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Suplemento Especial:  Diretrizes da AMB. Obesidade.
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Seminário:  
Responsabilidade Civil e Penal do 
Médico

Os Desembargadores José Carlos Maldonado 
de Carvalho, da 1ª Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça;  Eduardo Mayr, presidente da 
7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e 
Ubyratan Cavalcanti, advogado criminalista 
e professor universitário foram os palestran-
tes do Seminário Responsabilidade Civil e 
Penal do Médico, promovido pela Seção de 
Cancerologia do Colégio Brasileiro de Cirur-
giões, no dia 26 de março.

Os médicos Ernesto Maier Rymer, vice-
presidente da SMCRJ, e José Eduardo Manso 
foram os organizadores do evento, que con-
tou com a presença de mais de 100 profis-
sionais de saúde e se prolongou além do 
horário previsto.
 
Rymer creditou o sucesso do Seminário à 
atualidade do tema. “Os médicos estão apre-
ensivos diante da visão moderna sobre o erro 
médico que engloba interesses corporativos, 
de mídia e também interesses indenizatóri-
os”, destacou.

DIA MUNDIAL SEM TABACO

A Comissão de Combate ao Tabagismo da 
AMB - Associação Médica Brasileira reco-
menda às Federadas e Sociedades de Espe-
cialidades que promovam ações educativas 
sobre o tema, no dia 31 de maio, Dia Mun-
dial sem Tabaco.

Em 2008, a Comissão organizará um fórum 
de sensibilização dos reitores das universi-
dades e diretores das escolas médicas para 
incluir o tema tabagismo nas atividades de 
Clínica Médica. Será realizado no próximo 
ano, ainda, o V Congresso Brasileiro sobre 
Tabagismo, com caráter multidisciplinar.
Mais detalhes no site da AMB.

Editorial
Encerramos nosso primeiro mandato ao final 
de 2006.  Sem nos abatermos por algumas 
dificuldades, estamos organizando a SMCRJ 
para encarar o futuro, preparando-a para 
cumprir seu papel de atuar em defesa dos 
interesses do médico e em benefício da 
saúde do brasileiro.

Os cursos de atualização, os seminários e 
os simpósios que voltaram a movimentar 
o número 197 da rua Mem de Sá, a maior 
visibilidade alcançada por meio de diversas 
ações, nos fazem acreditar que no ano de 
2007 teremos um crescimento que vai 
impulsionar a Sociedade rumo ao seu papel.

Nesta edição do Boletim Edição Médica, além 
de conhecer os resultados de 2006, você vai 
colecionar mais uma Diretriz da AMB, desta 
vez sobre obesidade. Ler uma entrevista com 
o acadêmico Yvon Toledo sobre distúrbios 
alimentares e conhecer a paixão de Moacyr 
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Notas

Scliar pela Literatura e pela Medicina.  Não 
deixamos de trazer também informações de 
interesse geral.

Esperamos que vocês tenham uma boa leitura.

Dr. Celso Ferreira Ramos Filho
Presidente da Sociedade de Medicina e  Cirurgia 

do Rio de Janeiro.

Ernesto Rymer é vice-presidente da SMCRJ
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Planejamento Estratégico na reta final
No dia 14 de fevereiro, durante reunião de diretoria, foi apresenta-
da a primeira versão do Planejamento Estratégico da SMCRJ para o 
exercício de 2007. 

A iniciativa de fazer um Planejamento Estratégico para a Sociedade 
partiu do presidente Celso Ramos Filho, da gerente administrativa 
e da assessora de comunicação, que foram amadurecendo a idéia 
ao longo de 2006. 

O primeiro passo para a elaboração do documento foi um levanta-
mento de dados das atividades e dos resultados da Sociedade nos 

últimos anos e a redação de um diagnóstico de gestão que apontou 
os pontos fortes e os que necessitam ser trabalhados.

A segunda iniciativa foi o estabelecimento de metas e ações, com 
prazos e responsabilidades, que serão intensamente debatidos em 
um terceiro momento, quando então será redigido o material final.

O objetivo da diretoria é que o Planejamento seja uma ferramenta 
que norteie as ações da SMCRJ e a conduza, com sucesso, nova-
mente,  no cenário médico carioca.

Pré-Enem 

As entidades médicas do Rio de Janeiro realizaram no dia 2 de mar-
ço, na sede Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, uma 
reunião visando ao Pré-Enem,  evento preparatório para o Encontro 
Nacional de Entidades Médicas.

A reunião foi conduzida pelo presidente da Somerj, Dr. Carlindo 
Machado, e contou com a presença de representantes das diversas 
entidades.  Uma pauta extensa foi discutida e aprovada. O Rio leva 
para o Pré-Enem nacional, que deverá ocorrer entre 3, 4 e 5 de maio, 
em Curitiba, uma proposta única.

A programação dos Pré-Enems regionais será a mesma do encontro 
nacional - que acontecerá  em junho - a fim de acumular discussão 
e ampliar o consenso do tema. 

Serão pauta de discussão o Ato Médico, a Lista de Honorários e os 
Procedimentos Médicos, entre outros.
 

Somerj

No dia 3 de março aconteceu, na sede da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro, a primeira reunião da Somerj - Sociedade 
Médica do Rio de Janeiro de 2007. Os representantes das filiadas ali 
presentes abordaram as principais realizações de 2006 e apresenta-
ram seus projetos para 2007.

Dr. Carlindo Machado, presidente da Somerj, aproveitou a reunião 
para mostrar a sua preocupação com o repasse das filiadas,  que vem 
prejudicando a estabilidade financeira daquela instituição, e desta-
cou que o tema da próxima reunião deverá envolver custeios.

Carlindo frisou que a própria Associação Médica Brasileira possui 
apenas 9% dos médicos em seu quadro de associados.  O médico 
deixou um trabalho de casa para os participantes: levarem para a 
próxima reunião idéias que ajudem na união e mobilização da classe 
médica em torno de suas entidades representativas. 

Em março, dois eventos movimentam a Sociedade

Começa em abril a quinta edição do Curso de Atualização de Con-
dutas em Quadros Emergenciais

É provável que você tenha estabelecido, entre as metas para 2007, 
pelo menos uma visando à sua atualização e ao desenvolvimento 
profissional. Para auxiliá-lo na consecução dessa meta, a Sociedade 
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro promove, a partir de 14 
de abril, a quinta edição do Curso de Atualização de Condutas em 
Quadros Emergenciais.

