
conforme determinações de prioridades do
Os esforços do governo estão desde o Ministério da Saúde.
primeiro dia focados em salvar vidas. Para isso
montamos um gabinete de crise na Secretaria Eu não posso deixar de agradecer a
Municipal de Saúde, comandada por um valorosa ajuda da AMRIGS, oferecendo suas
médico experiente e que estava na linha de dependências para a maior vacinação em
frente no enfrentamento dessa doença.
um único dia para os profissionais da saúde,
inclusive acolhendo as demais profissões,
A partir daí colocamos em prática um amplo mostrando todo seu espírito agregador nesse
conjunto de medidas em verdadeira força- momento. A vacina é o caminho e prioridade
tarefa pela vida: ampliação da testagem, que total.
praticamente dobrou nossa capacidade diária
de realização de testes, novos pontos de Também estamos conquistando a maior
coletas e parcerias foram feitas; ampliamos qualificação da rede hospitalar de Porto Alegre,
nossa capacidade de monitoramento dos casos que pretendemos deixar de legado permanente
e dos contatos, agindo diretamente nos surtos para a cidade com a manutenção do número
para minimizar e evitar novas contaminações; de leitos clínicos e UTIs, por isso, já iniciamos
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as tratativas junto ao Ministério da Saúde para
manter de forma permanente o custeio; além
disso, estamos ampliando o parque tecnológico
com aquisição de monitores, respiradores,
tomógrafo, bombas de infusão entre tantos
outros equipamentos que ficarão em definitivo
e permitirão iniciarmos a recuperação de
vários procedimentos que ficaram represados
em função da pandemia.
3) Quais os planos para atendimento de
demanda reprimida de outras patologias
não atendidas no momento, por conta do
da pandemia?

Por isso, pretendemos fazer contratualizações

Marcelo Matusiak

Desde o início da nossa gestão, colocamos
como meta um amplo plano para agirmos
efetivamente na ampliação dos atendimentos
clínicos, cirurgias e na disponibilização de
exames para recuperar as suspensões dos
procedimentos eletivos, especialmente para
as pessoas que sofrem há anos nas filas de
espera para o cuidado das doenças crônicas.
Sem deixar de cuidar, é claro, de todo o
conjunto de outros problemas agudos que
virão pós COVID-19.

Sebastião Melo apresentou na AMRIGS seu
projeto de governo
com os hospitais aproveitando toda ampliação
de leitos e serviços de saúde que propiciamos
durante o período da pandemia, dentro da
viabilidade de custeio que estamos buscando
construir com o Ministério da Saúde.

Marcelo Matusiak

Como gestores públicos temos a obrigação
de assimilar os aprendizados e identificar os
gargalos no âmbito da operação dos serviços.
Essa vivência precisa ser determinante para
estarmos mais bem preparados para desafios
futuros. As dificuldades são grandes, mas com
muito trabalho, diálogo e união de esforços
vamos sair dessa crise buscando as melhores
respostas possíveis no fortalecimento do
serviço ao cidadão.
Encontro na AMRIGS durante realização do
debate com candidatos em 2020
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Institucional

Edição 2021 do Prêmio AMRIGS
de Jornalismo está com inscrições
abertas
O Prêmio AMRIGS de Jornalismo: Informação
ética a favor da Medicina - Edição 2021
integra a programação especial dos 70 anos
da Associação Médica do Rio Grande do Sul.
O objetivo é valorizar conteúdos jornalísticos
sobre medicina veiculados em rádio, TV, online
e impresso.
O tema central será “Para a Associação
Médica do Rio Grande do Sul, a esperança
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está na Medicina”. A composição da Comissão
Julgadora será formada de médicos e
jornalistas. A iniciativa conta com o apoio da
Associação Riograndense de Imprensa (ARI).
Outras informações estão disponíveis no site
amrigs.org.br e nas redes sociais da entidade.

Clique aqui e confira
mais detalhes no link

AMRIGS em Ação

AMRIGS realiza ato de vacinação contra COVID-19
em parceria com Prefeitura de POA e entidades
essa imunização. A proteção que a vacina nos
dá só é atingida com a segunda dose”, afirmou
o presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr.

Marcelo Matusiak

Marcelo Matusiak

Foram instaladas cinco tendas com as
estações e equipes de vacinação, e tendas de
apoio, entre o Espelho D’Água e a Reitoria da
UFRGS.

Parceiros na ação

“Temos uma responsabilidade social e de
saúde com a comunidade gaúcha. Não só em
nosso município de Porto Alegre, mas também
em outras cidades. Estamos unidos com o
mesmo objetivo. A ideia é fazer muitas outras
iniciativas como essa até que toda população
esteja imunizada. Aos poucos é importante que
aumente o número de vacinados, diminuindo
os riscos. Ressaltamos a importância daqueles
que não buscaram a segunda dose que façam

Distanciamento social observado na ação
Marcelo Matusiak

A vacinação contra a COVID-19 foi agilizada
com a chegada de mais doses no dia 16 de abril.
A ação foi realizada no Parque da Redenção
durante o domingo, 18 de abril, onde estiveram
presentes pessoas para receber a primeira
dose ou a segunda dose da vacina Coronavac
para quem foi vacinado com a primeira há
pelo menos 21 dias. O grupo prioritário era
idosos de 62 anos ou mais. O movimento foi
mais intenso nas primeiras horas da manhã.
A atividade foi uma parceria da Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Alegre com a
Associação Médica do Rio Grande do Sul
(AMRIGS), Panvel, Instituto do Câncer Infantil
e Equipe G.

Presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr
acompanhou a Imunização

Clique aqui e confira
álbum de fotos no link
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AMRIGS em Ação

Fernando Augusto/Bold Moments

Diretoria da AMRIGS prestigia inauguração de Novo
Hospital Unimed Vale do Sinos

Novo Hospital Unimed Vale do Sinos
Na noite de 21 de maio, o presidente da
AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr., e o
diretor de Assistência e Previdência, Dr. João
Rogério Bittencourt da Silveira, representaram
a entidade na inauguração do Novo Hospital
Unimed Vale do Sinos.

Localizado no bairro Hamburgo Velho, em
Novo Hamburgo, o novo complexo, adjacente
ao hospital atual da cooperativa, tem ao todo
40 mil m², sete andares, com internações
clínica e cirúrgica, unidade de terapia intensiva
(UTI) e serviços diagnósticos, sete salas
para cirurgia e 204 leitos, sendo 120 para
internação, 25 de hospital dia, 19 de internação
obstétrica/materna, 20 de UTI adulto e 20 de
UTI neonatal. O atendimento à população em
geral será iniciado a partir do dia 31 de maio.

Clique aqui e
confira mais
detalhes no link

Nota Conjunta de Esclarecimento - Extinção da
obrigatoriedade dos exames ocupacionais
A Associação Médica do Rio Grande do Sul
(AMRIGS) e a Sociedade Gaúcha de Medicina
do Trabalho (SOGAMT) vem a público para
alertar e informar sobre o Projeto de Lei nº
1.083/2021, atualmente em tramitação na
Câmara dos Deputados em Brasília. Este
projeto visa a extinção da obrigatoriedade
dos exames ocupacionais (Admissionais,
Periódicos, de Retorno ao Trabalho,
Demissionais). Sua justificativa é a alegada
desburocratização trazida por tal inovação.
Alertamos que a aprovação de tal proposta
pode
ter
consequências
desastrosas
para as políticas de saúde da população,
particularmente dos trabalhadores. Os exames
de quem trabalha, atualmente previstos,
fazem parte das estratégias de planejamento
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e execução da saúde como um todo no nosso
país, pois permitem o diagnóstico precoce
de patologias que, muitas vezes silenciosas
e de forma assintomática, podem vir a se
manifestar ou se agravar, sejam tais moléstias
decorrentes ou não do labor.
Da mesma forma, o segmento empresarial
também teria desastroso impacto na sua
produtividade e qualidade dos serviços e
produtos ofertados. É sabido e repetido pela
própria classe empresarial que o maior ativo
de uma empresa é justamente o seu corpo de
trabalhadores tendo a garantia da avaliação
da condição de saúde, pode-se almejar o grau
de produtividade adequado. E tal adequação
somente é possível com um controle médico
periódico e regular.

AMRIGS em Ação

Um livro de videocirurgia para fomentar a
ciência médica e a cultura

“Nesta gestão pretendemos fomentar a ciência
médica, a cultura e colaborar com importantes
estudos dos nossos colegas e que precisam
ser difundidos. E nada mais justo que promover
um evento de lançamento de uma obra
organizada por renomados cirurgiões e de
grande importância, especialmente do ponto
de vista científico”, comentou o presidente da
AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.

Reprodução de Imagem

Com o objetivo de contribuir para que o
cirurgião em treinamento compreenda melhor
os conceitos que norteiam os procedimentos

Eduardo Aimoré Bonin

Reprodução de Imagem

No dia 13 de abril ocorreu o lançamento
virtual do livro “Princípios Fundamentais da
Videocirurgia”. Por meio de uma parceria com
a AMRIGS, o projeto foi desenvolvido ao longo
de muitos anos pelo corpo docente de três dos
principais cursos de pós-graduação em cirurgia
minimamente invasiva do país, a Faculdade
de Ciências da Saúde do Hospital Moinhos
de Vento (Porto Alegre/RS), a Universidade
Positivo/Instituto Jacques Perissat (Curitiba/
PR) e a IPEMED-UNICETREX (Brasília/DF).
A atividade faz parte de um novo serviço
oferecido pela AMRIGS, de apoiar publicações
na área médica para promover e difundir
conhecimento.

Miguel Prestes Nácul
minimamente invasivos, a obra preenche uma
lacuna educacional originada da pequena
quantidade de publicações centradas nos
conceitos básicos da videocirurgia e serve
como referência para ensino e treinamento
em procedimentos minimamente invasivos.
Traz como autores cirurgiões e professores
com grande experiência assistencial e
pedagógica no ensino da cirurgia e conta com a
coordenação do Dr. Miguel Prestes Nácul e do
Dr. Eduardo Aimoré Bonin. Conforme explica
Nácul, a publicação será disponibilizada para
a base dos Cursos de Pós-Graduação em
Cirurgia Minimamente Invasiva das faculdades
envolvidas.
“Vem da antiguidade o interesse em investigar
as cavidades naturais e o interior do corpo
humano e o advento da câmera foi fundamental
na evolução da laparoscopia, pois trouxe uma
nova forma de operar e representou uma
quebra de paradigmas”, destacou.

Clique aqui e confira a
notícia completa
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AMRIGS em Ação

AMRIGS e Assembleia
Legislativa buscam cooperação
técnica
Miguelito Medeiros

medicina, a ciência e a pesquisa médica.

A Diretoria da AMRIGS também apresentou
aos deputados a pauta de nacionalização
da Prova AMB/AMRIGS, que credencia
os médicos recém-formados para fazerem
residência nos melhores hospitais do
Brasil. A prova completa neste ano 50 anos
de funcionamento. A utilização da prova
da AMRIGS como a base para o exame
do Revalida – que comprova a aptidão
dos médicos formados em universidades
estrangeiras para atuação no país – também
foi apresentada durante o encontro. Gabriel
Souza sugeriu, ainda, a participação da
AMRIGS como base para prova do Revalida.

