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Notas

A Associação Médica Brasileira (AMB) mu-
dou sua identidade corporativa. Divulgada 
no dia 10 de março, a nova logomarca é 
mais moderna e atraente. Um dos objeti-
vos é criar uma identificação imediata da 
AMB com a Medicina, além de demonstrar 
o atual contexto da entidade, que é a busca 
permanente pelo conhecimento científico 
e pela constante evolução. A arte explora 
o verde e o amarelo, cores que remetem às 
da bandeira brasileira. O azul continua em 
destaque como na logomarca antiga. 

“Em feliz encontro de cores e traços, a 
nova marca da AMB concilia moderni-
dade e tradição. Moderna graficamente, 
evoluiu sem desrespeitar sua história e as 
características fundamentais de uma enti-
dade do âmbito científico. Esta nova mar-
ca está diretamente associada à filosofia 
do trabalho implementado pela diretoria 
da AMB. Um novo tempo pede uma nova 
identidade”, afirma o presidente da AMB, 
José Luiz Gomes do Amaral.

A saúde é direito fundamental do cidadão. 
Quando nos referimos mais especificamente 
às políticas públicas dirigidas a prevenir, re-
cuperar e restaurar a saúde, notamos que o 
Estado Brasileiro não tem feito de forma apro-
priada o dever de casa. Os programas de saúde 
da família ou incentivos a ações preventivas 
são subfinanciados e não conseguem alcan-
çar todos aqueles que deles necessitam.

Para citar apenas o Rio de Janeiro, a ra-
diografia da saúde em nosso estado pode 
ser vista a qualquer hora do dia: filas 
nos prontos-socorros de quase todos os 
hospitais e pacientes com marcações de 
consultas para até três meses. É a pere-
grinação em busca do atendimento.

Apesar de os hospitais públicos contarem 
com o trabalho de profissionais compe-
tentes, estes não conseguem absorver a 
demanda e o resultado é que o atendi-

Nova identidade corpora-
tiva da AMB

mento à população que mais precisa, fica 
prejudicado. Além dos hospitais públicos, 
os hospitais filantrópicos também acabam 
atendendo a essa mesma população. 

Os filantrópicos, particulares que são, aca-
bam se convertendo em um importante 
aliado do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Quem nunca ouviu falar do Hospital Mário 
Kroëff? O Hospital é uma das mais res-
peitadas instituições do Rio de Janeiro na 
prevenção e combate ao câncer.

Fundado há 79 anos pela Associação 
Brasileira de Assistência aos Cancerosos 
(ABAC), entidade não-governamental, 
sem fins lucrativos, o Mário Kröeff agora 
se lança na construção de um Hospital 
exclusivo para o tratamento de crianças 
com câncer. Com uma bela história, não 
sem dificuldades, e com a ajuda da ini-
ciativa privada e da população, o HMK 

segue vivendo e crescendo sob a batuta 
do professor Hiram Lucas.

Um pouco da história do Hospital você lê 
nesta edição, que também anuncia a cons-
trução do Hospital Unimed e a expansão 
do Hospital Balbino.

Dr. Celso Ferreira Ramos Filho
Presidente da SMCRJ
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Preocupada com a necessidade de atuali-
zação médica constante e visando oferecer 
um suporte para o aperfeiçoamento dos 
médicos, residentes e estudantes de Me-
dicina, a Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro realiza, com o patrocínio 
da Unimed-Rio, a sexta edição do Curso 
de Atualização de Condutas em Quadros 
Emergenciais, sob a coordenação científica 
do Dr. Octavio Fernandes, Dr. Ernesto Rymer 
e Dr. Max Fakoury. 

