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Monumento homenageará 
profissionais da saúde 

vítimas da COVID-19 
e os que atuam no 
combate à doença

Tudo sobre os preparativos 
dos 70 anos AMRIGS

Prova AMB/AMRIGS
realiza edição histórica
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Por que 18 de 
outubro
é o Dia do 
Médico?

Dr. Gerson Junqueira Jr

EDITORIAL

Dezoito de outubro é o dia em que 
a Igreja Católica celebra a memória 
litúrgica de São Lucas Evangelista. 

Os “Quatro Evangelistas” - Mateus, 
Marcos, Lucas e João - são aqueles autores 
responsáveis pela compilação dos quatro 
evangelhos do Novo Testamento. Lucas 
viveu no século I d.C  Nasceu na Síria e, 
apesar de ser filho de pais pagãos, foi 
dedicado companheiro de São Paulo, que 
lhe ensinou a doutrina cristã e o batizou. 
Considerado o do amor misericordioso, seu 
evangelho cita parábolas como a do filho 
pródigo, do bom pastor, do bom samaritano 
e a história da conversão do bom ladrão.

Segundo a tradição, era pintor, músico e 
historiador, mas sua atividade principal era 
ser médico. 

Estudou Medicina na própria cidade natal. 
As referências históricas dizem que ele foi 
um médico bondoso, abnegado e dedicado 
a seus pacientes. Considerado por seus 
pares por tais virtudes, foi intitulado por 
São Paulo como o “Médico Amado”. 

Acredita-se que ele morreu aos 84 anos, 
enforcado pelos pagãos por perseguição 
religiosa. Não se sabe com clareza se a data 
18 de outubro se refere ao seu nascimento 
ou à sua morte.
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Memorial homenageará profissionais da saúde vítimas da 
COVID e os que atuam no combate à doença

Tudo sobre os preparativos dos 
70 anos AMRIGS

Prova AMB AMRIGS
realiza edição histórica
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MEMORIAL DA 
GRATIDÃO

A Unimed Porto Alegre encerrou em 
30 de julho as atividades da estrutura 
emergencial instalada em março 

de 2021 no estacionamento da AMRIGS. 

Unimed Porto Alegre encerra 
atividades da estrutura 
emergencial COVID-19
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Foram realizados 13.853 exames RT-PCR, 8.349 consultas e 128 remoções

ACONTECEU

"Montamos uma estrutura robusta emergencial com o objetivo de 
desafogar as emergências dos principais hospitais" 

Presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Alexei Gobbi

Durante cinco meses, o local recebeu o 
público que procurava atendimento com 
sintomas respiratórios iniciais associados a 
COVID-19.
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Fale com a AMRIGS
amrigs.org.br

amrigs

amrigsoficial

amrigs imprensa@amrigs.org.br

(51) 3014.2001

Prova AMB/AMRIGS 2021 
está confirmada para novembro
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Avaliação deste ano será especial

Prova AMB/AMRIGS

C   om uma história de competência 
e seriedade na sua elaboração, 
correção e divulgação de resultados, 

a Prova AMB/AMRIGS realiza no mês de 
novembro mais uma edição.  O período 
de inscrições foi até o dia 20 de outubro 
de 2021. A seleção será através de provas 
teórico-objetivas, sob a coordenação 
técnico-administrativa da Fundação 

Universidade Empresa de Tecnologia e 
Ciências – FUNDATEC.

A Prova AMB/AMRIGS é usada na seleção 
de candidatos a Programas de Residência 
Médica (PRMs); como autoavaliação, para 
graduandos a partir do 4º semestre e 
graduados que queiram meramente aferir 
seus conhecimentos sem participar de 
nenhum processo seletivo. Também podem 
servir como acesso direto (aquelas para 
as quais os candidatos podem realizar as 
inscrições sem ter nenhuma especialidade 
prévia) ou com pré-requisito (aquelas 
para as quais os candidatos já deverão 
ter concluído uma especialidade prévia). 
Por fim, pode ser usada como seleção de 
candidatos para Curso de Especialização. 

"Este cuidado permite uniformidade 
e contempla peculiaridades de todas 

as regiões"
Presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr



6 Revista AMRIGS | Edição jul-ago-set 2021

Encontro no Hospital Militar

17

AMRIGS e Hospital Militar de 
POA firmam parceria para 
Prova AMB/AMRIGS
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Prova AMB/AMRIGS

A AMRIGS e o Hospital Militar da Área 
de Porto Alegre firmaram parceria 
para realização da Prova AMB/

AMRIGS ainda este ano, durante encontro do 
presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira 

Jr., com o diretor do hospital, Coronel 
Rodrigo Brum Toledo, no dia 16 de agosto. 
Será possível ingressar em programas de 
residência médica no Hospital Militar nas 
seguintes especialidades: radiologia e 
diagnóstico por imagem, cirurgia geral e 
clínica médica. Serão seis vagas no total.

