
Notícias da Sociedade:
Homenagens: Vidas dedicadas à Medicina.

Evento: Conselho da SMCRJ se reúne para discutir 
o surto de Micobactéria Atípica.
 
Entrevista:
Cininha de Paula fala sobre sua opção pelas Artes 
e sobre a Medicina, que exerceu antes de se tor-
nar atriz. E conta como ainda hoje colabora para 
salvar vidas. (pág. 7)
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XV JOGOS PAN-AMERICANOS 
RIO 2007

Cidade Maravilhosa é ouro no sistema antidoping  

Nesta Edição:

Suplemento Especial:  Diretrizes da AMB. Atividade Física e Saúde.

Reportagem:
Membro fundador da WADA e Presidente da Comissão 
Médica da Odepa, Eduardo De Rose foi um dos respon-
sáveis pelos exames antidoping para o Pan. (págs. 4 e 5)
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AMB autoriza prova especial de 
Título de Especialista

Em nota oficial (abaixo) divulgada no dia 
23 de julho de 2007, a Associação Médica 
Brasileira, atendendo a uma solicitação do 
Conselho Federal de Medicina, autoriza, em 
caráter excepcional, que as Sociedades de Es-
pecialidade possam realizar exame único de 
suficiência, denominado “categoria especial”. 

NOTA OFICIAL

Título de Especialista – Categoria Especial

Atendendo à solicitação do Conselho Federal 
de Medicina, a Associação Médica Brasilei-
ra, no uso de suas atribuições, autoriza, 
em caráter de exceção, a realização de um 
exame de suficiência, denominado “categoria 
especial”, para os médicos formados há pelo 
menos 15 (quinze) anos e que comprovem 
o exercício da especialidade por um período 
de tempo duas vezes maior que o estabe-
lecido pela Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM), de acordo com o sistema de 
pontuação utilizado pela Comissão Nacional 
de Acreditação (CNA).

Cumpre-nos esclarecer que a data para a 
realização do exame de suficiência nessas 
condições deve ser agendada, impreterivel-
mente, até o dia 10 de dezembro de 2007, 
seguindo rigorosamente o edital confeccio-
nado pela AMB.

Em face do curto período entre a submissão 
do edital e a aplicação do exame, os editais 
devem ser encaminhados à AMB com an-
tecedência de até 60 (sessenta) dias da data 
do exame de suficiência.

São Paulo, 23 de julho de 2007

Edmund Chada Baracat - Secretário-geral 
Aldemir Humberto Soares - 1º Secretário 

Editorial
Em uma sociedade moderna, a matéria-prima 
mais preciosa – mais até do que o ouro – é 
o talento.  São as pessoas que impulsionam 
nações, empresas e comunidades e escrevem 
seus nomes na história.

O Edição Médica reuniu, em uma única 
edição, dois desses talentos.  Ambos com 
formação em Medicina.  

Eduardo Henrique De Rose, médico gaúcho 
que trabalha há mais de 30 anos com medicina 
esportiva é uma das maiores autoridades do 
mundo em prevenção e combate ao doping 
e coordenador da estrutura antidoping do 
Pan-Americano 2007.

Um outro exemplo de dedicação é Cininha de 
Paula, atriz e diretora TV Globo, formada em 
Medicina pela UNIRIO que, mesmo afastada 
dos plantões médicos, mostra como ainda 
ajuda a salvar vidas.
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Notas

Ainda nesta edição, damos um breve registro 
daqueles que dedicaram sua vida à Medicina.  
Os que se foram e os que estão às vésperas de 
completar um século de vida e ainda labutam 
na área.

Esperamos que você goste.

Celso Ferreira Ramos Filho
Presidente da SMCRJ
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Vidas dedicadas à Medicina
A SMCRJ rende homenagem a cinco médicos que 
durante sua vida irmanaram-se – ou irmanam-se 
– com a Medicina em nosso Estado. Dois deles nos 
deixaram este ano.  Os outros três comemoram 90 e 
100 anos de vida.

