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Cirurgias com
transmissão
ao vivo

Bariatric Endoscopic
Surgery Trends - B.E.S.T,
evento referência mundial
em cirurgia bariátrica e
endoscopia, retornou a
Porto Alegre
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EDITORIAL
PEDRO MOREIRA

A cada dois
segundos,
alguém no
mundo precisa
de sangue
Presidente
Dr. Gerson Junqueira Jr.

O

sangue é considerado o combustível da vida e a doação, um grande
ato de solidariedade. Unir o combustível da vida e o ato voluntário pode salvar muitas vidas. Uma única doação, que
atinge o máximo de 450 ml, pode ajudar
até quatro pessoas. Defensora da ciência,
da Medicina e da vida, a AMRIGS convida a
todos para uma reflexão.
O Junho Vermelho é uma campanha criada pelo Ministério da Saúde em 2015 para
incentivar o espírito solidário nas pessoas, mostrando que doar sangue é um ato
de amor. A ação auxilia no tratamento de
pessoas com doenças hematológicas variadas, como doença falciforme e talassemia.

Também auxilia pacientes com doenças
crônicas, como câncer, e que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte,
transplantes e para situações de urgências,
emergências e calamidades.
Doar sangue contribui efetivamente com a
transformação para uma sociedade melhor.
Por isso, doar vai muito além do ato em si.
É transformador de uma vida. Para doar é
preciso estar em boas condições de saúde
(pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente)
e ter entre 18 e 69 anos. Jovens a partir dos
16 anos já podem doar caso tenham autorização do responsável.
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ACONTECEU

Médicos recebem 4ª dose
da vacina contra a COVID-19 e
também contra a gripe

A

Secretaria Estadual da Saúde aponta
que 900 mil pessoas já tomaram a
4ª dose da vacina contra a COVID-19
no RS. No entanto, o número da população
que ainda possui dose de reforço em atraso
chega a 2.762.970, recorte que coloca em
alerta autoridades da área.
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Contato: imprensa@amrigs.org.br

AIRTON LOPES

contra doenças como a COVID-19 e a gripe,
além de oportunizar a imunização para os
médicos, a AMRIGS promoveu a aplicação
de doses das vacinas durante o dia 26 de
junho, em Porto Alegre (RS) na sede da
entidade. Puderam tomar a 4ª dose de
reforço contra o coronavírus os profissionais
que fizeram a 3ª dose até 26 de fevereiro de
Outra doença que preocupa muito com
2022. Já na vacina contra gripe não houve
a chegada do inverno é a gripe. Dados
critérios de elegibilidade.
mais recentes do SUS indicam que foram
aplicadas 380.790 doses de vacinas contra
a gripe em Porto Alegre. Do total, 271.535
(52,5%) foram feitas nos grupos prioritários
e as demais em outros grupos, com
destaque para as 82.398 pessoas que não
integram grupos prioritários e aproveitaram
a oportunidade para garantir a proteção
contra os vírus influenza A H3N2 e H1N1 e
Ação da AMRIGS foi realizada em
B.
parceria com a Prefeitura de Porto Alegre,
Com o propósito de alertar a população Secretaria Municipal de Saúde e Unimed
sobre a importância de aumentar a proteção Porto Alegre

INSTITUCIONAL

Memorial da Gratidão

DIVULGAÇÃO

AMRIGS integra obra literária
que retrata a história de
esculturas de Porto Alegre

Livro é fruto de um trabalho de 25 anos de
pesquisas de José Francisco Alves

O

Memorial da Gratidão AMRIGS,
inaugurado em dezembro de 2021
na sede da AMRIGS como parte das ações que marcaram os 70 anos de
fundação da instituição, está contemplado
no projeto do autor, José Francisco Alves.
A referência ao monumento é feita em ca-

pítulo do livro que retrata as homenagens
aos profissionais da saúde. A obra literária de José Francisco Alves foi apresentada
aos gaúchos em solenidade realizada na
Casa da Memória Unimed Federação/RS.
Considerado o maior tributo dedicado à
classe médica no Brasil, as esculturas são
um reconhecimento aos profissionais da
saúde que trabalharam no combate à COVID-19 e aos que, infelizmente, perderam
suas vidas para o vírus. De autoria do escultor e cirurgião plástico Paulo Favalli, o Memorial da Gratidão AMRIGS constitui-se de
três painéis fundidos em bronze, que retratam os momentos da pandemia: A Morte, A
Ciência e A Cura.

