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Publicação oficial da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 

Editorial

Notas
Revista Pan-Amazônica 
de Saúde
Uma publicação nascerá de um 
importante órgão com mais de 70 
anos de estudos no campo da Saúde 
Pública e da Pesquisa Biomédica.  O 
Instituto Evandro Chagas, ligado à 
Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, lança este ano 
o periódico científico institucional, 
em formato eletrônico, Revista Pan-
Amazônica de Saúde.  

Voltada essencialmente para o 
contexto da saúde, abrangerá artigos 
científicos, estudos clínicos, revisões, 
além de temas nos campos da 
Virologia, Bacteriologia, Parasitologia, 
Epidemiologia, Ciências do Ambiente 
e Antropologia Médica.

A revista aceita contribuições de 
artigos nacionais e internacionais, 
redigidos em português, inglês e 
espanhol, a serem analisados por pelo 
menos dois pareceristas que basearão 
a aprovação dos trabalhos no conteúdo 
científico e na apresentação. Outro 
fato considerado na seleção será o 
ineditismo do manuscrito.

Embora a Pan-Amazônica de Saúde 
seja editada em formato eletrônico, 
o primeiro número também será 
impresso. A Revista é trimestral e de 
acesso livre. Para obter informações 
sobre normas para publicação, comitê 
editorial, entre outras, acesse:
http://revista.iec.pa.gov.br
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o virologista alemão e professor 
emérito, Harald zur Hausen.  Ele 
ganhou o Nobel de Medicina de 
2008 por sua descoberta da ligação 
do HPV com o câncer cervical e 
dividiu o prêmio com os médicos 
Françoise Barré-Sinousi e Luc 
Montagnier, descobridores do vírus 
da imunodeficiência humana. 

A luta de zur Hausen para provar sua 
teoria levou mais de uma década e 
o colocou em xeque diante de uma 
comunidade científica descrente.  
Mas ele não esmoreceu, comprovou 
sua teoria e hoje temos uma vacina 
que pode evitar boa parte dos 
cânceres do colo de útero.

Também neste número 8, abordamos 
um tema que não poderia deixar de 
estar presente: o H1N1 e a restrição 
do Ministério da Saúde ao uso do 
oseltamivir. Notícias sobre outras 
instituições médicas e a primeira parte 
do Projeto Diretrizes “Prevenção da 
Infecção hospitalar” também estão 
nesta edição.

Não deixe de ler e, para manter-
se informado sobre a Sociedade de 
Medicina e Cirurgia, acesse: 
www.smcrj.org.br

Dr. Celso Ferreira Ramos Filho
Presidente da SMCRJ

O Edição Médica tem a satisfação de 
dividir com você uma entrevista com 
uma personalidade muito especial: 
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Notícias da Sociedade

O segundo módulo – Emergências Cirúrgicas - do VII 
Curso de Atualização de Condutas em Quadros 
Emergenciais, organizado pela SMCRJ, já está 
com inscrições abertas. O amplo reconhecimento 
dos profissionais da área médica de seu padrão de 
qualidade contribuiu para que o primeiro módulo do 
curso tivesse lotação absoluta, com fila de espera.  
As vagas são limitadas.

Para conhecer mais detalhes do Programa do VII 
Curso de Atualização de Condutas em Quadros 
Emergenciais, acesse www.smcrj.org.br ou ligue 
para (21) 2507-3353. 

O curso foi aprovado pela Comissão Nacional de

Abertas as inscrições para 
segundo módulo do Curso 
de Atualização de Condutas 
em Quadros Emergenciais

SMCRJ marca presença no 
Congresso Médico Unimed  

Um folder institucional com uma 
ficha de filiação encartado no 
material do congressista foi uma das 
maneiras que a Sociedade encontrou 
para divulgar seu trabalho durante 
o IV Congresso Médico Unimed, 
realizado nos dias 9, 10 e 11 de 
julho, no Hotel Windsor Barra. 