O curso faz parte do programa de educa-
ção médica continuada da Sociedade, que 
ao longo do ano promove outras atividades, 
também com vistas ao desenvolvimento dos 
profissionais de saúde. O corpo docente é 
formado por profissionais altamente capaci-
tados em suas especialidades. Além de pro-
porcionar uma atualização com professores 
de incontestável gabarito, outro objetivo 
do curso é atender à resolução do Conse-
lho Federal de Medicina (CFM) em relação à 
revalidação do título de especialidade. Algu-
mas áreas médicas exigem que o profissio-
nal renove a cada cinco anos seu título de 
especialista. A renovação pode ser feita por 
meio do curso.

Composto por 10 grandes blocos, divididos 
em dois grandes temas, sendo o primeiro 
Emergências Clínicas, com início no dia 5 de 
abril, e o segundo Emergências Cirúrgicas, a 
partir de 13 de setembro, o curso tem início 

Pesquisadores da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a 
Empresa Brasileira de Hemoderivados e 
Biotecnologia (Hemobrás), estão desen-
volvendo tecnologias inovadoras para a 
fabricação em grande escala de três medi-
camentos obtidos por meio de engenharia 
genética, utilizados para o tratamento de 
portadores de hemofilia, câncer e AIDS.

Os medicamentos desenvolvidos são um 
estimulador hematopoiético, o G-CSF, e os 
fatores sangüíneos 8 e 9, que são proteínas 
do sistema de coagulação utilizados para 

VI Curso de Atualização 
de Condutas em Quadros 
Emergenciais
Compromisso com a 
atualização do médico

Parceria para produção nacional de medicamentos 

previsto para as 9h. Os interessados podem optar também por participar apenas dos blocos 
do primeiro ou do segundo semestre, conforme interesse e disponibilidade de tempo.

Serão emitidos certificados para participantes com presença acima de 70% - em cada semes-
tre. As vagas são limitadas. 

Para mais informações: www.smcrj.org.br, (21) 2507-3353 ou pelo e.mail smcrj@smcrj.org.br
A SMCRJ mantém convênio com estacionamento próximo à sua sede.

Resumo da Programação
Emergências Clínicas
05, 12 e 19 de abril – CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA
26 de abril – GASTROENTEROLOGIA E NEUROLOGIA
10 de maio – ACIDENTES
17 de maio – NEFROLOGIA E ENDOCRINOLOGIA
31 de maio – HEMATOLOGIA E INFECTOLOGIA

Emergências Cirúrgicas
13 de setembro – TRAUMA
20 de setembro – TRAUMA E CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA
27 de setembro – ABDOME AGUDO
04 de outubro – GASTROENTEROLOGIA E ONCOLOGIA
11 de outubro – GINECOLOGIA E INFECTOLOGIA

o tratamento de hemofilia dos tipos A e B. 
Tradicionalmente, seu tratamento utiliza 
fatores de coagulação sangüínea, obtidos 
a partir do fracionamento industrial do 
plasma humano.

Já o biofármaco G-CSF consiste numa pro-
teína que estimula a produção de glóbulos 
brancos e é utilizada em pacientes que te-
nham passado por sessões de quimiotera-
pia ou transplante de medula óssea. 

O processo de obtenção dessas substân-
cias é extremamente avançado por se tra-

tarem de proteínas de estrutura molecular 
muito complexas.  Será a primeira vez que 
o Brasil produzirá biofármacos a partir de 
células animais com tecnologia nacional.

O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e a Hemobrás 
investirão cerca de R$ 7,9 milhões no pro-
jeto, que será realizado no Laboratório de 
Engenharia e Cultivos Celulares do Institu-
to Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da UFRJ, 
sob a coordenação da professora Leda dos 
Reis Castilho. 



O Hospital foi fundado em ju-
nho de 1939, por um grupo 
de pioneiros na Cancerologia, 
liderados pelo Dr. Mário Kröeff. 
O hospital é mantido pela Asso-
ciação Brasileira de Assistência 
aos Cancerosos (ABAC), entidade 
não-governamental, filantrópica.

