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FiquE atENto
O X Curso de Atualização de 
Condutas em Quadros Emergenciais 
tem previsão para início das aulas em 
28 de abril.  Dividido em dois blocos 
– Emergências Clínicas e Emergências 
Cirúrgicas –, o curso tem vagas 
limitadas e, pelo grande interesse no 
tema, costuma ter fila de espera.
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Notas

ii Curso de Condutas 
em Nefrologia começa 
em março

No mês de março, a Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 

promoverá o ii Curso de Condutas em 
quadros Emergenciais em Nefrologia, 
que faz parte do Programa de Educação 
Médica Continuada da SMCRJ.

As aulas serão ministradas sempre aos 
sábados, das 9h às 12h, nos dias 3, 10, 
17 e 24, nas dependências da Sociedade.

O curso é aprovado pela Comissão 
Nacional de Acreditação AMB/CFM e tem 
coordenação geral do Dr. José Francisco 
de Ribeiro Ornellas.

Acesse o site www.smcrj.org.br 
para conhecer a programação. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone (21) 2507-3353.

Composição da SMCRJ 
para o triênio 2011/2014
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Editorial
Quando assumi a presidência do Conselho da SMCRJ, no ano 

em que a instituição completou 125 anos, me senti tomada por 
um orgulho imenso e, ao mesmo tempo, por um sentimento de 
responsabilidade de igual proporção.

As duas últimas gestões da SMCRJ, capitaneadas pelo Dr. Celso 
Ramos Filho com competência e comprometimento, representaram 
para a SMCRJ e seus associados uma conquista importante, 
em termos de incremento das atividades científicas, técnicas e 
culturais, e de resgate financeiro também por meio das múltiplas 
parcerias que foram firmadas naqueles períodos.

Reconheço que para vencermos é preciso planejar, estabelecer 
metas realísticas, rever estratégias e perseguir nossos objetivos 
com determinação e profissionalismo. O momento é agora, sem 
interrupções. Continuar avançando e dar sequência ao trabalho 
desenvolvido pela Diretoria presidida pelo Dr. Celso Filho é o nosso 
grande desafio para os próximos três anos!

Honrar o pagamento da dívida, brilhantemente conduzida pelo 
Dr. Celso e que engessava a nossa Sociedade, dar continuidade à 

defesa da categoria médica e 
ao nosso curso de atualização 
de condutas em quadros 
emergenciais, que é um 
diferencial. Elaborar outros 
cursos, diversificar o corpo 
de associados, preservar o 
patrimônio histórico e cultural 
da SMCRJ, criar um braço social 
que nos integre mais com a 
sociedade em geral e expandir a divulgação de nossas ações. 
São muitos os compromissos firmados por mim para a gestão 
que se inicia.

Há muito trabalho pela frente e contamos com o apoio e a 
participação de todos vocês nessa empreitada.

Marília de abreu Silva
Presidente do Conselho Diretor da SMCRJ – 2011-2014
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Notícias da SMCRJ

Curso customizado pela FGV para a SMCRJ abordará práticas 
em administração de consultórios e pequenas empresas

No dia 1º de dezembro, data criada 
com o apoio das Nações Unidas 

como o Dia Mundial de Combate à AIDS, 
a Diretoria da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro promoveu 
o seminário a evolução do combate 
à aiDS – 30 anos. O encontro reuniu 
profissionais de gabarito para discutir 
questões relacionadas à evolução da 
doença e aos tratamentos.

Dr. Alexandre Chieppe, superintendente 
de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Estadual de Saúde, apresentou 
o tema Epidemiologia da AIDS: situação 
atual, mostrando o perfil epidemiológico 
da doença no Estado do Rio.  Dr. Celso 
Ferreira Ramos Filho, professor de DIP 
da UFRJ, vice-presidente Leste-Sul 
da AMB e ex-presidente da SMCRJ, 
abordou Terapia antirretroviral – novos 
horizontes. Já a Dra. Sandra Wagner 
Cardoso, médica da Fiocruz, apresentou 
questões sobre HIV e envelhecimento.

Dra. Dirce Bonfim de Lima, infectologista 
do Hospital Pedro Ernesto e diretora 
Cultural da SMCRJ, atuou como 
moderadora dos painéis.

