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EDITORIAL
JOÃO ALVES

Um inimigo
conhecido

Presidente
Dr. Gerson Junqueira Jr.

Q

uando teve início a pandemia da
COVID-19, a maior dificuldade
para toda comunidade médica e
científica era lidar com o desconhecido.
Estamos superando esse quadro que foi tão
difícil para toda população mundial.
Agora, no Brasil, enfrentamos um velho
e antigo problema e que pode, sim, ter
sido agravado por conta dos efeitos
do isolamento social e das restrições
impostas pela pandemia. Mas o que o
mosquito transmissor de doenças tem a
ver com a COVID? Durante os últimos dois
anos, dezenas de agentes que fiscalizam
residências em um trabalho importante
de prevenção e conscientização, ficaram

impossibilitados de adentrarem nas
moradias. Os focos do mosquito transmissor
de doenças como dengue, zika, chikungunya
e febre amarela urbana, se proliferaram
agravando o cenário.
Municípios passam por surtos preocupantes.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde,
há um expressivo aumento de casos e
é fundamental prestar orientações a
profissionais e à população. De acordo com
dados da SES-RS, 7.982 casos de dengue
foram contabilizados em 2022 no Estado até
12 de abril — cinco pessoas já morreram.
No mesmo intervalo do ano passado, foram
3,9 mil casos, com três mortes.
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ACONTECEU

AMRIGS lidera criação de grupo
de trabalho em defesa das

boas práticas médicas

E

ncontro realizado na AMRIGS
proporcionou o alinhamento de ideias
e reuniu instituições que trabalham
pelos médicos gaúchos estimulando as
entidades a desenvolverem novas ações a
favor da classe e da sociedade.

“Saímos desta reunião com o compromisso
de unificar agendas e nos reunirmos de
forma periódica para debates de temas de
extrema importância para a prática médica”,
declarou o vice-presidente da AMRIGS, Dr.
Paulo Morassutti.

“Nós temos aqui uma convicção: devemos
trabalhar juntos em defesa das boas práticas
médicas”, disse.

RAFAEL AZEREDO

Os participantes debateram a respeito
das propriedades do ensino médico,
constituindo um Grupo de Defesa das Boas
Práticas Médicas, envolvendo as quatro
principais entidades da área no estado.
Além da AMRIGS, Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio Grande do
Sul (CREMERS), Sindicato Médico do Rio
Grande do Sul (SIMERS), Conselho Federal
de Medicina (CFM) e Academia Sul-RioGrandense de Medicina (ASRM).

Defesa médica, moratória, Revalida
e parametrização do ensino foram as
pautas de reunião-almoço promovida
pela AMRIGS para demais entidades
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INSTITUCIONAL

Planejamento adequado na
retomada de atendimentos
represados é fundamental

FREEPIK

a pacientes com outras patologias e que
representam um novo desafio para os
profissionais de saúde dos setores privado
e público. Por conta disso, o presidente da
AMRIGS defende que haja um planejamento
adequado para o andamento desses
procedimentos represados.

Fim da emergência de saúde pública

O

anúncio por parte do Ministério
da Saúde decretando o fim da
Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (Espin) relacionada
à COVID-19 no Brasil já era esperado pela
Associação Médica do Rio Grande do Sul
(AMRIGS) e foi recebido com otimismo. A
entidade tem manifestado preocupação
com os reflexos de dois anos de pandemia,
como o represamento do atendimento

“Muitos pacientes ficaram sem o
devido acompanhamento. Pessoas com
doenças crônicas, sem atendimentos
cardiovasculares, doenças endocrinológicas,
com hipertensão, diabetes, e que ficaram
sem tratamento. Além disso, há pacientes
oncológicos que ficaram sem diagnóstico e
sem tratamento”, alertou o presidente da
AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.

Fale com a AMRIGS
amrigsoficial
amrigs
amrigs

amrigs.org.br
imprensa@amrigs.org.br
(51) 3014.2001
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PROVA AMRIGS

A

AMRIGS dá início a
preparativos da Prova
AMB/AMRIGS 2022

Associação Médica do Rio Grande
do Sul (AMRIGS) deu início ao
planejamento de ações para
aplicação da Prova AMB/AMRIGS em
2022. O processo seletivo, que completou
recentemente 50 anos de existência,
tem um histórico de competência na sua
elaboração.

com participação de representantes
de diferentes Faculdades de Medicina.
Essa pluralidade permite uniformidade
e contempla singularidades de todas as
regiões e modelos de ensino, de modo que
a característica da prova reflita, de maneira
mais adequada, o perfil da formação dos
médicos.