Numa linguagem direta, o folder 
resume a importância da Sociedade 

por meio de uma rápida passagem 
por sua história centenária e cita 
os benefícios oferecidos aos seus 
associados.

O presidente da Sociedade, Celso 
Ferreira Ramos Filho, também levou 
o nome da SMCRJ ao participar do 
Congresso, coordenando o curso 
Antimicrobianos na Clínica Médica, 
no dia 9, e proferindo a palestra 
Antibioticoterapia atual no pé 
diabético. Como iniciá-la e mantê-
la, no dia 11.

Espaço para Eventos Científicos e Reuniões  
Quem já conhece a sede da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro deve saber que a instituição 
dispõe de três auditórios com capacidade para 50, 80 e 120 
pessoas, equipados com multimídia.  Além disso, a equipe de 
profissionais da SMCRJ está capacitada para fornecer toda 
a infra-estrutura necessária – coffee break, buffet, fotógrafo 
etc. -, para fazer do seu evento um sucesso.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2507-
3353, com Déa ou Bete.

C l i p p i n g 
A Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro - SMCRJ já conta, em sua página na internet, com um clipping diário, disponibilizado pela 
Associação Médica Brasileira – AMB.  Para ficar por dentro das notícias da área de saúde, publicadas nos principais veículos de comunicação, 

basta acessar www.smcrj.org.br, Sala de imprensa, clipping.

Programação - Emergências Cirúrgicas:
15 de agosto              – Trauma
22 de agosto              – Trauma, Cardiologia e Pneumologia
29 de agosto              – Abdome agudo
12 de setembro          – Gastroenterologia e Oncologia
                                     Urologia e Acidentes
19 de setembro          – Ginecologia e InfectologiaAcreditação AMB/CFM.
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Do escritório que mantém no Centro 
Alemão de Pesquisas do Câncer (DKFZ), 
em Heidelberg, onde se encontra uma 
das mais prestigiadas universidades da 
Alemanha, o ganhador do Nobel de 
Medicina em 2008 por sua descoberta 
da ligação do HPV com o câncer do colo 
do útero, o cientista alemão Harald zur 
Hausen não demorou para responder às 
perguntas enviadas pelo Edição Médica.   
Não mais do que uma semana depois, 
um e-mail trazia respostas, redigidas de 
maneira polida e gentil, para todas as 
nossas perguntas.

Nascido em 1936, Harald zur Hausen 
estudou Medicina nas universidades de 
Bonn, Hamburgo e Düsseldorf. Iniciou 
sua atividade como pesquisador no 
Instituto de Higiene e Microbiologia 
da Universidade de Düsseldorf e no 
Laboratório de Virologia do Hospital 
Infantil de Filadélfia. No entanto, foi 
durante seu trabalho de pesquisa no 
Instituto de Virologia da Universidade 
de Freiburg, que zur Hausen levantou a 
hipótese de o papiloma vírus humano ter 
um papel importante no câncer do colo do 
útero. A novidade não foi bem recebida, 
pois um grande número de cientistas 
acreditava que um vírus tipo II, causador 
da Herpes Simplex era o responsável pela 
doença.  Depois de muita luta, ele venceu 

a descrença da comunidade científica, 
quando, na década de 1980, conseguiu 
isolar diferentes tipos de vírus, os 
chamados Papiloma Vírus, de uma mostra 
de câncer cervical.

A identificação do vírus e, posterior 
desenvolvimento de uma vacina, 
representaram um grande avanço na 
pesquisa da doença, que é o segundo 
tipo de câncer que mais mata mulheres 
no mundo.

Harald, hoje com 73 anos, possui sete 
doutoramentos honoris causa e é membro 
de várias academias como a German 
Academy of Natural Sciences, Academia 
Europaea, Human Genome Organization, 
Academia de Ciências de Heidelberg, 
Institute of Medicine of the National 
Academy of Sciences (USA), entre outras.  
Ele recebeu numerosos prêmios — não 
há quase nenhum prêmio científico de 
importância que ele não colecione —, 
dos quais se destacam Robert-Koch-
Prize, Federation of the European Cancer 
Societies Clinical Research Award, San 
Marino Prize for Medicine e Gairdner 
Foundation International Award. 

