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CONCEDE a Medalha "RUY ARAÚJO" ao
DT. RUBEM ALVES DA SILVA JÚNPR,
médico cirurgião, pÍofessor
universitário e Médico Responsável
Técnico pelo Serviço do Programa de
Residência Médica no HUGV no Estado
do Arnazonas.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS RESOLVE:

AÉ. ío Fica concedida a Medalha "Ruy Araújo" ao DT.RUBEM
ALVES DA SILVA JÚNPR, médico, professor universitário e Médico
Responsável Técnico pelo Serviço do Programa de Residência Médica no

HUGV o Estado do Amazonas.

AÉ. 20 A entrega da referida Medalha será outorgada em Sessão
Solene, realizada no Plenário Ruy Araújo, previamente convocada pela
Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Art. 3o Esta Resoluçãóentra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS, em 8 de outubro de 2018

Deputado

t

20 Vice-Presidente
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo condecorar com a Medalha "Ruy

Araújo" o Dr. RUBEM ALVES DA SILVA JÚNIOR, médico, professor

universitário e Médico Responsável Técnico pelo Serviço do Programa de

Residência Médica no HUGV o Estado do Amazonas, pelos relevantes serviços
em prol da sociedade amazonense-

Homem de respeitável vida pública e de personalidade forte,
considerado um dos maiores médicos e mestre do nosso tempo, conseguiu,
com seu caráter dinâmico e humanista, ajudar a construir a própria história do
Amazonas.

Nascido, em fevereiro de 1958, no Estado de São Paulo, filho de Rubem
Alves da Silva e Marlene Miranda da Silva, seus pais retornaram a Manaus em
1973, onde completou o ensino médio no Colégio Brasileiro.

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, no ano
de 1984, tendo concluído o último ano em São Paulo no Hospital Beneficiência
Portuguesa.

Logo na sequência, prestou concurso para o Curso em Pós-Graduação

Médica em Cirurgia Geral (Residência Médica) no Hospital Universitário Getúlio
Vargas (HUGV), concluído após três anos de treinamento em serviço.
lmediatamente após a conclusão, realizou novo concurso, dessa vez, para
Médico Cirurgião Geral Plantonista do Pronto Socorro do HUGV. Tendo sido

aprovado, iniciou sua carreira agora como servidor da UFAM, onde dedicou a
maior parte do tempo de sua careira na Medicina.

Como médico e professor, assim como tudo que sonhou e buscou
realizar, igualmente logrou sucesso. Nesta seara não tardou, por força de sua
competência, dedicação e generosidade a destacar-se na área médica do
nosso Estado.

Durante sua trajetória acadêmica, paúicipou de 44 cursos de
capacitação das diversas áreas da cirurgia geral. Publicou 58 artigos científicos
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em revistas especializadas e indexadas, locais e
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Participou de 56 eventos científicos como assistente, ou membro
convidado em eventos locais ou fora do Estado para composição de mesas
redondas, como palestrante ou relator de casos ciúrgicos.

Por diversas vezes participou de bancas examinadoras de concursos
públicos tanto a nível de pós-graduação quanto de médicos assistenciais e de
docentes. Autor do Capítulo sobre "Trauma Pancreático" do Livro do Programa
de Atualização em Girurgia (PROACI), sob a égide do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões.

Desde 2006, faz parte do Corpo Editorial da Revista Científica do
HUGV.

Atualmente, exerce a função de Medico Responsável Técnico pelo

Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Supervisor do Programa de

Residência Médica do referido serviço.

Diante do exposto e pelas razões aduzidas anteriormente, requeiro a
aprovação da propositura pelos pares, para conceder a outorga da Medalha
Ruy Araújo a esse ilustre homem de ação, pelos rútilos préstimos aludidos que

tanto enobrece nosso Estado, assim como o devido encaminhamento ao setor
competente para concretização dessa justa e meritória homenagem, bem como

seja enviada a cópia endereçada ao homenageado.

S.R. da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMMONAS, em

Manaus, 18 de outubro de 2018.

De BELARMINO LINS
2" Vice-Presidente
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RUBEM ALVES DA SILVA JI-INIOR nasceu em São Paulo no mês de fevereiro de

1958.

Filho de Rubem Alves da Silva, empresario rondoniense, e Marlene Miranda da Silva,

Assistente Social, nascida em Manaus, onde cursou o ensino fundamental na Escola

Experimental Oswaldo Crvz.

Seus pais retornaram a Manaus em 1973 onde completou o ensino médio no Colégio

Brasileiro.

Em 1979, aprovado no vestibular para Medicina na Universidade Federal do Amazonas

(UFAM), iniciou seus estudos acadêmicos com conclusão em 1984, tendo realizado o

último ano em São Paulo no Hospital Beneficência Portuguesa.