Assinatura de termo entre Associação Médica
e Parlamento foi discutida em reunião

O encontro contou também com o presidente
do Conselho de Representantes da AMRIGS,
Mauro Sparta, secretário municipal de Saúde
de Porto Alegre, do vice-presidente, Paulo
Morassutti, e do diretor de Comunicação da
Associação, Marcos André dos Santos. O
deputado estadual Pepe Vargas (PT), médico,
também prestigiou o encontro, na Sala da
Presidência da Assembleia.
O termo de cooperação técnica assinado
entre AMRIGS e o Legislativo vai ajudar os
deputados com mais informações sobre a
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No dia 24 de junho, o Parlamento promoveu
um debate sobre os efeitos da pandemia de
COVID-19 e o cenário dos tratamentos das
diversas doenças.

Miguelito Medeiros

A Associação Médica do Rio Grande do Sul
(AMRIGS) deverá firmar termo de cooperação
técnica com a Assembleia Legislativa nos
próximos dias. O convite para a assinatura
do documento foi feito durante visita do
presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira
Jr, ao presidente do Parlamento gaúcho, o
deputado estadual Gabriel Souza (MDB), na
manhã de 26 de maio.

Encontro foi promovido no gabinete da
presidência da Assembleia Legislativa

AMRIGS em Ação

Frederico Antunes destaca
importância da aproximação
entre AMRIGS e Legislativo
Thales Duarte

O deputado estadual Frederico Antunes
(Progressistas) lembrou aos integrantes da
AMRIGS da importância da participação
política da entidade nas discussões junto aos
parlamentos estadual e federal.
O deputado visitou a sede da AMRIGS no
dia 3 de maio e destacou o protagonismo da
entidade no cenário atual.

Clique aqui e confira a
notícia completa

Líder do Governo do Estado na Assembleia
participou de reunião na AMRIGS

Revalida e Prova AMB/AMRIGS
são pauta de web reunião
com Alceu Moreira
Thales Duarte

Diretoria da AMRIGS mostrou projeto de
nacionalização da Prova
O deputado federal Alceu Moreira, presidente
do MDB no Rio Grande do Sul, debate com
os integrantes da AMRIGS as mudanças no
Revalida que estão no Congresso Nacional.

O Revalida é um exame obrigatório para
os médicos formados em universidades e
faculdades estrangeiras para que possam
atuar no Brasil e tem sido alvo de diversas
propostas de modificação na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal. Participando
da reunião da Diretoria por web conferência,
a partir de Brasília, o deputado Alceu Moreira
abriu seu gabinete para receber propostas que
busquem qualificar o debate sobre eventuais
mudanças no Revalida.

Clique aqui e confira a
notícia completa
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AMRIGS em Ação

Automedicação e facilidade na compra
de medicamentos sem receita médica:
uma preocupante realidade
O dia 5 de maio foi lembrado por ser o Dia
Nacional do Uso Racional de Medicamento.
A data foi criada para alertar a população
quanto aos riscos à saúde causados pelo
uso indiscriminado de medicamentos e pela
automedicação, prática tão corriqueira entre
os brasileiros. A AMRIGS aproveitou o ensejo
da data para publicar o artigo elaborado pelo
associado Guido Bernardo Aranha Rosito que
aborda justamente o tema “automedicação”.
A Presidência da AMRIGS, juntamente
com sua Diretoria de Exercício Profissional,
parabeniza o colega pela lucidez de seu texto
e enaltece o conteúdo tão importante para
a promoção da saúde de nossa população.
Reafirma, também, seu propósito institucional
de fomento à ciência médica, apoiando as
melhores e mais seguras práticas médicas.

AMRIGS reforça pedido de melhorias
na remuneração de médicos junto ao
IPERGS

O encontro, realizado em março, teve como
objetivo avaliar o pedido de possíveis reajustes
nos serviços prestados por profissionais da
Medicina credenciados.

Este foi o segundo encontro do ano, uma
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Integrantes da Comissão Estadual de
Honorários Médicos do Rio Grande do Sul
(CEHM) estiveram reunidos com o diretorpresidente do Instituto de Assistência à Saúde
dos Servidores Públicos (IPE Saúde), Marcus
Vinicius Vieira de Almeida.

vez que em janeiro, o grupo havia realizado
um primeiro debate para retomada das
negociações.

AMRIGS) foi representada pelo diretor do
Exercício Profissional, Ricardo Moreira Martins

AMRIGS em Ação

Confirmada edição 2021 da
Prova AMB/AMRIGS

Reconhecida em todo território nacional pela
elevada qualidade e importância para quem
está ingressando na Residência Médica, a
Prova AMB/AMRIGS está confirmada para o
ano de 2021, chegando à sua 50a edição. Na
última edição o processo contou com 8.162
inscritos em diversos estados brasileiros.
A Prova AMB/AMRIGS serve tanto para

Clique no link para
ver o edital e mais
informações
quem vai ingressar na Residência Médica
quanto para quem pretende usar o teste para
autoavaliação.