Mesmo aposentado, ele ainda mantém 
seu escritório e seu laboratório em 
Heidelberg e é editor do International 

Journal of Cancer, uma das publicações 
mais conceituadas a respeito do assunto.

No ano passado, zur Hausen foi distinguido 
com o Nobel de Medicina, que dividiu 
com os virologistas franceses Françoise 
Barré-Sinoussi e Luc Montaigner.  

Entrevista
Harald zur Hausen, um pesquisador incansável contra o HPV

Por Cláudia Mendonça

Edição Médica: Onde o senhor estudou 
Medicina e porque se dedicou ao estudo 
do HPV?

Harald zur Hausen: Estudei medicina 
em Bonn, Hamburgo e Düsseldorf, 
onde me graduei em 1960. Após dois 
anos de residência, fui aprovado como 
médico. No entanto, sempre trabalhei 
exclusivamente como pesquisador, me 
ocupando particularmente em descobrir 
em que medida infecções e câncer estão 
relacionados.

EM: Na década de 1970, o senhor ficou 
convencido de que o papiloma humano 
tinha ligação com o câncer do colo do 
útero, quando muitos achavam que o 
vírus da herpes era o responsável. Qual 
o seu interesse no estudo do HPV, já 
que inicialmente seu interesse era 
por doenças infecciosas? Como isso 
começou? 
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HzH: Estou certo de que outros tumores 
devem ter uma etiologia infecciosa. 
Em casos de leucemia – especialmente 
leucemia infantil, de linfoma de Hodgkin 
sem a presença do vírus Epstein-Barr 
e de alguns outros tumores sólidos, 
consideramos bastante importante 
buscar uma causa semelhante.

EM: O senhor antevê um futuro em 
que os cânceres em geral venham a ser 
doenças imunopreveníveis?

HzH:  Não posso prever tal futuro, porém, 
será extremamente importante analisar 
mais extensivamente a imunologia de 
cânceres causados por vírus.

EM: O senhor dividiu o prêmio de 2008 
com os doutores Françoise Barré-Sinousi 
e Luc Montagnier, descobridores do vírus 
da imunodeficiência humana. Em sua 
opinião, será possível o desenvolvimento 
de uma vacina contra o HIV?

HzH: Vacinas contra o HIV apresentam-se 
como o mais difícil problema na Medicina, 
neste caso. Atualmente não temos como 
prever quando e se semelhante vacina 
virá a existir.

HzH: Após termos comprovado no 
fim da década de 1960 a incidência 
do vírus Epstein-Barr sob forma 
latente no genótipo de linfomas de 
Burkitt e carcinomas nasofaringeanos, 
esperávamos ser possível  comprovar 
rapidamente um mesmo tipo de ligação 
entre o vírus herpes simples II e o câncer 
genital. No entanto, isso não foi possível. 
Naquela época, e já um pouco antes, 
isso me levou a buscar outros possíveis 
“candidatos” a agentes do câncer de colo 
do útero, uma vez que muitas descobertas 
indicavam epidemiologicamente que esta 
forma de câncer poderia estar associada 
a infecções.

EM: Da década e 1970 para cá, até o 
prêmio, passando pela confirmação da 
descoberta, quais foram os caminhos 
trilhados e os desafios?

HzH: Nas décadas de 1970 e 1980, houve 
uma série de dificuldades que impediram 
o reconhecimento de infecções em casos 
de câncer. Estas dificuldades só puderam 
ser contornadas no fim da década de 
1980.

EM: Quanto tempo o senhor dedicou 
ao estudo do HPV, desde o início até as 
últimas conclusões? 