A banca organizadora da Prova possui
uma formação plural e qualificada,

MARCELO MATUSIAK

Prova AMB/AMRIGS é consolidada no cenário nacional
Revista AMRIGS | Edição mar-abr 2022
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PROVA AMB/AMRIGS

Prova AMB/AMRIGS é

A

referência no país

companhe o que pensam os
representantes das
Coremes
(Comissões de Residência Médica)
"O exame conquistou a credibilidade
sobre a realização da Prova AMB/AMRIGS.
e a segurança dos inscritos e em
Em depoimentos, os membros e diretores
todo o sistema de saúde brasileiro”
ressaltam a importância do processo na
Presidente da
formação e qualificação dos estudantes e
Associação Catarinense de Medicina (ACM),
Dr. Ademar José de Oliveira Paes Júnior
dos médicos ao longo da carreira.

“Espero que a prova de 2022 seja
de qualidade como as anteriores
e, principalmente, que contemple
os temas mais prevalentes e
importantes de cada área”
Coordenadora da Comissão de Residência Médica
(COREME) e vice-supervisora do Programa de
Residência Médica em Medicina de Família e
Comunidade do Hospital Santa Cruz,
Dra. Izadora Joseane Borrajo Moreira

“O exame mostra excelência e
comprometimento para uma
avaliação idônea e acurada dos
candidatos. A Coreme/GHC pretende
seguir nos próximos muitos anos
utilizando o a Prova AMRIGS para
selecionar seus médicos residentes”
Médica psiquiatra e coordenadora da
Coreme do Grupo Hospitalar Conceição,
Dra. Carla Hofmeister
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"Está consolidada como processo de
seleção de inúmeras instituições de
grande importância no contexto da
formação médica. Há muitos anos
utilizamos a prova como critério
de seleção em nossa instituição e
estamos plenamente satisfeitos com
a qualidade de todo o processo"
Coordenador da Comissão de Residência Médica
do Hospital Geral de Caxias do Sul,
Dr. Fábio Camazzola

DU AMRIGS

DU AMRIGS e AEMED RS

firmam parceria em defesa dos
acadêmicos de Medicina

O

Departamento Universitário da
Associação Médica do Rio Grande
do Sul inicia 2022 com uma
novidade para os acadêmicos de Medicina
do RS: foi firmada, no dia 12 de março, uma
parceria entre DU AMRIGS e Associação
dos Estudantes de Medicina do Rio Grande
do Sul (AEMED RS), visando a defesa dos
interesses dos estudantes e homologando a
AEMED RS à AMRIGS.

O documento foi assinado pela presidente
do Departamento Universitário da AMRIGS,
Amanda Ribeiro; pelo presidente da AEMED
RS, Matheus Rech; pelo coordenador do
DU AMRIGS, Dr. Marcos André dos Santos;
e pelo presidente da AMRIGS, Dr. Gerson
Junqueira Jr.

MARCELO MATUSIAK

DU AMRIGS e AEMED RS
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ESPECIAL

Mauro Sparta recebe título
de Cidadão Emérito de
Porto Alegre

MARCELO MATUSIAK

Homenagem na Câmara Municipal de Porto Alegre

O

secretário municipal da Saúde de
Porto Alegre e presidente do Conselho de Representantes da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Dr. Mauro Sparta, recebeu o título de
Cidadão Emérito de POA em sessão solene

realizada na Câmara Municipal na tarde de
19 de abril. Durante a homenagem, parlamentares enalteceram o brilhante trabalho
e a dedicação de Sparta na gestão da secretaria municipal da Saúde, em meio ao
difícil cenário estabelecido na pandemia. O