Conselho de Representantes
realiza encontro online
O trabalho do Conselho de Representantes
da AMRIGS cumpre um papel importante na
fiscalização e no suporte as ações que são
tomadas pela gestão.

especialmente ligada à questões como a
telemedicina. Também fez o relato das ações
da Diretoria que incluiu diversos encontros
com sociedades de especialidades, ações
voltadas a defesa profissional e fortalecimento
Durante os encontros realizados em abril, do associativismo.
maio e junho, foram feitos relatos do trabalho
realizado nas diferentes comissões e discutidas Após, o grupo também acompanhou detalhes
melhorias na organização dos debates.
da divulgação do vencedor do Concurso
do Logotipo Comemorativo aos 70 Anos da
O presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira AMRIGS.
Jr, avaliou com o grupo, a ideia de criar novas
comissões citando o exemplo da área de A sessão online foi realizada via Sympla, com
tecnologia, tema muito presente na atualidade o aplicativo Zoom.
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Sociedades de Especialidades

Evento da AMRIGS destaca o
serviço no Transplante de Órgãos
em Pediatria do Hospital da
Criança
Reprodução de Imagem

Cristina Targa Ferreira
Para celebrar o lançamento do “Livro de
Protocolos da UTI Pediátrica do Hospital
da Criança Santo Antônio”, a AMRIGS, em
parceria com a Santa Casa de Porto Alegre,
promoveu a videoconferência “Transplante de
Órgãos em Pediatria: Esperança em Tempos
de Pandemia”.
Com o objetivo de difundir o conhecimento para
além do ambiente interno, o livro é coordenado
pela Dra. Claudia Pires Ricachinevsky, e
reúne as rotinas específicas mais usadas no
Serviço de Pediatria do Hospital da Criança
Santo Antônio.
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O Hospital da Criança Santo Antônio da
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
possui 184 leitos hospitalares, dos quais 40
leitos são de UTI, e atende a faixa etária de
recém-nascidos até 18 anos de idade. A chefe
da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica,
Dra. Aline Medeiros Botta, destacou dados
da Associação Brasileira de Transplantes de
Órgãos (ABTO) e explicou algumas razões
que explicam o baixo número de transplantes
realizados.

Clique aqui e confira
mais
detalhes

Clique na imagem
da capa para fazer o
download do livro
Reprodução de Imagem

O evento contou com a participação e
mediação da Dra. Viviane Helena Rampon
Angeli, médica pediatra e integrante da
equipe de revisoras do livro, além da chefe
da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
do Hospital da Criança Santo Antônio, Dra.
Aline Medeiros Botta; da Chefe do Serviço
de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital
da Criança Santo Antônio, Dra. Cristina Targa
Ferreira, e da Nefrologista Pediátrica do
Serviço de Nefrologia e Transplante Renal

Pediátrico do Hospital da Criança Santo
Antônio, Dra. Viviane de Barros Bittencourt.

Viviane Helena

Vida de Médico

Medicina e notas musicais
A Revista AMRIGS traz a história de Daniel
Rosa, médico anestesiologista, formado pela
Fundação Faculdade Federal de Ciências
Médicas, em 1987, tendo feito Residência
em Florianópolis no Hospital Celso Ramos
durante os anos de 1993 e 1994. Atua no
Hospital Pronto Socorro, Hospital da PUCRS
e Hospital Santo Antônio, e atendimentos de
urgência e emergência no interior do estado.
“Ao longo de toda carreira, temos uma carga
muito grande de emoções e situações vividas
com dramas familiares e decisões a serem
tomadas, sempre, de forma muito rápida.
Não podemos pedir, em muitos casos, uma
segunda opinião. Sempre existe uma pressão
muito forte a cada procedimento. Até mesmo
em uma cirurgia eletiva, não temos como
prever algum tipo de problema e, então,
sempre dá um friozinho na barriga. Surgem
situações, mais dramáticas e passei por várias
ao longo da carreira.
Como uma espécie de defesa nossa, como
médicos, procuramos muitas vezes não levar
essas sensações fortes para casa, mas é algo
muito difícil”.
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Daniel Rosa
Clique aqui e confira o
depoimento completo

Clique aqui e confira
álbum de fotos na
música e na medicina

A vida além do consultório médico
Arquivo pessoal

“O meu envolvimento com a música me
ajuda muito a aliviar esta carga emocional.
Sempre me dediquei bastante compondo e
interpretando, o que já me rendeu até mesmo
um Prêmio Açorianos. Nos dois primeiros
anos, inclusive, fiz aulas de Música de forma
paralela à Medicina. De alguma maneira, uso
isso para que possa tirar o foco apenas de
área médica”.
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Saúde Preventiva

Diagnóstico e aceitação do
autismo são desafios a serem
superados
A AMRIGS realizou no dia 15 de abril mais
uma edição gratuita do seu Ciclo de Palestras
desta vez com o tema “Abril Azul: uma conversa
sobre autismo”. O evento teve mediação do
médico especialista em Medicina do Trabalho
e diretor de Patrimônio e Eventos da AMRIGS,
Dr. João Luiz Cavalieri Machado, e contou
com a participação da médica psiquiatra, Dra.
Gledis Lisiane Motta; do médico neurologista
infantil e neurofisiologista clínico, Dr. Josemar
Marchesan e do médico pediatra, Dr. Renato
Santos Coelho.
A programação iniciou com o relato da ativista
do movimento autista e mãe de paciente com
Transtornos de Espectro Autista (TEA), Patrícia
de Souza Machado. Ela contou que seu filho,
Francisco, foi diagnosticado aos dois anos de
idade e não apresentava sinais de transtorno.
“Enquanto bebê, ele sorria, engatinhava e me
olhava como qualquer outra criança, então, só
percebi o atraso quando fomos questionar a
questão da fala, pois ele não se comunicava.
Com o diagnóstico, vivi o luto de um momento
idealizado. Agora, com cinco anos, ele é uma
criança não-verbal e que se mostra mais
agitada e com mais intensidade nas crises
em função do isolamento social. Esse impacto
faz com que a gente reflita, e também, veja a
importância de olharmos para nós mesmo e
cuidarmos mais de quem cuida”, contou.