FALECIMENTOS
Aloysio de Salles Fonseca 
O Mestre e Professor Doutor ALOYSIO DE SALLES FONSECA tem 
seu nome ligado à assistência médico-hospitalar em nosso país, 
tendo ocupado os mais elevados cargos no magistério médico.  Ex-
Presidente do INAMPS, ocupou cargos, funções e missões com dig-
nidade, idealismo, amor à Medicina. Foi presidente da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e médico de oito presidentes 
da República. Aloysio faleceu em maio.

Arnaldo Bomfim
Com uma vida inteira dedicada à Medicina e ao cooperativismo 
médico, faleceu em maio, no Rio de Janeiro, Arnaldo Bomfim. O 
ilustre médico presidiu a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 

de Janeiro e integrou o grupo de 27 médicos que fundou, em 1971, 
a Cooperativa Médica do Estado da Guanabara – Comeg, que viria a 
se transformar na Unimed-Rio. 

ANIVERSARIANTES
Clementino Fraga Filho – 90 anos em 11 de agosto - O Professor 
Clementino Fraga Filho foi reitor da UFRJ em duas gestões durante a 
década de 1960. É Membro Titular da Academia Nacional de Medicina 
e dedica-se com empenho ao estudo das questões relacionadas ao 
ensino médico.

Rubem David Azulay – 90 anos em junho - Chefe Honorário do 
Instituto de Dermatologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio 
de Janeiro, Membro Titular da Academia Nacional de Medicina, 
Professor Emérito da UFRJ e UFF, Professor Titular da Universidade 
Gama Filho e da Escola de Medicina Souza Marques. O Dr. Azulay 
deu valiosas contribuições para a medicina com seus estudos sobre 
as doenças tropicais, como a hanseníase, leishmaniose e micoses.

Leônidas Macedo Cortes – 100 anos em 12 de julho - Acadêmico 
Honorário da Academia Nacional de Medicina.

Surto de Infecções Cirúrgicas Causadas por 
Micobactérias de Crescimento Rápido foi o 
tema debatido pela Diretoria e Membros do 
Conselho Superior da SMCRJ, no dia 24 de 
abril, no auditório da Sociedade, sob a coor-
denação do Dr. Celso Ramos.

Com o objetivo de estimular o debate e levar 
novos conhecimentos sobre o assunto para os 
presentes, Drª Marisa Santos, Diretora de Di-
vulgação; Otília Lupi (SMS-RJ) e Victor Berba-
ra, Superintendente em Vigilância Sanitária da 
Secretaria Estadual de Saúde e Conselheiro da 
SMCRJ apresentaram trabalhos e estatísticas 
sobre o tema.

 

Sociedade discute surto de 
infecção hospitalar

Vai até dezembro a quinta edição do Curso de Atualização de Con-
dutas em Quadros Emergenciais, organizado pela Sociedade de 
Medicina do Rio de Janeiro.

Iniciado em abril, o curso conta com 17 módulos independen-
tes, sendo alguns deles aprovados para contagem de pontos para 
revalidação do título de especialista. Deste total, seis módulos já 
aconteceram no primeiro semestre, tais como Terapia Intensiva, 
Emergências Gastroenterológicas, Neurológicas, Queimados, Aci-
dentes, Cardiovascular e Politraumatismo.  Ainda faltam 11 módu-

Curso de Atualização: teoria como aliada na prática

los, como Emergências Endocrinológicas, Emergências Neurológi-
cas, Emergências em Infectologia, entre outros.

Todos os módulos estão sendo elogiados pela abordagem dos temas 
e qualidade dos palestrantes, sendo que alguns deles foram adjeti-
vados de “empolgantes” pelos médicos e estudantes participantes.