"Mauro Sparta é uma pessoa com capacidade de organização ímpar"
Vice-presidente da AMRIGS, Dr. Paulo Morassutti
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ESPECIAL
A solenidade foi prestigiada por representantes da diretoria da Associação Médica
do Rio Grande do Sul: o vice-presidente, Dr.
Paulo Morassutti e os diretores, Dr. Dirceu
Rodrigues e Dr. Ricardo Moreira Martins.
Para Morassutti, a homenagem foi mais do
“Passamos por dias difíceis com emergênque merecida.
cias e hospitais lotados. Quero agradecer
aos gestores dos hospitais que responde- "Ele assumiu a gestão em um momento diram quando precisamos e também fazer fícil e conseguiu, com grande competência,
uma referência especial aos mais de quatro dar um norte e organizar a vacinação de
mil funcionários da Secretaria Municipal da Porto Alegre. Nossa cidade teve muita sorte
Saúde que não mediram esforços durante em tê-lo como secretário”, comentou.
todo esse tempo. Vacinamos de domingo a
domingo com apoio de toda a comunidade
e, hoje, isso tem feito a diferença”, afirmou
Sparta.
MARCELO MATUSIAK

médico recebeu elogios pela condução da
administração da saúde na cidade de Porto
Alegre, que teve índices elevados de vacinação e campanhas de conscientização junto
à população.
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CICLO DE PALESTRAS

Videogame não é "vilão",

mas pais devem auxiliar no uso
saudável e monitorar influência
no comportamento das crianças

O

controle parental é fundamental
para evitar que a relação de
adolescentes e crianças com os
videogames ultrapasse o limite do saudável.
Neste ano, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) passou a classificar o vício em games
como doença de saúde mental, o que
provocou dúvidas e questionamentos dos
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Revista AMRIGS | Edição mar-abr 2022

pais. Diante deste novo cenário, o tema foi
abordado na primeira edição de 2022 do
Ciclo de Palestras da Associação Médica do
Rio Grande do Sul (AMRIGS), realizado na
noite de 5 de abril.
Separado
em
duas
palestras,
o
evento destacou a necessidade do
monitoramento dos responsáveis e o

CICLO DE PALESTRAS
atento acompanhamento a qualquer sinal assim, é possível que alguns jogos banalizem
de “descontrole” na relação com os jogos esse tipo de comportamento e provoquem
eletrônicos.
alertas.
"A maioria das crianças não é viciada em games e não sofre deste transtorno. Por isso,
a ideia é conversar sempre em como a tela
e o videogame atuam sobre elas. A relação
entre jogos e crianças não é dicotômica boa ou ruim - ela passa por diversos fatores”, explicou o neurologista infantil e neurofisiologista clínico, Josemar Marchezan,
responsável pelo primeiro painel da noite.
Ainda conforme o neurologista, os games
não se tratam de um "gatilho" para
comportamentos violentos ou, em casos
mais graves, motivação de crimes. Mesmo

"A exposição aos jogos violentos pode
tornar comum a violência para a criança
e isso deve ser cuidado. É importante que
os pais olhem a classificação indicativa e
sempre monitorem. No entanto, não é
possível dizer que isso o leve a cometer um
crime. O que leva a criança a ter uma maior
agressividade é o contexto fora do jogo, a
vida fora do jogo. O jogo não é um gatilho”,
salientou.

"A exposição aos jogos violentos pode tornar comum
a violência para a criança e isso deve ser cuidado".
Neurofisiologista clínico, Dr. Josemar Marchezan

O significado da mudança feita pela OMS
O médico psiquiatra, especialista em
psiquiatria da infância e adolescência,
Daniel Spritzer, apresentou estudos
nacionais e internacionais e explicou o
significado da mudança feita pela OMS.

REPRODUÇÃO

"Não é para demonizar os games. É
preciso entender os motivos que levam as
pessoas a jogar. Ninguém joga para ir mal
na escola, para ser violento. É por prazer.

Quando houver excessos, aí entramos",
disse.

Médico explicou a mudança
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AULA VIRTUAL

Palestra da AMRIGS debateu
estratégias de controle e
manejo da dengue e demais
arboviroses

A

Campanha Barcelos, e as apresentações
do médico de Família e Comunidade, Dr.
Marcello Dalla e da diretora da Vigilância
Estadual em Saúde, Dra. Cynthia Molina.