Coelho, um dos maiores desafios está nas
dúvidas sobre o diagnóstico e o entendimento
do processo de aceitação.
“O processo de negação dos pais é
compreensível e aceitável, ele vem de forma
inconsciente, como um mecanismo de defesa.
A desidealização pode ser demorada, então,
é importante que os pediatras detectem
os sintomas e sinais que uma criança
não corresponde ao tempo necessário e
reconheçam isso da forma mais precoce
possível”, disse.
Para ele, não existe uma estratégia de
tratamento, pois trata-se de trabalhar com um
ser em desenvolvimento em um processo de
maturação, na medida em que as intervenções
entram no processo de cuidado e as respostas
aparecem aos poucos.

Confira
mais
detalhes
no link
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No Brasil, segundo estimativas globais da ONU,
são aproximadamente 2 milhões de pessoas
com Transtornos de Espectro Autista (TEA).
Para o médico pediatra, Dr. Renato Santos Evento foi realizado de forma virtual e gratuita

Saúde Preventiva

Danos pós-COVID incluem
anormalidades no funcionamento
de coração e rins

A iniciativa da AMRIGS trouxe uma visão ampla
sobre os impactos da COVID-19 nos pacientes
após a contaminação. O tema “Consequências
Cardiovasculares e Renais após COVID-19” foi
trazido na edição da Caravana Digital AMRIGS
realizada de forma online na noite de 27 de
abril.

A gravidade dos danos pós-COVID e a
necessidade de mais estudos sobre os
impactos que a doença trazem foram
preocupações constantes trazidas pelos
médicos participantes. Na abertura do
encontro, o diretor Científico e Cultural
da AMRIGS, Guilherme Napp, saudou os
presentes. O presidente da Associação Médica
de Canoas (SOMÉDICA), Luciano Zuffo,
elogiou a iniciativa da AMRIGS ao oportunizar
espaço para as seccionais debater assuntos
de tamanha relevância. Já o presidente da
Sociedade de Medicina de Novo Hamburgo,

Andres Kieling, lembrou o momento difícil que
é vivido por toda comunidade científica e pela
sociedade, destacando que muitos dados da
COVID-19 poderão ser melhores explicados
apenas daqui a alguns anos. A representante
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de
Cachoeira do Sul, Juliana Oliveira, também
destacou que a fase aguda do coronavírus
ainda tem muito a ensinar e o pós-COVID é
um desafio gigante para todos os médicos.
A presidente do Departamento Universitário
da AMRIGS, Amanda Ribeiro, também se
manifestou salientando a importância de
debater o tema.
A primeira abordagem foi direcionada aos
problemas cardiológicos, com a palestra
do médico cardiologista, Paulo Behr, da
Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em
sua apresentação lembrou a prevalência de
comorbidades cardiovasculares. O palestrante
mostrou que um terço dos pacientes (36%)
apresentam troponina elevada, o que pode
estar relacionado com aumento da mortalidade.

NCM / AMRIGS

“É importante lembrar que esta situação está
associada ao aumento da mortalidade. A
infecção grave por coronavírus está associada,
também, a aritmias cardíacas que podem se
apresentar de diversas formas tanto durante a
fase aguda, como após”, declarou.

Clique aqui e
confira mais
detalhes no link
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Aumenta a taxa de letalidade
em grávidas hospitalizadas por
COVID-19
Reprodução de imagem

materno-infantil. Segundo dados, o número
de grávidas mortas por coronavírus em 2021
já é maior que o total registrado em 2020. Os
óbitos deste ano somam 642 e ultrapassam
os 457 do ano passado.

Dra. Betânia Bohrer
Em formato digital, a Associação Médica
do Rio Grande do Sul (AMRIGS) promoveu
no dia 18 de abril a terceira edição de 2021
da Caravana Digital para abordar o quadro
atual no cenário da pandemia para gestantes
e recém-nascidos. O evento tem como
proposta integrar as Seccionais, Sociedades
de Especialidade e atender às necessidades
de cada região do Rio Grande do Sul e com
maior área de abrangência. Esta edição
contou com a parceria da Associação Médica
de Rosário do Sul, da Sociedade de Medicina
de Santiago, da Associação Médica de São
Borja e da Associação Médica do Alegrete e
Sociedade Médica de Uruguaiana.
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Outros dados trazidos pela especialista se
referem ao Manual de Recomendações para
a Assistência à Gestante e Puérpera frente à
pandemia de COVID-19.

Reprodução de imagem

Ao iniciar sua fala, a coordenadora do
ambulatório de Diabetes e Gestação do
HCPA e diretora científica da Sociedade de
Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do
Sul (SOGIRGS), Dra. Maria Lúcia Oppermann,
destacou o projeto Observatório Obstétrico
Brasileiro, que disponibiliza uma plataforma
interativa de monitoramento, análise de
dados públicos científicos e informações
de qualidade e relevância da área de saúde

“Quando começou a pandemia, os dados
mostravam que as gestantes não eram mais
infectadas que a maioria das pessoas. E agora,
registramos a média de 33 mortes maternas
por semana, um aumento de 233%. Além da
falta de vacina, isso pode estar relacionado
às alterações que existem no organismo da
mulher e comorbidades mais comuns como a
obesidade, cardiopatia e diabetes”, explicou
Oppermann.

Maria Lúcia Oppermann

Clique aqui e confira a
notícia completa

Saúde Preventiva

O esporte presente na melhora
global da qualidade de vida
O aumento do sedentarismo durante o período
da pandemia traz consequências na saúde de
muitas pessoas que praticavam esportes e que
simplesmente interromperam ou diminuíram
de forma muito brusca as suas atividades. O
tema foi escolhido para mais uma edição do
Ciclo de Palestras AMRIGS, realizado no dia
22 de junho de forma online.
“Muita gente ficou restrita em casa e
abandonou os esportes. É imperioso que as
pessoas retornem a algum tipo de atividade ou
mantenham o que estão fazendo”, afirmou o
mediador do encontro, especialista em ombro
e joelho que atua na área de traumatologia do
esporte e é secretario Científico da SBOT RS,
Dr. Antônio Balestrin.