Localizado na Penha Circular 
desde a sua fundação, naque-
la ocasião não passava de um 
casarão abandonado que um 
grupo da sociedade comprou.  
Ali foi criado o Centro de Can-
cerosos Incuráveis e Indigentes, 
nome inicial do hospital, com a 
finalidade, expressa no nome, 
de dar algum conforto às vítimas do câncer, 
aliviando seus sofrimentos. Na época com 
quatro leitos, o hospital foi ampliado com 2 
anexos, no ano de 1945, alcançando então 
a capacidade de 22 doentes. Nos anos 50 
foi construído o pavilhão, já com 3 anda-
res, que se constituiu então em um hospital 
formal, ao qual foi dado o nome de Mário 
Kröeff, cujas obras terminaram em 1952. 
Destinava-se então basicamente a tratar 
casos avançados de câncer.

Projeto amplia perfil da assistência do 
hospital

No início da década de 70, o então presiden-
te da ABAC, professor Alberto Lima de Mo-
rais Coutinho começou a colocar em prática 
seu objetivo de transformar o Mário Kröeff 
em efetivo  hospital de tratamento, não so-
mente um hospital para receber pacientes 
em estágio avançado da doença.

Fazia parte dessa equipe, o atual presiden-
te da ABAC, o Professor Acadêmico Hiram 
Silveira Lucas, oncologista. Juntos eles es-
tudaram caso a caso o histórico dos 150 
pacientes considerados incuráveis. Conclu-
íram que 80 daqueles pacientes poderiam 
ter alta e continuar o tratamento em casa.  
Lentamente, então, o hospital começou a ser 
transformado. A aquisição de um aparelho 
para aplicações de Radioterapia foi a grande 
vitória da época, depois veio a ampliação do 
Centro Cirúrgico, além de outras aquisições 
indispensáveis.

SUS predomina

 Predominante e preferencialmente o Hospi-
tal atende a pacientes com câncer. A ABAC, 
como instituição filantrópica, deve por lei, 
atender a 60% dos pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Só que atualmente, 
pelas próprias características e até mesmo 

por sua localização geográfica, o hospital 
atende a uma média de 95% de pacientes 
do SUS. Somente a Penha e os bairros pró-
ximos, formam um contingente populacio-
nal de 550 mil pessoas; a isto se somam  os 
pacientes oriundos da Zona Oeste e Baixada 

Fluminense - o que, por si só, 
já justifica a existência de um 
hospital.  Na área atendida pelo 
Hospital Mário Kröeff, lamenta-
velmente, a carência econômica é 
muito grande.

- Estamos atendendo esses pa-
cientes do SUS, dentro da dig-
nidade que eles merecem, mas 
com muito esforço. Esforço 
porque a tabela do SUS é uma 
tabela altamente defasada. O 
próprio Ministro da Saúde de-
clarou isso há pouco tempo. 
Nos últimos 4 anos a tabela 
está defasada em 150%. É difícil 
para um hospital como o nosso 

se manter, atendendo 600 pessoas/dia, já 
que não recebemos verbas - sejam munici-
pais, estaduais ou federais - para fazermos 
um atendimento essencialmente público. 
Funcionamos hoje com a nossa mantene-
dora que é a ABAC, que paga o salário dos 
funcionários. E com doações e campanhas 
- afirma o professor Hiram.

Serviço público eficiente em hospital 
particular

Mesmo com todas as dificuldades, o hospi-
tal tem três cursos de pós-graduação na área 
médica e há dois anos conta com Residência 
Médica oficial, oficializada pelo Ministério da 
Educação, através da Comissão Nacional de 
Residência Médica. São residências rígidas. 
Poucas instituições hoje em dia têm con-
dições de manter uma residência médica 
oficial. O hospital tem também uma linha 
e pesquisas. Pesquisa de medicação; pesqui-
sa de doenças consideradas ainda de difícil 
tratamento, na área psiquiátrica na área de 
remédio para depressão. São 26 pesquisas 
ao todo.