O objetivo do curso - que tem coordenação científica do Dr. Celso 
Ferreira Ramos Filho e do Dr. Octavio Fernandes - é contribuir 
para a atualização profissional dos médicos, por meio de um corpo 
docente altamente capacitado e de um programa cuidadosamente 
elaborado; receita para o sucesso alcançado em 2006.

Composto por 17 módulos independentes, ministrados sempre aos 
sábados, o curso possibilita também ao aluno optar pela participa-

Escola de Médicos

ção apenas nos módulos de sua preferência, conforme necessidade 
e disponibilidade de horário.

Alguns módulos do Curso de Emergência foram aprovados para con-
tagem de pontos para revalidação do título de especialista. 
Sócios da SMCRJ, estudantes e residentes têm descontos especiais.

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



Para abordar os distúrbios alimentares que 
estão em pauta na imprensa devido aos 
freqüentes casos de hiporexia, ou anorexia, 
como é mais conhecida, bulimia e obe-
sidade, o Edição Médica entrevista neste 
número o pediatra, nutrólogo e professor Dr. 
Yvon Toledo Rodrigues. Em seu consultório 
em Botafogo, Dr. Yvon recebeu a reportagem 
do boletim para esclarecer alguns aspectos 
dessas doenças, que tanto afligem a popula-
ção mundial hoje.

Membro Titular da Academia Nacional de 
Medicina, presidente da Academia Latino-
Americana de Nutrologia, professor titular 
de Pediatria e Nutrologia, membro titular 
da Câmara Técnica de Nutrologia do Con-
selho Regional de Medicina do Estado Rio de 
Janeiro, Dr. Yvon é um estudioso dedicado 
desses temas.

Com sua experiência teórica e prática, ele é 
livre docente da Uni-Rio e da Universidade 
Federal Fluminense-UFF, chefe do Serviço de 
Pediatria e Nutrologia do Hospital São Za-
carias e da Santa Casa, no Rio de Janeiro, 
além de Conselheiro da Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Mesmo 
com tantas atribuições, Dr. Yvon tem tempo 
para continuar se aperfeiçoando e demons-
tra um grande entusiasmo ao falar sobre a 
sua profissão e os progressos da nutrologia. 

A beleza ditada pela moda provoca distúr-
bios alimentares

Condenando a ditadura da moda, que nos úl-
timos vinte anos vem instituindo e divulgan-
do um padrão de beleza para a mulher cada 
vez mais exigente em relação à magreza, Dr. 
Yvon Toledo acredita que os estereótipos da 
beleza feminina hoje levam muitas modelos, 
e mulheres em geral, a graves problemas de 
saúde. E não é novidade ver na mídia a triste 
notícia de que uma ou outra modelo morre 
de anorexia, com peso muito abaixo do nor-
mal, causado pela ingestão insuficiente ou 
não ingestão de alimentos. Em geral, esse 
problema atinge mulheres jovens, bonitas e 
bem-sucedidas em suas carreiras. 

“Não tenho nada contra as modelos, é claro, 
mas essa busca por uma magreza exacerbada 
não é normal. E como a moda é seguida por 

muitas mulheres no mundo inteiro, acaba por 
inspirar a magreza como ideal de beleza uni-
versal hoje. Os casos mais freqüentes de ano-
rexia, que na verdade é chamada de hiporexia, 
acontecem por exigências profissionais de 
quem vive da moda, isto é, as modelos profis-
sionais”, observa.

Problemas alimentares são risco sério à saúde

A anorexia nervosa é um desequilíbrio ali-
mentar, que geralmente se inicia na puber-
dade, e os doentes perdem peso em nível de 
desnutrição, ou seja, ficam, em média, 15% 
abaixo do peso normal para a idade. Os doen-
tes são extremamente magros, mas ainda as-
sim se acham obesos. O problema pode ter 
origem em dificuldades familiares.
Muitas vezes a doença pode ser detectada 
por meio de certos hábitos como a recusa em 
comer perto de outras pessoas, ou quando 
preparam grandes jantares para os outros e 
se recusam a comer qualquer coisa que te-
nham feito.

De acordo com Dr. Yvon Toledo, a hiporexia, 
ou como é popularmente conhecida, a ano-
rexia, pode ser um distúrbio de caráter social, 
quando a magreza passa a ser um objetivo 
profissional. Muitas modelos, por exemplo, 
ganham quantias exorbitantes para exibir 
sua magreza e assim torna-se uma meta es-
tar cada vez mais magra para não perder as 
oportunidades de trabalho tão cobiçadas no 
mundo da moda. 

Ele ressalta que, recentemente, a Espanha de-
cidiu estabelecer o Índice de Massa Corporal-

IMC em 18, e não abaixo desse valor, para que 
as modelos fiquem protegidas de possíveis 
doenças provocadas pela anorexia, como a 
inanição, capaz de causar até a morte.

“O IMC é um indicador relevante da obesidade 
e isso é simples de diagnosticar, bastando di-
vidir o peso em gramas do indivíduo por sua 
altura elevada ao quadrado. Abaixo do valor 
18, uma pessoa é considerada muito magra. O 
IMC é um método de diagnóstico para o médi-
co identificar problemas alimentares e poder 
orientar seus pacientes adequadamente”, res-
salta.

Em oposto à hiporexia ou anorexia, como 
explica Dr. Yvon, está a bulimia, que pode 
ser eventual, quando há algum problema de 
ordem sexual, ou contínua, quando o pavor 
de engordar se instala na mente da pessoa.  
Na bulimia, o paciente come demais e depois 
provoca o vômito para se livrar do excesso de 
calorias ingeridas. Esse processo é de extrema 
agressão ao corpo e às funções vitais.

Os efeitos imediatos do vômito incluem alívio 
do desconforto físico e redução do medo de 
ganhar peso. Em alguns casos, a pessoa come 
muito para vomitar em seguida, em menos 
de duas horas; ou pode mesmo vomitar após 
ingerir pequena quantidade de alimento. Os 
doentes costumam usar uma variedade de 
métodos para a induzir o vômito, incluindo os 
dedos ou instrumentos para estimular o re-
flexo regurgitação, como mostrado recente-
mente na novela da TV GLOBO, Páginas da  
vida, em que uma adolescente com problemas  
continua na página 5 

Reportagem
Yvon Toledo Rodrigues



Projeto Diretrizes
Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina

Obesidade: Diagnóstico e Tratamento da Criança e do Adolescente  
Autoria: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo 
Elaboração Final: 4 de abril de 2005
Participantes: Halpern ZSC, Villares SMF, Arrais RF, Rodrigues MDB

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE 
EVIDÊNCIA: 
Levantamento bibliográfico no PubMed e 
Cochrane Database. 

GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE 
EVIDÊNCIA: 
A: Estudos experimentais ou observacio-
nais de melhor consistência. 
B: Estudos experimentais ou observacio-
nais de menor consistência. 
C: Relatos de casos (estudos não contro-
lados). 
D: Opinião desprovida de avaliação críti-
ca, baseada em consensos, estudos fisio-
lógicos em animais. 

OBJETIVO: 
Apresentar as principais recomendações 
para o diagnóstico, tratamento clínico e 
dietético na obesidade da criança e do 
adolescente. 

CONFLITO DE INTERESSE: 
Nenhum conflito de interesse declarado. 
 
INTRODUÇÃO:
As recomendações da prática clínica 
sobre a avaliação e condutas na obe-
sidade da criança e do adolescente são 
principalmente direcionadas para a obe-
sidade comum, ou exógena. Para tanto, 
deve-se primeiramente excluir a obesi-
dade de outras causas, as sindrômicas ou 
secundárias. 

A prevalência de obesidade e sobrepeso 
aumenta na população brasileira. A pro-
jeção dos resultados de estudos realiza-
dos nas últimas três décadas é indicativa 
de um comportamento epidêmico1(B). 

Observa-se um aumento gradativo da 

obesidade e do sobrepeso desde a infân-
cia até a idade adulta2(B). 

DEFINIÇÃO E DIAGNÓSTICO 
A obesidade pode ser definida como o 
acúmulo de tecido gorduroso localizado 
ou generalizado, provocado por dese-
quilíbrio nutricional associado ou não a 
distúrbios genéticos ou endócrinometa-
bólicos3(D). 

Em adultos, o padrão internacional pa-
ra classificação é o índice de massa 
corpórea4(B). Em crianças e adolescentes, 
a classificação de sobrepeso e obesidade a 
partir do índice de massa corpórea é mais 
arbitrária, não se correlacionando com 
morbidade e mortalidade, da forma em 
que se define obesidade em adultos5(D). 

Também em crianças, o índice de massa 
corpórea está significantemente asso-
ciado à adiposidade. Devido à variação da 
corpulência durante o crescimento, a in-
terpretação difere de acordo com sexo e 
faixa etária6(B). O limite de normalidade 
é estabelecido por curvas de percentil do 
índice de massa corpórea, que foram a-
tualizadas em 2000, por classificação que 
também inclui curvas de peso para idade 
e de estatura para idade da população 
norte-americana7(A). 

A International Obesity Task Force define 
a condição de sobrepeso para um índice 
situado na curva de percentil de índice de 
massa corpórea entre os valores 85% a 
95% para faixa etária, e a classificação 
de obesidade corresponde ao valor acima 
de 95%8(A). 

A distribuição da gordura corporal segue 
uma influência genética9(B). A medida 

da circunferência abdominal é o melhor 
parâmetro para diagnosticar obesidade 
central e para relacionar-se com risco 
metabólico10(A). 

As crianças obesas apresentam correla-
ção positiva para gordura abdominal e 
alterações metabólicas do tipo hiper-
colesterolemia, hipertrigliceridemia, hi-
perglicemia e hiperinsulinemia11(D). Em 
adultos, o ponto de corte para medida 
de circunferência abdominal está defini-
do e é válido como indicador de risco 
metabólico. Em crianças e adolescentes, 
não há definição de valores específicos. 
Existem poucas referências que sugerem 
um ponto de corte. 

Sugere-se que crianças com percentual 
de gordura maior do que 33% e circun-
ferência abdominal superior a 71 cm são 
mais predispostas a risco cardiovascular. 
E com menos de 20% de gordura e menos 
de 61 cm de circunferência abdominal, o 
risco é mínimo12(B). 

O peso corporal é o principal e mais sim-
ples indicador de diminuição da adiposi-
dade. Em crianças e adolescentes, con-
sideramos a perda de peso relativa. 
Perda de peso relativa: O potencial de 
crescimento de crianças e adolescentes 
nos obriga a avaliar o emagrecimento 
desta população por meio de uma perda 
de peso relativa, considerando-se o au-
mento da altura e a variação do peso. 
Meta: Recomenda-se que crianças e ado-
lescentes tenham um índice de massa 
corpórea abaixo do percentil 85.

Não existem dados que demonstrem o 
grau de relativa perda de peso e benefí-
cios diretos na saúde, assim como exis-

Este encarte é parte do Edição Médica nº 2



tem para adultos. 

FATORES DE RISCO 
No desenvolvimento da criança, há situa-
ções que são freqüentemente associadas 
à obesidade, tais como: obesidade dos 
pais, sedentarismo, peso ao nascer, a-
leitamento materno e fatores relaciona-
dos ao crescimento.  

A associação entre a obesidade da cri-
ança e o índice de massa corpórea dos 
pais parece ser significativa a partir da 
idade de 3 anos e permanece até a idade 
adulta13(B). 

A obesidade da mãe, mesmo antes da 
gestação, correlaciona-se ao índice de 
massa corpórea da criança, na idade de 
5 a 20 anos14(B). 

A inatividade física, indiretamente ava-
liada pelo número de horas assistindo à 
televisão, é significativamente associada 
à obesidade15(A). 

O aleitamento materno é um fator de 
proteção contra o aparecimento da obe-
sidade em crianças16(A). 

Estudos demonstram a relação positiva 
entre baixo peso ao nascer e desen-
volvimento de doenças crônicas na vida 
adulta17(A). 

Sobrepeso ao nascer parece ser um predi-
tor de risco de obesidade em adultos18(B), 
assim como baixo peso ao nascer parece 
aumentar o risco de doenças cardiovas-
culares em adultos, mesmo com índice de 
massa corpórea normal19(B). 

A precocidade do “rebound” da adiposi-
dade em crianças é um preditor de risco 
de obesidade. A análise da curva do ín-
dice de massa corpórea em função da 
idade demonstrou que o mesmo aumenta 
durante o primeiro ano de vida e depois 
diminui a partir dos 12 meses. Um valor 
mínimo do índice de massa corpórea per-
manece até a idade de 4 a 8 anos, quando 
novamente aumenta o índice. O aumento 
precoce, antes da idade de 5,5 anos, foi 
associado a aumento rápido do valor do 
índice de massa corpórea e eleva o risco 
de obesidade na idade adulta20(A). 

A menarca na idade de 11 anos ou menos 
predispõe ao risco de obesidade na idade 
adulta21(A). 

Deve-se salientar que uma maturação 
sexual precoce é mais freqüente nas me-
ninas já obesas, desta maneira, é difícil 
discernir qual o sentido da casualidade 
entre maturação e obesidade22(B). 
 
