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DIA DO MÉDICO 
Com a presença do Ministro Temporão - homenageado da noite - 
lideranças de entidades médicas, políticos, profissionais de saúde 

e familiares de homenageados prestigiam solenidade. 

Nesta Edição:

Suplemento Especial:  Diretrizes da AMB - Hanseníase: Diagnóstico e Tratamento da Neuropatia.

Reportagem Especial:
Uma noite de muitas homenagens marca o Dia do Médico 
da SMCRJ - (págs. 4 e 5)



Simpósio

O presidente da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro, Celso Ferrei-
ra Ramos Filho (abaixo), participou do XII 
Congresso Brasileiro de História da Medi-
cina, promovido pela Sociedade Brasileira 
de História da Medicina. O evento foi re-
alizado na sede da Associação Médica do 
Paraná, em Curitiba, de 7 a 10 de novem-
bro e contou com a participação de médi-
cos de todo país. 

O professor Celso Ramos aproveitou a 
oportunidade para divulgar o II Simpósio 
de História da Medicina e da Cirurgia do 
Rio de Janeiro, que acontecerá em julho 
de 2008, no Rio de Janeiro.

Editorial
O Dia do Médico representou para a 
SMCRJ e seus associados, este ano, uma 
conquista importante no cenário político. 
Isto se deveu não apenas à presença do 
Ministro da Saúde José Gomes Temporão, 
eleito Médico do Ano por nossa Diretoria, 
mas principalmente a referências às 
lembranças que ele tão naturalmente 
incluiu em seu discurso, sobre os tempos 
em que freqüentava a casa, lembrando 
a todos de sua importância ao longo do 
desenvolvimento da Medicina no Brasil.

Temporão também falou sobre a importância 
do SUS para o país, a crise na residência 
médica e sobre a proliferação das faculdades 
de Medicina, que estão comprometendo a 
boa formação dos médicos. 

A respeito do assunto educação, aliás, a 
Sociedade acredita que a qualidade deve 
comandar os processos e está olhando, 

Presidente: Dr. Celso Ferreira Ramos Filho / 1ª 
Vice-Presidente: Dr. Ernesto Maier Rymer / 2º Vice-
Presidente: Dr. Rui Haddad / 3º Vice-Presidente: 
Dr. Cleber Vargas / Secretária Geral: Dra. Marilia de 
Abreu Silva / 1º Secretário: Dr. Max Kopti Fakoury / 
2º Secretário: Dr. Carlos Eduardo Bellizzi /Tesoureiro 
Geral: Dr. Lino Sieiro Netto / 1º Tesoureiro: Dr. Jose 
Cortines Linares /  2º Tesoureiro: Dr. Jorge Farha /  
Diretor de Cursos e Eventos Científicos: Dr. Octavio 
Fernandes da Silva Filho / Diretor de Sede: Dr. 
Alexandre Rouge Felipe / Diretor de Patrimônio: 
Dr. Samuel Cukierman / Diretor de Eventos Sociais: 
Dra. Loreta Burlamaqui / Diretor de Divulgação: 
Dra. Marisa da Silva Santos / Diretor de Previdência 
e Assistência: Dr. Edino Jurado da Silva /  Diretor 
Cultural: Dr. Helio Magarinos Torres Filho / Dir. de 
Defesa Profissional: Dr. José Ramon Varela Blanco.

Conselheiros:
Abdu Kexfe/ Adolpho Milech/ Aloisio Tibiriçá 
Miranda/ Ana Célia Rymer/ Ângelo Jorge dos 
Santos Silveira/ Antonio Claudio Goulart Duarte/ 
Antonio de Oliveira Albuquerque/ Armando 
Carvalho Amaral/ Arthur Octavio de Avila Kós/
Azor José de Lima/ Bartholomeu  Penteado 
Coelho/ Cantídio Drumond Neto/ Carlos Alberto 

Diretoria

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

Endereço: Avenida Mem de Sá, 197 - Cep.: 20230-150 / Tel.:(21) 2507-3353 / 
Fax.: (21) 2509-0333 / www.smcrj.org.br  / e-mail: smcrj@smcrj.org.br / 
Coordenação Editorial: Celso Ferreira Ramos Filho, Marília de Abreu Silva 
e Marisa da Silva Santos (diretora de divulgação) / Jornalista Responsável :  
Cláudia Mendonça de Souza - MTB: 15154 / Diagramação: AW Publicidade / 
Fotografia:  Marlene Fonseca, Ana Mello e arquivo / Revisora:  Kátia Thomas / 
Tiragem: 6.000 exemplares / Publicação Trimestral / Distribuição Gratuita

Basilio de Oliveira/ Carlos José Monteiro de Brito/ 
Celio Abdalla/ Celso Corrêa de Barros/ Celso Ferreira 
Ramos/ Daniel Goldberg Tabak/ Dirce Bonfim de Lima/ 
Eduardo Augusto Bordallo/ Eduardo Eiras Moreira da 
Rocha/ Elizabeth de Souza Neves Fausto de Oliveira 
Campos/ Fernando Guerra Alvariz/ Flamarion Gomes 
Dutra/ Flavio San Juan/ Francisco Alberto Campana/ 
Francisco e Silva Salgado/ Isaac Israel Benchimol/ Isaac 
Majer Roitman/ Jacob Seldin/ José Francisco Ribeiro 
de Ornellas/ José Galvão Alves/ José Hermógenes 
Rocco Suassuna/ José Roberto Coelho da Rocha/ 
Juçara Árabe/ Lilian de Mello Lauria/ Luis Carlos 
Vieira Teixeira/ Luis Eduardo Vaz Miranda/ Luiz Cesar 
Povoa/ Luiz Felipe C. Branco B. de Mello/ Luiz Gallotti 
Povoa/ Luiz Leite Luna/ Luiz Roberto Tenório/ Marcelo 
Lemgruber/ Marcos Botelho da Fonseca Lima/ Marcos 
Esner Musafir/ Maria Ignez Castello Branco Moraes/ 
Maria Lucia Mascarenhas da Costa/ Mário Barreto 
Corrêa Lima/ Mário Jorge da Rosa Noronha/ Miguel 
Chalub/ Moisés Gamarski/ Nilmo Sabino de Oliveira/ 
Paulo Cesar Chagas Lessa/ Paulo Cesar Geraldes/ Rafael 
Leite Luna/ Ricardo Alcantara Granato/ Ricardo Lopes 
Pontes/ Roberto Horcades Figueira/ Salo Buksman/ 
Umberto Perrota/ Victor Augusto Louro Berbara/  
Virmar Ribeiro Soares/ Walter Roriz de Carvalho/ 
Wilson Shcolnik/ Yvon Toledo Rodrigues

Notas

com critério, a questão da educação 
médica. Decidiu aprimorar o curso de 
Atualização de Condutas em Quadros 
Emergenciais.  Esse ajustamento foi 
feito, pela diretoria, levando também 
em consideração as sugestões de alguns 
alunos e dos próprios professores que, 
junto com a SMCRJ, buscam um curso 
cada vez melhor e mais alinhado com as 
necessidades dos profissionais de saúde.