Reprodução de imagem

A primeira palestra contou com a participação
do cirurgião de mão do Complexo Hospitalar

Dr Rafael Praetzel

Santa Casa de Porto Alegre e Hospital Mãe
de Deus, membro titular da SBCM e SBOT,
Dr. Rafael Praetzel. O especialista discorreu
sobre as causas mais comuns nas lesões em
atletas amadores.
“O primeiro aspecto é observar porque a lesão
está ocorrendo. Muitas vezes pode ser por uma
questão técnica, ou seja, desconhecimento ou
por atividade em excesso seja pelo ponto de
vista de intensidade, força ou repetição. Há
ainda casos de erros no tempo de execução do
exercício ou ausência de descanso ou reparo.
Por fim, o uso equivocado de equipamentos”,
explicou.
Durante a sua abordagem, o médico explicou
a importância de olhar com atenção para os
atletas amadores uma vez que os profissionais
na maioria dos casos contam com uma ampla
equipe de profissionais o acompanhando
enquanto os amadores muitas vezes fazem
os exercícios apenas por prazer e saúde.

Clique aqui e confira a
notícia completa

Reprodução de imagem

Reprodução de imagem

Dr. Antônio Balestrin

Dr. Carlos Eduardo Valiente Ferreira
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Caravana Digital AMRIGS alerta
para os riscos do represamento de
cirurgias eletivas na pandemia

Com a proposta de integrar as Seccionais,
Sociedades de Especialidade e atender às
necessidades de cada região e com maior área
de abrangência, a quarta Caravana Digital
AMRIGS iniciou com a fala do cirurgião geral
digestivo e presidente da Associação Médica
do Rio Grande do Sul, Dr. Gerson Junqueira
Jr, sobre a importância do mapeamento das
zonas onde existe uma proliferação maior da
presença da COVID-19.
“O ponto principal é entender como está a
situação epidemiológica no estado. Pela
análise de um modo geral, está havendo um
declínio no número de casos. Já reduziu para
57% de ocupação de leitos de CTI no Estado,
por exemplo. Estamos evoluindo, mas durante
a reunião do Comitê Executivo da COVID-19,
foi recomendado que as cirurgias eletivas
continuem não sendo feitas até o dia 30 de
junho. Estamos conversando semanalmente
com a Secretaria Estadual da Saúde mas a
situação ainda é imprevisível”, afirmou.
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A preocupação maior é com os prejuízos que
essa medida causa à saúde da população,
impactando em desfecho mais longo e
invasivo de tratamento dos pacientes, tanto
na saúde pública como na privada. O tema
foi abordado na quarta edição de 2021 da
Caravana Digital AMRIGS, promovida pela
AMRIGS na noite de 15 de junho. O evento
virtual e gratuito reuniu cirurgiões de diversas
especialidades. A transmissão ocorreu
diretamente da Cooperativa Pedritense de
Médicos (COPERMED), na cidade de Dom
Pedrito.

Dr Gerson Junqueira Jr
Em contrapartida, segundo Junqueira, é
preciso levar em conta o grande represamento
das cirurgias em 2020. No ano passado,
Ministério da Saúde orientou Estados
a adiarem cirurgias eletivas, como uma
forma de poupar leitos e evitar infecções
pela COVID-19, o que representou a não
realização de 1,3 milhão de procedimentos
no SUS. Segundo uma pesquisa realizada
pela Associação Brasileira de Importadores
e Distribuidores de Produtos para a Saúde
(Abraidi), a queda nos procedimentos foi de
59,8% em relação a 2019.
Entre as principais diretrizes e estratégias a
serem tomadas pelos profissionais de saúde
está a avaliação epidemiológica local e
regional, apreciação institucional e garantia de
EPIS adequados para toda equipe cirúrgica.

Clique aqui e confira a
notícia completa
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Tecnologia aliada à saúde será
fundamental após a pandemia
A Associação Médica do Rio Grande do Sul
(AMRIGS) participou da terceira edição do
RS Pós-Pandemia, seminário promovido pela
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
(ALRS), que reuniu especialistas para debater
os desafios da área da saúde para o período
após a pandemia da COVID-19. O evento
realizado no dia 24 de junho, abordou o
tema “Quando a COVID-19 vai se tornar uma
doença comum?”, e ainda, “Como o sistema
de saúde atenderá a demanda reprimida pela
pandemia?”, e contou com a mediação do
presidente da ALRS, Gabriel Souza.
O presidente da AMRIGS, Dr. Gerson
Junqueira Jr, falou sobre a importância da
vacinação e ressaltou a necessidade de criar
soluções de planejamento e gerenciamento de
recursos, e regularizar os casos represados e
o sistema de saúde nos próximos anos.
“Os pacientes que foram recuperados não
apresentam somente problemas da ordem
respiratória, eles possuem deficiências
cardiológicas e psicológicas, por exemplo, e
necessitam de atendimento. Precisamos criar
grupos de ação para atender esses pacientes.
Somado a isso, as cirurgias represadas de
todas as áreas foram afetadas e tudo que

não foi tratado ou diagnosticado se comporta
hoje como uma situação de maior gravidade.
Precisamos debater medidas para que essas
demandas sejam solucionadas”, afirmou.
O coordenador executivo do Centro de
Contingência de Combate ao Coronavírus
do Estado de São Paulo, João Gabbardo dos
Reis, apresentou medidas de enfrentamento
e comentou sobre as mudanças na rotina da
sociedade.
“A doença poderá ser controlada, mas será
contínua, e isso ocorrerá com certa frequência
e com números reduzidos. Para isso, é
fundamental seguirmos com medidas de
contenção e mitigação, e fazer a supressão,
ou seja, o lockdown, quando for necessário.
A vacina diminui a possibilidade de contágio,
mas não elimina. Assim, não é possível
dispensar o uso de máscaras e o cumprimento
das orientações das autoridades de saúde.
As reuniões virtuais devem ser estimuladas
também, pois o percentual de redução dos
números está diretamente ligado as taxas de
transmissão”, destacou.