MORBIDADE 
A auto-estima do obeso é geralmente 
comprometida principalmente para ado-
lescentes do sexo feminino. É importante 
estar atento às funções psicossociais, 
principalmente em meninas23(A). 

Crianças obesas têm maior risco de de-
senvolver distúrbio de comportamento 
alimentar na adolescência e no início da 
vida adulta24(B). 

As doenças cardiovasculares só se mani-
festarão décadas mais tarde, mas os fa-
tores de risco já aparecem na infância. 
Os fatores de risco estão diretamente 
relacionados ao excesso de peso e à dis-
tribuição de gordura, assim como nos 
adultos25(A). Estudos recentes demons-
tram que a doença aterosclerótica já se 
inicia na infância e adolescência26(D). 

O risco de síndrome plurimetabólica 
na vida adulta é maior nos indivídu-
os que apresentaram obesidade na 
infância27(B). 

Os fatores de risco são mais prevalentes 
quanto maior o grau de obesidade. Os 
riscos de hipertensão arterial e hiper-
trigliceridemia parecem ser maiores nas 
crianças mais novas, e os riscos de hiper-
colesterolemia e hiperinsulinemia, maio-
res em adolescentes28(B). 

A presença de eventos cardiovasculares 
ou de fatores de risco em parentes mais 
próximos prediz maior risco nas crianças. 
O histórico familiar é determinante e jus-
tifica investigação laboratorial29(B).
 
A incidência de diabetes tipo 2 na infân-
cia e, principalmente, na adolescência, é 
crescente30(B). A obesidade e o histórico 
familiar estão fortemente associados ao 
aparecimento do diabetes tipo 2 tanto 
em adultos, quanto em jovens30(B). 

A deposição de gordura abdominal, as-
sim como em adultos, é fator de risco 
para diabetes tipo 2 em adolescentes e 
crianças26(D). Pelo fato de o diabetes ser 
insidioso, as estimativas de prevalência 
estão subestimadas31(D). 

A resistência à insulina prediz o apare-
cimento de diabetes tipo 2. A resistência 
é comum em crianças e adolescentes 
obesos e está relacionada com outras 
alterações metabólicas32(B). As medidas 
menos invasivas e de maior relevância 
clínica são glicemia de jejum e insu-
linemia de jejum33(B). 

A avaliação do impacto na qualidade de 
vida mostra que existem evidências de 
que crianças e adolescentes obesos apre-
sentam certo grau de comprometimento 
físico, em decorrência de alterações mús-
culo-esqueléticas, intolerância ao calor, 
cansaço e falta de ar. 

Nas crianças e adolescentes obesos, 
sugere-se investigar morbidades orto-
pédicas, morbidades gastrontestinais do 
tipo esteatose hepática, refluxo gastro-
esofágico, colelitíase, bem como, mor-
bidades do sistema reprodutor do tipo 
ovário policístico e pseudoginecomastia. 

É também importante considerar o risco 
de distúrbio do comportamento alimentar 
na adolescência e início da vida adulta, 
principalmente em meninas34(B).  

MORBI-MORTALIDADE EM LONGO 
PRAZO 
A probabilidade de que uma criança obe-
sa permaneça obesa na idade adulta va-
ria de 20% a 50%, antes da puberdade, e 
50% a 70%, após a puberdade. Este risco 
de obesidade na idade adulta predispõe a 
criança obesa a complicações da obesi-
dade na idade adulta35(A).
 
O risco de morte em adultos obesos que 
foram crianças ou adolescentes obesos 
em comparação aos adultos magros cuja 
infância e adolescência foram de peso 
normal é significativamente maior36(A).  

TRATAMENTO – ESTRATÉGIAS PARA MA-
NUTENÇÃO DE UM PESO SAUDÁVEL 
As estratégias de tratamento da obesidade 
e do sobrepeso infantil são pouco docu-
mentadas, comparando-se com os traba-
lhos existentes em adultos. Apesar de não 
haver tratamento considerado padrão, 
pela inconclusividade derivada de pro-
blemas metodológicos, freqüentemente 
encontrados nos trabalhos disponíveis, 
as recomendações atuais para o manejo 
clínico do excesso de peso em crianças e 
adolescentes estão baseadas no controle 
de ganho ponderal e das co-morbidades 



Relatório de Atividades
da Diretoria da SMCRJ

2006
C aros Sócios, prezados amigos

Embora tenha sido um ano de crise para a saúde no país, 2006 foi importante para a SMCRJ.  A 
nova diretoria conseguiu manter e ampliar suas atividades, multiplicando o capital circulante e 
mostrando consenso em torno da revitalização de nossa instituição centenária, que conta apenas 
com 21,5% de suas despesas administrativas cobertas pelo valor total da receita da anuidade paga 
pelos sócios.

Foi também com a ajuda de parceiros inestimáveis que a Sociedade voltou novamente à cena com 
o I Simpósio de História da Medicina e da Cirurgia do Rio de Janeiro e as comemorações de seus 
120 anos de fundação.

O Curso de Atualização de Condutas em Quadros Emergenciais, promovido pela Diretoria de Cur-
sos e Eventos Científicos, recebeu certificado de Acreditação de Títulos da AMB, indicando que 
devemos seguir em cursos de qualidade para a capacitação do médico. O sucesso do Seminário 
O Desafio do MRSA de Origem Comunitária, o retorno do boletim Edição Médica e a tradicional 
confraternização de final de ano foram outros exemplos de iniciativas bem-sucedidas em 2006.

Além dos eventos, providências administrativas foram tomadas, tais como melhorias físicas na 
Sede, profissionalização do pessoal contratado, entre outras que estão para gerar mais frutos.

Embora tenhamos avançado na mobilização de recursos, a sustentabilidade financeira para a 
SMCRJ não pode implicar, ao meu ver, na dependência total de recursos de parceiros estratégicos.  
Por isso, conclamamos os sócios e amigos que nos ajudem no trabalho de mobilização de um 
número cada vez maior de associados e parceiros em 2007.

Celso Ferreira Ramos Filho
Presidente SMCRJ



O patrocínio dos projetos estão permitindo à SMCRJ direcionar algum recurso 
para a realização de melhorias na Sede, que encontrava-se em condições pre-
cárias e ainda precisa de diversas obras, algumas delas solicitadas pela Prefeitura.
Como primeira providência, uma limpeza geral. Para 2007, a diretoria planeja  
reforma no Salão Principal, na área externa lateral e nos banheiros laterais - que 
atendem ao público durante a realização de cursos e eventos.