Ainda sobre a formação do médico, 
publicamos na página sete um artigo 
escrito pela Drª Eliana Claudia sobre as 
dificuldades que a residência médica 
enfrenta.  E no Projeto Diretrizes, uma 
proposta diferente: comentário do 
Secretário de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Gerson Penna, sobre 
o tema em destaque.

E uma novidade que não poderia deixar 

de ser citada: antes de 2007 terminar, a 
Sociedade estréia uma nova homepage.  
Totalmente reformulada, com visual, 
estrutura de navegação e conteúdo 
renovados. Basta acessar www.smcrj.org.br 
e conferir.

Celso Ferreira Ramos Filho
Presidente da SMCRJ
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Já é possível acessar a nova homepage da 
SMCRJ. Hospedada no mesmo endereço, 

A Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro já está com data marcada para 
seu próximo Simpósio. Será em julho de 
2008, na Cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com o presidente da Sociedade, 
professor Celso Ferreira Ramos Filho, a re-
alização do evento – que coincide com as 

Termina em dezembro, a 5ª edição do Cur-
so de Atualização de Condutas em Qua-
dros Emergenciais. Em novembro, antes do 
curso terminar, a diretoria da Sociedade se 
reuniu para acertar as bases para a próxi-
ma edição. 

II Simpósio de História da Medicina e da Cirurgia do Rio de Janeiro

Sociedade aposta em novo site para se relacionar com seus sócios

Diretor de Previdência e Assistência da 
SMCRJ, Edino J. da Silva foi homenageado 
duplamente pela Faculdade de Medicina de 
Campos.  Além de professor Emérito, a sala 

comemorações dos 200 anos da chegada 
da Família Real Portuguesa ao Brasil e ao 
Rio de Janeiro e, conseqüentemente aos 
200 anos de criação dos cursos médicos 
no País – mostra que a Sociedade continua 
firme em sua intenção de atuar no debate 
sobre o ensino e o exercício da Medicina.

Durante o II Simpósio também será re-
alizado o I Encontro Brasil-Portugal de 
História da Medicina.  Diversas institui-

ções participarão da iniciativa, incluindo 
a Faculdade de Medicina da Bahia, Primaz 
do Brasil, e a Sociedade das Ciências Mé-
dicas de Lisboa, que dará ao II Simpósio 
um alcance internacional.

O professor Celso Ramos, Presidente da 
Sociedade de Medicina, destaca a impor-

tância da iniciativa. “Este evento vai pro-
porcionar aos participantes um encontro 
científico do mais alto nível, possibilitan-
do o aperfeiçoamento e a troca de expe-
riências entre os participantes. Promete 
ser uma excelente oportunidade para o 
incremento do intercâmbio científico en-
tre Brasil e Portugal, nas áreas de Ciências 
Humanas e Sociais”, afirma ele.

O II Simpósio de História da Medicina e da 
Cirurgia do Rio de Janeiro é destinado a 
médicos, professores, historiadores, estu-
dantes de Medicina, médicos residentes e 
pesquisadores nas áreas de Ciências Huma-
nas e Sociais.

Para mais informações acesse o site www.
smcrj.org.br, ou ligue para (21) 2507-3353.

anunciar compra, venda ou aluguel de 
consultórios, contratar pessoal e comprar 
mobiliário ou equipamentos médicos.

A idéia é incrementar algumas outras 
funcionalidades, aos poucos, de forma a 
ampliar o relacionamento com os associados.  
A primeira delas será criar um espaço para 
cursos de novas tecnologias.

Confira a nova homepage da Sociedade no 
endereço www.smcrj.org.br 

mas com visual, estrutura de navegação 
e conteúdo completamente renovados, a 
página conta agora também com novas 
funcionalidades para atender os seus 
diversos públicos.

Além da seção institucional, sala de 
imprensa, calendário de eventos e links 
para instituições da área médica, o site 
disponibilizará também - em acesso restrito 
aos sócios - trabalhos, teses, normativas, atas 
de reuniões. Há também um exclusivíssimo 
classificado, em que os sócios poderão 

Homenagem

Curso de Atualização terá novo formato em 2008

9 da Faculdade hoje leva seu nome. Na Fa-
culdade de Ciências Médicas da UERJ, Edino 
é nome da turma de formandos de 2007.

Em 2008, o curso ganha uma versão mais 
condensada, com dois  grandes blocos, de 8 
semanas cada. Emergências Médicas será 
o bloco que vai do início de abril até o final 
de maio.  Já o segundo bloco, denominado 
Emergências Clínicas, será ministrado nos 

meses de setembro e outubro. Mesmo divi-
dido em dois blocos, o curso continuará com 
o sistema de módulos independentes.

A partir de janeiro, o programa vai estar dispo-
nível no site da SMCRJ. 



Projeto Diretrizes
Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina

Hanseníase: Diagnóstico e Tratamento da Neuropatia  
Autoria: Sociedade Brasileira de Hansenologia, Academia Brasileira de Neurologia e Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica
Elaboração Final: 4 de julho de 2003
Participantes: Garbino JA, Nery JA, Virmond M, Stump PRN, Baccarelli R, Marques Jr W

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE 
EVIDÊNCIAS: 
Esta publicação buscou incorporar as 
melhores bases de dados disponíveis 
à época de sua execução. No entanto, 
estes dados devem ser interpretados 
cuidadosamente, os resultados de estudos 
futuros podem levar às alterações nas 
conclusões ou recomendações sugeridas 
por este documento. Foram utilizados 
principalmente das bases de dados ME-
DLINE (U.S. National Library of Medicine) 
e LILACS (Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde), manu-
ais e documentos do Ministério da Saúde 
do Brasil e da Organização Mundial de 
Saúde, teses e livros de textos relacio-
nados ao assunto.

GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE 
EVIDÊNCIA: 
A: Estudos experimentais e observacionais 
de melhor consistência. 
B: Estudos experimentais e observacionais 
de menor consistência. 
C: Relatos de casos (estudos não contro-
lados). 
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, 
baseada em consensos, estudos fisiológicos 
ou modelos animais. 

OBJETIVOS: 
1. Estas diretrizes destinam-se à abor-
dagem prática e atualizada dos estados 
reacionais da hanseníase.
2. Estabelecer terapêutica adequada ao 
paciente para minimizar os danos decor-
rentes das reações hansênicas e os efei-
tos colaterais dos fármacos empregados 
para o controle da reação.

CONFLITO DE INTERESSE: 
Nenhum conflito de interesse declarado. 

INTRODUÇÃO:
Os avanços na terapêutica da hanse-
níase e a implementação de novas es-
tratégias na condução dos programas 
de controle reduziram drasticamente 
sua prevalência em todo o mundo1(D). 
Entretanto, o comprometimento da 
função neural continua a ser um pro-
blema que requer atenção cuidadosa, 
tanto com o objetivo de se evitar ou 
minimizar a sua progressão, como para 
prevenir suas seqüelas, as deficiências 
sensitivas ou sensitivo-motoras e as 
incapacidades e deformidades que po-
dem resultar desse comprometimento 
neural2(B)3(D).

O comprometimento do sistema ner-
voso periférico antes, durante e mes-
mo após o término do tratamento, ou 
seja, a alta da medicação específica 
(poliquimioterapia), é responsável pela 
maioria das deficiências e deformidades 
associadas à hanseníase4(C).

Na evolução da hanseníase, os nervos 
periféricos podem ser acometidos em 
número e gravidade variável, de acor-
do com a resposta imuno-celular ine-
rente a cada paciente5(D).

Episódios reacionais podem levar a um 
agravamento do processo inflamatório do 
nervo e, conseqüentemente, da função 
neural.

Por esses e outros fatores, faz-se 
necessário padronizar uma definição 
mais clara sobre as características da 
neuropatia da doença de Hansen, dos 
métodos diagnósticos disponíveis e de 
uma conduta terapêutica acessível e 
praticável.

DEFINIÇÃO 
A neuropatia da hanseníase resulta, 
principalmente, de um processo infla-
matório dos nervos periféricos, cuja 
intensidade, extensão e distribuição 
dependem da forma clínica, da fase 
evolutiva da doença e dos fenômenos 
de agudização durante os episódios 
reacionais, ou seja, a reação tipo 1 ou 
reação reversa (RR) e a reação tipo 2 ou 
o eritema nodoso hansênico (ENH), que é 
uma manifestação clínica da reação tipo 
26,7(D), podendo acometer ramos cutâ-
neos ou o tronco do nervo, de maneira 
isolada (mononeuropatia) ou múltipla 
(mononeuropatia múltipla). Estes episó-
dios reacionais envolvendo os ner-
vos são clinicamente conhecidos como 
neurites. Entre os outros mecanismos de 
lesão do sistema nervoso periférico na 
hanseníase deve ser considerado ainda 
um outro fator agravante, de natureza 
extrínseca, qual seja, a compressão e o 
aprisionamento do nervo edemaciado 
por estruturas anatômicas vizinhas.

QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO

Na hanseníase, há o acometimento de 
fibras autonômicas, sensitivas e motoras. 
Entre as manifestações autonômicas, des-
taca-se a perda da sudorese, resultando 
em pele ressecada. O acometimento 
das fibras cutâneas resulta na perda da 
sensibilidade à dor, ao frio, ao calor e, 
mais tardiamente, também ao tato8(C). 
Quando há lesão do tronco dos nervos 
periféricos, há acometimento sensitivo, 
autonômico e motor no território do(s) 
nervo(s) afetado(s), resultando em perda 
de todas as formas de sensibilidade (dor, 
frio, calor, tato, parestesia e posição 
segmentar) e de paresia, 

Este encarte é parte do Edição Médica nº 4



paralisia e atrofia muscular9(C)10 (B).
A neuropatia inflamatória (neurite) 
pode ser guda ou crônica11(D)12(B). 
As neurites agudas se apresentam de 
forma abrupta, com quadro objetivo 
de hipersensibilidade à palpação, dor 
intensa, espontânea ou desencadeada 
pela palpação13(B). Com freqüência, as 
estruturas neurais desenvolvem ede-
ma, resultando em espessamento dos 
nervos, com alterações da função sen-
sitiva ou sensitivo-motora, que podem 
ser reversíveis se houver controle do 
edema6(D). Já as neurites crônicas se 
caracterizam por um início insidioso e 
lentamente progressivo, apresentando, 
inicialmente, apenas leves alterações 
sensitivas, progredindo com alterações 
sensitivo-motoras e com sintomato-
logia dolorosa variável. A neuropatia 
não-dolorosa, conhecida como “neurite 
silenciosa”, se caracteriza por alteração 
da função sensitiva ou sensitivo-motora 
na ausência de fenômenos álgicos.

O acometimento nervoso aumenta 
com a evolução da doença, com a ida-
de do paciente e é maior nas formas 
multibacilares14(C).

A presença ou ausência de dor é outro 
aspecto notável da neuropatia da han-
seníase. A dor da neuropatia (neuralgia) 
pode ocorrer durante o processo infla-
matório, associado ou não à compressão 
neural, ou então decorrer de seqüela da 
neurite (dor neuropática)15(D). A distinção 
entre as duas situações é importante, 
pois implica em tratamentos particula-
rizados. A dor pode ainda ser espontâ-
nea ou ser desencadeada ela palpação 
ou percussão do nervo (sinal de Tinel). 
Sensações desagradáveis podem estar 
presentes na ausência do estímulo (pa-
restesias) e, ocasionalmente, distúrbios 
na percepção das sensações (diseste-
sias) são também encontrados.