Realizada há 50 anos, a Prova AMB/AMRIGS 
é reconhecida em todo território nacional 
como um importante instrumento de análise 
da categoria médica, por ser a avaliação 
que credencia os egressos de universidades 
de Medicina nacionais ou internacionais 
a ocuparem as vagas dos programas que 
são referência no Brasil. Em 2021, o exame 
acontecerá no dia 14 de novembro.
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Agraciados no Prêmio Melhores Práticas na Medicina em solenidade na AMRIGS

ASSOCIATIVISMO

Para comemorar os 70 anos de sua 
fundação, a AMRIGS promoveu 
premiação para reconhecer trabalhos 

importantes que foram realizados na área 
médica. A noite de quarta-feira (27/10) 
contou com o anúncio dos vencedores do 
inédito Prêmio AMRIGS de Melhores Práticas 
na Medicina. O coquetel de recepção foi 

Inovações e boas práticas foram 
marcas de vencedores do Prêmio 
AMRIGS de Melhores Práticas na 
Medicina

PRÊMIO MEDICINA

realizado no hall do Centro de Eventos 
AMRIGS a partir das 19h30min. Após, os 
convidados seguiram para o anúncio dos 
vencedores no Teatro AMRIGS. Ao todo 
foram 26 trabalhos inscritos nas categorias 
Setor Público Profissional, Acadêmico, 
Terceiro Setor, Pessoa Física e Clínica/
Hospital - Pessoa Jurídica.

"Relembramos nossa história e reafirmamos a nossa determinação 
pela promoção da saúde”

Presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.
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Agraciados no Prêmio AMRIGS de Jornalismo celebram o reconhecimento

ASSOCIATIVISMO

Asolenidade realizada no Teatro 
AMRIGS promoveu reconhecimento 
aos profissionais da comunicação 

que cumpriram importante trabalho 
na promoção da saúde através de seus 
conteúdos. 

Os trabalhos foram divididos nas categorias 
Rádio, Televisão, Mídia Online e Jornal/
Revista. Após a recepção e coquetel de 
boas vindas, os finalistas foram conduzidos 
ao Teatro AMRIGS para solenidade de 
entrega dos prêmios e anúncio do 1º, 2º e 
3º colocado em cada categoria.

AMRIGS anuncia vencedores do 
Prêmio AMRIGS de Jornalismo

PRÊMIO JORNALISMO

A Comissão Avaliadora do Prêmio AMRIGS 
Jornalismo foi formada pelo presidente 
da ARI, José Nunes; pela diretora da ARI, 
Laura Gluer; pelo diretor de Comunicação 
da AMRIGS, Dr. Marcos André dos Santos 
(AMRIGS), pelo presidente da AMRIGS, Dr. 
Gerson Junqueira Jr. e pelo diretor Científico 
e Cultural da AMRIGS, Dr. Guilherme Napp. 
Ao todo foram 32 trabalhos inscritos nas 
categorias TV, online, impresso e rádio.

A iniciativa contou com o apoio da 
Associação Riograndense de Imprensa 
(ARI), que prestigiou o evento através da 
presença do seu presidente, José Nunes.
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Clique nas imagens para ver a relação completa dos 

vencedores em cada uma das categorias
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O Memorial da Gratidão, projeto 
desenvolvido pelo médico e artista 
plástico Paulo Favalli, juntamente 

à AMRIGS, passou a contar com o apoio 
da Farmácias São João. A obra deve ser 
inaugurada até o final deste ano.

Farmácias São João apoia o 
Memorial da Gratidão AMRIGS
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INSTITUCIONAL

"Ressaltamos a importância e 
heroísmo de médicos e de todos 

aqueles que trabalham
 na área da saúde"

Diretor da AMRIS, Dr. João Luiz Cavalieri

Apoio da empresa ao Memorial

O Sindicato Médico do Rio Grande 
do Sul (SIMERS) é novo parceiro 
da AMRIGS para financiamento 

do Memorial da Gratidão, monumento em 
homenagem aos profissionais da saúde que 
trabalharam no combate à COVID-19 e aos 
que, infelizmente, perderam suas vidas para 
o vírus. 