Recursos Humanos
Com o ingresso da nova diretoria, o desempenho dos funcionários da SMCRJ pas-
sou a ser avaliado de forma mais criteriosa.  Com a aposentadoria de um funcio-
nário e a substituição de outro, o recrutamento do novo funcionário exigiu um 
maior esforço no sentido de se encontrar alguém mais qualifi cado que pudesse 
reunir as atividades dos que foram substituídos, redistribuindo-as. 

Informatização
A informatização da SMCRJ é essencial para o perfeito andamento dos trabalhos. 
Melhorias já realizadas foram a instalação do VELOX e a redistribuição dos com-
putadores existentes.

Reformas Administrativas  SMCRJ 

Política de Comunicação  SMCRJ 
Em fevereiro, a Sociedade deu início ao seu projeto de comunicação com a 
contratação de um profi ssional da área, que hoje é responsável por:
• produção de conteúdo (cartas, apresentações, entrevistas/reportagens para o  
Boletim Edição Médica, texto para material de divulgação em geral e futuramente 
o conteúdo da homepage);
• assessoria de imprensa (divulgação de eventos na mídia, em sites, boletins etc.);
• acompanhamento gráfi co do serviço de terceiros;
• levantamento de novos mailings para divulgação dos diversos acontecimentos;
• apoio a eventos .

Boletim Edição Médica
• Com o patrocínio da Unimed-Rio a SMCRJ voltou a editar o boletim Edição 
Médica - principal veículo de comunicação da SMCRJ com seus sócios, forma-
dores de opinião e prospects.   O veículo - que não era publicado desde 2000 
– conta hoje com 12 páginas e o primeiro número foi distribuído em dezem-
bro/2006, com tiragem de 6 mil exemplares. 

Homepage
Através de seu site, a SMCRJ quer fortalecer a integração entre seus associados, 
promover conteúdo de interesse dos formadores de opinião e também captar no-
vos sócios. Apesar da pequena mudança, somente a partir do primeiro semestre 
de 2007 a homepage será totalmente reformulada. Seu conteúdo fi cará a cargo da 
assessora de comunicação e da gerente da SMCRJ, que terão acesso ao site para 
as atualizações e prestação de serviço.

Diploma de Sócio
Em seu 120º aniversário, a SMCRJ presenteou cada um de seus sócios com um Di-
ploma elaborado especialmente para a ocasião.  Foi um reconhecimento ao sócio 
e, ao mesmo tempo, uma valorização à importante Sociedade centenária.

Reformas Administrativas SMCRJ  

Política de Comunicação SMCRJ   



Eventos da SMCRJ 2006Eventos da SMCRJ 2006
I Simpósio de História da Medicina e da Cirurgia do Rio de Janeiro

Proporcionou à SMCRJ o papel de difusora de um pensamento mais elaborado em 
relação à Medicina no País pela qualidade dos temas abordados e pelos partici-
pantes especiais.  
O Simpósio teve como pontos altos a homenagem ao professor Aloysio de Salles, 
materializada em um vídeo-entrevista, feito em parceria com a FIOCRUZ, e a 
Conferência de encerramento, proferida pelo professor Moacyr Scliar.

Curso de Atualização de Condutas em Quadros Emergenciais

A 4ª edição do Curso de Atualização de Condutas em Quadros Emergenciais fez 
parte do Projeto de Educação Médica Permanente da SMCRJ para 2006.  O curso 
contou com 11 módulos, com início em agosto e término em novembro de 2006. 
A Unimed-Rio foi a patrocinadora e seus médicos cooperados tiveram inscrições 
gratuitas. A FIOCRUZ também enviou participantes. Todas as outras inscrições 
foram revertidas em benefício da SMCRJ.  

Solenidade do Dia do Médico

A comemoração do Dia do Médico de 2006 reuniu mais de 200 convidados entre 
associados da SMCRJ, autoridades, representantes de instituições médicas e per-
sonalidades ilustres da Medicina.  Em 2006, o evento foi especial por dividir as 
homenagens com o 120º aniversário da SMCRJ.

Confraternização de Final de Ano

Momento de congraçamento, o tradicional “Bacalhau da Maria” reuniu 60 pes-
soas na Sede da SMCRJ, entre elas dirigentes de importantes entidades/empresas 
médicas.

O Desafio do MRSA de Origem Comunitária

Sob a coordenação do Dr. Celso Ramos Filho e Dra. Simone Nouér, o evento teve 
como objetivo discutir o aparecimento de infecções comunitárias causadas pelo 
MRSA. Mais de 170 participantes, entre médicos, biólogos, microbiologistas e 
enfermeiros lotaram o Seminário – no dia 29 de novembro -  que fora programado 
para 50 pessoas. 



O resultado da SMCRJ melhorou consideravelmente nos últimos 12 meses, período 
que marca a atuação da nova diretoria.  O balancete, abaixo, confirma o esforço 
que está sendo empreendido para o crescimento da Sociedade.  O documento na 
íntegra está à disposição de todos na Sede.  Esperamos estar correspondendo à 
confiança de nossos sócios e parceiros.

Balanço - SMCRJ           2004         2005         2006

      Jan/ Dez ($)  Jan/ Dez ($)  Jan/ Dez ($) 

Recursos em 31/12     21.493,78    25.401,42    54.381,04 

Receitas

Anuidades       61.036,81    64.993,67    63.969,55

Patrocínios       83.250,00  105.000,00  265.597,12

Outras Entradas      38.998,99    29.789,13    32.803,49

Total das Receitas    183.285,80    199.782,80  362.370,16

Despesas

Com Pessoal       73.198,00    86.854,70    96.912,48

Com Administração     66.591,95    59.509,82  100.783,48

Despesas com Eventos     39.840,08    42.130,60     98.187,08

Impostos e Taxas                                     1.773,78       3.424,33       7.773,59  

Despesas Bancárias                   895,22      1.083,72       1.690,22

Repasses - SOMERJ            3.082,00      3.636,00      1.012,00

Devoluções      0,00         923,00             0,00 

Total de Despesas    182.381,03   197.562,17  306.359,55

Resultado do Exercício         904,77      2.220,63    56.010,61

Balancete da SMCRJ 2006



eventualmente encontradas37(D). 

O cuidado deve ser instituído assim que 
se faz o diagnóstico de obesidade. O 
tratamento convencional baseia-se na 
redução da ingestão calórica, aumento 
do gasto energético, modificação com-
portamental e envolvimento familiar no 
processo de mudança. O tratamento se 
dá em longo prazo e sugerem-se visi-
tas freqüentes. O tratamento dietético 
deve focar-se na adequação da ingestão 
calórica e no suprimento das necessi-
dades nutricionais para a idade. 