O exame físico destes pacientes deve 
incluir:
a. a palpação dos troncos nervosos, par-
ticularmente do nervo ulnar, no túnel 
epitrócleoolecraniano; o mediano, na 
face anterior o punho, na entrada do 
túnel do carpo; do ibial posterior, no 
túnel do tarso e do fibular, no joelho, 
abaixo da cabeça da fíbula até a fossa 
poplítea16(B). Avalia-se a forma, a con-
sistência, e o volume do espessamento 
do nervo17(D), e a mobilidade do nervo 

durante o movimento articular; 
b. o mapeamento sensitivo do tato 
cutâneo, utilizando- se o conjunto de 
monofilamentos de náilon de Semmes – 
Weinstein nos territórios específicos dos 
troncos nervosos das mãos e pés, reco-
mendado para o programa de controle 
da hanseníase18,19(D). Estudos demons-
traram que este instrumento é útil para 
detectar e quantificar a perda senso-
rial20-22(D),permitindo avaliar resulta-
dos em seis níveis funcionais: sensibili-
dade normal, sensibilidade diminuída, 
sensibilidade protetora diminuída, perda 
da sensibilidade protetora, sensação de 
pressão profunda e perda da sensação 
de pressão profunda18(D); 
c. o teste manual de força dos múscu-
los dos membros superiores e inferio-
res mais freqüentemente acometidos, 
recomendado pelo programa de con-
trole da hanseníase18,19(D). Este mé-
todo é utilizado para o diagnóstico de 
lesões nervosas periféricas23(D), embora 
sua confiabilidade esteja na dependên-
cia da habilidade e conhecimento do 
examinador22(D). Recomenda-se dotar o 
critério de graduação da força muscular 
de zero a cinco18(D).

Os resultados dos exames devem ser 
analisados em seu conjunto. No que se 
refere à ocorrência de dor neural, perda 
da sensibilidade e da força muscular nas 
mãos e pés, os critérios para suspeitar 
de e/ou confirmar alterações da função 
neural são24(D):

1. NO DIAGNÓSTICO:
• A presença de dor no trajeto do nervo 
e/ou história de alteração da sensibilidade 
e/ou da força muscular, num período 
menor ou gual a 12 meses, comprovados 
no momento da avaliação, deverão ser 
tratados como caso de neurite;
• Quando na avaliação o paciente não 
sentir o toque do monofilamento igual 
ou maior que dois gramas, em dois terri-
tórios específicos de um mesmo nervo.

2. EM TRATAMENTO E APÓS ALTA:
• A presença de dor aguda no trajeto 
do nervo e/ou diminuição ou perda da 
sensibilidade e/ou força muscular em 
comparação à última avaliação;

• É considerada alteração da sensibi-
lidade, a alteração em dois pontos do 
trajeto de um mesmo nervo em compa-
ração à avaliação anterior.

As formas das neuropatias da hansení-
ase devem ser caracterizadas segundo o 
tempo de evolução, o tipo de reação e a 
sintomatologia álgica:

 1. TEMPO DE EVOLUÇÃO: 
• Agudas e subagudas, com menos de 
três meses de evolução (neurites);
• Crônicas, com mais de três meses de 
evolução.

2. TIPO DE REAÇÃO:
• Tipo 1 ou reação reversa (RR);
• Tipo 2 ou de eritema nodoso hansê-
nico (ENH).

3. SINTOMATOLOGIA ÁLGICA:
• Dor aguda ou crônica, incluindo 
aquela da seqüela da neurite (dor 
neuropática);
• Neuropatia silenciosa (“neurite silen-
ciosa”).

Diagnosticada a hanseníase, a neuropa-
tia está sempre presente. Independen-
temente da presença de queixas, todos 
os pacientes devem obrigatoriamente 
ser submetidos à avaliação e monito-
ramento da função neural, durante o 
tratamento e mesmo após o término da 
poliquimioterapia4(C).

TRATAMENTO DAS NEURITES (NEUROPA-
TIAS AGUDAS E SUBAGUDAS)

TRATAMENTO CLÍNICO

O tratamento procura controlar as alte-
rações imuno-inflamatórias dos episó-
dios reacionais e evitar as deficiências 
físicas decorrentes do dano neural. Os 
episódios reacionais podem apresen-
tar suas manifestações cutâneas e 
sistêmicas acompanhadas de neurite. 
O quadro reacional também pode mani-
festar-se somente com alterações neurais, 
configurando um quadro de neurite(s) 
isolada(s)25,26(C)27(D).

A neurite silenciosa é um quadro sem 
sintomatologia dolorosa. Freqüente-
mente, o seu diagnóstico, pela própria 
característica de quadro sem dor, é sub-
avaliado. Recomenda-se, portanto, o acom-
panhamento seqüencial e repetitivo da 
sensibilidade e função motora em todos 
os pacientes com hanseníase, a fim de se 
detectar e tratar precocemente a neurite 
silenciosa, na tentativa de evitar as defi-
ciências físicas27(D).



No tratamento das neurites, as drogas 
preconizadas são os corticosteróides e a 
prednisona é a mais usada, na dose de 1 
a 2 mg/kg/dia, de acordo com a avaliação 
clínica da sintomatologia e da gravidade 
do quadro19,28(D)29(C). Esta dose deve 
ser mantida até a regressão dos sinais e 
sintomas, quando então pode ser redu-
zida em 5 mg a cada duas ou três sema-
nas, até chegar a 20 mg. Essa dosagem 
pode ser mantida por alguns meses, en-
quanto ocorre a melhora gradual, com 
recuperação da função neural.

Um número importante de defi ciências 
pode se instalar nos pacientes com 
quadro de ENH. Os profi ssionais de 
saúde devem avaliar o acometimento 
neural nestes casos.

Todos os pacientes com reação tipo 2 de-
vem ter seus nervos periféricos examinados 
e, se for o caso, prontamente tratados com 
corticosteróides. A talidomida é indicada 
no controle do ENH com lesões de pele e 
articulares e pode ser usada no compro-
metimento neurológico quando da dimi-
nuição das doses de corticosteróides19(D).

O diagnóstico e tratamento dos quadros 
de neurites devem ser precoces, pois estes 
constituem os principais fatores para a 
prevenção das defi ciências e deformida-
des em hanseníase. Existe estudo mos-
trando que neurites com menos de seis 
meses de evolução respondem melhor à 
corticoterapia10(B).Tem-se sugerido re-
gimes de corticoterapia com doses mais 
altas em períodos mais curtos30(D).

Habitualmente, o uso do corticos-
teróides é feito por via oral. Pode-se, 
todavia, optar pelo uso intravenoso 
da metilprednisolona, na dose de 1g 
por dia, conhecida como pulsoterapia, 
usada em outras neuropatias infl ama-
tórias, como as vasculíticas11(D). Acon-
selha-se que este procedimento seja 
realizado em centros especializados, 
com o paciente hospitalizado ou em 
sistema de hospital-dia e monitorado. 
Está indicado para pacientes com qua-
dro neurológico de difícil controle e/ou 
com sintomas muito intensos31(D).