Fale com a AMRIGS
amrigsoficial
amrigs
amrigs

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

Estão abertas inscrições para o
Prêmio AMRIGS de Melhores
Práticas na Medicina

N

esta segunda edição, mantém-se
a essência e objetivos originais, na
compreensão de que divulgar e difundir ações inovadoras e o destaque aos
profissionais que as criaram são maneiras
de incentivar e multiplicar as boas práticas
na Medicina e, consequentemente, o aperfeiçoamento do tratamento aos pacientes.

Podem concorrer os projetos realizados no
período de 31 de agosto de 2021 a 31 de
julho de 2022. As inscrições estão abertas e
podem ser feitas aqui. O prazo irá até 21 de
agosto de 2022.
Receberão troféus e certificados digitais os
vencedores de primeiro, segundo e terceiro
lugar, nas categorias Setor Público e Clínica/
Hospital PJ. Os vencedores das categorias
Profissional - PF, Acadêmico e Terceiro Setor receberão os seguintes prêmios: Primeiro Lugar / R$ 2.000,00; Segundo Lugar / R$
1.500,00 e Terceiro Lugar / R$ 1.000,00.

Categorias
Categoria Setor Público
Projetos inteiramente financiados por verbas públicas
Federais, Estaduais ou Municipais. As submissões nessa
categoria devem ser realizadas por médicos ou gestores
de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Categoria Profissional Pessoa Física (PF)
Projetos desenvolvidos e aplicados por médicos
independentes, que desenvolveram práticas inovadoras
na Medicina privada ou comunitária e/ou no âmbito
social.
Categoria Clínica ou Hospital Pessoa Jurídica (PJ)
Projetos desenvolvidos e aplicados por empresas da
área da saúde, médicos autônomos com CNPJ ou
grupos de médicos vinculados a um empreendimento
que presta serviço em clínicas ou hospitais.
Categoria Acadêmico
Projetos de extensão ou projetos de pesquisa científica,
a nível de graduação e/ou pós-graduação, vinculados a
escolas de Medicina de instituições de ensino
reconhecidas pelo MEC. Os projetos devem estar em
desenvolvimento sob a égide da instituição de ensino e
a submissão nessa categoria deve ser feita pelo
professor orientador. Não serão aceitos projetos de
extensão ou pesquisas que não estejam registrados em
instituição de ensino e/ou sem professor orientador.
Terceiro Setor
Projetos na área da saúde desenvolvidos por entidades
não-governamentais, privadas e sem fins lucrativos.

Confira o regulamento completo
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PRÊMIOS AMRIGS

Prêmio AMRIGS de Jornalismo
edição 2022 está com inscrições
abertas

O

Prêmio AMRIGS de Jornalismo foi
criado com o objetivo de evidenciar
e reconhecer trabalhos jornalísticos
produzidos no Brasil e veiculados em jornais
impressos, revistas, rádios, emissoras
de televisão e veículos eletrônicos de
comunicação com a temática Medicina e
saúde.

Os trabalhos desta edição deverão
contemplar o tema "Crise Sanitária
COVID-19: perspectivas para o setor
saúde". A Comissão Julgadora será formada
por médicos e jornalistas. A composição
dos nomes será divulgada nos canais da
AMRIGS até o dia 30 de agosto de 2022.
Serão critérios de avaliação para a escolha
dos trabalhos classificados: qualidade
narrativa, tratamento contextualizado,
domínio técnico e relevância do tema.
Haverá premiação em dinheiro e troféu
para os três primeiros colocados em cada
modalidade. Os autores premiados também
receberão certificado.
Podem ser inscritas matérias publicadas
no período de 01 janeiro a 10 de agosto de
2022. Este ano, a premiação apresenta uma
nova categoria: fotojornalismo.
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Categorias

