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Tenho a satisfação de anunciar que a ASRM passa a contar com um 
“Newsletter” trimestral, com o objetivo de propiciar aos acadêmicos e 
entidades médicas, uma visão da dinâmica de nossa entidade.

O modelo de gestão relacionado com a criação de dez diretorias seto-
riais e uma diretoria executiva ampla, em que todos atuam com uma 
dedicação exemplar, está permitindo a viabilização de  uma atividade 
abrangente e altamente produtiva. O “Newsletter” exemplifica adequa-
damente esta premissa.

O “Newsletter” é fruto da Diretoria de Comunicação, dirigida pelo Acad. 
Paulo Silva Belmonte de Abreu, com a parceria  da Diretoria de Publica-
ções, dirigida pelo Acad. Darcy Ribeiro Pinto Filho, e ainda com papel 
relevante do jornalista André Pereira e do diagramador Diogo Baigorra.

Em breve estaremos no habitual recesso de verão. Neste período esta-
rei disponível para todos os Acadêmicos, para ouvir sugestões e comen-
tários. Esperamos que no retorno, já de forma presencial, possamos le-
var em frente as várias metas anunciadas na nossa cerimônia de posse. 
Considero que a mais importante de todas é a de alcançar uma plena 
participação de todos os Confrades e Confreiras na vida da ASRM.

Um cordial e fraterno abraço a todos. 
Acad. Luiz Lavinsky
JUNTOS PELA ASRM.

Evento interestadual histórico iluminado 
pela ciência e pelo conhecimento

O III Encontro das Academias paulista e gaúcha de medicina, com participa-
ção de acadêmicos de Santa Catarina e Paraná, no dia 30 de outubro não foi 
histórico apenas pela amplitude geográfica. Foi especial também pela di-
mensão científica das palestras apresentadas por médicos notáveis premia-
dos pelas inovações em suas áreas de atuação profissional. As apreciações 
elogiosas dos presentes na live, manifestadas oralmente ou por mensagens 
no chat da plataforma Zoom, não economizaram adjetivos como evento 
enriquecedor, fabuloso, brilhante, impressionante, encantador, fantástico, 
gratificante, entre outros similares. 

Uma frase expressiva de viés poético sintetizou o acontecimento: “foi uma 
manhã de sábado ensolarada pela luz da ciência e da história da Medici-
na irradiada pelo compartilhamento da experiência e do conhecimento”.  O 
presidente da ASRM, acadêmico Luiz Lavinsky, acentuou a grande impor-
tância da união e fortalecimento das instituições, secundarizando navega-
dores solitários. Para ele, “devem imperar, nas reuniões deste tipo, o desejo 
de conhecer vivências alheias e o anseio pela troca de ideias”.

III ENCONTRO DAS ACADEMIAS DE MEDICINA DE SÃO PAULO E DO RS

PALAVRA DO PRESIDENTE

LEIA MAIS ASSISTA AO VÍDEO

http://academiademedicinars.com.br/registros/iii-encontro-das-academias-de-medicina-de-sao-paulo-e-do-rs-evento-interestadual-historico-iluminado-pela-ciencia-e-pelo-conhecimento/
https://www.youtube.com/watch?v=rOLculX8phE&t=1s


Doenças da mama

A reunião ordinária mensal realizada no dia 25 de setembro abordou o tema 
do Outubro Rosa, alusivo à campanha de prevenção das doenças de mama. 
Coordenada pelo ex-presidente e mastologista Carlos Henrique Menke, o 
evento congregou ainda a médica Camile Stumpf, integrante do programa 
Novos Talentos da ASRM, a professora da UFRGS e chefe do Serviço de Mas-
tologia do HCPA Andrea Damin e o Doutor Ruffo Freitas Jr., professor da 
Universidade Federal de Goiás e membro da Academia Goiana de Medicina 
e da Academia Brasileira de Mastologia. 