HzH: O trabalho com o Papiloma Vírus 
teve início em 1972. Até o isolamento do 
HPV16 passaram-se 11 anos. Depois disso, 
nos ocupamos com perguntas como até 
que ponto o Papiloma Vírus também 
se tornou responsável pela origem do 
câncer do colo do útero. 

EM: Que outros prêmios o senhor 
recebeu por esse estudo, além do Nobel 
de Medicina?

HzH: Recebi o Federation of European 
Cancer Societies Clinical Research Award, 
o Thomas Parram Prize of the American 
Society of Sexually Transmitted Diseases, 
o San Marino Prize for Medicine,  a 
Johann-Georg Zimmermann Medal 
for Distinguished Research in Cancer 
Prevention e o Gairdner Foundation 
International Award. 

EM: O senhor continua envolvido com o 
estudo do HPV? De que forma?

HzH: De forma restrita, sim. No entanto, 
me interesso muito por outros vírus 

que possam de alguma maneira estar 
relacionados ao câncer.

EM: O senhor tem alguma nova pesquisa 
em mente?

HzH: Atualmente examinamos as 
possibilidades do câncer hematológico, 
câncer de mama e câncer intestinal 
estabelecerem, igualmente, uma ligação 
com infecções. 

EM: Há uma vacina contra o HPV 
muito popular hoje em dia.  Como foi 
a sua contribuição ou influência para o 
desenvolvimento de um imunizante? 

HzH: Todos os clones de DNA dos vírus 
(HPV 6, 11, 16, 18) que são atualmente 
utilizados para a vacina foram gerados 
em meu laboratório.

EM: Consta que os primeiros estudos 
a respeito foram abandonados. Qual a 
razão?

HzH: Na verdade, desde cedo tivemos a 
ideia de desenvolver uma vacina contra 
HPV 16 e 18. Na época, entramos em 
contato com uma empresa alemã que 
realizou uma pesquisa de mercado, cujo 
resultado não se mostrou positivo para a 
venda de tal vacina.Obviamente, 
isto foi um erro, porém, acabou 
freando consideravelmente o seu 
desenvolvimento.

EM: É provável que outras 
neoplasias venham a ter um vírus 
como etiologia? Em sua opinião, 
quais os cânceres em que isso mais 
provavelmente se verificará? 

Tradução / Versão: Isabel Tebyriçá Ramos e 
Maria Antônia Mendonça Lopes

HPV(Ilustração)
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A nova diretoria da Academia Nacional de Medicina – Biênio 
2009–2011 — tomou posse no dia 14 de julho em sessão 
solene. Ela é composta pelos seguintes acadêmicos: Pietro 
Novelino, Presidente; Anna Lydia Pinho do Amaral, 1ª Vice-
presidente; Maurício Rocha e Silva, 2º Vice-presidente; Mário 
Barreto Correa Lima, Secretário Geral; José Galvão Alves, 
1º Secretário; José Carlos do Valle, 2º Secretário; Adolpho 
Hoirisch, Tesoureiro; Cláudio Cardoso de Castro, 1º Tesoureiro; 
Aníbal Gil Lopes, Orador; Carlos Antonio Mascia Gottschall, 
Diretor de Biblioteca; Gilberto de Nucci, Diretor de Arquivo; 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Diretor de Museu; José 
Rodrigues Coura, Presidente da Secção de Medicina; Levão 
Bogossian, Presidente da Secção de Cirurgia e Francisco 
Sampaio, Presidente da Secção de C. Aplic. à Medicina.  

Acontece:

Agenda

Academia Nacional de Medicina 
dá posse à nova diretoria

Causa Médica vence eleição para o CFM

SETEMBRO

VIII Congresso Brasileiro de Bioética
Data: 23 a 26 de setembro
Local: Búzios/RJ 
Informações e Inscrições: www.congressodebioetica2009.com.br

IX Encontro de Hérnias na Parede Abdominal 
Data: 16 a 25 de setembro 
Local: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês/SP
Informações: http://www.hospitalsiriolibanes.org.br/iep 