JORNAL/REVISTA
R$ 2.000,00 para primeiro lugar, R$ 1.500,00
para
segundo lugar e R$ 1.000,00 para terceiro lugar
MÍDIA ONLINE
R$ 2.000,00 para primeiro lugar, R$ 1.500,00
para
segundo lugar e R$ 1.000,00 para terceiro lugar
TV
R$ 2.000,00 para primeiro lugar, R$ 1.500,00
para segundo lugar e R$ 1.000,00 para terceiro
lugar
RÁDIO
R$ 2.000,00 para primeiro lugar, R$ 1.500,00
para
segundo lugar e R$ 1.000,00 para terceiro lugar
FOTOJORNALISMO
R$ 2.000,00 para primeiro lugar, R$ 1.500,00
para
segundo lugar e R$ 1.000,00 para terceiro lugar

Confira o regulamento completo

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
Revista AMRIGS | Edição mai-jun 2022
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ESPECIAL

THALES DUARTE

Futuro da cirurgia bariátrica
passa pela robótica

F

oram três dias de experiências inovadoras na Medicina e de muito aprendizado. O Bariatric Endoscopic Surgery Trends - B.E.S.T., considerado um dos
principais eventos de cirurgia bariátrica no
mundo e um dos únicos no qual são reali-

zadas cirurgias ao vivo, encerrou no dia 11
de junho com um balanço extremamente
positivo.
A realização do evento foi da Associação
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e
do Hospital Divina Providência (HDP). Os

"Foi nosso primeiro grande teste proporcionando
uma nova área física para receber os eventos médicos"
Presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.
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ESPECIAL
procedimentos foram desempenhados nos
blocos cirúrgicos do Hospital da Brigada Militar e do Hospital Divina Providência (HDP),
com os participantes acompanhando as cirurgias ao vivo diretamente do Centro de
Eventos da AMRIGS. Para o presidente da
Associação Médica, Dr. Gerson Junqueira
Jr., o evento foi um grande sucesso.
“Nos traz uma nova perspectiva após dois
anos de muito trabalho em que estivemos
com os olhos muito voltados apenas a COVID-19. Para nós, da Associação Médica do
Rio Grande do Sul, foi a realização de um
sonho. Queremos agradecer a todos envolvidos e, especialmente, ao Dr. Nilton Kawahara, idealizador do B.E.S.T.”, afirmou.

Os procedimentos realizados foram: Bypass
Gástrico, Sleeve Gástrico, Cirurgia Revisional, Duodenal Switch, Interposição Ileal,
Bypass Gástrico com Anastomose Circular,
Bypass Gástrico Robótico, Cirurgia Revisional para Bypass, Sleeve Nissen e Cirurgia
Robótica - Bypass.
Durante as palestras no Teatro AMRIGS, os
profissionais abordaram temas como a robótica nas cirurgias bariátrica e metabólica
e como ela representa o futuro; e complicações em cirurgia bariátrica.

MARCELO MATUSIAK

Weverton Kamphorst
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CICLO DE PALESTRAS

Apesar de aumento em 2021,
Brasil ainda apresenta baixo
número de doadores de
sangue, alerta especialista

D

ados do Ministério da Saúde apontam que, até março de 2022, foram
coletadas aproximadamente 732 mil
bolsas de sangue. A Organização Mundial
da Saúde (OMS) recomenda que a taxa de

doadores na população seja de 1% a 3%. No
Brasil foi de 1,4%, em 2021, percentual que
preocupa médicos e autoridades da área. O
número de doadores de sangue apresentou
uma melhora no ano passado, em relação
AIRTON LOPES
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CICLO DE PALESTRAS
ao início da pandemia de COVID-19, quando
os estoques sofreram redução de 10%. Em
2019, foram realizadas 3.271.824 coletas de
sangue no país. Já em 2020, o número caiu
para 2.958.665. No ano passado, o número
subiu para 3.035.533 bolsas de sangue coletadas.

O time de palestrantes contou com Lilian
Leão Arais, médica especialista em Medicina Interna, Hematologia e Hemoterapia e o
empresário gaúcho Otelio Drebes, idealizador da campanha Doar É Viver - projeto que
percorre o estado incentivando a doação de
sangue e já ajudou a salvar mais de 30 mil
vidas só no ano de 2021.