Clique aqui e confira a
notícia completa

Marcelo Matusik
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Presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr.

Evento realizado na Assembleia Legislativa
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Departamento Universitário

Novo jaleco comemorativo
O Departamento Universitário AMRIGS fez
uma nova versão dos jalecos com o logo
comemorativo aos 70 anos da Associação
Médica do Rio Grande do Sul. O novo modelo
foi apresentado nas atividades de boas-vindas
realizadas com os calouros das faculdades de
medicina. Por conta das restrições necessárias
na prevenção da COVID-19, as atividades
foram realizadas de forma virtual.
“A cerimônia dos jalecos também é uma
forma de congregar os alunos dos diversos
cursos de medicina pois, todos os associados

Feevale

ao DU AMRIGS vestirão tal indumentária
identificando-os como vinculados ao mesmo
grupo, com objetivos e pensamentos em
comum”, afirmou o diretor de Comunicação da
AMRIGS, Marcos André do Santos.
O DU é um espaço para troca de experiências,
discussões e ações a respeito da qualidade
do ensino médico, valorização profissional e
garantia da prestação de serviços de saúde
de qualidade. Em suas atividades, buscam
esclarecer as principais dúvidas comuns a
todos os estudantes sobre a formação médica.

UCS

Confira como
foram os eventos

Unijuí

UFSM

Ulbra

UFCSPA
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DU AMRIGS amplia participação
de estudantes

Departamento Universitário AMRIGS
Uma das primeiras premissas da nova gestão
do Departamento Universitário AMRIGS foi
conseguir contemplar estudantes de todas as
universidades de Medicina, no DU.
“Trabalhamos não só questões da faculdade,
mas temáticas que não estão presentes
no currículo médico como a própria gestão
de carreira. O desenvolvimento científico é
importante e vamos trabalhar bastante isso,
por exemplo, com a 3a edição do Congresso
Universitário agendado para outubro deste
ano que, ainda em função da pandemia,
deverá ser realizado de forma online”, afirmou
a presidente do DU AMRIGS, Amanda Ribeiro.
Outra ação em andamento é a aproximação
do DU AMRIGS com as Ligas Acadêmicas e
Atléticas de cada universidade. Além disso,
o objetivo é fazer uma aproximação com
outras entidades fortalecendo o vínculo
entre acadêmicos e instituições médicas
representativas como AMRIGS, CREMERS e
SIMERS.
Uma novidade deste ano é a participação do
DU AMRIGS nas Caravanas Digitais.

DU AMRIGS – Gestão 2021
Dr. Marcos André dos Santos
Coordenação do Departamento
Universitário
Presidência: Amanda Ribeiro (Feevale)
Vice-presidência: Gabriel Junqueira
(Feevale)
Assuntos Presidenciais:
Kathrine Meier (Ulbra)
Assessoria à Presidência:
Letícia Martini (UCPEL)
Planejamento e Atividades:
Nadine Funck (FURG)
Científico: Luísa Capa (UFSM), Thalia
Michele Schmitz (UFRGS), Yasmin
Podlasinski (Ulbra)
Criação de Mídias: Caroline Lantmann
(PUCRS)
Marketing: Pyetra Zahn (UFRGS)
Conceito de Mídias e Ações: André
Medeiros (UFCSPA)
Comunicação: Joana Spadoa (UFCSPA)
Redes Sociais: Bruna Regina Arboit (URI)
Ligas Acadêmicas e Atléticas: Álvaro
Ortigara Maciel (Univates)
Colaboradores: Arthur Jotz (PUCRS), Ana
Carolina Soares (Unisc), Bárbara Argenton
(Unisinos), Gabriela Sehnem (Unipampa),
Guilherme Benedetti (IMED), Henrique
Veit (UFSM), Ísis Drummond (Ulbra), Júlia
Perito (UCPEL), Karla Panosso (Feevale),
Laura Graciano (UFPEL), Mariana Sachett
(UFN), Marina Klein (Ulbra), Matheus
Rech (UCS), Melissa Pelliccioli (UFCSPA),
Nathallie Appel (Unijuí), Nicolas Moura
(UFFS), Rodrigo Alberton (UPF), Samira
Collins (Unisinos) e Vitória Pimentel
(PUCRS).
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Responsabilidade Social

Ana Carolina Lopes

Instituto Vida Solidária recebe
cestas básicas da campanha Imob
Solidário

Propósito é arrecadar donativos através de parceiros imobiliários e incorporadores
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calendário básico infantil, pesagem e medição
das crianças das famílias com a Unidade de
Saúde Bananeiras.
Ana Carolina Lopes

Mais de 70 cestas básicas foram entregues
ao Instituto Vida Solidária (IVS), entidade
sem fins lucrativos, de assistência social que
desenvolve ações de saúde, educação e
cultura. A ação faz parte da campanha Imob
Solidário – Construindo Cidades Sem Fome,
projeto organizado pela 2Day Consultoria
em parceria com a (AMRIGS). Os itens
arrecadados serão destinados a famílias em
vulnerabilidade social atendidas pelo Instituto.
Em maio foi feita a entrega das cestas
básicas arrecadadas na campanha. Também
foi realizada uma ação de vacinação do

Cestas básicas totalizaram 864kg de alimentos

Especial

Os primeiros vacinados
As filas foram organizadas de carro, em
um formato drive-thru, e a pé no acesso de
pedestres ao prédio da AMRIGS. No primeiro
carro da longa fila formada na Avenida
Ipiranga, estava o acupunturista, Joel Safir.