A assinatura do documento oficializando a 
coparticipação ocorreu no dia 31 de agosto 
na sede da AMRIGS em Porto Alegre. 
Esculpido através do método de modelagem 
pelo médico e artista plástico Paulo Favalli 
e finalizado em bronze, o bloco com mais 

SIMERS será um dos patrocinadores
do Memorial
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Apoio da empresa ao Memorial

de 7m (7,5m de comprimento e 2,65m de 
altura), é composto por três painéis em 
alto relevo, que abordam três narrativas 
fundamentais da pandemia: a morte, a 
ciência e a cura.
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S ustentabilidade, força e protagonismo 
são os princípios norteadores da 
AMRIGS. Com uma usina de energia 

solar instalada em sua sede, a instituição 
passa a utilizar um recurso totalmente 
renovável para desempenho de suas 

Ganho ambiental da geração 
de energia solar na AMRIGS 
equivale a 4.703 árvores

INSTITUCIONAL

"A AMRIGS tem entre suas missões atuar em defesa da vida e do 
bem estar da população, o que inclui o cuidado 

com o nosso meio ambiente”
Presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.
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Presidente da AMRIGS ao lado da estrutura atual do prédio

atividades, contribuindo para a preservação 
do meio ambiente. Inaugurada em março de 
2020, a produção média mensal de energia 
ao longo do primeiro ano de operação foi 
de 26.977 kWh, o equivalente ao consumo 
médio de 177 residências.
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Os planos 
de 

Caxias 
do Sul 
para a 
saúde

ESPECIAL

Proposta da atual gestão é 
aprimorar os serviços de saúde da 
Atenção Básica e reduzir custos 
voltados à Atenção Especializada
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C om a pandemia da COVID-19, a 
prefeitura de Caxias do Sul adotou 
medidas especiais para garantir o 

controle e a prevenção do vírus. Segundo 
o prefeito do município, Adiló Didomenico, 
além do enfrentamento à pandemia, a 
proposta da atual gestão é aprimorar os 
serviços de saúde da Atenção Básica e 
reduzir custos e ações voltadas à consultas 
especializadas e exames e cirurgias eletivas.

1. Quais os maiores desafios na área da 
saúde e que projetos pretende colocar em 
prática na condução de seu governo?

Os maiores desafios, no momento, são o 
enfrentamento à pandemia da COVID-19 
e a campanha de vacinação contra a 
doença. Ao mesmo tempo, a Prefeitura e 
a Secretaria Municipal da Saúde trabalham 

"A pandemia é um desafio que 
precisa ser enfrentado com coragem 

e responsabilidade"
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Caxias do Sul enfrenta desafios na área da saúde

para manter e aprimorar demais serviços 
de saúde, com foco nas premissas do Plano 
de Governo, todas voltadas a oferecer 
melhores condições de assistência à saúde 
e, consequentemente, de qualidade de 
vida. Entre as ações prioritárias estão a de 
qualificar o serviço e reduzir custos e ações 
voltadas à Atenção Especializada, que 
abrange desde consultas especializadas e 
exames até cirurgias eletivas. 

Também trabalhamos para aprimorar 
continuamente o serviço da Atenção 

ESPECIAL
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O estilo de vida do mundo 
contemporâneo trouxe um ritmo 
intenso e a partir disso tornou-se 

comum a população ter comportamentos 
mais individualistas. Diante desse cenário 
a doação de sangue acaba muitas vezes 
ficando em segundo plano. Este foi um dos 
alertas feitos durante o Ciclo de Palestras 
AMRIGS, realizado na noite de 24/08. 

No passado, as doações envolviam sempre 
um familiar ou um amigo. Hoje, felizmente, 
o número de voluntários aumentou. São 
pessoas que encontraram um propósito a 
partir dessa consciência humana e social 
tendo um olhar mais empático e solidário 
nas nossas relações sociais. 

Tornar a doação de sangue 
um hábito de vida é o desafio

Ciclo de Palestras AMRIGS

CICLO DE PALESTRAS

A doação é rápida e o processo é bastante 
simples”, afirmou a palestrante, bacharel 
em Serviço Social com especialização em 
Direitos Humanos, Franciele Roso.

“Para doar sangue a vida sexual e o 
lazer importam" 

Palestrante, Dra. Claudineia de Souza Campos
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O Brasil possui cerca de 600 mil 
pessoas com o vírus da Hepatite 
C. Deste total, apenas 100 mil são 

diagnosticados, ou seja, o risco maior está 
nas pessoas que tem a doença e não sabem. 

O quadro da pandemia no Brasil, prejudicou 
o esforço na testagem e identificação 
destes pacientes. O alerta foi feito no Ciclo 
de Palestras AMRIGS, promovido de forma 
online na noite de 13 de julho. 