Em casos nos quais os pacientes estão 
em uso crônico de corticosteróides orais, 
sem melhora, adota-se aumento signi-
fi cativo da dose oral ou a pulsoterapia 
com metilprednisolona.

Esta estaria associada à resposta mais 
rápida32(B). Pode-se usar a dose de 1g/
dia de metilprednisolona, durante três 
dias consecutivos, com reforços mensais 
de 1g/dia, em dia único. Em tais casos, 
visando a prevenção dos efeitos colate-
rais, relativos à parada abrupta do uso 
de altas doses de corticosteróides, pode-se 
utilizar doses progressivamente mais 
baixas de prednisona, durante 9 a 12 dias 
(30 mg por via oral, durante três dias; e 
após, 15 mg por mais três dias; após, 5 
mg por mais três dias; 2,5 mg por mais 
três dias e interrupção). Entre o 120 e o 
300 dia pós-pulsoterapia, considera-se 
que essa continua sendo efetiva33(C).

Paciente com dor não controlada e/ou 
crônica 
O tratamento da neuropatia deve 
contemplar o tratamento da dor 
neuropática34,35(D), requerendo a iden-
tifi cação do seu mecanismo gerador para 
defi ní-lo15(D). As prescrições devem ser 
adaptadas às necessidades de cada caso 
e a administração realizada regularmente 
e não sob demanda. A preferência deve 
ser dada aos medicamentos de fácil aqui-
sição e prescritos em escala crescente de 
potência36(C)37(D).

Nas dores persistentes, em pacientes com 
quadro sensitivo e motor normal ou sem 
piora, o tratamento da dor é feito exclu-
sivamente com antidepressivos tricíclicos 
(amitriptilina38(B), nortriptilina, imi-
pramina, clomipramina), neurolépticos 
(clorpromazina, levomepromazina), e ou 
anticonvulsivantes (carbamazepina39(C), 
gabapentina40,41(A), topiramato, oxicar-
bamazepina) - (Quadros 1,2 e 3)15(D). 
Tais medicamentos são exclusivamente 

analgésicos de ação central, ou seja, 
não promovem a recuperação da função 
neural (sensibilidade e motricidade). 
Em qualquer dos casos mencionados é 
necessário monitorar a função neural, 
pois pode haver piora da sensibilidade 
e/ ou da força muscular42(D). Em tal 
situação ou na ausência de melhora, 
o paciente deve ser encaminhado aos 
centros de referência para avaliação de 
indicação cirúrgica.

Associado ao tratamento da neurite, 
deve-se orientar repouso da articula-
ção próxima ao nervo comprometido 
e iniciar a prevenção de complicações 
secundárias, por meio de intervenções 
fi sioterápicas.

TRATAMENTO CIRÚRGICO
O tratamento cirúrgico de neurites é 
um componente coadjuvante na abor-
dagem deste problema. Sabe-se que um 
dos fatores importantes na produção da 
neuropatia é a compressão intra e ex-
traneural. Desta forma, a fi nalidade da 
cirurgia deve ser reduzir ou eliminar a 
compressão42(D). O edema e a compres-
são intraneural respondem bem ao tra-
tamento com corticóides, mas a presen-
ça de estruturas anatômicas constritivas 

próximas ao nervo 
sugere a necessidade 
de sua liberação para 
uma melhor solução 
do problema de neu-
rite que o paciente 
apresenta. Esta é uma 

das principais razões 
para que a atenção cirúrgica seja leva-
da em consideração na atenção global 
desse problema43(B).
As indicações para o tratamento cirúrgi-
co podem ser:
a) Abscesso de nervo
Quando presente ou existindo forte sus-
peita de sua presença, a drenagem cirúr-
gica está indicada44(D);

b) Paciente com neuropatia que não res



ponde ao tratamento clínico adequado 
para neurite dentro de quatro semanas.
Nestes casos, é fundamental ter uma ava-
liação funcional inicial e em intervalos 
regulares (sensitiva, motora e, se possível, 
eletrofi siológica) para subsidiar a deci-
são. Se o paciente já foi tratado com dose 
adequada de corticosteróide e com talas 
e, mesmo assim, a função nervosa não ti-
ver sido recuperada ou piorar em quatro 
semanas, a possibilidade de cirurgia deve 
ser fortemente considerada43(B)45,46(C);
c) Paciente com neuropatia (neurites) 
sub-entrante. Estes são casos que res-
pondem bem ao tratamento com cor-
ticosteróide mas, tão logo a dose seja 
reduzida ou totalmente retirada, a fase 
aguda recrudesce. Após três episódios de 
agravamento, está indicada a cirurgia. 

Novamente, o monitoramento da fun-
ção neural é fundamental, mais do que o 
sintoma de dor. Deve-se lembrar que um 
nervo destruído raramente dói47(D);

d) Neurite do nervo tibial posterior. Ge-
ralmente, a neurite neste nervo é 
silenciosa e não responde bem ao tra-
tamento com corticosteróide. A indicação 
de neurólise neste nervo deve ser feita 
de acordo com os padrões já discutidos.                                  

No entanto, estudos têm demonstrado 
que freqüentemente esta cirurgia auxilia 
na prevenção da ocorrência de úlceras 
plantares, assim como no próprio tra-
tamento dessas úlceras48,49(C). Por esta 

razão, sua indicação 
não segue critérios 
rígidos, podendo ser 
indicada como in-
tervenção preventiva 
em casos que apre-
sentem sinais e sinto-

mas mínimos e iniciais 
de lesão do nervo até como intervenção 
terapêutica nos casos com sinais e sinto-
mas de lesão plenamente estabelecida.

Para informações Bibliográfi cas, acesse 
www.amb.org.br

O tema Hanseníase não faz parte 
deste número do Edição Médica 
por acaso.  O assunto voltou à 
mídia para lembrar que o Brasil 
está entre os cinco países que 
ainda não conseguiram eliminar 
a doença, segundo a OMS.  So-
bre a hanseníase, conversamos 
com o secretário de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saú-
de, Gerson Penna.  

1. O controle da hanseníase implica em 
interromper a cadeia de transmissão, 
ou seja, em diagnosticar casos ativos e 
tratá-los.  Onde estão os principais obs-
táculos para isto?

O primeiro é a difi culdade em diagnosti-
car “todos” os casos e o segundo é tratar 
regularmente “todos” os casos diagnos-
ticados. São metas que se busca alcançar 
desde a primeira política de controle da 
hanseníase, já que não se tem uma pre-
venção primária, por meio de uma vaci-
na. Os obstáculos vão desde a evolução 
silenciosa da doença, desconhecimento 
dos sinais e sintomas iniciais e estigma, 
até a desinformação dos profi ssionais 
de saúde, além do acesso difi cultado 
aos serviços de saúde.