“As notificações ajudam a identificar um
possível surto, o que acaba fornecendo
subsídios para que a Vigilância Sanitária
tome medidas. Há o sistema de notificação
Dr. Marcello Dalla ressaltou a importância eletrônico e também por telefone. O que
do cuidado centrado na pessoa, abordan- não pode é deixar de fazer”, disse.
do tópicos como classificação e manejo da Outro cuidado lembrado pelo palestrante é
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REPRODUÇÃO

té o mês de abril, 87% dos municípios
gaúchos registraram infestação
do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika, chikungunya e
febre amarela urbana. Segundo a Secretaria
Estadual da Saúde (SES), que emitiu, no
final de março, um alerta epidemiológico
sobre a dengue, neste ano já são mais de Dr. Juliano Barcelos
dois mil casos confirmados da doença no dengue e demais arboviroses, reclassificaRio Grande do Sul.
ção de risco, sinais de alerta, diagnóstico
Ciente da importância de ampliar os diferencial, condutas em diferentes casos,
debates sobre o tema, a AMRIGS promoveu características dos repelentes e sugestões
nesta quinta-feira (31/03), a palestra aos profissionais da saúde. Quanto aos pro“Arboviroses na Atenção Primária à Saúde”, fissionais, lembrou que eles devem buscar
em parceria com a Associação Gaúcha o manual do Ministério da Saúde sobre
de Medicina de Família e Comunidade diagnóstico e manejo da dengue, a fim de
(AGMFC). Com transmissão online, o evento se manterem atualizados, e enfatizou a regratuito teve a moderação do diretor de levância das notificações dos casos da doExercício Profissional da AGMFC, Dr. Juliano ença.

AULA VIRTUAL
estimular a cultura da hidratação imediata
ao paciente, que auxilia na recuperação.
De acordo com ele, cabe ao profissional
da saúde explicar que não é apenas soro
caseiro, mas chá, suco, água e demais
líquidos que podem ser ingeridos ao longo
do dia. Para o médico, é preciso estar atento
às condições dinâmicas das arboviroses,
observando todos os sinais no paciente,
sobretudo se houver dor abdominal.

das doenças no Estado. Segundo ela,
é interessante que os profissionais
acompanhem os boletins oficiais a respeito
das doenças mais recorrentes nas regiões
onde atuam. O acesso pode ser feito aqui.

“É a pior situação que vivemos em relação à
dengue, nesta época do ano, em uma longa
série histórica. Por isso o debate de hoje é
importantíssimo”, avaliou ela, sublinhando
a necessidade de um esforço coletivo para
“A dengue tem uma peculiaridade, onde o enfrentamento da doença.
os sinais de alarme e o agravamento do
quadro clínico costumam ocorrer na fase de
remissão da febre, entre o 3º e o 6º dia da
doença”, explicou.

REPRODUÇÃO

Na sequência, a diretora da Vigilância
Estadual em Saúde, Dra. Cynthia Molina,
apresentou o painel de monitoramento
das arboviroses no RS, que busca facilitar
o acesso da população e profissionais de
saúde às informações sobre a evolução

Dr. João Henrique Kolling

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Dr. Marcelo Dalla

Dra. Cynthia Molina

"As notificações ajudam a identificar um possível surto, o que acaba
fornecendo subsídios para que a Vigilância Sanitária tome medidas".
Médico de Família e Comunidade, Dr. Marcello Dalla
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AMRIGS EM AÇÃO

Livro sobre a vida e obra de
Moacyr Scliar faz um retrato
contemporâneo da história da
Medicina e da Saúde Pública

R

“Não se trata só de uma obra sobre Moacyr Scliar,
mas de um retrato contemporâneo da história da
Medicina e da saúde pública”
Presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.
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MARCELO MATUSIAK

elatos emocionantes e fatos inusitados fazem parte de um resgate da
vida e da carreira como médico e escritor de um dos nomes mais importantes
da história do RS: Moacyr Scliar. O bate-papo promovido pela Associação Médica do
Rio Grande do Sul (AMRIGS) entre os personagens que integram a construção da obra
literária não foi realizado, por acaso, no dia Resgate histórico do trabalho de Scliar
23 de março. A data celebra o nascimento
do médico e escritor que, neste ano, com- A conversa foi mediada pelo presidente da
AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr. e realizada
pletaria 85 anos.
de forma híbrida no auditório da AMRIGS.
“Foi feito um trabalho intenso de pesquisas,
Entre os presentes estiveram o secretário
balizado com a ideia de proporcionar um
municipal da Saúde, Dr. Mauro Sparta; o
resgate da história com foco na Medicina. A
ex-presidente da AMRIGS, Dr. Alfredo Floro
esposa, Judith, foi fundamental. Outro lado
Cantalice Neto; o diretor de Finanças, Dr.
importantíssimo foi a visão de Jair Soares
Breno José Acauan Filho e o diretor do Exerque sabe bem a quantidade de informações
cício Profissional da AMRIGS, Dr. Ricardo
que a Secretaria da Saúde, à época, dispuMoreira Martins.
nha”, comentou o médico autor do livro,
Germano Mostardeiro Bonow.