Pandemia prejudicou 
diagnóstico e tratamento dos 
pacientes com Hepatite C
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Dr. Dirceu Reis da Silva

CICLO DE PALESTRAS

“Esperamos que todos consigam se 
tratar e se curar porque a cura se 

dá em praticamente 98% dos casos” 
Palestrante, Dr. Dirceu Reis da Silva

Apresentação - Hugo Cheinquer

Segundo o médico infectologista, André 
Luiz Machado, a forma mais comum de 
transmissão é a parenteral, isto é, contato 
com o sangue através do compartilhamento 
de seringas, agulhas ou outros objetos usados 
para o consumo de drogas. Além disso, há 
casos de reutilização ou falha no processo 
de esterilização de equipamentos médicos 
e odontológicos; falha na esterilização de 
equipamentos de manicure, entre outros.
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A Associação Médica do Rio Grande 
do Sul realizou, no dia 25 de maio,  
mais uma edição virtual do seu Ciclo 

de Palestras, desta vez com o tema “Trânsito 
no Brasil: uma questão de saúde pública”, 
alusivo ao movimento Maio Amarelo, 
campanha de prevenção de acidentes de 
trânsito. O evento gratuito contou com 
a mediação do médico especialista em 

Educação no trânsito deve 
começar nas escolas
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CICLO DE PALESTRAS

"Os avanços tecnológicos precisam 
estar alinhados com uma educação 

no trânsito" Dr. Fábio Caldana

Dr. Juarez Molinari

de pessoas morrem, no mundo, por ano, em
acidentes de trânsito

das vítimas são pedestres, ciclistas e
motociclistas

principais: excesso de velocidade, álcool
e celular 

Medicina do Tráfego e vice-presidente 
da Associação Brasileira de Medicina do 
Tráfego do RS (ABRAMET RS), Dr. Ricardo 
Hegele, e também com a participação dos 
especialistas em Medicina do Tráfego, Dr. 
Juarez Molinari e Dr. Fábio Caldana.

Segundo dados divulgados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o trânsito 
brasileiro é o quarto mais violento do 
continente americano e a segunda maior 
causa de morte externa no Brasil. Ainda 
de acordo com os dados, cerca de 1,25 
milhão de pessoas morrem, no mundo, por 
ano, em acidentes de trânsito, e metade 
das vítimas são pedestres, ciclistas e 
motociclistas. Conforme comentou Hegele, 
a educação continuada é fundamental para 
conscientizar a sociedade. 

“Necessitamos fazer deslocamentos diários, 
seja para ir ao trabalho ou atividades de 
lazer, e já corremos o risco de nos envolver 
em sinistros de trânsito", afirmou.
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A AMRIGS oferece aos seus associados 
opções de plano de saúde, com 
facilidades e diferenciais.  O serviço 

pode ser contratado através do Núcleo de 
Relacionamento. 

Os interessados podem optar por diferentes 
modalidades da Unimed e Uniodonto. 

Condições especiais em
planos de saúde e odontológicos

Associativismo

A AMRIGS e a Artmed se uniram para 
proporcionar benefícios exclusivos 
para os associados AMRIGS. A 

Artmed é o maior HUB de educação 
continuada em saúde do Brasil. Há mais 
de 40 anos promove conteúdos relevantes 
e qualificados no mercado, elaborados 
com tecnologias modernas e inovadoras 
em parceria com dezenas de sociedades 
científicas. O Associado AMRIGS passa a ter 

Parceria inédita para educação 
continuada em saúde

uma oportunidade de realizar capacitações 
e atualizações com descontos.

Para mais informações contate a Central 
de Serviços ao Associado no telefone (51) 
3014-2025 / WhatsApp (51) 99549-5609 ou 
e-mail csa@amrigs.org.br.
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Clínicas recebem certificação 
por medidas de prevenção da 
Hepatite C

SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES

“A OMS definiu como prioridade o combate ao HCV para 
eliminar a doença até 2030" 

Presidente da SGN, Dr. Dirceu Reis da Silva

A certificação busca incentivar, 
através da conscientização, para 
importância da eliminação do vírus 

nas unidades gaúchas de diálise. O evento 
foi promovido pela Sociedade Gaúcha 
de Nefrologia (SGN) em parceria com a 
Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS) em 28 de julho e realizado de 
forma presencial com presença restrita 
de participantes no auditório da AMRIGS, 
seguindo todos os cuidados sanitários da 
pandemia. Foram nove primeiras clínicas de 
diálise que se tornaram livres de Hepatite C e 
receberam certificados de reconhecimento 

da Sociedade Gaúcha de Nefrologia. Outras 
clínicas gaúchas com forte engajamento, 
também foram reconhecidas em eventos 
posteriores.
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Reconhecimento da AMRIGS Clínicas Certificadas como livres do vírus 
da Hepatite C
- Clínica Renal de Saúde Santa Maria
- Renal Care
- Clínica de Nefrologia - Soledade
- Hemodiálise da Santa Casa de São 
Gabriel
- Associação Educadora São Carlos - 
Hospital Mãe de Deus - Unidade Carlos 
Gomes
Clínicas que venceram a hepatite C, ou 
seja, dispensaram tempo e energia no 
combate a Hepatite C
- Nefroclínica
- Clínica Renal de Frederico Westphalen
- Renal Clínica SS de Rosário do Sul
- Centro Renal - Centro de Prevenção e 
Tratamento de Doenças Renais