O patrocínio Prata do evento foi da 
Janssen/Cilag. Já o Apoio ficou por conta 
do CREMERJ, SIERJ e da UNICRED. 

O Núcleo de Saúde do FGV in 
company, formado por pesquisadores 

e professores do GVsaúde – Centro de 
Estudos em Planejamento e Gestão de 
Saúde da EAESP –, em parceria com 
a Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro, customizou o curso 
Gestão de Consultórios Médicos e 
Pequenas Empresas de Saúde, que tem 
como objetivo preparar os alunos para 
enfrentar, de maneira mais eficiente e 
organizada, o cotidiano administrativo.

O curso está programado para iniciar em 
maio e visa atender à necessidade de 
capacitação dos profissionais de saúde 
na área de administração.

“Nas aulas, serão abordados os principais 
aspectos da medicina suplementar, 
o relacionamento com convênios, o 
gerenciamento de consultório, as 
finanças, o marketing pessoal, entre 
outros temas”, revela o coordenador 
acadêmico do curso e Doutor em 

Administração de Empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas, Luciano Patah.

Luciano explica que com o curso, os 
alunos ampliarão os horizontes de 
conhecimento. Questões de marketing 
pessoal poderão trazer benefícios e 
aumentar a demanda de pacientes. 
Noções de contabilidade favorecerão 
a otimização dos recursos financeiros 
gastos na clínica. Os profissionais 
poderão ainda aperfeiçoar o 
relacionamento com as operadoras 
de planos de saúde, com as dicas de 
negociação que serão ensinadas. Noções 
de execução de projetos também são 
úteis para a criação de novos serviços 
médicos.

O curso Gestão de Consultórios Médicos 
e Pequenas Empresas de Saúde será 
realizado na sede da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 
(Av. Mem de Sá, 197, Centro). O curso 
tem carga horária de 152 horas-aula, 

com aulas de 50 minutos de duração, 
ministradas quinzenalmente, sempre aos 
sábados, nas dependências da SMCRJ.

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (21) 2507-3353 ou no 
site www.smcrj.org.br. Os participantes 
deverão confirmar seu interesse até 30 
de março. 

Seminário marca 
o Dia Mundial de 
Combate à aiDS
O evento aconteceu em 1º de 
dezembro, na sede da SMCRJ

Mantendo o tradicional almoço de 
confraternização das lideranças 

médicas, a SMCRJ ofereceu, no dia 15 de 
dezembro, mais uma edição do Bacalhau 
da Maria, que contou com o patrocínio da 
Unimed-Rio.

No ano de 2011, o evento recebeu um 
ingrediente especial: uma bandeira da 
SMCRJ, doada gentilmente pela Unimed-
Rio, a partir da iniciativa de seu diretor, 
Dr. Eduardo Augusto Bordallo.

Bordallo e o presidente da Unimed-Rio, 
Celso Barros, entregaram a bandeira 
à presidente eleita da SMCRJ para o 
triênio 2011-2014, Dra. Marília de Abreu  
Silva.

“Depois de 125 anos de existência, pela 
primeira vez em sua história, a Sociedade 

SMCRJ é presenteada por seus 125 anos
Ex-presidente da Sociedade entrega nova bandeira no Bacalhau da Maria

de Medicina terá uma bandeira. Fico 
contente que o fato coincida com o 
início da minha gestão. Quero fazer 
um agradecimento especial ao Eduardo 
Bordallo, diretor da Unimed-Rio e ex-
presidente desta casa, pelo presente”, 
declarou Marília. 

Público aplaude a bandeira da SMCRJ



Solenidade do Dia do Médico 2011: 
Uma festa inesquecível com show de João Bosco
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SMCRJ: Festa do Dia do Médico comemora os 
125 anos da entidade e a posse da nova Diretoria

Uma tripla comemoração. Assim foi 
a festa do Dia do Médico 2011, 

realizada pela Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro (SMCRJ), 
no dia 10 de outubro, no Salão Nobre 
do Fluminense Football Club, em 
Laranjeiras. O evento, com patrocínio 
Diamante da Unimed-Rio, Prata do 
Sindherj e Bronze da Life Imagem e da 
Unicred, ao homenagear o Médico do 

Notícias da Sociedade

Ano 2011, o pediatra Celso Corrêa de 
Barros, celebrou também os 125 anos de 
existência da Sociedade de Medicina, e 
marcou ainda a posse da nova Diretoria, 
eleita para o triênio 2011-2014.