AIRTON LOPES

Para mostrar à população a importância da
doação de sangue, a Associação Médica do
Rio Grande do Sul realizou edição do seu Ciclo de Palestras sobre o tema, em sua sede,
em Porto Alegre.

Segundo a médica Lilian Arais, que abriu o
evento, a pandemia, de fato, reduziu muito
os estoques dos bancos de sangue, como
mostram dados do Ministério da Saúde.
Dra. Lilian destaca também que já se percebe uma melhora no cenário das doações,
mas o número de doadores de sangue no
país é ainda muito baixo.

"Doar sangue é uma corrente de
amor pela vida”
Empresário Otelio Drebes

O que é preciso para doar sangue
Para doar sangue, basta ter entre 16 e
69 anos, desde que a primeira doação
tenha sido feita até 60 anos (menores de
18 anos devem possuir consentimento
formal do responsável legal); pesar no
mínimo 50kg; estar alimentado.
Além disso, a orientação é de não ingerir
alimentos gordurosos antes da doação; ter

dormido pelo menos 6 horas nas últimas
24 horas; e apresentar documento oficial
de identificação com foto.
Uma única doação de sangue de 450ml
é suficiente para salvar a vida de até 4
pessoas. Além disso, essa quantidade é
reposta no organismo em 1 dia.

Revista AMRIGS | Edição mai-jun 2022
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CARAVANA AMRIGS

Debate avalia impactos da
exposição aos agrotóxicos
e como diminuir riscos à
população

N
Freepik

a classificação do Ministério do
Meio Ambiente, os agrotóxicos são
“produtos e agentes de processos
físicos, químicos ou biológicos, utilizados
nos setores de produção, armazenamento
e beneficiamento de produtos agrícolas,
pastagens, proteção de florestas, nativas ou
plantadas, e de outros ecossistemas e de
ambientes urbanos, hídricos e industriais”.
A definição foi apresentada na edição da
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Caravana Digital AMRIGS realizada em 22
de junho.
Sob a mediação do médico ortopedista e
presidente da Associação Médica de Santa
Cruz do Sul (ASSOMESC), Dr. Ali Juma
Abdalla Hamid, que frisou a importância do
tema para a saúde coletiva e a oportunidade
do debate proporcionado pela AMRIGS, o
evento teve como palestrantes o psiquiatra

CARAVANA AMRIGS
Dr. Vinícius Alves Moraes, e a médica 20% maior de sintomas depressivos do
especialista em Medicina do Trabalho, Dra. que a média dos brasileiros - não costuma
Adriana Skamvetsakis.
procurar tratamento psicológico.
Após lembrar que os agrotóxicos podem
ser considerados venenos, pesticidas
ou defensivos agrícolas, dependendo
do contexto de quem utiliza, Dr. Vinícius
ressaltou que as substâncias aumentam a
produtividade no campo, porém causam
toxicidade. Levantando a questão sobre os
agrotóxicos serem causa ou consequência
de problemas vinculados à saúde psicológica
do trabalhador rural, o psiquiatra destacou
que a população desta área apresenta
maior prevalência de transtornos mentais.
Ele apontou que, por uma série de fatores
culturais, comportamentais e geográficos, o
trabalhador rural - que tem uma prevalência

No entendimento de Moraes, é preciso
cuidar melhor da saúde deste grupo. Para
isso, sugere o investimento em educação,
garantindo o acesso de quem mora no campo
às escolas e universidades; a conscientização
sobre o uso de EPIs; o desenvolvimento
de políticas públicas que incrementem a
busca ativa pelos pacientes; a consolidação
da telemedicina; a interiorização dos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); a
capacitação dos profissionais de saúde e a
valorização dos Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF), no sentido de priorizar a
atenção à saúde mental.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Caravana Digital AMRIGS

Dra. Adriana Skamvetsakis

"Os pesticidas são ferramentas que não são feitas para causar mal,
mas quando empregados de forma equivocada
geram problemas físicos e mentais"
Psiquiatra Dr. Vinícius Alves Moraes
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AMRIGS EM AÇÃO

AMRIGS alerta sobre o risco de
retorno da poliomielite no
Brasil
para que a população seja considerada
protegida contra a doença, não vem sendo
atingida desde 2015.
O presidente da AMRIGS, Dr. Gerson
Junqueira Jr., lembra que, entre os fatores
considerados críticos, está o fenômeno
que vem sendo chamado pela Organização
das Nações Unidas (ONU) de “Hesitação
da Vacina”, que ocorre quando há a vacina
disponível, mas ela não está sendo aplicada
ou está sendo aplicada com atraso.