Certificação
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Uso do Canabidiol para fins 
medicinais: uma polêmica, mas 
promissora discussão
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Especialistas debateram o tema no I Simpósio AMRIGS 

SIMPÓSIO AMRIGS

"O Canabidiol é uma droga promissora para tratamento de 
diversas situações pelos seus efeitos multifacetados"

Palestrante, Dr. José Augusto Bragatti

O  tema é antigo, mas a pressão pelo 
uso da Canabis para fins medicinais 
tem crescido a cada dia, o que 

reforça a importância de debater o assunto. 
Por conta disso, o I Simpósio AMRIGS 
sobre o uso medicinal do Canabidiol trouxe 
especialistas no assunto para abordar as 

vantagens, desvantagens, potenciais ganhos 
e riscos do uso do elemento no tratamento 
de pacientes. O evento foi realizado em 
formato híbrido com os debatedores de 
forma presencial na sede da AMRIGS e 
transmitido via Sympla Streaming para 
todos os inscritos.
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Como a telemedicina 
contribui para o atendimento do 
SUS

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 

Simpósio foi realizado de forma online

SIMPÓSIO AMRIGS

“Aproximar os médicos e pacientes da tecnologia é o maior 
legado da telemedicina" 
Palestrante, Dr. Brasil Silva Neto

N   o mês em que o SUS completa 33 
anos, a AMRIGS promoveu nesta 
quinta-feira (16/09), um simpósio 

sobre o legado da telemedicina pós-pande-
mia, com foco no SUS e os investimentos em 
soluções para que profissionais da atenção 
primária pudessem manter o acompanha-
mento de pacientes de forma ágil e segura.

Com a moderação do médico de Família 
e Comunidade e diretor de Exercício 
Profissional da Associação Gaúcha de 
Medicina de Família e Comunidade 
(AGMFC), Dr. Juliano Campanha Barcelos, 
o evento foi pautado com apresentações e 

contrapontos trazidos pelos participantes. 

A apresentação do médico de Família 
e Comunidade,  Dr. Marcelo Rodrigues 
Gonçalves, pontuou sobre outras 
modalidades que vão além dos 
atendimentos, como consultorias entre 
os profissionais de saúde, os diagnósticos 
que podem ser feitos diretamente com 
um médico, a cirurgia com a infraestrutura 
robótica, o monitoramento passivo e ativo 
usando recursos digitais e a educação, já 
reconhecida e utilizada há bastante tempo.
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Dra. Deise Marcela Piovesan
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Pandemia alterou leis e 
acentuou importância do 
cuidado nas condutas médicas
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Caravana Digital AMRIGS foi realizada na cidade de Pelotas em 18 de agosto

CARAVANA AMRIGS

“Infelizmente, o que mais vimos no momento da pandemia foi 
a politização da doença" 

Palestrante, Dra. Tatiana Della Giustina

A Caravana Digital AMRIGS 
proporcionou o debate das 
responsabilidades legais dos 

médicos na pandemia. O evento foi 
realizado de forma híbrida com parte dos 
participantes na sede da Associação Médica 
de Pelotas e com transmissão ao vivo. 

A primeira convidada  foi a médica especia-
lista em Otorrinolaringologia e em Medici-
na do Trabalho, Dra. Tatiana Della Giustina. 
Ela lembrou que a partir do Decreto Legis-
lativo de 20 de março, foi declarado estado 
de calamidade pública, o que impactou em 
uma série de excepcionalidades.
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Atestado médico: o que 
mudou com a pandemia?

CARAVANA AMRIGS

“O Atestado Médico contempla muitas situações e questões 
éticas, legais e jurídicas” 

Palestrante, Dr. Fábio Dantas Filho

A  Associação Médica do Rio Grande 
do Sul (AMRIGS) promoveu no dia 
29 de setembro mais uma edição 

da Caravana Digital AMRIGS. O evento 
virtual e gratuito reuniu especialistas em 
medicina do trabalho para abordar o tema 
do Atestado Médico: Peculiaridades e 
Limites na sua Emissão. A Caravana contou 
com a parceria das Associações Médicas de 
Santo Ângelo, de Carazinho e do Noroeste 
e foi mediada pelo Médico do Trabalho e 
atual diretor Administrativo da AMRIGS, Dr. 
Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues. 