A noite de confraternização reuniu 
médicos, autoridades do segmento, 
convidados, jornalistas especializados 
em saúde e economia, e associados à 

SMCRJ, que puderam festejar, em grande 
estilo, com show do cantor e compositor 
João Bosco, encerrando coquetel e jantar. 

Pela contribuição à medicina, as famílias 
dos médicos Fausto de Oliveira Campos, 
Francisco e Silva Salgado, Francisco 
Fialho, Francisco Manes Albanesi Filho, 
Gilson Maurity Santos, Lídio Toledo 
de Araújo, Marcos Szpilman, Moacyr 
Scliar, Pedro Clóvis Junqueira e Willian 
da Silva de Castro Alves, receberam as 
homenagens póstumas.

Por sua destacada atuação em defesa da 
dignidade profissional e de remuneração 
justa para a classe médica, o pediatra 
Celso Corrêa de Barros, também 
presidente da Unimed-Rio, recebeu 
do presidente da SMCRJ, professor 
Celso Ramos Filho, a placa de Médico 
do Ano 2011. A placa simboliza o 
reconhecimento da classe ao esforço de 
médicos que exercem a profissão com 
ética e dedicação. Já foram agraciados 
34 médicos, entre eles, Clementino 
Fraga, Ivo Pitanguy, José Gomes 
Temporão, Vera Cordeiro.

Celso Ramos Filho, presidente da SMCRJ, 
em seu discurso no evento, traçou 
um panorama da história recente da 
medicina em nosso país, ressaltando as 
dificuldades do exercício da profissão 
e as lutas que ainda se descortinam no 
país. Observou ainda o papel de destaque 
do homenageado, Celso Barros: “Estamos 
homenageando um defensor histórico e 
enérgico do trabalho do profissional da 
medicina.”

O presidente da SMCRJ finalizou 
seu discurso, apostando na união de 
forças em favor do exercício ético e de 
qualidade da medicina no Brasil.

– Sempre seremos fortes em nossa 
união associativa, sempre teremos 
quem, como Celso Barros, dê de si em 
prol dos demais, e progressivamente 
outros colegas a nós se unirão, trazendo 
o sopro renovado das novas gerações – 
afirmou.

Recepcionistas aguardam convidados

O salão do Fluminense ficou lotado



Médico do ano relembra lutas  
do cooperativismo
Após o recebimento da placa, em seu 
discurso de agradecimento pela eleição 
como Médico do Ano 2011, o pediatra 
Celso Corrêa de Barros destacou as 
dificuldades enfrentadas ao longo de sua 
trajetória de 35 anos de trabalho pela 
mobilização de médicos no contexto 
do cooperativismo. Emocionado, Celso 
Barros fez um rápido balanço de sua 
atuação no movimento e também à 
frente da Unimed-Rio, que preside 
desde 1998, e que hoje se destaca como 
empresa de sucesso, contabilizando mais 
de 800 mil clientes.

“Provamos que é possível manter uma 
política de remuneração mínima para os 
médicos, uma das bandeiras levantadas 
no associativismo. Agradeço a todos os 
que me ajudam a descobrir os caminhos, 
a corrigir os erros e a aprender a aceitar 
com humildade os acertos. Em especial, 
agradeço a minha esposa e filhos, todos 
médicos, que sempre me apoiaram”, 
concluiu Celso Barros.

uma mulher à frente da nova 
diretoria
No encerramento da solenidade da Festa 
do Dia do Médico, o presidente da SMCRJ, 
Celso Ramos, anunciou a eleição da 
médica infectologista Marília de Abreu 
Silva como nova presidente do Conselho 
Executivo da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro para o triênio 
2011-2014. Dra. Marília será a primeira 
mulher a ocupar a função em 125 anos 
de existência da entidade.