C

ertificado em 1994 pela Organização
Mundial da Saúde como livre da
poliomielite (também chamada de
pólio ou paralisia infantil), o Brasil voltou a
ser considerado pela entidade como uma
nação em risco de reintrodução da doença.
O cenário preocupa a Associação Médica do
Rio Grande do Sul (AMRIGS).

Para enfrentamento são necessárias
ações que envolvem os 3 “C”: confiança,
complacência e conveniência. O primeiro
C está relacionado à confiança na eficácia
da vacina e no sistema de saúde que as
fornece. O segundo relaciona-se com a
pouca percepção de risco do indivíduo em
ter possibilidade de entrar em contato com
a doença, desta forma, não considera a
vacina necessária. E o terceiro C está ligado
à conveniência, que leva em consideração
a falta e\ou dificuldades de acesso aos
serviços de vacinação.

Uma das razões para este quadro é a
baixa cobertura vacinal. A meta de 95% do
público-alvo vacinado, patamar necessário
Revista AMRIGS | Edição mai-jun 2022
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AMRIGS EM AÇÃO

AMRIGS realiza série de

encontros em Santa Cruz do Sul

E

ARQUIVO PESSOAL

m agenda no município de Santa Cruz
do Sul, a diretoria visitou o Hospital
Ana Nery, recebidos pelo diretor
executivo, Gilberto Antonio Gobbi, pelo
diretor médico, Dr. Luiz Alberto Hauth e
pelo conselheiro do Conselho Regional de
Medicina do RS (CREMERS), Dr. Cristian
Jandrey Borges. Na parte da tarde, o grupo
se reuniu com o vice-prefeito de Santa Cruz
do Sul, Elstor Renato Desbessell.

Reunião no Vale do Rio Pardo

Diretor Admistrativo da AMRIGS
recebe homenagem na Santa
Casa

O

Médico urologista, Dr. Dirceu foi o primeiro
médico residente na especialidade da instituição e foi agraciado com uma placa exaltando sua trajetória profissional e seu cuidado no atendimento aos pacientes.
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VÍTOR FIGUEIRÓ

diretor Administrativo da AMRIGS,
Dr. Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues, foi um dos homenageados
pela Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre na 21ª Jornada de Urologia, realizada no Teatro Lourenço Darcy Castellan do
Centro Histórico-Cultural no dia 3 de junho.

Homenagem para Dr. Dirceu Rodrigues

FALECIMENTO

Nota de Falecimento Dr.

A

Oswaldo Wolff Dick
DIVULGAÇÃO AMRIGS

AMRIGS comunicou com pesar
o falecimento de um de seus
fundadores, o médico Oswaldo
Wolff Dick, aos 96 anos de idade e com mais
de 60 anos de carreira. Em 27 de outubro do
seu ano de formatura, com apenas 25 anos,
fundou a Associação Médica do Rio Grande
do Sul junto a demais colegas médicos, em
cerimônia no Salão Nobre da Faculdade de
Medicina da UFRGS.

Dr. Oswaldo Wolff Dick

Nota de Falecimento - Dr.

Martinho Alexandre Reis
Álvares da Silva

A

DIVULGAÇÃO AMRIGS

AMRIGS despediu-se de um
importante nome de sua história:
o ex-presidente, Dr. Martinho
Alexandre Reis Álvares da Silva. Ele tinha
78 anos. O médico anestesiologista liderou
a Associação durante os mandatos 19931995, 1995-1997 e 1997-1999. Sua gestão
ao final dos anos 90 resultou na construção
do Teatro AMRIGS, um momento de glória
para a história da instituição, unindo ciência
e cultura, sendo considerado um ponto de
referência na capital e importante centro de
difusão cultural.