Renato da Silva, primeiro da fila de pedestres,
chegou as 6h15 da manhã e não conseguiu
dormir na expectativa de tomar a vacina.
“Sempre tratei com muita atenção e
acolhimento a todos os meus pacientes.
Quando recebi a mensagem da vacinação,
repassei para todos os colegas que tinha
contato e convidei todos”, disse.
Marcelo Matusiak

“Esta ação é de primeira qualidade. Espero
que cheguem mais vacinas para todos terem
acesso. Estava bastante angustiado, pois
é uma doença desconhecida e que vem
causando muitos óbitos. Foi excelente”, disse.

Marcelo Matusiak

Marcelo Matusiak

Primeiro vacina na fila de carros

Primeiro vacina na fila de pedestres

Preocupação com demora no processo
de aplicação das doses
Reprodução de Imagem

A palestra teve o tema “COVID-19: qual
o impacto das vacinas e variantes?” e foi
ministrada pela infectologista, Raquel Stucchi,
da UNICAMP, na noite de 24 de fevereiro. A
transmissão foi realizada por meio digital na
página da Associação Médica de Pelotas e no
Facebook do Diário Popular.

Evento virtual debateu as vacinas

Durante a apresentação a palestrante fez
uma apresentação didática e esclarecedora
sobre todas as vacinas, abordadas
comparativamente com detalhes do estágio
de aplicação em todo o mundo. Além disso,
foram discutidas as variantes do vírus e suas
características.

toda a Diretoria, reforçamos a preocupação
da AMRIGS com a morosidade na compra e
distribuição das vacinas no país, bem como a
falta de previsibilidade de chegada de novas
doses para o estado e municípios”, afirmou o
presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr.

“Além de cumprimentar a palestrante e a
presidente da AMP, Clarissa Castagno, e

O evento foi uma realização da Associação
Médica de Pelotas (AMP) com apoio da
Prefeitura de Pelotas e Diário Popular.
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Inovação

Prêmio AMRIGS
de Melhores Práticas na Medicina
está com inscrições abertas
O Prêmio AMRIGS de Melhores Práticas na
Medicina - Edição 2021 será uma das ações
desenvolvidas para celebrar as sete décadas
da Associação Médica do Rio Grande do Sul,
uma das mais antigas e atuantes do Brasil.
Também marca os 50 anos da Prova AMB/
AMRIGS, importante e tradicional avaliação
que credencia os médicos recém-formados a
ingressar nos Programas de Residência Médica dos melhores hospitais brasileiros.
A AMRIGS vê como boas práticas o universo
de técnicas, processos, procedimentos e atividades identificados, utilizados, comprovados
e reconhecidos por diversas organizações, em
determinada área do saber, como sendo os
melhores quanto ao mérito, eficácia e sucesso
alcançados na realização de tarefas.
A análise levará em conta critérios como economicidade, repercussão, originalidade, replicabilidade e alcance. A premiação será dividida
em cinco categorias: Setor Público, Acadêmico, Terceiro Setor, Profissional - Pessoa Física
e Clínica/Hospital - Pessoa Jurídica.

O edital, a ficha de inscrição e outras
informações sobre o prêmio estão disponíveis
no site amrigs.org.br e nas redes sociais da
entidade.

Categorias:
Setor público
Profissional – Pessoa Física (PF)
Clínica/Hospital – Pessoa Jurídica (PJ)
Acadêmico
Terceiro Setor

Prêmios:
Receberão troféus de 1o, 2o e 3o lugares,
além de certificados, os vencedores
das categorias Setor Público e Clínica/
Hospital PJ. Os vencedores das categorias
Profissional-PF, Acadêmico e Terceiro Setor
receberão os seguintes prêmios: Primeiro
Lugar: R$ 1.500,00; Segundo Lugar: R$
1.000,00; Terceiro Lugar: R$ 500,00. Além
da premiação em dinheiro, todos receberão
certificados com as suas devidas colocações
em cada uma das categorias.
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Seccionais AMRIGS

AMRIGS prestigia inauguração de
Unidade Básica de Saúde no Sul
do estado
Prefeitura de Dom Pedrito

Dr. Gerson e Dr. Morassutti, juntamente com
a presidente da Sociedade de Medicina de

Dom Pedrito, Dra. Silvana Salbego Piemoline
Mozzaquatro, foram os responsáveis pelo ato
de tornar pública a placa de inauguração da
UBS homenageando a Sociedade de Medicina
de Dom Pedrito pelos 85 anos de fundação.
Prefeitura de Dom Pedrito

O presidente da Associação Médica do
Rio Grande do Sul (AMRIGS), Dr. Gerson
Junqueira Jr., e o vice-presidente, Dr. Paulo
Morassutti, estiveram presentes no dia 14
de junho na inauguração da Unidade Básica
de Saúde Dr. Gilberto Garcez Garcia, em
Dom Pedrito. O recurso para a obra foi uma
articulação do vereador Renato Chiaradia,
junto ao deputado federal Jerônimo Goergen.
A indicação de denominação da UBS, também
do vereador Renato, tem como objetivo
homenagear a memória do médico pediatra
Gilberto Garcez Garcia, pedritense, com 55
anos dedicados a pediatria.

Placa homenageia 85 anos de fundação da
Sociedade de Medicina de Dom Pedrito
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Prova AMRIGS

Marcelo Matusiak
Marcelo Matusiak

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