Também é necessário diagnosticar os 
casos precocemente, antes que sejam 
transmissores da doença e não apresenta-
rem deformidades. Acrescente-se as pecu-
liaridades em se trabalhar em um país de 
dimensões continentais como o Brasil. 

2. Até há pouco tempo, Brasil e Índia 
dividiam a duvidosa primazia do número 
de casos de hanseníase no mundo. A 
Índia tem já agora a doença controlada.  
Quando o Brasil alcançará isto? 

As publicações do British Medical Jour-
nal mostram a situação da Índia do 
ponto de vista acadêmico da comunida-
de cientifi ca internacional, portanto não 
comentarei.Quanto ao Brasil, nos últi-
mos 20 anos, tem sido observado em-
penho do governo central e adesão de 
algumas unidades federadas e, mais re-
centemente, de muitos municípios, para 
implementar o controle da hanseníase. 
Ocorre que o impacto, ou seja a redução 
da detecção de novos casos da doença 
se dá em longo prazo. Trata-se de uma 
doença de período de incubação longo. 
Os que vão adoecer nos próximos anos 
já estão infectados. Temos que reduzir 
essas fontes de infecção, diagnosticando 
precocemente os casos. Nesse período, 
o Brasil reduziu de 15 para 6% o 
percentual de casos novos apresen-
tando deformidades no diagnóstico. 

3 – Mais alguma informação que o 
senhor julgue importante acrescentar 
nesse momento?

O Brasil tem diagnosticado a média de 
47.000 casos novos de hanseníase ao ano, 
de 2001 a 2006. Desses, alguns já eram 
multibacilares, ou seja, fontes de infecção 
e 6% apresentavam deformidades. Outros 
17% apresentavam alteração sensitiva de 

mãos ou pés, e, por isso, com potencial para 
desenvolvimento de incapacidade física.
É necessário, portanto, que todos os 
profi ssionais de saúde lembrem da hi-
pótese diagnóstica de hanseníase diante 
de lesões hipoestésicas cutâneas, sinais 
e sintomas relacionados a nervos peri-
féricos ou manifestações sistêmicas 
compatíveis com doença infecciosa 
crônica, às vezes simulando doenças 
reumatológicas, especialmente LES. Um 
dado de alerta é se esses sintomas 
forem acompanhados de rinite crônica, 
não associada a quadro alérgico. 



Para o evento, a Sociedade trabalhou sobre 
o tema Evolução, com fatos que situavam 
a Medicina e suas descobertas do ano da 
fundação da Sociedade até 2007. Banners 
foram espalhados pela sede e uma faixa 
gigante se estendia do telhado ao primeiro 
andar, exatamente sobre a porta de entrada.

No salão, no ato da solenidade, uma faixa 
emoldurava a mesa-diretora, formada por 
representantes de importantes instituições. 
Todos, diretores e platéia, aguardavam an-
siosos pelas palavras do Ministro. Durante a 
cerimônia, antes dos discursos do presidente 
da casa e do Dr. Temporão, foram entregues 
placas em homenagem póstuma às famílias 
dos médicos falecidos este ano: Dr. Aarão 
Benchimol, Dr. Hildebrando Monteiro Mari-
nho, Dr. Luiz Alfredo Corrêa da Costa – que 
foram membros titulares da Academia Na-
cional de Medicina -, Dra. Clara Gurfinkel, 
Dr. Geraldo A. de Almada Horta, Dr. José 
Heitor Cony, Dr. Narciso Haddad Netto, Dr. 
Octavio Freitas Vaz,  Dr. Roberto Domingos 
G. Chabo e dois ex-presidentes da SMCRJ: 

o Acadêmico Aloysio de Salles Fonseca e o 
Dr. Arnaldo Bomfim.

O professor Celso Ramos começou seu 
discurso dizendo que “possivelmente se o 
Temporão não fosse Ministro, não estaria 
sendo homenageado. Mas se o Ministro 

fosse outro que não o Temporão, provavel-
mente não seria o homenageado também”.

E continuou “José Gomes Temporão foi in-
dicado por seu passado, sua competência 
técnica, sua contribuição ao planejamento, 
implantação e desenvolvimento do Sistema 
Único de Saúde da Nação Brasileira e pela es-
perança de que sua gestão possa representar 
a remissão dos problemas de saúde no País”.

Ramos falou sobre a coragem de Temporão, 
quando da quebra da patente do medicamento 
anti-retroviral, efavirenz, e também levantou 
questões como a abertura indiscriminada de 
faculdades médicas, a desqualificação do en-
sino médico,  a diminuição dos programas de 
Residência Médica e a remuneração médica.

Ao receber a Placa de Médico do Ano, o 
Ministro declarou-se feliz com a homena-
gem; por ser feita por seus colegas, por ser 

Festa do Médico
Ministro da Saúde é homenageado pelo dia do Médico
Temporão recebe a placa de Médico do Ano
Nem mesmo a chuva que caiu sobre o Rio de Janeiro conseguiu diminuir o brilho da Festa do Médico da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, realizada em 19 de outubro. Cerca de 230 convidados 
lotaram a sede da Sociedade para se congratularem com seus pares e homenagearem um colega muito 
especial. José Gomes Temporão, Ministro de Estado da Saúde, foi eleito por unanimidade, pela SMCRJ, 
Médico do Ano. Temporão fez questão de receber pessoalmente a homenagem, e voou de Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul, onde participava da inauguração de um hospital, direto para o Rio de Janeiro. O 
Ministro não estava se dirigindo a nenhum cenário desconhecido, já que nos tempos de estudante, na 
década de 70, freqüentava a SMCRJ.  A mesma sociedade que, 30 anos depois, reconheceria seu trabalho 
em favor da Medicina no País.



Outras autoridades Municipais, Estaduais e 
Federais se fizeram representar, por estarem 
impossibilitadas de comparecer, ou envia-
ram telegrama ao presidente da Sociedade.

A comemoração deste ano contou com o 
apoio inestimável das seguintes entida-
des patrocinadoras: patrocínio Diaman-
te, Unimed-Rio; patrocínio Ouro, Pfizer; 
patrocínio Prata: Hospital Samaritano e 
Pionnier - Assistência Médica Domiciliar; 
patrocínio Bronze: Abbott, FUNRIO, Labo-
ratórios Helion Povoa (Grupo NKB), LIBBS, 
Hospital Pró Cardíaco, Laboris, Riocentro, 
Richet laboratórios, Laboratórios Roche, 
Nikkho, SINDHERJ e UNICRED.
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na SMCRJ, no Dia do Médico e na véspera 
de seu aniversário.