A proporção calórica dos macronutrien-
tes deve seguir a recomendação das dire-
trizes nacionais e internacionais de ali-
mentação saudável. Do total de calorias 
da dieta, 15% devem provir de proteínas, 
50% a 55% dos carboidratos e 30% das 
gorduras. 

Alguns estudos avaliam o efeito das die-
tas hipolipídicas com, no máximo, 25% 
da ingestão de calorias provenientes 
das gorduras. Os resultados indicam que 
esta abordagem é segura com relação 
ao aporte de nutrientes e crescimento e 
desenvolvimento38(A). 

O National Cholesterol Education Pro-
gram norte-americano propõe que, para 
o tratamento de dislipidemias em adul-
tos, a dieta alcance 35% do valor calórico 
total sob a forma de gorduras, sendo me-
nos de 7% de ácido graxo saturado, mais 
de 10% de polinsaturado e mais de 20% 
de monoinsaturado39(D). 

O papel das gorduras insaturadas é 
bem definido na proteção cardiovascu-
lar, enquanto as saturadas têm efeito 
inverso40(A). 

Com relação aos carboidratos, várias evi-
dências apontam o papel dos carboidratos 
de baixo índice glicêmico na dietoterapia 
da obesidade e suas comorbidades41(D). 

Dietas de baixo índice glicêmico parecem 
ser uma alternativa promissora para o 
tratamento da obesidade também na in-
fância e adolescência42(B). 

Não há evidências definitivas de qual 
seria a melhor abordagem dietoterápica 
para perda de peso em crianças e ado-
lescentes. 

Com relação à prática de atividade física, 
não há evidência de qual seria a pres-
crição mais adequada. Tanto para adultos 
quanto para crianças e adolescentes há 
um extensivo debate na literatura de qual 
seria a duração, intensidade e freqüência 
ideais para o exercício43(D). 

É evidente que o incremento do gasto  
energético com diminuição de hábitos 
sedentários e o aumento de exercícios 
físicos é determinante para a perda de 
peso. É consenso que a prescrição deve 
ser adequada ao sexo e à idade44(B). 

A mudança comportamental é citada na 
maioria dos programas de perda de peso 
para crianças e adolescentes. 

O objetivo do tratamento comportamen-
tal é contribuir para o reconhecimento e 
modificação de hábitos inadequados à ma-
nutenção de um peso saudável45(D). Para 
crianças e adolescentes, o envolvimento 
familiar é um dos maiores contribuintes 
para a adesão ao tratamento46(A). 
 
Outras estratégias tais como: dietas de 
maior restrição calórica, tratamento 
medicamentoso ou cirurgia bariátrica, 
podem ser utilizadas no tratamento da 
obesidade em adultos, quando esta se 
apresentar em graus mais graves e quan-
do estiver associada às comorbidades. Em 
crianças e adolescentes, não há relatos 
suficientes de estudos bem conduzidos 
de longa duração para que possamos re-
comendar tais estratégias.

Os riscos e benefícios destas condutas de-
vem ser cuidadosamente avaliados, caso 
a caso, até que se obtenha maior nível de 
evidência. Estas alternativas só devem ser 
consideradas no tratamento de crianças 
e adolescentes que não responderam ao 
tratamento convencional e que apresen-
tam graves comorbidades associadas ao 
excesso de peso. 

A cirurgia bariátrica só poderia ser consi-
derada como uma hipótese de tratamento 
em adolescentes que tenham terminado 
a fase de crescimento. A adoção destas 
estratégias deve estar restrita a centros 
especializados.
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é mais trabalhoso, mas a saúde agradece.”

Para orientar os pacientes na prática clínica, 
os médicos, em especial clínicos, gastro-
enterologistas e endocrinologistas, devem 
ter conhecimentos sólidos de nutrição e, 
é claro, ao tratar adolescentes, em geral 
grandes vítimas desses distúrbios, precisam 
conhecer o modo de pensar e os hábitos 
desses pacientes.

Segundo Dr. Yvon, o estudo da questão da 
alimentação no ser humano é apaixonante, 
por envolver uma teia de relações entre os 
diversos sistemas do organismo. 

“Acredito que com tantos distúrbios ali-
mentares hoje, a Medicina está se consci-
entizando cada vez mais da importância da 
orientação dos nutrólogos. E é possível que, 

em curto espaço de 
tempo, talvez em 
cinco anos, a nu-
trição se torne uma 
disciplina para o es-
tudo da Medicina”, 
antecipa.

Estatísticas assustam

As estatísticas de 
que se têm notícia 
não são nada anima-
doras. Nos Estados 
Unidos,  por exem-
plo, 1% das adoles-
centes apresentam 
anorexia e 10% 
morrem da doença.

Ainda nos Estados Unidos, a bulimia afeta 
em média 10% de mulheres universitárias. 
Por outro lado, apenas 10% dos indivíduos 
diagnosticados como bulímicos são homens. 
Cerca de 10% morrerão da doença, pela 
fome, problemas cardíacos e outras compli-
cações ou por suicídio. Em média 85 a 95% 
dos indivíduos acometidos pela bulimia são 
mulheres abaixo dos 25 anos.

A boa notícia é que os desequilíbrios ali-
mentares podem ser curados, se diagnosti-
cados a tempo e tratados adequadamente, 
por equipe multidisciplinar, composta por 
clínicos, nutrólogos e psicólogos. 
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O Dr. José Gomes Temporão é o novo 
Ministro da Saúde.  Temporão é 
médico formado pela UFRJ, profes-
sor e pesquisador do Departamento 
de Administração e Planejamento de 
Saúde da Escola Nacional de Saúde 
Pública da FIOCRUZ desde 1980, co-
ordenador do Projeto Inovação em 
Saúde da FIOCRUZ. Ao se especiali-
zar em Doenças Infecciosas e Tropi-
cais, teve o contato inicial com a 
área de Saúde Pública. Destacou-se 
ao participar do movimento sani-
tarista, que resultou na criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  Foi 
presidente do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) e, quando de seu con-
vite para Ministro, era secretário de 
Atenção à Saúde do Ministério. 

Também prestou consultorias a or-
ganismos internacionais (OPAS, 
Unicef) e nacionais (secretarias mu-
nicipais e estaduais, BNDES), e tem 
artigos publicados em revistas, as-
sim como livros e capítulos de livros.
O novo ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, considera que sua 
“missão” à frente da pasta é qualifi-
car o atendimento de saúde da po-
pulação brasileira, além de garantir 
a transparência na utilização dos 
recursos.