I Curso de Rinologia Funcional para cirurgia plástica 
Data: 25 e 26 de setembro
Local: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês/SP
Informações: http://www.hospitalsiriolibanes.org.br/iep 

4º ENDORIO

O tema “Ciência, saber e sabor do Rio” apresentará as mais recentes 
pesquisas científicas e práticas da endocrinologia                                
Data: 11 e 12 de setembro
Local: Windsor Barra Hotel/RJ 
Informações: www.sbemrj.org.br

Associação para estudos da dor do Rio de Janeiro – Aderj/Clube 
de tratamento da dor 
Dor no paciente com artrite reumatóide
Data: 15 de setembro
Local: Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro - SMCRJ
Avenida Mem de Sá, 197 – Centro. Estacionamento - Rua Henrique 
Valadares, 74 - R$ 5,00  
Informações com Déa – Tel: (21) 2507-3353 ou smcrj@smcrj.org.br

41º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia   
Data: 31 de outubro a 2 de novembro
Local: Riocentro/RJ
informações e inscrições: www.sbot.org.br ou (21) 2266-9150

OUTUBRO

10º Congresso Brasileiro de Clínica Médica           
O evento comemora o aniversário de 20 anos de fundação da 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica e o tema central será a 
Doença de Chagas, cuja descoberta completa 100 anos em 2009. 
Data: 16 a 18 de outubro
Local: Anhembi/SP
Informações e Inscrições: www.sbcm.org.br/brasileiro2009 ou 
(11) 3849-0379

Associação para estudos da dor do Rio de Janeiro – Aderj/Clube 
de tratamento da dor 
Cefaléia na emergência
Data: 20 de outubro
Local: Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro - SMCRJ
Avenida Mem de Sá, 197 – Centro. Estacionamento - Rua Henrique 
Valadares, 74 - R$ 5,00  
Informações com Déa – Tel: (21) 2507-3353 ou smcrj@smcrj.org.br

A Unimed-Rio promoveu, entre os dias 9 e 11 de julho, no 
Hotel Windsor Barra, no Rio, o IV Congresso Médico. Cerca de 
2 mil profissionais participaram de debates e conferências.

Além de possibilitar atualização para os médicos, em várias 
especialidades, o Congresso contou com uma Feira de negócios 
que permitiu que empresas parceiras e a própria Unimed-Rio 
realizassem ações de relacionamento, promoções, distribuição 
de brindes e informações sobre produtos e serviços.

O evento recebeu elogios dos participantes e dos membros 
da Comissão Científica pela organização e pela qualidade dos 
cursos e das palestras. A grade social incluiu coquetel e festa de 
encerramento com um show do sambista Martinho da Vila.

A chapa Causa Médica, representada pelos conselheiros do 
CREMERJ Aloísio Tibiriçá Miranda e Makhoul Moussallem, 
venceu o pleito para o Conselho Federal de Medicina (CFM), 
com 53,48% dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou a chapa 2, Participação Médica, 
e em terceiro, a chapa 5, Muda CFM. A chapa 4, Mudança 
e Renovação, ficou em quarto e a 3, Movimento Médico 
Independente, em quinto. 

O mandato dos conselheiros federais terá a duração de cinco 
anos, com início em outubro de 2009.

IV Congresso Médico Unimed promove troca de 
conhecimento para cooperados



Reportagem Especial
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Tratamento Etiológico da Gripe:
Dever dos Médicos e Direito 
dos Pacientes
Durante a atual epidemia pela 
variante pandêmica do virus influenza 
A (H1N1v), o Ministério da Saúde 
tem feito ingentes esforços para 
dificultar o direito (exclusivo, frize-se) 
dos médicos de receitar a medicação 
antiviral específica, assim como de, 
em decorrência, barrar o acesso da 
população ao tratamento.

