
 

 

 

Porto Alegre, 06 de abril de 2021 

 

 

 

A Associação Médica do Rio Grande do Sul convoca seus parceiros a encaminharem 

artigos científicos para a produção da Revista AMRIGS Edição Especial COVID-19.  O 

objetivo principal é transformar o tradicional periódico em um fórum de discussão sobre a 

temática, com diferentes pontos de vista, baseados em evidências científicas e desenvolvidos por 

profissionais de referência em suas áreas. 

 

A Edição pretende ser formatada com artigos que abordem os seguintes tópicos: 

1. Editorial; 

2. Qualidade de evidências, revisão por pares, pre-prints no contexto da COVID-19; 

3.  Artigo de revisão sobre a ineficácia do tratamento precoce; 

4. Artigo de revisão sobre a eficácia do tratamento precoce; 

5. Imunidade, Re-infecção e Mutações Virais;  

6. Anticoagulação hospitalar no COVID-19; 

7. Anticoagulação Ambulatorial pós infecção por COVID-19; 

8. Vacinas; 

9. Uso de máscaras, Higienizacão das mãos, Distanciamento social, Quarentena e Lockdown - 

Importância das medidas preventivas; 

10. Retorno às atividades escolares: segurança e precauções necessárias; 

11. Infecção por COVID-19 em crianças; 

12. Gestação e COVID-19; 

13. Impacto das medidas de isolamento na saúde mental; 

14. Sequelas pós COVID-19; 

15. Prevenção da infecção por COVID-19 no ambiente de trabalho; 

 

  

 

 



 

 

 

Antes da publicação, o artigo será revisado pelo princípio da avaliação pelos pares (peer 

review). Os trabalhos serão encaminhados aos Editores Associados que selecionarão os relatores 

de reconhecida competência na temática abordada. 

 

Procedimento para o envio do trabalho: 

- O trabalho pode ser um artigo original, um artigo de revisão ou um relato de caso e podem ser 

redigidos em português, inglês ou espanhol; 

- O tamanho do trabalho completo não deverá exceder 24 páginas (laudas do Word) para artigos 

originais e de revisão e 15 páginas para relatos de caso; 

- Acadêmicos devem ter um professor orientador como um dos autores; 

- Devem conter Abstract, em língua inglesa, com até 250 palavras; 

- Acessar  http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/ , cadastre-se e realizar a submissão online; 

- Informar o código da sua submissão para o e-mail julia.feliciano@amrigs.org.br;  

- O prazo para envio de artigos será até o dia 30/04/2021, às 23h59; 

- Para o passo a passo da submissão online e mais detalhes sobre formatação, basta acessar 

http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/naveg/criterios.asp  

 

 

 Contamos com a participação de sua especialidade para divulgar os artigos produzidos 

acerca do tema COVID-19 e desenvolver debates profícuos, visto que o conhecimento técnico e 

ciência médica são os nossos principais aliados nesta pandemia. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

Dr. Gerson Junqueira Jr. 

Presidente 

_______________________________ 

Dr. Guilherme Napp 

Diretor Científico e Cultura 
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