Apesar de se dizer um “otimista incorri-
gível”, Temporão declarou-se preocupado 
com os jovens estudantes de Medicina, 
atuando sem supervisão médica, com a 
baixa cultura humanística, com a frag-
mentação do saber médico e as subes-
pecialidades. Preocupado também  com 
as políticas e oportunidades para que os 
médicos possam se atualizar e, finalmente, 
com a formação dos jovens médicos.

Mas seu lado otimista declarou a crença 
de que o Brasil ainda terá orgulho de seu 
sistema de saúde e que se esforçará muito 
para consolidar o SUS.

O evento foi prestigiado por diversas au-
toridades do mundo acadêmico, médico e 
político, entre elas, Professor Dr. Marcos 
de Moraes, Presidente da Academia Na-
cional de Medicina; Silvia Pontes, Vere-
adora do DEM; Chico D’Angelo, Deputa-
do Federal do PT; Luiz Antonio Santini, 
Diretor Geral do INCA; Evaldo de Abreu, 
Superintendente de Gestão da Secreta-
ria Municipal de saúde – representando 
o Secretário Municipal Jacob Kligerman;  
Mario Barreto Corrêa Lima, Diretor da Es-
cola de Medicina e Cirurgia; João Marcelo 
Ramalho, Diretor do Hospital do Andaraí, 
Leslie Aloan, Diretor Geral do Hospital dos 
Servidores do Estado; Mario Bueno, Dire-
tor do Departamento de Gestão Hospita-
lar do Ministério da Saúde no RJ; Marcio 
Bichara, 2º Vice-Presidente da FENAM e 
presidentes de Sociedades Médicas. 

Armando Carvalho Amaral, Presidente do SINDHERJ/AHCRJ; Malvina Tutmann, 
Reitora da UNIRIO; Márcia Rosa de Araújo, Presidente do Cremerj; José Gomes 
Temporão, Ministro de Estado da Saúde; Celso Ferreira Ramos Filho, Presidente da 
SMCRJ; Carlindo Machado, Presidente da Associação Médica do Estado do Rio de 
Janeiro; Marcos de Moraes, Presidente da Academia Nacional de Medicina; Marco 
Antonio Ferrari, 1º Vice-Presidente da FENAM – representando o Presidente e 
Jorge Fahra, Conselheiro da Unimed-Rio – representando o seu Presidente Celso 
Barros.

Mesa Diretora



no mercado de trabalho. Escuto residentes 
questionando a ausência de seus precepto-
res, e estes, por sua vez, inconformados com 
os argumentos daqueles que pautam sua 
atuação nos serviços por normas e parâme-
tros legais. Um tenso diálogo, no qual não se 
reconhece o elemento essencial, ínculo ins-
tituinte da relação docente-aluno na saúde: 
as necessidades dos pacientes. As dimensões 
éticas envolvidas são escancaradas, o esgar-
çamento de valores tidos como essenciais na 
organização do cuidado são jogados na vala 
comum da gestão de cargas horárias, dos ro-
dízios formais, do preenchimento burocrático 
de itens obrigatórios de avaliação.

Expressam-se nesses diálogos, a meu juízo, 
contradições importantes a serem enfren-
tadas, e aqueles que entendem a residência 
como estruturada sobre as relações entre 
educação e trabalho avaliam, certamente, 
que a degradação da clínica e das condições 
de trabalho dos profissionais em muitas insti-
tuições que formam especialistas é insepará-
vel da demanda por melhoria da qualidade da 
formação e de reestruturação da residência 
médica. Nesse sentido, a formação em servi-
ço será sempre uma das dimensões da gestão 
em saúde comprometida com a qualidade. 

Parece-me importante destacar a distância 
entre os processos de regulação da formação 
de especialistas na modalidade residência e as 
demandas do SUS, expressa, já à primeira vista, 
pela manutenção da composição original da 
CNRM, decorridos tantos anos de sua criação. 
Com o progressivo aumento da demanda por 
especialização, entendo ser inadiável o envolvi-
mento, ao lado de outros atores relevantes, das 
esferas de gestão do SUS – responsáveis pelo 
financiamento da maior parte das bolsas de re-
sidência médica no País – na egulação da oferta 
regional de programas e vagas, orientada por 
critérios de relevância epidemiológica e social 
e pelo compromisso e excelência e qualificação 
dos serviços de saúde. O debate não prescinde, 
nesse contexto, da participação de todos esses 
atores na definição do próprio perfil do especia-
lista, cuja competência profissional passaria a 
legitimar-se não apenas pelo domínio dos sa-

Opinião
Dra. Eliana Claudia de Otero Ribeiro

Aqui e ali, buscando ouvir o que dizem coor-
denadores de programas, gestores preocupa-
dos com a qualidade dos serviços, residentes 
e colegas comprometidos com a formação 
profissional em saúde, um pouco de cada 
lado, escuto o suficiente para caracterizar um 
momento da residência médica no País que 
demanda reflexão. Nada de novo, dirão outros, 
a situação é crônica, há muito anunciada.

Profissionais mais antigos lembram-me da 
disputa por vagas nos melhores progra-
mas de residência e referem-se claramente 
ao valor que se atribuía a essa etapa da 
formação para o exercício profissional, de 
treinamento em serviço, identificada com 
uma esperada carga de trabalho, responsa-
bilidades e plantões. Os programas não eram 
tão estruturados do ponto de vista peda-
gógico, mas todos e cada um reconheciam 
seus papéis como formadores e aprendizes. 
Alguns descrevem, explicitamente, os vín-
culos que orientavam essa relação, mediados 
pela responsabilidade na condução de seus 
pacientes. Recordam, igualmente, a valorosa 
luta dos residentes por seus direitos, movi-
mento esse responsável pela construção de 
legitimidade para a criação de espaços e nor-
mas de regulação dos programas.