Por isso, se você ainda não está inscrito, acesse www.smcrj.org.
br  ou ligue para (21) 2507-3353 e escolha os módulos de sua 
preferência. 

Homenagem da Abrames - A Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (SMCRJ) e o seu 

Presidente, Dr. Celso Ferreira Ramos Filho, foram homenageados pela Academia Brasileira de Médicos 

Escritores - ABRAMES, no dia 3 de maio de 2007, em sessão acadêmica realizada no auditório da 

Confederação das Academias de Letras e Artes do Brasil, na Lapa. A ABRAMES, que originou-se da 

Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, foi criada há 20 anos
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E dias melhores vieram para o Rio de Ja-
neiro. A vitória da cidade na disputa para 
sediar os Jogos Pan-Americanos 2007 
deixou marcas positivas.  No campo es-
portivo, foram construções de estádios e 
complexos esportivos, além de reformas 
em outras estruturas já existentes.  Em 
termos econômicos, houve aumento na 
geração de empregos fixos e temporários. 
A Força Nacional de Segurança garantiu 
a tranqüilidade e vivemos dias que há 
muito não víamos, com pessoas passeando 
à noite nas calçadas e na orla das praias.  
E medalhas conquistadas? Nossos atletas 
representaram com garra nosso país.

Nada disso, no entanto, teria o mesmo 
valor, se não conseguíssemos garantir 
a lisura dos resultados das competições.  
Para isso, o Pan 2007 contou com a maior 
estrutura de combate a doping já monta-
da em um Pan-Americano.  Coordenando 
essa ação, um dos maiores especialistas em 
controle antidoping do mundo, o brasileiro 
Eduardo Henrique de Rose. De Rose é 
médico, professor, presidente da Comissão 
Médica da Odepa e membro fundador da 
Agência Mundial Antidoping – WADA.

Para ele, o controle antidoping brasileiro 
é excelente “e a prova disso é que nos-
sos especialistas são convidados para atuar 
nos Jogos Olímpicos desde Barcelona-92”.  
Além disso, tivemos a parceria da orga-
nização do Pan com o LADETEC, Labo-
ratório de Apoio ao Desenvolvimento Tec-
nológico. Uma Instituição da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, que é uma das 
três únicas da América Latina licenciadas 
pela WADA, que atualiza anualmente a 
lista de substâncias e métodos proibidos. 
Eduardo De Rose conversou com Edição 
Médica.

Edição Médica: Quando começou toda a 
preparação para o controle de doping do 
Pan 2007?
De Rose: A preparação de uma sede começa 
na sede anterior. O nosso Pan 2007 começou 
em 2003, em Santo Domingo, como agora 
começou a preparação de Guadalajara.

Edição Médica: Quantas pessoas estiveram 
envolvidas?

De Rose: Depende do nível. Como Comissão 
Médica da ODEPA, fomos 15, contando um 
dentista e um advogado especializado em 
doping. Na área de tomada de amostra, foram 
30 colegas de ambos os sexos, e na área de 
escolta, cerca de 600.

Edição Medica: Como foi feito o controle de 
doping?

De Rose: O controle foi feito fora de com-
petição, por sorteio de 3% de cada delega-
ção presente, com um mínimo de um atleta, 
e em competição, após o dia 13, quando o 
comissário técnico do esporte escolhe os 
atletas para serem testados. 

Edição Médica: A partir de que momento 

começaram os exames?
De Rose: Os exames fora de competição ini-
ciam na abertura da Vila Pan-Americana.

Edição Médica: Todos os atletas foram testa-
dos?
De Rose: Não, pois a amostragem é aleatória  
fora de competição e pela qualidade técnica 
no exame em competição. Foram testados 
20% dos atletas.

Edição Médica: Uma vez testados no início, 
existe alguma situação que os faça serem sub-
metidos novamente a testes?
De Rose: A qualquer momento um atleta pode 
ser testado, quantas vezes necessário.