Fundada em 14 de fevereiro de 1886, 
a Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro é a mais antiga sociedade 
médica do Brasil e sempre manteve o seu 
objetivo principal: organizar a categoria 
em torno das discussões específicas da 
saúde e de seu papel político.

Professora adjunta de Clínica Médica da 
Universidade do Rio de Janeiro (UniRio), 
diretora da Sociedade de Infectologia 
do Estado do Rio de Janeiro (SIERJ) 
e diretora corregedora do Conselho 
Regional de Medicina (CREMERJ), a 
médica Marília de Abreu Silva já está 
acostumada a desafios. De acordo com 
o então presidente da SMCRJ, Celso 
Ramos, a médica está bem preparada 
para assumir a sua nova função, pois 

Dr. Celso Barros recebe a placa de Médico do Ano das mãos do Dr. Celso Ramos Filho

Dr. Celso Ramos Filho e Dra. Marília de Abreu Silva
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João Bosco embalando 
a noite
Depois da solenidade da Festa do Médico, 
os convidados confraternizaram com 
coquetel, jantar e um show intimista 
de João Bosco e sua banda. O Salão 
Nobre do Fluminense Futebol Clube se 
transformou em um verdadeiro palco 
para o cantor e compositor reviver os 
seus principais sucessos, com seu estilo 
incomparável de interpretar as músicas.

A plateia, animada, fez coro para Papel 
machê, Jade, e outras canções inesque-
cíveis. Ao fim da apresentação, o públi-
co, já descontraído, pediu bis. E ganhou.

acumula entre outras a experiência na 
Secretaria Geral da SMCRJ.

Ao discursar em sua posse, a médica 
Marília de Abreu Silva acredita que ser 
a primeira mulher eleita para o cargo 
na Sociedade de Medicina é um grande 
avanço. “É um desafio que abraço de corpo 
e alma. É com grande orgulho que assumo 
a presidência da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro”, disse.

Entre as metas estabelecidas pela nova 
diretoria estão ampliar e dar mais 
visibilidade para as atividades científicas, 
técnicas e culturais promovidas pela 
entidade, como seminários, fóruns, 
cursos de educação médica continuada, 
entre outras ações.

O setor de comunicação será fortalecido 
para divulgar ainda mais as iniciativas da 
entidade na mídia e para os associados 
em geral. Outras propostas em destaque 
são a participação mais ativa em redes 
sociais e a criação de um “braço social”, 
por meio da aliança com outros setores 
da sociedade. No programa de metas 
também está incrementar a participação 
da SMCRJ ao lado das demais entidades 
médicas em defesa das principais causas 
da classe hoje. 

Diretoria da SMCRJ, eleita para o período 2011/2014

Dra. Marília ladeada pela presidente do Cremerj, Marcia Rosa, e pelo Conselheiro Aloísio Tibiriça

Patrocinadores da Festa do Dia do Médico - 2011
Patrocínio Diamante Patrocínio Prata

Patrocínio Bronze



Pela primeira vez, uma mulher assume a presidência 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro

a senhora assumiu a SMCRJ após uma 
gestão que movimentou os cursos, 
negociou dívidas... Foi uma gestão 
da qual a senhora também participou 
ativamente como Secretária Geral. 
Como foi essa experiência?
Marília de abreu Silva: Não foi a 
primeira experiência na SMCRJ. Já fui 
presidente da Sociedade de Infectologia 
do Estado do Rio de Janeiro por duas 
vezes, e secretária geral da Sociedade 
Brasileira de Infectologia e fui também 
secretária geral em outras diretorias da 
SMCRJ, procurando participar ativamente 
em todas elas. O que posso dizer é que 
o fato de ter participado da gestão 
anterior me dá condições de seguir em 
frente sem precisar perder tempo fazendo 
avaliações. Já conheço a instituição, suas 
necessidades, pontos fortes e fracos a 
serem atacados.