-Algumas dessas pesquisas já estão con-
cluídas, outras estão em andamento. A 
maioria delas é em nível internacional. 
São pesquisas que nós apresentamos 
como representantes do Brasil. Numa 
delas, inclusive, o nosso foi o único hos-
pital da América do Sul que teve o pro-
jeto aprovado. Isso nos dá muita satis-
fação. Temos, ainda,  pesquisas na área 

Hospital Mário Kröeff faz história pela segunda vez
Um sonho acalentado há alguns anos está próximo de se tornar realidade: em breve, o Hospital Mário 
Kröeff vai receber um pavilhão para tratar exclusivamente de crianças com câncer.

Professor Hiram Lucas
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oncológica clínica com quimioterápicos 
- diz o professor Hiram Lucas.

O Hospital conta com uma equipe compe-
tente - da qual fazem parte nomes pres-
tigiados da Medicina - tem 150 leitos e é 
composto por quatro pavilhões, onde são 
prestados todos os serviços de um hospital 
de porte, dos exames mais acurados às ci-
rurgias e tratamentos mais complexos. Os 
serviços radioterápicos do Hospital Mário 
Kröeff são considerados referência nacio-
nal pelo Ministério da Saúde, utilizando 
equipamentos como acelerador linear e 
aplicando técnicas modernas como a da 
braquiterapia, capaz de reduzir sensivel-
mente o desconforto dos pacientes. Mas a 
demanda é muito grande para a capacidade 
de atendimento do Hospital.

O diretor do Mário Kröeff conta que estamos 
para viver no Brasil, em relação ao câncer, 
uma situação de pré-calamidade pública.      
- Somos um país de 183 milhões de habi-
tantes, dos quais em torno de 26 milhões 

dispõem de uma cobertura de plano de saú-
de. Então, quase 120 milhões de brasileiros 
dependem do SUS. O paciente do SUS tem 
poucas opções de tratamento, especialmen-
te na área de câncer. No Rio, temos o InCa 
que é uma rede admirável, mas que não con-
segue absorver o número de pacientes que 
vêm do Rio e de outras cidades do Estado 
do Rio. E nós estamos aqui, atendendo um 
público carente. E nós temos dificuldades de 
nos manter nessa situação. A sobrevivência 
e o crescimento do hospital têm sido garan-
tidos pelo apoio que a população vem nos 
oferecendo. Temos conseguido uma possibi-
lidade de crescimento que não é o ideal; mas 

que nos permite prestar um serviço efetiva-
mente público, afirma. 

Um sonho que está se tornando uma rea-
lidade

O HMK conta hoje com uma enfermaria in-
fantil, ocupando um andar inteiro, com sala 
de recreação, ludoterapia e assistência psi-
cológica.  O sonho da atual gestão sempre 
foi construir um local mais humanizado e 
alegre para as crianças, sem circulação de 
adultos, com brinquedoteca, áreas de recre-
ação e jardins.

A obra do Hospital das Crianças 
está orçada em R$ 1,6 milhão e, 
com a adesão da Associação Co-
mercial de Botafogo, por meio de 
seu presidente, Marcelo Roberto 
Ferreira, o trabalho de levantar 
fundos para a construção ganhou 
um novo impulso, inclusive com o 
apoio  entusiasmado do governador 
do Estado, Sergio Cabral, manifesta-
do pelo Secretário Estadual de Saú-
de, Sérgio Côrtes. 

Em fevereiro deste ano, foi lan-
çada a pedra fundamental do 
Hospital das Crianças e, com 
o apoio da população e de al-
gumas instituições, estima-se 
que num prazo de oito meses 
as obras estejam concluídas. O 
hospital corre contra o tempo 
e intensifica sua campanha de 

doações para poder inaugurar a ala in-
fantil com todos os equipamentos neces-
sários ao seu funcionamento e atender a 
uma demanda que vai crescer esse ano. 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(InCa), estão previstos 900 novos casos 
de câncer em crianças apenas no Rio de 
Janeiro em 2008.