Edição Médica: Quem determina essa neces-
sidade?
De Rose: É a Comissão Médica e os delega-
dos técnicos.

Edição Médica: Como foi a estrutura física e 
de pessoal do setor antidoping do Pan?
 De Rose: O Centro de Comando estava lo-
calizado no segundo andar do hotel Windsor 
Barra e o laboratório ficava no Instituto de 
Química da UFRJ.

Edição Médica: Como foi o procedimento 
para os exames?
De Rose: O atleta cede 80 a 100 ml de urina 
depois de uma competição e essa urina é di-
vidida em dois frascos. O primeiro é analisa-
do no IQ através de cromatógrafos de gases 
que fazem o screening e espectofotomestros 
de massa, que diagnosticam a substância.

Entrevista
Dr. Eduardo Henrique De Rose
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potência e a eritropoei-
tina (um hormônio) para 
a longa distância. Nos 
esportes de precisão, a 
droga mais utilizada é o 
betabloqueador.

Edição Médica: Existe 
algum critério de dis-
tribuição de exames por 
esporte?
De Rose: Distribuímos 
as amostras levando 
em consideração o 
percentual de positivi-
dade prévia do esporte. 
Assim, fazemos mais 
testes no ciclismo, atletismo, do que, por       
exemplo, no tênis de mesa. 

Edição Médica: No hipismo, o animal também 
é testado?
De Rose: Sim, mas não por nós.

Edição Médica: O Brasil é um país com históri-
co de doping de atletas?  O caso da jogadora 
de vôlei foi o primeiro?  Como o senhor vê a 
repercussão desse caso?
De Rose: Existem, em nosso país, pelo menos 
quatro casos por ano de doping. O caso da 
jogadora de vôlei não foi o primeiro. Quanto 
à repercussão, o importante é que os atletas 
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Edição Médica: Qual a tecnologia disponível? 
Utilizamos a mais moderna?
De Rose: Testamos os atletas com o que 
há de mais moderno na área internacio-
nal, graças ao forte apoio do Ministério 
dos Esportes nos últimos quatro anos.

Edição Médica: Quantos casos foram detecta-
dos no Pan?
De Rose: Foram detectados dois casos posi-
tivos no Pan.

Edição Médica: Quantas substâncias foram 
testadas?
De Rose: Foram testadas todas substâncias 
proibidas pela Agência Mundial Antidoping: 
estimulantes, narcóticos, canabinóides, cor-
ticoesteróides, anabólicos esteróides, hor-
mônios e diuréticos.

Edição Médica: Que tipos de testes são 
realizados? 
De Rose: Apenas exame da urina.

Edição Médica: Existe alguma substância 
mais comumente usada para aumentar o ren-
dimento dos atletas?
De Rose: De acordo com as estatísticas, são 
os anabólicos esteroides e os estimulates.

Edição Médica: Existe alguma que seja legal-
mente aceita?
De Rose: Todas podem ser legalmente acei-
tas, se houver uma condição médica ne-
cessária e comprovada.

Edição Médica: Qual costuma ser a duração 
da atividade dessas substâncias no orga- 
nismo?
De Rose: Os estimulantes e os diuréticos 
estão presentes cerca de 48 horas, e os 
anabólicos esteróides e os hormônios, de-
pendendo da via utilizada, de seis meses a 
um ano.

Edição Médica: Existe alguma possibilidade 
de falha na detecção dessas substâncias? 
De Rose: Se for positivo, não.

Edição Médica: Existe alguma diferença entre 
a testagem de um atleta de natação e de um 
de tiro ou esgrima, por exemplo? 
De Rose: Não.  Não existe diferença.

Edição Médica: Existe alguma diferença entre 
o tipo de droga utilizada por eles, dependendo 
do tipo de resultado que se deseja?  Qual?
De Rose: O estimulante é usado para os jogos 
de equipe, os anabólicos para os esportes de 

“Nossos especialistas são convida-
dos para atuar nos Jogos Olímpicos 

desde Barcelona-92”

Eduardo De Rose

se conscientizem de que não devem tomar 
NENHUM medicamento sem o conhecimen-
to de um médico especializado em esporte.
 