O médico do trabalho, professor de 
Medicina na Unisinos, e chefe do Serviço 

de Medicina Ocupacional do HCPA, Dr. 
Fábio Dantas Filho, falou sobre definições 
que envolvem os deveres e direitos, além 
de conteúdos sobre o diagnóstico e o 
sigilo dos pacientes. Ainda, segundo ele, 
o atestado médico serve, especialmente, 
para certificar condições de sanidade, 
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Dr. Fábio Dantas Filho
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Dra. Tatiana Della Giustina

agravos à saúde, intervenções cirúrgicas e 
para justificar necessidade de afastamento 
do trabalho.

“Muitos pensam que atestado médico 
envolve apenas o tempo de afastamento 
do trabalho. Na verdade, contempla muitas 
outras situações e questões éticas, legais 
e jurídicas e é parte integrante do Ato 
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Dra. Sandra Ávila

Inteligência artificial pode 
ajudar a refinar diagnósticos na 
Medicina
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WEBINAR AMRIGS

P rever a idade em que o paciente vai 
morrer ou diagnosticar um câncer de 
pele sem tocar no corpo do paciente 

são alguns dos grandes paradigmas que a 
tecnologia tem proporcionado no mundo 

da medicina. Os exemplos fizeram parte 
do Webinar AMRIGS realizado na noite 
de segunda-feira (30/08) sobre Machine 
Learning na Medicina. 

Ao longo da história a tecnologia revolu-
cionou a nossa forma de viver. Entre os 
exemplos mais conhecidos, chamados Tec-
nologias de Propósito Geral, estão a desco-
berta da máquina a vapor, da eletricidade, 
do veículo motorizado e dos computadores. 
Hoje a inteligência artificial é a Tecnologia 
de Propósito Geral do momento, segundo a 
palestrante. 

“O ser humano não é melhor nem 
pior que a máquina. A inteligência 

é amplificada quando há uma soma 
desses dois elementos”
Palestrante, Dra. Sandra Ávila

Dr. Felipe Kitamura
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A Associação Médica do Rio Grande 
do Sul (AMRIGS) e a Federação das 
Associações de Municípios do Rio 

Grande do Sul (Famurs) firmaram parceria 
de apoio à retomada das aulas presenciais 
no estado, através da campanha “A vida 
é feita de recomeços”, promovida pela 
Famurs.

Durante encontro realizado no dia 13 de 
setembro entre o presidente da AMRIGS, 
Dr. Gerson Junqueira Jr., e o presidente 
da Famurs e prefeito de São Borja pelo 
PP, Eduardo Bonotto, foram debatidos os 
cenários prejudiciais causados pelo longo 
período de fechamento das escolas, como 
aumento dos casos de ansiedade, depressão, 

AMRIGS e Famurs juntas em 
apoio à retomada das aulas 
presenciais no RS
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Preocupação com o ensino

AMRIGS EM AÇÃO

comportamentos suicidas e obesidade, 
além do impacto no aprendizado, cognição 
e desenvolvimento psicossocial. 

“A nossa Associação contribuirá, no que 
for possível, para as questões de saúde, 
de ciência e de conhecimento médico, 
apoiando as ações da Federação”, declarou 
o presidente da AMRIGS, Dr. Gerson 
Junqueira Jr.

Dr. Gerson Junqueira Jr. também entregou 
ao prefeito de São Borja uma carta 
compromisso, manifestando a intenção 
da entidade de estar ao lado dos gestores 
do município, participando ativamente de 
debates e ações que fortaleçam a Saúde.

"Mais do que uma questão educacional, é um grave problema 
de saúde pública" 

Presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.

Apoio da AMRIGS em campanha
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Atendendo crianças, adultos e idosos 
moradores da Vila São Pedro, vizi-
nha à área da AMRIGS, o Instituto 

Vida Solidária (IVS) quer ampliar a sua atu-
ação a partir da normalização da situação 
sanitária no pós-pandemia de COVID-19.

Mais atendimentos, melhoria na qualida-
de dos serviços prestados, além de envol-
vimento de médicos recém-formados são 
algumas das possibilidades discutidas entre 
o médico do IVS, Dr. Ricardo Gatti de Albu-

Instituto Vida Solidária
quer ampliar atendimento

“Fazer projetos, buscar os melhores 
meios para encaminhá-los e envolver 

mais gente como IVS”
Diretora da AMRIGS, Dra. Dilma Tonoli Tessari
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Instituto Vida Solidária cumpre um papel importante de auxílio a comunidade

Responsabilidade Social

querque, e a diretora de Integração Social 
da AMRIGS, Dra. Dilma Tonoli Tessari. 