AMRIGS EM AÇÃO

C

Caminhada alerta para
conscientização da Doença do
Parkinson

"Queremos que as pessoas percam o preconceito que ainda é muito presente. Somos
todos voluntários. Temos neuropsicóloga,
advogados, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos neurologistas entre outros lutando pela mesma causa", disse.

MARCELO MATUSIAK

entenas de pessoas foram ao Parque
da Redenção no domingo, 10 de
abril, e além do passeio, muitos
tiveram a oportunidade de conhecer um
pouco mais sobre o importante trabalho
de conscientização sobre a Doença
de Parkinson. A concentração foi no
Monumento ao Expedicionário e, após, o
grupo seguiu em caminhada pelo interior do
parque. Segundo a coordenadora da ação
e presidente da Associação de Parkinson
do Rio Grande do Sul, Neusa Chardosim, é
importante vencer barreiras e preconceitos
ainda existentes.

Evento realizado em Porto Alegre
O 11 de abril é o Dia Estadual e Dia
Mundial da Conscientização da Doença do
Parkinson. Também foram realizadas na
AMRIGS, palestras e debates com médicos
e profissionais de outras áreas da saúde
envolvidos no tratamento.

"Com todo apoio da AMRIGS queremos motivar as pessoas a
se tornarem mais conscientes, saírem para rua
e vencerem os seus medos".
Presidente da Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul,
Neusa Chardosim
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AMRIGS EM AÇÃO

Edegar Pretto inaugura série

de encontros de pré-candidatos
ao Piratini

O

RAFAEL AZEREDO

deputado estadual Edegar Pretto
(PT) foi o primeiro pré-candidato a
participar da reunião de diretoria
da AMRIGS. O encontro ocorreu no dia 18
de abril e inaugurou a série de reuniões
com os pré-candidatos já lançados pelos
diferentes partidos para a corrida ao Palácio
Piratini.
Encontro com pré-candidatos

Prova AMB/AMRIGS e Centro
de Simulação e Treinamento são
apresentados em Brasília

D
20
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MIGUELITO MEDEIROS

urante agenda em Brasília no dia 1
de abril, a diretoria da Associação
Médica do Rio Grande do Sul
(AMRIGS) apresentou a Prova AMB/AMRIGS
e o Centro de Simulação e Treinamento nos
Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI). A comitiva
da AMRIGS, juntamente com a diretoria
do CREMERS foi recebida no Ministério da
Educação.

Reunião realizada em Brasília
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Crianças do Instituto Vida
Solidária se divertem em
celebração de Páscoa
ANA CAROLINA LOPES

Páscoa no Instituto Vida Solidária

A

festa de Páscoa do Instituto Vida
Solidária (IVS) foi marcada por
muita risada, dança, alegria,
chocolates e pela visita do coelhinho.
Aproximadamente 30 crianças atendidas
pela entidade participaram da celebração
no dia 14 de abril que contou também com
a presença de colaboradores da AMRIGS, de
representantes da Diretoria, do secretário
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da Saúde de Porto Alegre, Dr. Mauro Sparta,
além da equipe do IVS. As cestas de Páscoa
entregues aos jovens foram montadas
a partir de doações da comunidade em
geral, da diretoria, membros do Conselho
de Representantes e colaboradores da
AMRIGS, e da Prefeitura de Porto Alegre.

DEFESA PROFISSIONAL

Encontro discute medidas de
fortalecimento das Câmaras
Técnicas de especialidades

D

As Câmaras Técnicas foram instituídas no
âmbito da estrutura organizacional do CREMERS, através da Resolução CREMERS nº
04/2000, atendendo a necessidade de posicionamento técnico especializado sobre assuntos específicos da atividade profissional.
A coordenadora geral das Câmaras Técnicas,
Dra. Isabel Habeyeche Cardoso, apresentou
a estrutura de trabalho e inovações que estão sendo colocadas em prática.