Logo na sequência, prestou concurso para Curso em Pós-Graduação Médica em

Cirurgia Geral (Residência Médica) no Hospital Universitário Getulio Vargas (HUGV),

concluído apos 03 anos de treinamento em serviço. Imediatamente apos a conclusão,

realizou novo concurso, dessa vez, pata Médico Cirrngião Geral Plantonista do Pronto

Socorro do HUGV. Tendo sido aprovado, iniciou sua carreira agoÍa como servidor da

UFAM, onde dedicou a maior parte do tempo de sua carteira na medicina.

No HUGV, após período como Plantonista em Cirurgia Geral, ascendeu ao cargo de

Coordenador de Emergência do Pronto Socorro, conjuntamente, atttava nas areas de

ensino, assistência e pesquisa.

Mestre em Cirurgia Abdominal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,

tífulo obtido em Janeiro de 2002.

Pos-Graduado em Gestão de Hospitais Universitarios do SUS pelo Hospital

Círio Libanês, São Paulo no ano de2014.

Professor Assistente e Coordenador da Disciplina Clínica Cirurgica I, da Escola

Superior de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas no período de 2003-

2009.

Professor Assistente na Disciplina de Cirurgia Experìmental e posteriormente,

Clínica Cirúrgica no Curso de Mpdicina da Universidade Nilton Lins no período

de2003-20T7.
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a Médico Cirurgião da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas desde 1985,

tendo ingressado através de concurso público paÍa exercer o cargo de Cirurgião

Plantonista no Pronto Socorro 28 de Agosto.

Oficial Médico da reserva do Exercito Brasileiro, servindo no Hospital Geral de

Manaus, atual Hospital MilitaÍ da Area de Manaus, como Cirurgião Geral

durante 07 anos.

a

Membro da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma

(sBArr).

Membro da Sociedade Latino Americana de Atendimento ao Trauma

(PENTASPAN).

Membro Filiado da Sociedade Brasileira de ColoProctologia.

Titular do Colegio Brasileiro de Cirurgia (CBC) desde 1996, sendo eleito Mestre

do Capífulo no Amazonas em 02 mandatos consecutivos, fazendo parte do

Comitê Especial em Telecirurgia dessa lnstituição.

No Hospital Universitario Getulio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas,

exerceu diversos caÍgos também na Gestão, na Assistência e no Ensino.

Supervisor do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral por 03

períodos;

Supervisor e um dos fundadores do Programa de Residência Médica em Cirurgia

do Aparelho Digestivo no período de2005-2010;

Chefe do Serviço de Cirurgia Geral em 03 gestões, sendo que na primeila

ocasião foi responsável por criar o Serviço de Cirurgia Geral do Hospital

Universitario Francisca Mendes, então sob gestão da Universidade Federal do

Amazonas, serviço esse que funcionou por 03 anos quando o referido Hospital

tornou-se referência em patologias cardíacas e ginecologicas e as atividades da

cirurgia geral foram incorporadas pelo HUGV;
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Professor Colaborador de Clínica Ciúrgica na Faculdade de Medicina da

Universidade Federal do Amazonas, ministrando aulas teóricas e práticas na

Graduação e Intemato;

Em 2012 assumiu o cargo de Vice-Diretor do HUGV através de eleição direta,

permanecendo até 2014;

Em 2014 foi nomeado pela Reitoria da UFAM, em consonância com o

Ministério da Educação, SUPERINTENDENTE DO HUGV, haja vista,

mudança no modelo de Gestão e Governança dos Hospitais Universitarios

Federais, cargo esse que ocupou até2017;

Atualmente, exerce a função de Médico Responsável Tecnico pelo Serviço de

Cirurgia do Aparelho Digestivo e Supervisor do Programa de Residência

Médica do referido serviço;

Professor colaborador na Disciplina de Cirurgia do Sistema Digestório, orgãos

anexos e parede abdominal da Faculdade de Medicina da UFAM;

Membro atuante em diversas comissões, conselhos e consultorias no âmbito

hospitalar.
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o Desde 2$06,fazpaÍrc do Corpo Editorial da Revista Cientifica do HUGV

Durante sua trajetória acadêmica, participou de 44 cursos de capacitação das diversas

áreas da cirurgia geral.

Publicou 58 artigos científicos em revistas especializadas e indexadas, locais e

nactonals.

Participou de 56 eventos científicos, como assistente, ou membro convidado em eventos

locais ou fora do Estado para composição de mesas redondas, como palestrante ou

relator de casos cirúrgicos.

Por diversas vezes participou de bancas examinadoras de concursos públicos tanto a

nível de pos-graduação quanto de médicos assistenciais e de docentes.

Autor do Capítulo sobre "Trauma Pancreático" do Livro do Programa de Atualização

em Cirurgia (PROACI), sob a égide do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.