Mais informações sobre possibilidades de 
colaboração podem se obtidas através dos 
telefones (21) 2136-9613 ou 2136-96.



Acontece:

Agenda
  
   Maio

11º Congresso Regional de Videocirurgia
Data: 22 a 24 de maio 
Local: Búzios/RJ
Mais Informações: sobracilrj.com.br/congresso

   Junho 2008

   I Congresso da Sociedade de Infectologia do Estado do RJ
Data: 17 a 20 de junho 
Local: Windsor Barra Hotel
Mais Informações: milton@kerygmaeventos.com.br
Tel.: (61) 3321-8313
www.infectologiario2008.com.br

VII Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e AIDS
Data: 25 a 28 de junho de 2008 
Local: Florianópolis/Santa Catarina 
Mais Informações:  
http://www.aids.gov.br/congressoprevencao/2008

Unimed-Rio oficializa a compra de terreno para a 
construção de hospital 

A Unimed-Rio firmou, no começo de janeiro, o contrato que oficializa 
a compra de um terreno de 20 mil m² na Barra da Tijuca, para a cons-
trução do hospital próprio da Unimed-Rio. O objetivo da cooperativa é 
construir, até 2010, o mais moderno centro médico do Rio de Janeiro, 
com cerca de 200 leitos e voltado para procedimentos de alta com-
plexidade. O terreno fica à Avenida Ayrton Senna, próximo ao parque 
Terra Encantada.

A aquisição é o marco zero do Projeto de Verticalização, que preten-
de diversificar as atividades da cooperativa. Na primeira fase, com a 
construção do hospital próprio, a empresa terá maior controle sobre 
os custos médicos e garantirá informações de qualidade sobre a utili-
zação do plano, além, claro, de oferecer um atendimento de excelên-
cia aos clientes.

 “É um momento muito especial. Em aproximadamente dois anos, te-
remos um complexo hospitalar do mais alto nível, o que representará 
novas oportunidades de negócio e a consolidação de nossa força no 
mercado. Não se trata apenas da construção de um hospital, mas da 
Unimed-Rio do futuro”, afirma Celso Barros, presidente da cooperativa.

Hospital Balbino completa 33 anos

O Hospital Balbino completa 33 anos em franca expansão: acaba de 
adquirir o primeiro equipamento de detecção plana de imagem digital 
em hemodinâmica do Rio de Janeiro. A meta é dobrar o número de 
atendimentos de intervenções cardíacas e vasculares. 

Com um investimento de R$ 3 milhões, 
o Hospital Balbino acaba de adquirir o 
único equipamento de detecção plana 
de imagem em hemodinâmica do 
Rio de Janeiro. Mais R$ 2 milhões 
serão investidos em uma nova 
unidade de cardiologia 
intensiva, com a abertura 
de 15 leitos.

Prêmios em Saúde Pública

Estão abertas as inscrições para os Prêmios à Excelência na Saú-
de Pública Interamericana, da Fundação Pan-Americana para 
Educação e Saúde Inscrições, em parceria com a OPAS.

Prêmio Clarence H. Moore, por Serviço Voluntário - Quem 
trabalha para reconhecer os benefícios do setor voluntário 
não-governamental, as suas contribuições para a missão de 
saúde pública e a melhoria de vida dos povos americanos pode 
se inscrever no Prêmio Clarence H. Moore.

Inscrição: até 13 de agosto 
Premiação: US$ 2,5 mil e um certificado de mérito
Mais informações sobre o prêmio: 
www.pahef.org/awards/voluntary_es/overview/index.asp

Prêmio Fred L. Soper, por Excelência em Literatura de Saúde - 
O objetivo é reconhecer e dar visibilidade às contribuições signi-
ficativas à bibliografia da saúde na Região, em especial aquelas 
com impacto relevante para a América Latina e Caribe.