qual será o seu principal objetivo 
à frente da SMCRJ? quais são as 
mudanças que prepara?
Marília de abreu Silva: A SMCRJ é 
a mais antiga sociedade médica de 
livre associação do Brasil, o que por 
si só já estabelece a grande honra e 
responsabilidade que é assumir sua 
direção. É um desafio que abraço de 
corpo e alma e com grande emoção 
que escreverei alguns capítulos de sua 
história, marcada por lutas e glórias.   
Meu objetivo é continuar avançando, 
dando sequência ao trabalho 
desenvolvido pela diretoria presidida 
pelo Dr. Celso Ramos Filho.  Quero 
dar maior amplitude e visibilidade às 
atividades de cunho técnico, científico 

Reportagem

Ao assumir a presidência da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em outubro de 2011, como primeira mulher 
a fazê-lo em 125 anos, a Dra. Marília de Abreu Silva já deu o primeiro passo rumo a um novo momento para a instituição. 
Conhecida pelo seu dinamismo, a médica quer expandir o número de associados, se dedicar à ampliação da programação 
científica, técnica e cultural e entrar no mundo da responsabilidade social e das redes sociais.

Marília é diretora Corregedora do CREMERJ, delegada da Somerj junto à AMB, diretora da Sociedade de Infectologia do 
Estado do Rio de Janeiro, especialista em Infectologia e também professora adjunta de Clínica Médica da UniRio.

Na entrevista a seguir, Dra. Marília fala sobre seus objetivos à frente da centenária Sociedade.

e cultural oferecidas aos nossos 
associados, principalmente ao nosso 
curso de atualização de condutas, que é 
um diferencial. Pretendo expandir nosso 
corpo de associados e estreitar laços 
com os alunos, que são nossos futuros 
médicos e sócios. Ampliar a divulgação 
das ações da SMCRJ, por meio da 
participação em redes sociais também é 
fundamental. Criar um braço social, com 
a participação na realização de projetos 
que abordem questões importantes da 
saúde e qualidade de vida.  Manteremos 
os eventos tradicionais da nossa 
Sociedade, como a solenidade do Dia 
do Médico e o Bacalhau da Maria. 
E, finalmente, manteremos nossa 
participação ativa ao lado das demais 
entidades médicas, em defesa das causas 
pelas quais a categoria médica luta.

a senhora acha que ainda faltam 
debates no universo médico? que tipo 
de debates?
Marília de abreu Silva: Sim. Valorização 
do médico, valorização do associativismo 
médico, trabalho do médico etc.

a proposta do presidente anterior, Dr. 
Celso Ramos Filho, de usar a instituição 
como centro de debates da área 
médica, como acontecia no passado, 
também faz parte de seus planos?
Marília de abreu Silva: Sim, essa 
movimentação faz parte da história da 
SMCRJ.

o que a senhora pretende fazer 
para atrair novos associados para a 
instituição?
Marília de abreu Silva: Tudo o que 
fizemos até então: cursos de emergência, 
discussão de temas médicos atuais etc.

De que maneira o fato de pertencer a 
outras instituições médicas influenciará 
sua gestão? o que a senhora acha que 
pode trazer de positivo para a SMCRJ, 
como presidente, com a experiência 
que possui?
Marília de abreu Silva: O fato de 
pertencer a outras instituições só 
aumenta a união e fortalece a luta pelo 
movimento médico, com discussões a 
respeito de fatos inerentes à classe. 

Dra. Marília discursa para os convidados
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aids: avanços e obstáculos

Opinião

Dr. Celso Ramos Filho

Nos últimos 30 anos, os avanços 
alcançados no tratamento da 

infecção pelo HIV não encontram 
paralelo na medicina. Descrita a doença 
em 1981, seguiu-se a descoberta do 
agente em apenas dois anos. A primeira 
droga ativa contra o HIV entrou no 
mercado em 1987, e em 1996 iniciava-
se a era de tratamento eficaz (mas 
não curativo), que vem reduzindo a 
mortalidade nos locais onde encontra-se 
disponível. Mas há obstáculos.

A UNAIDS estima que existiriam 34 
milhões de portadores do HIV ao fim de 
2010, com mais de 2,6 milhões recém-
infectados durante o ano, e 1,8 milhões 
de mortes por Aids no mesmo período. 
Embora isto represente redução de 15% 
no número de novos infectados entre os 
dois extremos da última década, e de 
22% no de mortes nos últimos cinco, 
calcula-se que, para cada dois indivíduos 
iniciando terapia, surjam cinco novos 
infectados: obviamente, uma conta que 
não “fecha”. Além disso, se a epidemia 
começa a se estabilizar em muitas 
áreas, por outro lado, vem aumentando 
consideravelmente no leste da Europa, 
na Ásia Central, no Oriente Médio e no 
norte da África.