Recém-filiado ao PMDB, Temporão 
foi indicado pelo governador Sérgio 
Cabral (RJ).

familiares era vítima da doença.

“A hiporexia, ou anorexia, e a bulimia são os 
distúrbios mais conhecidos popularmente, 
mas existe também, no campo das doenças 
alimentares, a hiperorexia, ou seja, quando a 
pessoa se alimenta em grandes quantidades 
de comida. Há ainda a acoria, que atinge 
o paciente que come compulsivamente e 
não encontra um nível de satisfação ao se 
alimentar. E a ortorexia, quando as pessoas 
adotam uma dieta equilibrada, mesmo com 
eventuais desvios”, explica Dr. Yvon.

Dieta equilibrada dá trabalho, mas compensa

Uma das causas da obesidade é o excesso de 
gordura trans, como explica Dr. Yvon Toledo 
Rodrigues. No caso da fast food, predomina 
a gordura trans, em pratos como sanduíches 
de grandes redes e outras  delícias perigosas 
para a saúde. Riscos 
também estão nos 
corantes, que podem 
causar alergia. 

“Até um ano e meio 
de idade, o intes-
tino da criança não 
separa os alimentos 
perigosos dos de-
mais, então, os pais 
têm que ter cuidado 
especial nessa fase 
e depois estimular o 
consumo de verdu-
ras, legumes e frutas, 
que são fontes de 
vitaminas essenciais 
para o bom funcionamento do organismo. A 
alimentação é também uma questão de bom 
senso”, orienta Dr. Yvon.

O médico explica que hoje há um consumo 
desordenado de vitaminas, quando elas po-
dem ser encontradas na alimentação equili-
brada, em sua melhor forma, in natura:

“Há muitas crenças errôneas como, por e-
xemplo, de que o abacate tem excesso de 
gordura, quando já se provou que o abacate 
tem apenas 16% de gordura. Essas infor-
mações vêm de outros tempos, da época da 
escravidão, para evitar o consumo de certas 
frutas. Dizem também que a vitamina C é in-
dicada para a gripe, mas nada melhor para 
suprir a necessidade dessa vitamina com um 
bom suco de laranja feito na hora. É claro que 

“Os distúrbios alimentares têm 
sido analisados com mais des-

taque a partir dos anos 90. Há um 
problema de fundo econômico na 

essência dessa questão, pois as 
modelos magras demais ganham 

salários exorbitantes, o que contri-
bui para a conservação da magreza 

a qualquer custo, inclusive em 
prejuízo da própria saúde.”

 Dr. Yvon Toledo Rodrigues

Atualidade



Acontece:
Cremerj dá posse à nova diretoria
Márcia Rosa é presidente da instituição pela segunda vez
 
A cirurgiã plástica Márcia Rosa de Araújo tomou posse como presi-
dente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 
- Cremerj, junto com a nova diretoria, no dia 2 de fevereiro. 

A cerimônia foi no salão do Conselho e contou com a presença de 
convidados importantes da classe médica, como o Dr. José Gomes 
Temporão, atual Ministro e então Secretário de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde e Defesa Civil; Dr. Sérgio Côrtes, Secre-
tario Estadual de Saúde; Dr. Edson Andrade, presidente do CFM e 
representante da Secretaria Municipal de Saúde representando o 
Governador Sérgio Cabral; presidente da Unimed Brasil, Dr. Celso 
Barros; presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro, Dr. Celso Ramos Filho; presidente da Confederação Nacional 
de Saúde, Dr. José Carlos de Souza Abrahão; presidente da AMB, 
Dr. José Luiz Gomes do Amaral; vice-presidente FENAM, Dr. Mario 
Antonio Ferrari; presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr. 
Antonio Luiz de Medina, além de representantes de diversas asso-
ciações médicas.

Em seu discurso, a Dra. Márcia falou da situação do médico na Saúde 
Pública, da relação da categoria com os planos e as operadoras de 
saúde, da crise na rede pública, da abertura de novas escolas de me-
dicina e da luta pela redução da carga tributária da classe.

Ela já esteve à frente do Cremerj no período 2003/2005 e vai dirigir 
a instituição até setembro de 2008. 

Agenda
Curso de Atualização de Condutas em Quadros Emergenciais
Data: 14 de abril a 1 de dezembro de 2007
(17 módulos independentes) 
Local: Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 
Informações e inscrições: Tel.: (21) 2507-3353 – 
Fax: 2509-0333 – smcrj@smcrj.org.br 

Seminário: Acreditação Internacional, uma estratégia efetiva 
para melhorar a qualidade e a segurança em Saúde
Data: 13 de abril de 2007 – das 8h às 18h30 
Local: Reinassance São Paulo Hotel – Alameda Santos, 2.233 – 
São Paulo / Informações e inscrições: Tel.: (21) 2223-0761 - 
Fax: (21) 2223-0761 ramal 219 - cba@cbacred.org.br 

15º Encontro de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro
Data:  13 a 15 de abril de 2007   
Local:  Hotel Portobello - Magaratiba 
Informações e reservas: (21) 2203-1343 – aherj@aherj.com.br 

XVI Semana de Fígado do Rio de Janeiro
Data: 24 a 26 de maio de 2007 / Local: Centro de Convenções 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões / Informações: (21)2236-
4510 – Fax: (21) 2255-8282 – gfi gado@bol.com.br

IV Congresso Nacional de Oftalmologia da SBO
Data: 4 a 7 de julho de 2007 / Local: Hotel Glória
Informações: (21) 2557-7298 – Fax: (21) 2205-2240 - 
sbo@sboportal.org.br

Inauguração no CREMERJ

O CREMERJ inaugurou, no dia 20 de março, com palestra ministrada 
pelo Professor Ivo Pitanguy, o Auditório Julio Arantes Sanderson de 
Queiroz. Um dos médicos mais homenageados de sua geração, Julio 
Sanderson é considerado pelos médicos como MÉDICO COMPLETO 
que ele representou, e por 
sua luta eterna pela ética e 
a valorização da profi ssão.

Julio Sanderson presidiu 
a Sociedade de Medicina e 
Cirurgia por dois mandatos, 
acolhendo as diversas So-
ciedades Médicas Especia-
lizadas. 

Identidade Médica

Aconteceu no dia 29 de março, o lançamento do livro “Identidade 
Médica”, do Médico Psicanalista Júlio de Mello Filho.  O evento foi 
no Museu da República e contou com uma mesa-redonda sobre a 
mesma temática. 

“Identidade Médica” trata de questões que alguns médicos estão 
vivendo hoje e oferece uma oportunidade para que sejam discutidas 
as inúmeras variáveis presentes nesse campo. 