Dr. Martinho da Silva

Revista AMRIGS | Edição mai-jun 2022
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Confira vagas em
hospitais e clínicas:
amrigs.org.br/vagas
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Instituto Vida Solidária

recebe doação de veículo da
Defensoria Pública do RS

MARCELO MATUSIAK

demonstração de aula de jiu jitsu, esporte
praticado por parte dos alunos. Como forma
de agradecimento, as crianças entregaram
um desenho simbolizando o veículo e
exibiram maquetes que representam os
desejos do grupo para o local onde vivem.

A

MARCELO MATUSIAK

“Gostaríamos de ter as casas mais
organizadas, asfalto na rua, um campinho
IVS desenvolve ações na área da saúde, bom e uma praça arrumada. Também
orientação familiar e capacitação queríamos ter latas de lixo e iluminação
profissional para crianças, adolescentes
porque é muito escuro", descreveram
e adultos vulnerabilidade social
Emelly Haiani, de 12 anos de idade, e Maria
Eduarda Garcia, de 11 anos, que falaram
perspectiva de um futuro melhor é
em nome dos grupos da manhã e da tarde,
o que move o trabalho desenvolvido
no Instituto Vida Solidária, que tem
como mantenedora a Associação Médica
do Rio Grande do Sul (AMRIGS). No dia
5 de maio essa esperança foi renovada,
graças a uma iniciativa da Defensoria
Pública do Estado do Rio Grande do Sul.
O IVS recebeu a doação de um veículo
Fiat Doblô que auxiliará na condução de
grandes quantidades de donativos, insumos
e materiais que são adquiridos para o
Crianças no IVS exibiram maquetes com
funcionamento da casa.
o ideal de comunidade para eles
Antes da entrega oficial do veículo,
os
presentes
acompanharam
uma
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Oportunidade de trabalho e
renda a partir da gastronomia

C

“Gosto muito de ter conhecimento e
aprender coisas novas. Minha expectativa
é que possa surgir uma oportunidade de
trabalho. Sempre fiz coisas para vender
como pastel, pizza e rapadura. Agora tenho
vontade de aprender a fazer cuca que eu já
tentei algumas vezes olhando em vídeos,
mas sei que dá para melhorar”, comentou.

MARCELO MATUSIAK

olocar a mão na massa e abrir
oportunidade de trabalho e renda.
É nesse espírito que começou a
segunda edição do Curso de Panificação
do Instituto Vida Solidária, voltado para
moradores da Vila São Pedro. A primeira aula
ocorreu em 11 de maio e trouxe motivação
para a aluna Laura Dias Goandete.

Segunda edição do curso de panificação
no Instituto Vida Solidária

Bathomé, conta que a missão principal é
Durante as aulas, os alunos aprenderão
transmitir conhecimento e, com isso, abrir
uma série de receitas que incluem pizzas,
novas oportunidades de um futuro melhor.
pão de ló, rocamboles, sonhos e donuts,
"Nosso objetivo é trazer um pouco do
entre outros.
conteúdo programático de nossos cursos de
“O principal é desenvolver neles o amor
panificação, confeitaria e cozinha quente.
pela gastronomia de modo que eles possam
Queremos proporcionar aos alunos uma
cultivar essa arte que é cozinhar e alimentar
chance de profissionalização para que eles
com amor”, ensinou a instrutora Ana Flávia
possam aprender aqui, no IVS", explicou.
Aranega.
A iniciativa é desenvolvida em parceria com
o Instituto Gourmet. O diretor, Edu Antônio
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REVISTA CIENTÍFICA AMRIGS

Revista Científica da
AMRIGS passará por
modernização

F

undada em 1957, e uma das publicações médicas mais tradicionais do
Rio Grande do Sul, a Revista Científica da Associação Médica do Rio Grande
do Sul (AMRIGS) vive um momento de mudanças e atualizações em seus processos.
Assumindo como novo editor-chefe da publicação, Dr. Flávio Milman Shansis, afirma
que a meta para o periódico é expandir a
sua atuação em busca da internacionalização das publicações e de novas indexações
para a Revista.