A retomada com a Unidade Básica de 
Saúde Bananeiras, novas parcerias com 
instituições formadoras de profissionais de 
saúde e contratação de apoio administrativo 
estiveram na pauta do encontro. 

A busca de mais apoio financeiro de 
instituições públicas e privadas também 
está no planejamento da Dra. Dilma.

Revista AMRIGS | Edição jul-ago-set 2021



27Revista AMRIGS | Edição jul-ago-set 2021

PROVA AMB/AMRIGS

14 de novembro

PROVA
AMB/AMRIGS
PROVA
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O suicídio é um assunto difícil, que nos 
coloca frente às limitações humanas, 
de desesperança e da morte. Os fatores 
importantes de risco são: desesperança, 
desespero, desamparo e impulsividade, 
assim como tentativas prévias e doença 
mental. Suicídio é a morte de si mesmo! É 
um ato deliberado executado pelo próprio 
indivíduo, cuja intenção seja a morte, de 
forma consciente e intencional, mesmo que 
ambivalente, usando um meio que ele crê 
que seja mortal.

No Brasil ocorrem aproximadamente 13 mil 
suicídios todos os anos e 1 milhão/ano no 
mundo. Desde 2014, a Associação Brasileira 
de Psiquiatria- ABP em parceria com o 

Agir para 
salvar vidas

"Devemos ficar atentos ao 
comportamento suicida: 
pensamentos, planos e 
tentativas de suicídio"

Psiquiatra, Dra. Clara Ester Trahtman

Leandro R
odrigues

Dra. Clara Ester Trahtman

Opinião

Conselho Federal de Medicina-CFM, organiza 
nacionalmente o Setembro Amarelo. Das 
pessoas que cometem suicídio 96,8% 
estavam relacionados a transtornos mentais 
e os mais frequentes são: depressão (por sua 
alta prevalência é a que está mais associada 
ao suicídio 60 a 80%), transtorno bipolar, 
uso de álcool e outras drogas (que podem 
aumentar a impulsividade), transtornos 

de personalidade, esquizofrenia até 10% 
cometem suicídio, etc. O risco aumenta em 
pacientes com várias comorbidades.

O objetivo é ajudar pessoas que já pensaram 
em se matar ou tentaram fazê-lo e aquelas 
que vivenciaram o suicídio ou tentativas 
do mesmo de pessoas próximas e também 
promover a saúde mental. Os enlutados pelo 
suicídio de entes queridos frequentemente 
necessitam de cuidados emocionais para 
prevenção de complicações do processo de 
luto por sentimentos frequentes de culpa 
que esta situação desperta.
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A construção básica de felicidade começa 
com autonomia. Nada nos deixa mais 
vulneráveis do que a sensação prolongada 
ou permanente de dependência, qualquer 
que seja, emocional, física, afetiva ou 
econômica. Se esta dependência for por 
coisas materiais, ela pode manter-nos em 
estado de constante aflição porque, afinal, 
não dá para ser feliz permanentemente 
acuado pelo assédio dos credores. 

Mas sempre será possível dar a volta e 
libertar-se, reforçando a convicção de que 
uma das maravilhas de se ter dinheiro é a 
naturalidade de podermos, por exemplo, 
expressar a nossa opinião, mesmo correndo 
o risco de perder o maldito emprego. 

Vidas 
suspensas

"O que se aguarda com sofreguidão 
é que a retomada da vida 

interrompida coloque a sociedade 
nos trilhos"

Arquivo Pessoal

Dr. JJ Camargo

Opinião
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Um grande e inesperado choque para os 
muito ricos, que por um golpe do destino 
foram colocados numa lista de espera para 
transplante, é descobrir-se pela primeira 
vez impotente, porque ali o futuro não 
pode ser comprado, e pior do que isso, a 
sobrevivência depende da generosidade 
alheia, este sentimento sempre visto por 
eles como uma evidência de fraqueza.