Médico psicanalista, escritor, analista-didata da SBPRJ; presidente 
da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática-RJ; professor 
titular de Psicologia Médica da UERJ; Júlio Filho é autor de diversos 
livros.



todos diziam que ele seria “o escritorzinho 
do Bom Fim”. E era só o que ele queria ser, 
mesmo.  Mas seu universo foi se ampliando. 

Ao entrar para a Faculdade de Medicina, 
descobriu a doença, publicou seu primeiro 
livro, uma coletânea de contos, “Histórias 
de médico em formação”, no ano de sua 
formatura, em 1962.  A Medicina continua-
ria aparecendo em muitas obras, tanto de 
fi cção, como “Sonhos Tropicais”, biografi a 
romanceada de Oswaldo Cruz, e “Paixão 
transformada”, que conta a história da Me-
dicina em textos literários. Mas também 
abordando a questão da imigração no Brasil. 
Hoje, autor consagrado e imortalizado com 
o ingresso na Academia Brasileira de Letras, 
Scliar contabiliza 78 livros, de fi cção (conto, 
romance, fi cção juvenil) e não-fi cção.

O médico e o escritor se encontram
Na Faculdade de Medicina, a vivência com 
a doença, o sofrimento, a morte, ensinam 
muito a quem está se iniciando na literatura, 
conta Scliar. E, de outra parte, a literatura 
representa uma abertura para o ser humano, 
que ajuda muito o médico, sobretudo nesses 
tempos de predomínio tecnológico na pro-
fi ssão, ressalta ele.

Trabalhando nas vilas populares na periferia 
de Porto Alegre, o médico sanitarista teve 
contato com as doenças e a morte e também 
com os problemas sociais de nosso país. 

“A Medicina é a porta de entrada para a rea-
lidade social brasileira”, comenta.

O tema Medicina sempre esteve presente não 
apenas na vida de Scliar, mas também nos 
seguintes livros que publicou: “Do mágico 
ao social”, como por exemplo,  “A Trajetória 
da Saúde Pública”, “Cenas médicas, Oswaldo 
Cruz. Rio”,  “A paixão transformada: história 
da medicina na literatura”, “Meu fi lho, o 
doutor: medicina e judaísmo na história, na 
literatura e no humor”, entre outros.

Scliar constata, entre seus colegas mais 
próximos, que os médicos são, até por hábi-
to profi ssional, bons leitores. 

“Existem livros que, pela temática, podem 
interessar muito a quem faz medicina. Por 
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MOACYR SCLIAR

Gaúcho de Bom Fim, Moacyr Scliar nasceu 
no dia 23 de março de 1937.  Filho de imi-
grantes judeus russos, família humilde, esse 
consagrado médico e escritor cresceu em 
uma comunidade onde o hábito de contar 
histórias fazia parte do convívio e o inspi-
raria pelos caminhos literários mais tarde.  
Em 1955, iniciou seus estudos na Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.  A partir daí, em contato com 
a doença, o sofrimento e a morte escreveu 
seu primeiro livro “Histórias de médico em 
formação”.  Scliar especializou-se no campo 
da Saúde Pública como médico sanitarista.  
Em 1970, pós-doutorou-se em Medicina 
em Israel, posteriormente, tornou-se doutor 
em Ciências pela Escola Nacional de Saúde 
Pública e atualmente é professor de Medici-
na Preventiva da Fundação Faculdade Fede-
ral de Ciências Médicas de Porto Alegre.

Scliar publicou 78 livros, abrangendo o ro-
mance, a crônica, o conto, a literatura infan-
til, o ensaio, pelos quais recebeu inúmeros 
prêmios literários. Algumas de suas obras 
foram publicadas no exterior.  Em 31 de ju-
lho foi eleito para a Academia Brasileira de 
Letras.  Duas infl uências são fundamentais 
na obra de Scliar: sua condição de fi lho de 
imigrantes e sua formação como médico de 
Saúde Pública, porta de entrada para a reali-
dade social brasileira.

Desde a infância, a convivência com as 
palavras
Escrever faz parte da vida de Moacyr Scliar 
desde cedo. Ele conta que, fi lho de família 
humilde – seu pai foi durante muito tempo 
empregado de fábrica e sua mãe era profes-
sora – cresceu em um ambiente em que o 
hábito de contar histórias sobre o passado 
na Rússia, a viagem ao Brasil, a “descoberta” 
do novo país faziam parte do dia-a-dia.

 “Além disto eu era, como minha mãe, um 
leitor voraz. Ela costumava levar-me  regu-
larmente à livraria para comprar livros. Quan-
do eu lhe perguntava se aquele dinheiro não 
faria falta, sua resposta era sempre a mesma: 
Em nossa casa pode faltar até comida, mas 
não podem faltar livros.” relembra.

Os textos de Scliar passavam de mão em 
mão em sua cidade e eram muito elogiados: 

exemplo: “A morte de Ivan Illich”, de Leon 
Tolstoi; “O alienista”, de Machado de Assis; 
“A montanha mágica”, de Thomas Mann”, 
aconselha.

Mas o médico e acadêmico confessa ao 
Edição Médica que é leitor fanático de 
Machado de Assis, Guimarães Rosa (que era 
médico!), Clarice Lispector, Graciliano Ra-
mos. Além da literatura, ele gosta de música 
erudita, sobretudo barroca. Entre seus hob-
bies, estão o cinema e uma boa caminhada. 
“Sou um grande andarilho”, revela.

Scliar é homenageado pela Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 
Durante o evento comemorativo aos 120 
Anos da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro, no dia 26 de julho, na 
Conferência de Encerramento, Moacyr 
Scliar foi homenageado pela instituição. Ele 
recebeu do Presidente da SMCRJ, Dr. Celso 
Ramos Filho, o título de Sócio Honorário da 
entidade. 

“Eu me senti extremamente gratifi cado. 
Trata-se de uma instituição consagrada pelo 
tempo e por uma trajetória verdadeiramente 
gloriosa.”

Em mais de quarenta anos dedicados à Me-
dicina, Scliar considera que não se pode 
exercer a profi ssão isoladamente, pois ela 
exige troca de experiências e trabalho de 
equipe. 

“E também pela sobrecarga emocional, que 
muitas vezes representa, exige companhei-
rismo, convivência. As associações médicas 
podem proporcionar aos profi ssionais tudo 
isso”, fi naliza.

“Não se pode exercer a profi ssão isoladamente, 
pois ela exige troca de experiências e trabalho de 
equipe, companheirismo. As associações médicas 
podem proporcionar aos profi ssionais tudo isso” 
- Moacyr Scliar