Edição Médica: Que tipo de ação preventiva a 
Agência Mundial Antidoping e a Odepa fazem 
para evitar o doping entre os atletas?
De Rose: Informação, educação e controle.

Edição Médica: Existe algum trabalho dire-
cionado para o atleta em formação? Onde é 
desenvolvido?
De Rose: Sim, nos Jogos Escolares, na faixa 
de 12 a 14 anos, pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro.

Edição Médica: Existe algum trabalho dire-
cionado para a área médica que atua junto aos 
atletas (em clubes etc.)?  Como esse trabalho é 
recebido pelos profissionais de saúde?
De Rose: Existe um trabalho desenvolvido 
no sentido de divulgar e instruir, que é muito 
bem-recebido por atletas, treinadores; pela 
equipe multidisciplinar que atua no esporte.

42 países
5.500 atletas
34 esportes (28 olímpicos e 
seis não-olímpicos)
10 modalidades classificaram diretamente 
para Pequim 2008 
23 recordes pan-americanos batidos 
2,1 milhões de ingressos disponíveis
15 mil voluntários 

1.394 jornalistas de 
Imprensa escrita 

4.116 profissionais de 
rádio e TV 

1.024.741 de ingressos vendidos, com 
R$ 17 milhões de receita líquida 

Público total: mais de 1,3 milhão de 
espectadores (304.680 ingressos sociais) 

 700 horas de cobertura ao vivo na TV

Alguns números 
do Pan 2007
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Acontece:

Congresso da SOMERJ contempla várias especiali-
dades médicas 
A SOMERJ – Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro – vai 
realizar o seu VIII Congresso, de 3 a 5 de outubro, em Teresópolis, no 
campus da Faculdade de Medicina da UNIFESO – Centro Universi-
tário Serra dos Órgãos. A conferência de abertura do congresso será 
realizada no dia 3, às 20h, e abordará o tema células-tronco.

A cada dois anos, a SOMERJ realiza um congresso, com a programa-
ção científi ca voltada para médicos experientes e recém-formados e 
acadêmicos de Medicina. 

- As outras edições do Congresso da SOMERJ foram um sucesso e, 
para esta, esperamos contar com a presença de 1.000 a 1.300 inscri-
tos de toda a Região Serrana. Esse ano, o nosso evento vai abordar 
temas das quatro áreas básicas: clínica médica, cirurgia geral, pe-
diatria e ginecologia e obstetrícia – ressaltou Carlindo Machado e 
Silva Filho, Presidente da SOMERJ.

Informações sobre os assuntos a serem abordados e sobre o con-
gresso podem ser obtidas pelo telefax (21) 2554-7000 e pelo e-mail 
somerj@angraeventos.com.br

Agenda
XVIII GASTREN
Data: 26 a 29 de agosto
Local: Hotel Glória, Rio de Janeiro
Informações: (21) 2521-6905 ou www.trasso.com.br

Curso de Perito Médico Judicial
Data: 29 de setembro
Local: Hotel Transamérica São Paulo
Av. das Nações Unidas, 18.591 - São Paulo - SP
Horário: 8h30 às 18h
Informações: acoutoadvogados@acouto.com.br 

II Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa
Data:  27, 28 e 29 de setembro 
Local: Costa do Sauípe, Bahia

Informações sobre inscrições:
Associação Bahiana de Medicina
At.: Thaís Cruz Rios - 55 (71) 2107-9681
e-mail: secretaria@st-eventos.com.br 

Informações sobre hospedagem:
Associação Médica Brasileira
At.: Marcia Franco - Telefones: 55 (11) 3178-6800/3178-6827 
Fax: 55 (11) 3178-6830