Nestes 30 anos trabalhando com 
transplante de pulmão, fui algumas vezes 
apresentado a uma forma insólita e atroz 
de humilhação: aquela que não depende 
do quanto podemos comprar, mas a que 
resulta da submissão à opinião dos outros 
porque, por falta de fôlego, perdemos a 
condição de argumentar, e ofegantes e 
desmoralizados, nos submetemos.  Neste 
ano da peste, houve uma queda substancial 
dos doadores em todo o mundo e tem sido 
uma experiência dramática o convívio com 
os pacientes da lista de espera.
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DIRETORIA – Gestão 2020/2023

Presidente: Gerson Junqueira Junior
Vice-presidente: Paulo Emilio Skusa Morassutti
Diretor de Finanças: Breno José Acauan Filho 

Diretora de Integração Social: Dilma Maria Tonoli Tessari
Diretor Administrativo: Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues 

Diretor Científico e Cultural: Guilherme Napp 
Diretor de Patrimônio e Eventos: João Luiz Cavalieri Machado 

Diretor de Assistência e Previdência: João Rogério Bittencourt da Silveira 
Diretor de Comunicação: Marcos André dos Santos 

Diretor do Exercício Profissional: Ricardo Moreira Martins 
Diretora de Normas: Rosani Carvalho de Araújo 

CONSELHO DE REPRESENTANTES 
Gestão 2020/2023

COMISSÃO DIRETORA 
(eleita e empossada em 17 de outubro de 2020)

1. Presidente: Mauro Fett Sparta de Souza
2. Primeiro Secretário: Carlos Humberto Cereser

3. Segunda Secretária: Marília Raymundo Thomé da Cruz

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Entidade filiada à Associação Médica Brasileira - AMB

Fundação em 27/10/1951 - Av. Ipiranga, 5311
CEP 90610-001- Porto Alegre/RS - Tel: (51) 3014.2001

www.amrigs.org.br

COMISSÃO DE NORMAS
1. Ada Lygia Pinto Ferreira

2. Ênio Paulo Pereira de Araújo
3. Norma Beatriz Dutra Benvenuti

4. Norma Xavier Souto
5. Sonia Elisabete Soares Kunzler

COMISSÃO DE FINANÇAS
1. Breno Bernardo Ramos Boeira

2. Felipe Silva de Vasconcelos
3. Germano Mostardeiro Bonow
4. José Paulo Rotunno Corrêa

5. José Renato Guimarães Grisólia

COMISSÃO DE ENSINO MÉDICO
1. Hélio Martinez Balaguez

2. João Carlos Kabke
3. José Carlos Henrique Duarte dos 

Santos
4. Rosemarie Lopes Gomes

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

1. Clara Ester Trahtman
2. Hélio Ricardo Paim Lopes

3. Jorge Roberto Cantergi
4. João Henrique Godinho Kolling

5. Marcos Vinicius Ambrosini Mendonça

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

1. Marcos Dias Ferreira
2. Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

3. Martha Fonseca da Silva e Silva
4. Michele Lopes Igansi

5. Stela Maris Scopel Piccoli

Conselheiros eleitos

01 - Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira
02 - Breno Bernardo Ramos Boeira

03 - Carlos Humberto Cereser
04 - Carlos Roberto da Silveira Hecktheuer

05 - Cheple Roberto da Silva Abib
06 - Elizabeth Pereira Zerwes

07 - Ênio Paulo Pereira de Araújo
08 - Felipe Silva de Vasconcelos

09 - Geraldo Vargas Barreto Vianna
10 - Germano Mostardeiro Bonow

11 - Hélio Martinez Balaguez
12 - João Carlos Kabke

13 - Jorge Roberto Cantergi
14 - José Paulo Rotunno Corrêa

15 - José Renato Guimarães Grisólia
16 - Juliano Nunes Chibiaque de Lima

17 - Luiz Bragança de Moraes
18 - Marcos Dias Ferreira

19 - Mauro Fett Sparta de Souza
20 - Marcos Vinicius Ambrosini Mendonça

21 - Michele Lopes Igani
22 - Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

23 - Norma Beatriz Dutra Benvenuti
24 - Norma Xavier Souto

25 - Paulo César Gonçalves Balaguez
26 - Renato Menezes de Boer

27 - Ricardo Irajá Hegele
28 - Rosa Mary Lech da Silva

29 - Sonia Elisabete Soares Kunzler
30 - Walter Neumaier
Conselheiros Natos

Ex-presidentes do CR
Albino Júlio Sciesleski

Anis Hauad
Bruno Wayhs

Gilberto Pereira Gomes
James Ricachenevsky

José Carlos Henrique Duarte dos Santos
Juarez Monteiro Molinari

Lia Mariza Cerutti Scortegagna
Marília Raymundo Thomé da Cruz

Miréia Simões Pires Wayhs
Roger Lahorgue Castagno
Rosemarie Lopes Gomes
Stela Maris Scopel Piccoli

Ex-Presidentes AMRIGS
Alfredo Floro Cantalice Neto

Hans Ingomar Schreen
Martinho Álvares da Silva

Newton Barros