Divulgado pelo MS em 5 de agosto, 
o Protocolo de Manejo Clínico e 
Vigilância Epidemiológica da Influenza 
enfatiza que o uso do oseltamivir deve 
ser iniciado em 48 horas de sintomas, 
ressalta o risco de desenvolvimento de 
resistência pelo uso da droga, afirma 
que o seu uso na gravidez deve ser 
feito “somente se o benefício justificar 
o risco potencial para o feto“. Mais 
ainda, a frase “indivíduos que compõem 
o grupo de risco ou que apresentem 
fatores de risco para complicações de 
influenza requerem — obrigatoriamente 
— avaliação e monitoramento clínico 
constante de seu médico assistente, 
para indicação ou não de tratamento 
com Oseltamivir” só pode ser 
interpretada como restringente da 
prescrição do medicamento apenas 
àquelas pessoas cujo estado se venha 
a agravar e não àqueles casos que 
tenham maior probabilidade de má 
evolução. Por último, a seção do 
documento intitulada Indicações 
para o Uso do Oseltamivir tem em seu 
início a frase “segundo orientações do 
fabricante e da Organização Mundial 
da Saúde”, sugerindo a concordância 
de ambas aquelas instâncias com o 
que se segue. 

Em 20 de agosto, a OMS publicou o 
documento intitulado “WHO Guidelines 

for Pharmacological Management 
of Pandemic (H1N1) 2009 Influenza 
and other Influenza Viruses”, cujo 
conteúdo torna difícil ao MS manter 
a justificativa para aquela sua política 
obtusa. Assim, e resumidamente, 
embora reconhecendo que a larga 
maioria dos pacientes infectados 
pelo H1N1v tem uma doença não 
complicada e de evolução natural para 
a cura, o documento (que tem ênfase 
no uso de oseltamivir e zanamivir 
para a prevenção de complicações e 
óbitos) afirma que, quando prescrito 
adequadamente, as drogas anti-
influenza podem reduzir o risco de 
pneumonia (principal causa de morte 
na influenza) e a necessidade de 
hospitalização de pacientes.

Todos os pacientes portadores de 
condições clínicas que aumentem o 
risco de doença grave devem iniciar 
oseltamivir assim que possível após 
o início dos sintomas, sem aguardar 
o resultado de qualquer exame 
laboratorial. Como as grávidas estão 
incluídas entre os grupos de risco 
aumentado também para elas o 
antiviral deve ser prescrito o mais 
rapidamente possível.

Entretanto, a presença de fatores 
de risco não consegue prever com 
segurança quem irá ou não desenvolver 
formas graves de gripe. Mundialmente 
(e os dados brasileiros – 42% – não 
são diferentes), cerca de 40 a 50% 
dos casos graves têm ocorrido em 
pessoas sem fatores de risco e, em 
geral, abaixo dos 50 anos de idade. 
Nestes casos, costuma haver uma 
súbita e rápida deterioração do estado 
clínico por volta do 5º dia de doença, 
correspondendo ao aparecimento de 
uma pneumonia de etiologia viral (e 
que, portanto, não responde ao uso de 
antibióticos) e ao desenvolvimento de 

sepse, com insuficiência de múltiplos 
órgãos. Nestes casos deve-se considerar 
a necessidade de uso da droga em 
doses mais elevadas, e por um espaço 
de tempo maior.

Para tentar evitar o agravamento 
da doença em pacientes sem fatores 
conhecidos de risco, aqueles cuja clínica 
se apresente de início com aspectos de 
gravidade, ou que venham a ter indícios 
de deterioração, devem ter iniciado o 
tratamento com oseltamivir assim que 
possível, preferentemente dentro das 
48 horas iniciais. Entretanto, naqueles 
com doença grave ou em agravamento, 
a droga deve ser usada mesmo depois 
daquele período. Deve-se ressaltar que 
esta recomendação é feita considerando 
todos os grupos de pacientes (inclusive 
gestantes, independentemente da 
idade gestacional) e todas as faixas 
etárias – até mesmo lactentes.

As sábias autoridades federais podem 
(?) continuar a restringir o acesso ao 
oseltamivir – mas necessitam de novas 
desculpas, a partir de agora.
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