OUTUBRO ROSA

Ritmos biológicos

No dia 28 de setembro,  a Dra. Gisele Oda,do Departamento de Fisiologia do 
Institute o de Biociências da USP, abordou o assunto  “Os Ritmos Biológicos e 
a Cronobiologia”.  Estas valiosas oportunidades de atualização da Medicina 
e conhecimento de avanços científicos ocorrem sempre na última terça-fei-
ra do mês. Graças às inovações tecnológicas, Giugliani tem organizado os 
encontros e coordenado as reuniões desde a Alemanha, onde permanecerá 
até o início do próximo ano.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Rumo a uma Medicina Individualizada para todos

Lastreada especialmente no sequencia-
mento genético único de cada indivíduo, 
a Medicina Personalizada ou de Precisão 
já é uma realidade animadora para a hu-
manidade em termos de diagnósticos e 
tratamentos. Entretanto, para assumir a 
condição de universalidade, estendida a 
toda a população, enfrenta vários desafios, principalmente o de ser incluída 
em políticas públicas de saúde, como alertou o médico geneticista brasilei-
ro da Clínica Mayo, dos Estados Unidos, Dr. Pillipo Pinto e Vairo, na terceira 
edição dos encontros de Ciência e Tecnologia da ASRM, organizados e con-
duzidos pelo diretor da área, acadêmico Roberto Giugliani, desde a Alema-
nha com fuso horário de cinco horas à frente do Brasil. 

III ENCONTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA ASRM

LEIA MAIS ASSISTA AO VÍDEO

LEIA MAIS ASSISTA AO VÍDEO

ASSISTA AO VÍDEO

http://academiademedicinars.com.br/registros/reuniao-mensal-da-asrm-pandemia-causa-efeitos-negativos-na-prevencao-do-cancer-de-mama/
https://www.youtube.com/watch?v=X_VbU8pBaZU&t=9s
http://academiademedicinars.com.br/registros/iii-encontro-de-ciencia-e-tecnologia-da-asrm-a-caminho-de-uma-medicina-individualizada-para-todos/
https://www.youtube.com/watch?v=6tlK4YNk6gc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MVum7Y0K71Y


Kadão Chaves

No dia 14 de setembro o fotógrafo porto-alegrense Ricardo Chaves, editor 
do Almanaque Gaúcho de Zero Hora, foi o protagonista da Sessão Cultural 
organizada pela acadêmica Miriam da Costa Oliveira, diretora de Cultura da 
ASRM. Kadão, como Ricardo é conhecido, descreveu sua trajetória profissio-
nal de mais de 50 anos, contida no livro autobiográfico “A força do tempo- 
Histórias de um repórter fotográfico brasileiro” 

FOTOJORNALISMO

Clara Pechansky

No dia 19 de outubro a artista plástica pelotense radicada em Porto Alegre 
Clara Pechanky descreveu sua trajetória profissional de 65 anos, revelan-
do detalhes do seu processo particular de criação em múltiplas atividades 
como desenhista, pintora e gravurista em metal e serigrafia. “Cada peça de 
arte é unica e tem sua própria história”, disse ela.

ARTES PLÁSTICAS

LEIA MAIS ASSISTA AO VÍDEO

LEIA MAIS

ASSISTA AO VÍDEO

Véra Lúcia Maciel Barroso

No início da apresentação de “San-
ta Casa de Misericórdia: origens, 
trajetórias, singularidades”, no dia 
9 de novembro, a historiadora 
Véra Barroso avisou que apresen-
taria somente “fragmentos dos 
fragmentos” da riquíssima história 
completa da instituição que mis-

tura-se intimamente com as trajetórias do estado, de sua capital e de sua 
gente. “Certamente em cada um dos 497 municípios gaúchos existem pes-
soas com vínculo indissolúvel com a Santa Casa, como pacientes, usuários 
de serviços ou profissionais da Saúde”, afirmou. 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE

LEIA MAIS ASSISTA AO VÍDEO

http://academiademedicinars.com.br/registros/sessao-cultural-da-asrm-kadao-chaves-vivi-a-era-de-ouro-do-fotojornalismo/
https://www.youtube.com/watch?v=QUkQ3dMne10&t=699s
http://academiademedicinars.com.br/registros/sessao-cultural-da-asrm-exposicao-com-comentarios-e-revelacoes-de-clara-pechansky/
https://www.youtube.com/watch?v=qh4oAiNEm4A&t=221s
http://academiademedicinars.com.br/registros/sessao-cultural-da-asrm-a-santa-casa-da-misericordia-de-todos-nos/
https://www.youtube.com/watch?v=fcRpl_2ZPTg&t=4305s


Neuropediatria

A acadêmica honorária da ASRM, 
Newra Tellechea Rotta, conquistou 
em setembro mais uma distinção 
em nível nacional: o Prêmio Coruja 
de Ouro, concedido pela Academia 
Brasileira de Neurologia à sua notá-
vel trajetória médico científica no 
campo da neuropediatria.  O troféu 
é conferido pela ABN aos colegas 
nacionais que tenham contribuído 
para o desenvolvimento e engran-
decimento da Neurologia Brasilei-
ra em qualquer de suas vertentes 
– clínica, ensino e pesquisa – e cuja 
contribuição ultrapassou o âmbito 
estadual.