Inscrição: até 24 de agosto
Premiação: US$ 2,5 mil, certificado de honra e homenagem na 
sede da Organização Pan-Americana da Saúde
Mais informações sobre o prêmio:
www.pahef.org/awards/health_es/overview/index.asp
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Outro verão, nova estação, e mais uma epi-
demia volta a ocupar o noticiário; desta 
vez, a febre amarela. A ocorrência de mor-
tes em macacos e em seres humanos gera 
alarme e, como sempre, desconfiança de 
que informações estejam sendo sonegadas, 
e medidas ineficientes sendo tomadas.

A febre amarela é uma doença aguda, ca-
racterizada por febre e icterícia (donde o 
seu nome), manifestações digestivas (como 
vômitos), fenômenos hemorrágicos e insu-
ficiência renal e hepática, mas outros ór-
gãos podem ser comprometidos, como o 
coração e o cérebro. Existe em mais de 30 
países da faixa tropical da África e 6 da 
América do Sul: Brasil, Bolívia Colômbia, 
Equador, Guiana Francesa, Peru e Venezue-
la. Nas Américas, ocorre esporadicamente, 
sob a chamada forma silvestre.

Durante muito tempo a febre amarela foi 
o mais evidente problema de saúde pública 
no Brasil, principalmente em cidades por-
tuárias, como Recife, Salvador, Santos e Rio 
de Janeiro. O receio por ela inspirado levou 
a que navios deixassem de aportar no Bra-
sil, naquela época em que a principal via de 
transporte era a marítima, e fez com que a 
imigração para o Brasil fosse desencorajada 
− morreram 4 mil imigrantes no Rio, entre 
1897 e 1906, e a Itália chegou a proibir a 
vinda de seus cidadãos para o país. As em-
baixadas mudavam-se do Rio para a serra 
durante o período de potenciais epidemias 
− o hábito do veraneio em Petrópolis dos 
mais abastados começa aí − e até o Presi-
dente da República para lá se dirigia no ve-
rão, fugindo mais da febre do que do calor.

As perdas econômicas geradas por esta si-
tuação e o problema político criado pelo 
desprestígio da jovem República (estamos 
falando do início do século passado) leva-
ram às extensas intervenções urbanas de 
Pereira Passos e Oswaldo Cruz, que inclu-
íam desapropriação de imóveis, demolição 
de prédios, remoção de moradores e reco-
lhimento compulsório de doentes de febre 
amarela − algo que, seguramente, não seria 
aceito hoje em dia. Mas a febre amarela de-
sapareceu do Rio, até retornar no final da 
década de 20, quando foi novamente erra-
dicada por Clementino Fraga.

A doença é causada por um vírus, bastante 
semelhante aos do dengue, e sua transmis-
são também se dá por mosquitos. Embora 
do ponto de vista de gravidade e de sin-
tomatologia clínica a febre amarela seja 
uma só, é comum que se faça referência a 
duas variedades, urbana e silvestre. A forma 
urbana é transmitida pelo Aedes ægypti, e 
pode originar epidemias de grandes pro-
porções. A febre amarela silvestre incide 
em áreas de florestas, matas e cerrados, ou 
em áreas semi-silvestres, de desmatamento 
e ocupação recente. Os transmissores têm 
seus criadouros em ocos de árvores, e são 
mosquitos dos gêneros Sabethes e, princi-
palmente, Hæmagogus, que não costumam 
ocorrer em áreas propriamente urbanas. Es-
ses transmitem o vírus a macacos e a outros 
mamíferos tidos como menos importantes. 
Eventualmente ocorre uma exacerbação 
da transmissão entre macacos, fenômeno 
conhecido como epizootia (equivalente a 
epidemia, mas assim chamada por alcançar 
primatas não-humanos). Quando isto acon-
tece, pode haver transmissão acidental para 
seres humanos, dando origem a pequenos 
surtos. O mais freqüente, porém, é que sur-
jam anualmente casos esporádicos, isola-
dos, em geral em pessoas que se dirigem a 
regiões em que a transmissão se dá, e inva-
dem a área de atividade dos mosquitos. No 
mais das vezes, são pessoas com atividades 
profissionais  nestes lugares, mas, de forma 
cada vez mais freqüente, são praticantes 
das diversas formas de ecoturismo.