Entre as mudanças do projeto, constam a
adoção do modelo de publicação contínua,
para ter mais agilidade nas publicações e
da emissão de DOI, o principal sistema de
identificação de objetos digitais, para todos
os artigos.

"O momento é de transição. Iremos passar
por uma modernização em nossos processos e contamos com apoio de toda a diretoria da AMRIGS, que auxiliou na ampliação
da equipe. Teremos uma mudança completa e positiva. Nossa busca é por um órgão
científico que representa a Medicina e todas as áreas afins do Rio Grande do Sul",
explicou Dr. Shansis, que é psiquiatra, foi
editor-chefe da antiga Revista da Psiquiatria do Rio Grande do Sul (atual Trends in
Psychiatry and Psychoterapy) durante 5
anos, e é professor do curso de Graduação
em Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade
do Vale do Taquari (Univates).
Revista AMRIGS | Edição mai-jun 2022
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AMRIGS NA MÍDIA
O aumento nos casos da Síndrome
de Burnout em médicos e os
cuidados com a saúde mental
foram destaque em entrevista do
presidente da AMRIGS,
Dr. Gerson Junqueira Jr.
na Rádio Gaúcha.

A AMRIGS promoveu ação de
imunização da classe médica no final
do mês de maio. O tema foi tratado
no Correio do Povo.

26
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Evento referência mundial de
cirurgia bariátrica, o B.E.S.T foi
realizado na AMRIGS neste ano e
transmitiu diversos procedimentos
cirúrgicos ao vivo. A matéria foi
destaque no Jornal NH.

A retomada de atividade do Projeto
Amparo ganhou espaço no
Jornal Zero Hora.

"Meu agradecimento à
AMRIGS, através do seu
presidente, da sua diretora e
demais membros"
Dr. Luciano Neto Santos

Dr. Marcos André dos Santos

O Médico Luciano Neto Santos
recebeu o título de
Cidadão Caxiense

Dr. Dirceu Francisco de Araújo
Rodrigues, homenageado na 21ª
Jornada de Urologia da Santa Casa.

"Lutou grandes batalhas em
favor de sua classe e
nunca se acovardou
face às adversidades!"
Lucia Maia
Nota de Pesar - Dr. Martinho
Alexandre Reis Álvares da Silva

"Parabéns, Dr. Dirceu!!!
Reconhecimento
muito merecido"

“Grande amigo, grande
batalhador pelos interesses
da Medicina!
Cláudia Thiesen
Nota de Pesar - Dr. Martinho
Alexandre Reis Álvares da Silva
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VIDA DE MÉDICO

Médico, músico e amante
de esportes aquáticos
ARQUIVO PESSOAL

hospitais moldaram sua personalidade e
sua vida e como vive a vida fora do ambiente
médico.
"Procuro resgatar o contato com a natureza
através de trilhas, turismo ecológico,
atividades aquáticas como canoagem e
surf", conta.

Dr. Sergio Brodt
O exemplo e a admiração que tinha pelo
pai, médico pediatra, levaram Sergio Brodt
a optar pelo curso de Medicina na hora de
escolher qual carreira seguir aos 19 anos
de idade em Rio Grande, sua terra natal.
Apaixonado por esportes aquáticos, como
surf e canoagem, o hoje clínico e intensivista
conta como os anos de atendimento nos
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Música
A música é sua outra paixão. Dr. Sérgio
Brodt integra uma banda que se apresenta
em eventos beneficentes para instituições
relacionadas à saúde. A First Aid Medical
Band tem em sua playlist rock, soul music
e blues sendo formada por médicosmúsicos ou músicos-médicos, que além
de música e entretenimento, tem como
objetivo maior a ajuda ao próximo.
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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
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Carlos Roberto da Silveira Hecktheuer
Elizabeth Pereira Zerwes
Hélio Martinez Balaguez
João Carlos Kabke
José Carlos Henrique Duarte dos
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COMISSÃO DE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
Clara Ester Trahtman
Hélio Ricardo Paim Lopes
João Henrique Godinho Kolling
Jorge Roberto Cantergi
Luiz Bragança de Moraes
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