IX Congresso Brasileiro de Clínica Médica 
Data: 10 a 13 de outubro 
Local: Curitiba, Paraná
Informações: [41] 3029-0987 e www.sbcmpr.com.br

14º Hospital Business - Congresso e Feira de Equipamentos, 
Produtos e Serviços Médico-Hospitalares 
Data: 16 a 18 de outubro 
Local: Centro de Convenções Rio Cidade Nova, Rio de Janeiro 
Informações: www.hospitalbusiness.com.br  e (21) 2532-0540
Informações: (21) 2557-7298 – Fax: (21) 2205-2240 - 
sbo@sboportal.org.br

História da Medicina - Curiosidades & Fatos
Lybio Junior
O livro do cirurgião plástico Lybio Martire Jr. discute novos e 
interessantes temas da história da Medicina ligados a situações 
da atualidade, como Nazismo: da ideologia à Medicina; perfi l 
histórico da morte súbita no esporte; Aids: o mal do século XX; 
o ensino médico no Brasil; e métodos de conservação de corpos 
humanos ao longo da história.

I Fórum de Preceptoria em Residência Médica do 
CREMERJ
No dia 16 de junho, foi realizado no CREMERJ o I Fórum de Precep-
toria em residência Médica, destinado a gestores, representantes e  
entidades médicas, coordenadores e perceptores de programas de 
Residência Médica.

Na ocasião foram discutidas estratégias para incentivar a atuação 
dos preceptores na qualifi cação dos programas, originando pro-
postas que serão encaminhadas pelos CREMERJ às diversas instân-
cias de Governo, entidades médicas e todos aqueles engajados no 
treinamento de residentes.

Entre as propostas estão a remuneração para os cargos de coorde-
nação e supervisão de programas de Residência Médica, cadastro 
dos profi ssionais no CREMERJ e no CNRM, oferta de curso de ca-
pacitação pedagógica, entre outras.

Carlindo Machado e Silva Filho, Presidente da SOMERJ
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em prática no programa. Isso aconteceu 
também em Cobras & Lagartos, também da 
Globo.” 

Como atriz, Cininha atuou em Brava gente e 
na minissérie Hilda Furacão também partici-
pou, como Lucianara. Em O Fim do Mundo foi 
Zizi Badaró e no seriado Delegacia de Mu- 
lheres interpretou Roseclair. Trabalhou tam-
bém em De Quina pra Lua, Partido Alto, Final 
Feliz e Sítio do Picapau Amarelo. Já como dire-
tora, Cininha trabalhou nas novelas Cobras & 
Lagartos, Salsa e Merengue, no seriado Mulher 
e no programa infantil Gente Inocente.
  
Sobre a Medicina hoje, a atriz considera os 
médicos verdadeiros heróis, por trabalharem 
na rede pública com tantas dificuldades, 
devido à situação ruim da Saúde no Brasil.
“Vivemos em tempo de guerra. Os hospi-
tais públicos mais parecem hospitais de 
campanha. Faltam recursos de toda ordem. 
Nesse ponto, a vida do médico é parecida 
com a do artista. Nunca sabemos se vamos 
conseguir superar os problemas e seguir adi-
ante. É sempre um novo desafio”, observa.

Mas não é só na dificuldade que Cininha 
traça um paralelo da arte com a Medicina. 
Para a atriz e diretora, assim como a Me-
dicina, a arte também salva vidas:
“Há dois anos faço um trabalho para uma 
ONG chamada Cia. do Aplauso Rio. Dirijo 
projetos artísticos, realizados com jovens 
de 17 a 24 anos, na Cia. Docas do Rio. Há 
cinqüenta atores à frente do programa, que 

Reportagem

 07

CININHA DE PAULA

Quem a vê na telinha, no palco ou na direção 
de seriados de TV não imagina, mas a atriz e 
diretora da TV GLOBO, Cininha de Paula es-
tudou Medicina na UNIRIO, onde se formou 
em 1978, e conta no Edição Médica que foi 
a vida que a levou para as Artes. Mesmo não 
exercendo a Medicina, a atriz considera a 
profissão hoje como uma verdadeira prova 
de heroísmo, bem semelhante à enfrentada 
pelos artistas na área da cultura no Brasil.
 