ACADÊMICOS LAUREADOS

O acadêmico Dr. Flávio Kapczinski 
conquistou mais um título de mag-
nitude internacional reconhecido 
pela Expertscape World, ao ser dis-
tinguido com o nível científico de 
“Especialista Mundial” graças aos 
estudos que desenvolve sobre o 
transtorno bipolar.

Os algoritmos baseados em Pub-
Med da Expertscape colocam-no 
entre os primeiros 0,1% de estudio-
sos que escreveram sobre o trans-
torno bipolar nos últimos 10 anos.

Transtorno bipolar

Estreitando laços

O diretor de Relações Interinstitucionais, Acadêmico Germano Bonow , deta-
lhou encontros – dos quais também participaram, em diferentes momentos, 
o presidente Lavinsky o primeiro vice-presidente Valter Duro Garcia - com 
dirigentes de instituições médicas como Associação Médica do Rio Grande 
do Sul (Amrigs), Conselho Regional de Medicina (Cremers) e Sindicato Mé-
dico do Rio Grande do Sul (Simers) e também da Reitoria da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, estreitando laços institucionais e projetando 
novas ações comuns.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Parabéns ao acadêmico Arnaldo José da Costa Filho

É com muita alegria e prazer que cumprimentamos 
o Acadêmico Arnaldo Costa pelo aniversário de 99 
anos completados em 29 de setembro. A convi-
vência com o colega, que foi o pioneiro na Medi-
cina Esportiva, sendo o primeiro médico de Clube 
de futebol no estado, além de aclamado professor 
catedrático, profissional notável e escritor, que é 
um orgulho para todos da Academia, inspirando 
-nos com as lições de vida com que nos privilegia 
sempre.

99 ANOS

Legados preservados

O acadêmico Paulo Prates, diretor de Memória da Medicina Rio-Grandense, 
lançou o projeto de Biografia dos 60 patronos da ASRM, com os objetivos 
de resgatar a memória destes médicos notáveis e de preservar o legado dos 
que construíram a história da profissão no estado gaúcho.

MEMÓRIA DA MEDICINA



PRÓXIMOS EVENTOS

Acesse nosso site
http://academiademedicinars.com.br/

Inscreva-se no endereço do YouTube para acessar nossos vídeos na íntegra
https://www.youtube.com/channel/UC8CRURfl6j8BFhDMv1VbY1Q

NTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O quarto encontro de Ciência e Tec-
nologia que o diretor da área da 
ASRM, acadêmico Roberto Giuglia-
ni, coordenará, mais uma vez dire-
tamente da Alemanha, abordará 
o tema da Inteligência Artificial. O 
evento começa às 18h30 da última 
terça-feira do mês, 30 de novembro.

POLO REGIONAL DO SUL

A próxima reunião ordinária da ASRM, no dia 27 de novembro, sediará a 
primeira edição dos Encontros dos Polos Regionais. Idealizado pelo diretor 
de Polos Regionais da ASRM, acadêmico Rogério Gastal Xavier, é um novo 
programa institucional que carrega o comprometimento costumeiro com a 
ciência e inova com a descentralização para o interior do RS. 

Werner Paul Ott
O orador oficial da ASRM, acadêmico Waldomiro 
Manfroi, prestou tributo ao colega Werner Paul Ott, 
falecido em setembro. A homenagem, em forma-
to virtual, foi acompanhada pela esposa Margot e 
demais familiares do Dr. Werner que foi reveren-
ciado por diversos acadêmicos com manifestações 
de admiração, respeito e amizade. Nascido na Ale-
manha em 12/12/1934,o “homem ilustre” como 
definiu Manfrói foi um importante tisiologista e sa-
nitarista, dedicando-se principalmente ao enfren-
tamento da tuberculose, e  idealizando o programa 
de tuberculose do Rio Grande do Sul na década de 
1970. Em seu último artigo publicado na Revista da UERGS, Ott traçou um 
paralelo sobre a infecção por tuberculose, lepra e Covid-19, afirmando que 
“a história se repete”. Leia o artigo clicando AQUI.

TRIBUTO PÓSTUMO
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