No mundo, menos de metade das 
pessoas que necessitam tratamento 
efetivamente o recebem: na América 
Latina, a cobertura é de apenas 64%. 
Dez países de baixa ou média renda 
conseguiram já o acesso universal 
ao tratamento, definido como uma 
cobertura de, pelo menos, 80% dos 
necessitados. Três deles – Chile, Cuba 
e Nicarágua – pertencentes à nossa 
região geográfica. Apesar dos esforços e 
da propaganda, o Brasil não é um deles, 
embora provavelmente esteja próximo 
da meta.

Certos aspectos atuais merecem 
menção. Primeiro, uma boa notícia: 
em pessoas sob tratamento eficaz, 

o número de mortes por doenças 
degenerativas e neoplásicas ultrapassa 
o de mortes diretamente ligadas à Aids, 
em clara demonstração da eficácia da 
terapêutica. Parte desses óbitos se deve 
ao processo de envelhecimento natural, 
outra é devida à ativação inflamatória 
crônica, causada pelo vírus, e reduzida 
– mas não eliminada – pelo tratamento.  
A necessidade de controle do estado 
inflamatório vem fazendo com que a 
indicação de início de tratamento seja 
cada vez mais precoce.

Associado à redução da mortalidade, 
este acréscimo contribui para o aumento 
progressivo de pessoas sob tratamento, 
e implica em elevação constante nos 
custos totais, mantidos os preços atuais 
dos medicamentos, é claro. Uma terceira 
parte da mortalidade é causada por 
efeitos metabólicos dos medicamentos 
mais antigos, e vem levando à contínua 
substituição desses por drogas mais 
recentes, menos tóxicas e de custo 
habitualmente mais elevado.

Algo muito recente: há claras evidências 
de que a inibição viral pelo tratamento 
eficaz reduz enormemente a transmissão 
do vírus: realizado em 13 cidades e nove 
países (Brasil: Rio de Janeiro e Porto 
Alegre) e publicado em agosto de 2011 
no New England Journal of Medicine, o 
estudo HPTN 052 avaliou 1.763 casais 
(97% heterossexuais), em que um dos 
parceiros era soropositivo para o HIV-1, 
enquanto o outro era não-infectado. 
Em metade dos casais, o indivíduo HIV+ 
iniciou tratamento imediatamente, com 
contagens de linfócitos CD4+ entre 
350 e 550 células/mm³ (segundo o 
Ministério da Saúde, o tratamento deve 
ser iniciado apenas quando a contagem 
estiver abaixo de 350).

O estudo foi interrompido antes do 
término previsto: de 39 episódios 
de transmissão, em 28 o vírus era 
filogeneticamente idêntico ao do parceiro 

infectado (em 18 destes 28 o parceiro-
fonte era do sexo feminino – má notícia 
para aqueles que persistem em acreditar 
que mulheres não transmitem o HIV!), 
e somente um ocorreu em indivíduo 
cujo parceiro (ou parceira) estivesse 
sob tratamento. Isso significa redução 
de 96% no risco de transmissão para 
indivíduos soronegativos cujo parceiro 
(ou parceira) estivesse sob tratamento 
antirretroviral.

Diversos aspectos necessitam de 
maior reflexão. Um deles seria ético: 
o de tratar-se alguém para impedir a 
infecção de outro, sem necessariamente 
haver benefício para aquele indivíduo 
submetido ao risco inerente a qualquer 
tratamento. No entanto, a maioria dos 
protocolos de tratamento disponíveis 
recomenda já o seu início quando a 
contagem de linfócitos CD4+ cai abaixo 
de 500/mm³, nível este acima, porém, 
daquele obrigatório pelas recomendações 
oficiais brasileiras. Resta saber como 
nossas autoridades vão se posicionar a 
esse respeito. 