MARCELO MATUSIAK

irigentes de entidades médicas,
presidentes
e
representantes
de sociedades de especialidade
participaram de um encontro para debater
o papel das Câmaras Técnicas e a indicação
de seus componentes pelas Sociedades de
Especialidades. A abertura foi feita pelo
presidente do CREMERS, Dr. Carlos Sparta
e pelo conselheiro e coordenador do
Departamento de Fiscalização do CREMERS,
Dr. Geraldo Jotz. A AMRIGS integrou a
mesa de autoridades com a participação
do presidente, Dr. Gerson Junqueira Jr. e
do vice-presidente, Dr. Paulo Morassutti.
O encontro foi realizado na manhã de 9 de
abril no auditório do CREMERS, em Porto
Alegre (RS).

Reunião no CREMERS com a importante
participação de representantes de 17
sociedades médicas
Os grupos são compostos por três a
cinco membros indicados pela diretoria
que emitem posicionamentos técnicos
especializados sobre assuntos específicos
com a elaboração de pareceres no âmbito
da especialidade. Os pareceres têm caráter
opinativo sobre situações hipotéticas, ou
seja, não há menção ou identificação das
possíveis partes envolvidas.
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AMRIGS prestigia comemoração
de 65 anos da Rádio Guaíba

A

AMRIGS parabenizou a Rádio
Guaíba pela comemoração dos seus
65 anos e fez parte da programação
especial ao longo da data de celebração do
aniversário, no dia 29 de abril.
O presidente da AMRIGS, Dr. Gerson
Junqueira Jr. foi recebido pelo presidente
do Correio do Povo, Sidney Costa; pelo
diretor da Rádio Guaíba, Jefferson Torres;
pelo diretor comercial, Luís Grisólio e pelo
gerente geral, Guilherme Baumhardt.
Após, participou de um bate papo ao
vivo no programa Ganhando o Jogo no
Estúdio Cristal, com equipe de jornalistas e

comentaristas, Carlos Guimarães, Gutierre
Sanches, Luiz Magno, Ana Carolina Aguiar,
Cristiano Oliveira.
O diretor de comunicação da AMRIGS,
Dr. Marcos André dos Santos, também
participou da programação, no turno da
tarde, destacando a importante parceria
da AMRIGS com o veículo. Reforçando
a tradição democrática da instituição
na realização de conversas com agentes
políticos, convidou os ouvintes para o
debate AMRIGS/Rádio Guaíba/Correio do
Povo para eleição de governador do Estado
do RS, previsto para outubro.

MARCELO MATUSIAK

Participação da AMRIGS em programa ao vivo no aniversário da Rádio Guaíba
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A preocupação da AMRIGS com os
atendimentos médicos nos quais
os pacientes não comparecem foi
destaque em matéria do
jornal Correio do Povo.

A ausência de pacientes a consultas
também foi tratada
em reportagem no
Jornal VS do Grupo Sinos.

O evento sobre o vício em jogos foi
citado em reportagem no Jornal NH.
A atividade fez parte do Ciclo de
Palestras AMRIGS.

A participação da AMRIGS na
reunião sobre o IPE Saúde foi citada
no Portal do Governo do Estado do
Rio Grande do Sul.
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"Parabéns pelo evento!
Qualidade excelente!
Aguardando os próximos!"

"Excelente tema. Já seria
oportuno antes da pandemia.
Depois, mais ainda"

Psicóloga Geniana Zinkiewicz

Marta Barboza Lopes

Ciclo de Palestras AMRIGS: Vício
em Games e Saúde Mental na
Infância e Adolescência

Ciclo de Palestras AMRIGS: Vício
em Games e Saúde Mental na
Infância e Adolescência

"Parabéns Dra. Dilma!"
Dr. Marcos André Dos Santos

Entrega do troféu 18º Mérito
Empreendedora em Caxias do Sul
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"Que tristeza! Meu abraço
afetuoso aos familiares"
Vereadora Mônica Leal
Nota de Pesar ao médico
Amarilio Vieira de Macedo Neto