Ouço, hoje, preceptores indignados com o 
novo vestibular para a residência médica, 
com o frenesi pelos cursinhos que esvaziam 
as enfermarias e ambulatórios para lotar 
salas de aula, apontando a notável incon-
gruência entre as determinações das Dire-
trizes Curriculares Nacionais e os atributos 
valorados para ingresso em programas de 
residência médica. Acompanho-os na busca 
de explicações para a mudança nos padrões 
de opção por esta ou aquela instituição 
formadora entre os mais bem classificados 
nos processos seletivos para ingresso em 
instituições de renome: entendo que trans-
parece um interesse por programas menos 
rigorosos, menos reconhecidos, mas que 
“liberam” os residentes mais cedo no tur-
no da tarde, e a justificativa de tal escolha 
parece recair em valores relativos à inserção 

beres acadêmicos, mas também pelo exercício 
das capacidades por eles identificadas como 
necessárias à transformação das práticas de 
saúde regidas pelos princípios do SUS.

No contexto atual de valorização da recerti-
ficação profissional no âmbito das especiali-
dades, reacende-se o debate sobre que atores 
devem participar da regulação da residência 
médica. Identificam-se, de forma crescente, 
movimentos de acreditação institucional e de 
adoção de critérios de certificação profissio-
nal por sociedades de especialidades médicas 
que não necessariamente correspondem aos 
parâmetros vigentes de avaliação aplicados 
pelas instâncias estaduais responsáveis pelo 
credenciamento de programas. Seja por faze-
rem juízos de valor diversos sobre a qualidade 
da formação, seja pelo questionamento sobre 
quem tem legitimidade para exercer o papel 
de avaliador, o fato é que essas tensões reve-
lam que a formação de especialidades se dá 
na interface de múltiplos, e às vezes contra-
ditórios, interesses. Por essa razão, entendo 
que os processos de regulação da formação 
devem ser entendidos em sua natureza 
social e necessariamente complexa.

As experiências que vêm se somando no País 
no campo de currículos orientados por com-
petência na graduação e pósgraduação lato 
sensu – incluindo programas de residência 
médica – podem certamente contribuir para 
o necessário processo de revisão das práticas 
de formação de especialistas. A experiência 
vivenciada nesses moldes para a reorgani-
zação dos programas de cancerologia no 
País, sob a coordenação do INCA e em par-
ceria com os diferentes atores envolvidos 
na regulação da especialidade, incluindo as 
instituições formadoras, aponta o poten-
cial da metodologia e a natureza múltipla 
dos desafios a serem enfrentados para sua 
plena operacionalização.

A ênfase dada à questão da residência nos 
fóruns de debate e congressos realizados 
pela ABEM, também expressa na escolha 
do tema deste editorial, favorece uma in-
terlocução que promove a sinergia de ini-
ciativas inovadoras e potencializa os esfor-
ços para fazer face à perplexidade criada 
por conflitos e contradições que ainda não 
encontram resposta nas instâncias atuais 
de regulação da formação de especialistas.
 

Professora Adjunta do NUTES/UFRJ
Coordenadora de Ensino e Divul-
gação Científica do INCA, a Drª 
Eliana Claudia, fala sobre Residên-
cia Médica.

Artigo publicado originalmente na Revista 
Brasileira de Educação Médica.

“Ouço, hoje, preceptores indignados 
com o novo vestibular para a residência 
médica, com o frenesi pelos cursinhos 

que esvaziam enfermarias e ambu-
latórios para lotar salas de aula...”
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Acontece:

Médicos sem Fronteira busca profi ssionais  
A organização Médicos sem Fronteiras está recrutando anestesio-
logistas, cirurgiões, enfermeiros com especialização em obstetrí-
cia, farmacêuticos, ginecologistas/obstetras, médicos de família 
e comunidade, médicos generalistas, médicos generalistas com 
experiência em HIV, tuberculose, médicos infectologistas e 
psiquiatras para trabalharem fora do Brasil.

Os interessados devem acessar o site da ONG para mais informações: 
http://www.msf.org.br

Agenda
  Novembro

V Curso de Atualização de Condutas em Quadros Emergenciais
Data: 1 de dezembro 
Local: Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 
Rua Mem de  Sá, 197 – Centro – Rio de Janeiro – RJ 
Informações e Inscrições: (21) 2507-3353 ou smcrj@smcrj.org.br

Encontros de Puericultura Contemporânea – Módulos I e II
Data: 1 e 2 de dezembro
Local: Barra Life – Centro de Convenções – Av. Armando 
Lombardi, 1.000 – Barra da Tijuca 
Informações: (21) 2531-3313 

59º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBEn- Brasília
Data: 3 a 7 de dezembro 
Local: Associação Brasileira de Enfermagem – Brasília – DF
Informações e inscrições: (61) 3328-7740 ou www.aben-df.com.br

    Fevereiro/2008 

1st International Conference on Advanced Technologies & 
Treatments for Diabetes (ATTD) 
Data: 27 de fevereiro até 01 de março
Local: Praga, República Tcheca
Informações: www.kenes.com/attd/

Curso de Especialização em Pediatria do IPPMG/UFRJ
Data: março de 2008 até fevereiro de 2010
Inscrições: até 8 de fevereiro, das 10h às 15h, de segunda 
a sexta-feira, na Secretaria Divisão de Ensino - IPPMG - 3º 
andar. A taxa é de R$ 100,00.
Outras informações: Divisão de Ensino - 3º andar - IPPMG, 
(21) 2562-6150, 2590-3842, divens@ippmg.ufrj.br e www.
ippmg.org.br

VII International Symposium on Vasoactive Peptides
Data: 14 a 16 de fevereiro de 2008
Local: Hotel Estalagem das Minas Gerais 
Informações: www.vasoactivepeptides.net

Manifestação
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cre-
merj) realizou no dia 21 de outubro, na orla de Ipanema, manifestação 
por melhores condições de trabalho e reajuste salarial para os médi-
cos da rede pública de saúde.

A presidente do Cremerj, Márcia Rosa de Araújo, disse que o clima de 
insatisfação é generalizado em todo o País.  Segundo ela, os últimos 
concursados estão sendo chamados para ganhar R$ 1.300, em plan-
tões de emergência e plantões em CTIs.

Ela afi rmou ainda que os médicos da rede pública de saúde, nos três 
níveis de governo, pleiteiam um salário inicial de cerca de R$ 5 mil 
mensais. Márcia lembrou que, em 1984, o salário inicial de um médico 
alcançava US$ 3 mil, o que corresponderia hoje a cerca de R$ 6 mil.

HANSENOLOGIA

Acontece nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2008, o VIII 
Congresso Médico de Brasília. Mais informações podem 
ser obtidas com a Associação Médica de Brasília, 
através do telefone (61) 3345-7899, ramal 202.