Carioca, 50 anos, mãe de três filhos, Maria 
Viana de Paula Gigliotti, conhecida artistica-
mente como Cininha de Paula, é sobrinha do 
humorista Chico Anysio, prima do ator Mar-
cos Palmeira e filha da atriz Lupe Gigliotti. 
Mas o sangue de Cininha também tem uma 
boa porcentagem de influência da área bio-
médica. Seu pai foi médico, chegou a dirigir 
o Hospital Pedro Ernesto e a Clínica Soro-
caba. Talvez daí, imagina ela, tenha surgido 
a primeira idéia de estudar Medicina. Além 
disso, suas duas irmãs são médicas e exer-
cem a profissão até hoje.

“ Estudei na UNIRIO e cheguei a fazer 
residência médica por dois anos. Eu me es-
pecializei em clínica médica e fiz pós-gradu-
ação em pré e pós-operatório. Gostava da 
profissão, mas foi a vida que me levou para o 
teatro e a TV, quando eu estava casada com 
o médico Alfredo Guarischi, e tinha acabado 
de ter meu primeiro filho. Aí, passei a ganhar 
melhor e fui me envolvendo, cada vez mais 
com as Artes”, conta Cininha, ressaltando 
que até hoje paga seu CRM, pois nunca se 
sabe o dia de amanhã. 

Depois de separada do Dr. Guarischi, 
Cininha conheceu o diretor Wolf Maya, 
pai de sua filha Maria Maya, que também 
é atriz. Já atuando como atriz e diretora, 
Cininha conta que nada a desmotivou na 
Medicina, nem a correria e o estresse dos 
plantões médicos:
“Eu até gostava da carreira e não sinto falta 
de não exercer a Medicina porque, como di-
retora e atriz, tenho oportunidade de usar 
alguns conhecimentos médicos na minha 
profissão. No seriado Mulher, da TV Globo, 
por exemplo, muito do que aprendi coloquei 

inclui dança, canto e aulas de circo para cerca 
de trezentos alunos de comunidades carentes. 
É uma oportunidade de profissionalização im-
portante para eles, mas também lá estamos 
sempre precisando de apoios, mesmo contando 
com patrocínio da Petrobras e da Prefeitura. 
Acho que a Medicina salva o corpo e a arte 
tem o poder de salvar o corpo e a alma.”

Apesar de todas as barreiras que enfrenta em 
sua arte, Cininha não perde a esperança e 
acredita que, como no ditado, de médico, de 
poeta e de louco todos nós temos um pouco.

“Para as médicas, em especial, eu daria uma 
dica. A de deixar a sensibilidade fluir mais. A 
Medicina necessita de boas médicas, mas os 
pacientes também precisam sempre de uma 
boa dose de afeto. Acho que nós, mulheres, 
podemos expressar isso de uma forma muito 
especial e positiva, pois faz parte de nossa 
natureza. Considero também que é muito im-
portante o trabalho das entidades de classe 
dos médicos, que devem contar sempre com 
o apoio de seus profissionais para a supera-
ção dos limites naturais que existem em sua 
atuação”, comenta Cininha, contando que se 
tornou a conselheira médica da família para 
os problemas de saúde domésticos. 

““Vivemos em tempo de guerra. Os hospitais 
públicos mais parecem hospitais de campanha. 
Faltam recursos de toda ordem. Nesse ponto, 
a vida do médico é parecida com a do artista. 
Nunca sabemos se vamos conseguir superar os 
problemas”

Uma médica que não sai de cena

Foto de divulgação
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