VIDA DE MÉDICO

"O Homem, a Doença:
Mitos e Verdades"
ARQUIVO PESSOAL

Continuada, como troca de experiências.
Fui vice-presidente da AMRIGS quando
o Dr. Osmar Pilla era presidente. Numa
determinada época que a AMRIGS lançou o
programa " Vida Solidária" muito participei
com assuntos de interesse prático para
aqueles grupos de senhoras e senhores.
Me dava um enorme prazer de ver o querer
saber de prevenção à saúde de maneira
simples e prática".
Dr. Oly Lobato
Ex-vice-presidente da AMRIGS, Dr. Oly
Lobato foi diretor de Enfermaria da
Santa Casa de Misericórdia e professor
de Medicina Interna da UFRGS e do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Neste depoimento à Revista AMRIGS. O
cardiologista, clínico geral conta um pouco
de suas experiências e do encanto pela arte
da escrita, comentando, inclusive, futuros
projetos.
"Me formei em 1949 e a AMRIGS, após
muitos esforços, firmou -se em 1951. Não me
lembro como se dava o processo de entrada
na Associação. Lembro-me que sua sede
inicialmente era no Centro, hoje chamado
Centro Histórico de Porto Alegre. Participei
inúmeras vezes das Caravanas para o
interior, que se chamava Educação Médica

A vida fora do consultório médico
Me atrevi a um tempo atrás escrever e
lançar um livro com a participação da
minha filha Dra. Gisele Lobato, "O Homem,
a Doença: Mitos e Verdades". Agora como
não estou exercendo presencialmente
medicina, estou reunindo idéias de
escrever e lançar, ainda esse ano, um novo
livro contando o que já foi contado, mas
com outro olhar, a luta das mulheres na
Medicina; desde os primórdios até nosso
século, fazendo, inclusive, uma projeção
de como será nos próximos anos.
Revista AMRIGS | Edição mar-abr 2022
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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
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
Diretora de Eventos: Cristina Matushita
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

COMISSÃO DE NORMAS
Ada Lygia Pinto Ferreira
Ênio Paulo Pereira de Araújo
Norma Beatriz Dutra Benvenuti
Norma Xavier Souto
Sonia Elisabete Soares Kunzle
COMISSÃO DE FINANÇAS
Breno Bernardo Ramos Boeira
Felipe Silva de Vasconcelos
Germano Mostardeiro Bonow
José Paulo Rotunno Corrêa
José Renato Guimarães Grisólia
Dra. Mirian Beatriz Gehlen Ferrari
COMISSÃO DE ENSINO MÉDICO
Carlos Roberto da Silveira Hecktheuer
Elizabeth Pereira Zerwes
Hélio Martinez Balaguez
João Carlos Kabke
José Carlos Henrique Duarte dos
Santos
Rosemarie Lopes Gomes
Walter Neumaier
COMISSÃO DE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
Clara Ester Trahtman
Hélio Ricardo Paim Lopes
João Henrique Godinho Kolling
Jorge Roberto Cantergi
Luiz Bragança de Moraes

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Hans Ingomar Schreen
Marcos Dias Ferreira
Martha Fonseca da Silva e Silva
Michele Lopes Igansi
Stela Maris Scopel Piccoli
Conselheiros eleitos
Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira
Breno Bernardo Ramos Boeira
Carlos Humberto Cereser
Carlos Roberto da Silveira Hecktheuer
Cheple Roberto da Silva Abib
Elizabeth Pereira Zerwes
Ênio Paulo Pereira de Araújo
Felipe Silva de Vasconcelos
Geraldo Vargas Barreto Vianna
Germano Mostardeiro Bonow
Hélio Martinez Balaguez
João Carlos Kabke
Jorge Roberto Cantergi
José Paulo Rotunno Corrêa
José Renato Guimarães Grisólia
Juliano Nunes Chibiaque de Lima
Luiz Bragança de Moraes
Marcos Dias Ferreira
Mauro Fett Sparta de Souza
Marcos Vinicius Ambrosini Mendonça
Michele Lopes Igani
Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

Norma Beatriz Dutra Benvenuti
Norma Xavier Souto
Paulo César Gonçalves Balaguez
Renato Menezes de Boer
Ricardo Irajá Hegele
Rosa Mary Lech da Silva
Sonia Elisabete Soares Kunzler
Walter Neumaier
Conselheiros Natos
Ex-presidentes do CR
Albino Júlio Sciesleski
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
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