Celso Ferreira Ramos Filho
Ex-presidente da SMCRJ – (gestões 2005-2008 e 

2008-2011)
Vice-presidente Leste-Sul da AMB

Professor do Departamento de Medicina 
Preventiva da UFRJ

Cohen MS e colaboradores. Prevention of HIV-1 Infection with Early Antiretroviral Therapy. N Engl J Med 2011; 365:493. Disponível sem custo em http://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1105243
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DESCRiÇÃo Do MÉtoDo DE CoLEta DE 
EViDÊNCia

Pesquisa nas bases de dados do PubMed, 
EMBASE, LILACS e Cochrane. Foram utiliza-
dos descritores MeSH: Hepatitis C, Chronic 
OR Hepatitis C virus OR Hepacivirus OR 
Genotype OR Viral Load OR Polymerase Chain 
Reaction OR Viremia OR Drug Therapy, Com-
bination OR Interferon Alfa-2b OR Antiviral 
Agents OR Ribavirin OR Polyethylene Glycols 
OR Serine Proteinase Inhibitors OR Treatment 
Outcome OR Biopsy OR Disease Progression 
OR Liver Cirrhosis OR Fatty Liver OR Risk Fac-
tors OR Sex Factors OR Time Factors OR Alco-
hol Drinking.

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 controla-
dos).

D:  Opinião desprovida de avaliação crítica, 
baseada em consensos, estudos fisioló-
gicos ou modelos animais.

oBJEtiVo

Oferecer orientação, adaptada à realidade 
brasileira, destacando a melhor evidência dis-
ponível relacionada ao tratamento da hepa-
tite crônica pelo vírus da hepatite C.

CoNFLito DE iNtERESSE

Os conflitos de interesse declarados pelos 
participantes da elaboração desta diretriz 
estão detalhados na página 14.

iNtRoDuÇÃo

A hepatite crônica pelo vírus da hepatite C 
acomete cerca de 180 milhões de pessoas 

em todo o mundo. Estima-se que no Brasil 
entre 1% e 3% da população estejam con-
taminados, sendo que a maioria desconhece 
esse diagnóstico. Sem sintomas específicos, 
a hepatite C evolui de forma arrastada du-
rante décadas. Além do desenvolvimento de 
cirrose, apresenta acentuada morbimorta-
lidade devido às suas descompensações, e 
eventual evolução para o carcinoma hepato-
celular, constituindo a causa mais frequente 
de indicação de transplante hepático.

No presente, o tratamento antiviral é eficaz 
em pouco mais da metade dos pacientes 
que o recebem, havendo fatores preditivos 
de resposta virológica sustentada, ligados 
às características do hospedeiro ou ao ví-
rus. São fatores relacionados ao hospedeiro: 
idade, gênero, etnia, peso, fatores genéticos 
como o polimorfismo da interleucina B 28, 
adesão à terapia, alcoolismo, tabagismo, uso 
de drogas ilícitas, grau de fibrose hepática e 
comorbidades, como resistência à insulina e 
coinfecção com o HIV.

Os fatores ligados ao vírus são avaliados 
antes e durante o tratamento, sendo que os 
fatores basais, avaliados no prétratamento 
são o genótipo e a carga viral. Durante o tra-
tamento antiviral, as determinações quan-
titativas do HCV-RNA, por meio da cinética 
viral, são também fatores preditivos tanto de 
resposta satisfatória, como da ausência de 
resposta. A resposta virológica rápida, ava-
liada na quarta semana de tratamento, é po-
tente preditor positivo de resposta virológica 
sustentada.

Os objetivos do tratamento são: erradicar a 
infecção viral; reduzir a progressão da doen-
ça, prevenindo as complicações da cirrose, 
reduzindo o risco de carcinoma hepatocelular 
e tratando as manifestações extra-hepáticas; 
melhorar a qualidade de vida do paciente e 
reduzir as possibilidades de contágio, com 

disseminação da doença. Todos os pacientes 
são, teoricamente, potenciais candidatos ao 
tratamento antiviral, devendo-se priorizar 
aqueles com maior risco de progressão da 
doença.