Na última década, o Brasil tem registrado 
uma média de cerca de 30 casos por ano, 
com incidência anual variando entre um 
mínimo de 3 e um máximo de 85 registros. 
Há um aumento real no número de casos, 
em relação a períodos anteriores, o que 
pode em princípio ser devido a três fatores: 
aumento na população de macacos (e, por-
tanto, da possibilidade de transmissão entre 
eles), como resultado de políticas e ações de 
preservação ambiental, aumento do núme-
ro de seres humanos expostos e do grau de 
exposição (devido ao ecoturismo), e melho-
ria do sistema de vigilância epidemiológica 
do país, que é a hipótese mais provável. O 
Brasil iniciou a vigilância de epizootias em 
1999 e, desde 2002, de casos de doença 
febril e ictérica ou hemorrágica. A grande 

maioria dos casos detectados não é de febre 
amarela, mas de doenças como hepatites 
por vírus, leptospirose, malária e outras, já 
que o diagnóstico puramente clínico da fe-
bre amarela é incerto e impreciso, exigindo 
confirmação por exames laboratoriais.

Existe o risco de que um paciente com o ví-
rus no sangue seja picado por uma Aedes 
ægypti, em uma de nossas cidades e, a par-
tir daí, haja ressurgimento da febre amarela 
urbana. Este risco é real, mas há uma dife-
rença crucial entre dengue e febre amarela: 
há uma vacina eficaz contra esta última, 
da qual o Brasil é o maior produtor (100 
milhões de doses por ano) e exportador 
mundial. A vacina é bem conhecida (está 
em uso desde 1937), e faz parte do calen-
dário oficial de vacinações desde 1991, nas 
áreas em que a transmissão pode ocorrer, 
ou seja, regiões Norte e Centro-Oeste, Ma-
ranhão, Minas Gerais, municípios no oeste 
de Piauí, Bahia, São Paulo, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, e sul da Bahia e norte do 
Espírito Santo. A vacina não é recomenda-
da de forma rotineira nos estados da região 
Nordeste (exceto alguns municípios de Piauí 
e Bahia) e no Rio de Janeiro, mas as pessoas 
que vão residir em locais de risco, e aquelas 
que vão viajar e dirigir-se a áreas de mata ou 
cerrado devem receber a vacina pelo menos 
10 dias antes da partida. Como grande parte 
dos habitantes das áreas de risco já foi vaci-
nada, a possibilidade de urbanização da febre 
amarela lá é remota. Mas os viajantes para lá 
são vulneráveis, e representam um risco po-
tencial para as populações de áreas indenes, 
como os habitantes do Rio de Janeiro.

Que temos ao menos um consolo: os vírus 
do dengue e da febre amarela são pareci-
dos, e há imunidade cruzada parcial entre 
eles. Isto significa que quem já teve dengue 
tem um risco menor de ter febre amarela, 
ou, caso venha a ter a doença, ter uma for-
ma mais abrandada e menos grave.

Celso Ferreira Ramos Filho
Médico infectologista (registro 52.15460.2 
no CREMERJ)
Presidente da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro
Presidente da Regional Rio da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical

O Jornal O Globo, de 15 de janeiro deste ano, publicou na página de Opinião, artigo do presidente da So-
ciedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Dr. Celso Ferreira Ramos Filho. Na ocasião, a polêmica 
levantada pela mídia a respeito da febre amarela era grande. Leia o texto na íntegra.

Febre amarela