A resposta ao tratamento pode ser medida 
bioquimicamente, pela normalização dos 
níveis séricos de ALT, virologicamente pela 
redução ou desaparecimento no soro do 
HCV-RNA e histologicamente pela regressão 
da inflamação e da fibrose. Entre elas, a res-
posta virológica é o parâmetro mais seguro e 
consistente na monitorização e na avaliação 
da eficácia do tratamento.

Assim, define-se o tipo de resposta virológica 
como:

•	 Resposta	virológica	rápida	(RVR):	HCVR-
NA < 15 UI/ml na 4ª semana após o iní-
cio do tratamento;

•	 Resposta	 virológica	 precoce	 completa	
(RVPc) – HCV-RNA qualitativo indetec-
tável (15 UI/ml) na 12ª semana após iní-
cio do tratamento;

•	 Resposta	 virológica	 precoce	 parcial	
(RVPp): redução do nível basal do HCV-
-RNA em pelo menos 2 log10, na 12ª 
semana após o início do tratamento;

•	 Resposta	 ao	final	 do	 tratamento	 (RFT):	
HCV-RNA indetectável (< 15 UI/ml) ao 
terminar o tratamento;

•	 Escape	 (Breakthrough) virológico: res-
surgimento de carga viral detectável 
durante o tratamento, após seu desapa-
recimento em qualquer etapa;

•	 Resposta	 virológica	 sustentada	 (RVS):	
HCV-RNA indetectável (< 15 UI/ml) 24 
semanas após o término do tratamento;

•	 Recidiva	 ou	 Resposta	 Virológica	 Não-
-Sustentada: viremia indetectável ao 
término do tratamento, mas detecção 
do HCV-RNA após o final da terapia;

Este encarte é parte do Edição Médica nº 11



11

•	 Não	 resposta	 ao	 tratamento:	 ausência	
da redução do HCV-RNA em pelo menos 
2 log10, na 12ª semana após o início do 
tratamento ou HCV-RNA detectável ao 
final do tratamento.

Revisão sistemática de 51 ensaios de inter-
venção envolvendo mais de 7 mil pacientes 
demonstrou que a associação de ribavirina 
ao interferon convencional aumenta a efeti-
vidade do tratamento quanto à resposta viral 
sustentada1(a). A redução do risco é 25%, 
com NNT de 4,6 quando comparada ao uso 
isolado do interferon. A associação também 
leva à maior frequência de suspensão de 
tratamento por efeito adverso. Não há evi-
dência de diferenças quanto ao impacto na 
qualidade de vida dos pacientes, nem quanto 
à redução da morbidade relevante.

O uso associado aponta para a redução da 
mortalidade por todas as causas, que ainda 
precisa ser comprovada.

A mesma revisão sistemática demonstrou 
que o uso do interferon peguilado associado 
à ribavirina, comparado ao interferon con-
vencional associado à ribavirina, é mais efe-
tivo quanto à resposta viral sustentada, com 
redução de risco absoluto de 7%, ou NNT de 
14, estando também associado à maior ocor-
rência de morbidade relevante, como infec-
ções sérias1(a). Não há evidência quanto à 
diferença na qualidade de vida dos pacientes, 
nem quanto à frequência da necessidade de 
suspender o tratamento. O esquema com in-
terferon peguilado mostra tendência, ainda 
não comprovada, de reduzir a mortalidade 
por todas as causas.

As opções terapêuticas para pacientes com 
hepatite crônica C, virgens de tratamento, 
são:
•	 Tratamento	padrão	usando	a	associação	

de interferon peguilado α e ribavirina;
•	 A	dose	 recomendada	do	 interferon	pe-

guilado α-2a é 180 μg/semana e para 
o interferon peguilado α-2b a dose é de 
1,5 μg/kg/semana, administradas sub-
cutaneamente em combinação com a 
ribavirina;

•	 Para	pacientes	 infectados	com	o	genó-
tipo 1, a dose da ribavirina varia com o 
peso, sendo utilizados 1.000 mg/dia em 
pacientes com peso corpóreo ≤ 75 kg ou 
1.200 mg/dia para paciente com peso 
corpóreo > 75 kg. Recentemente foi 
comprovado que doses maiores de riba-
virina (15,2 mg/kg/dia versus 13,3 mg/
kg/dia) melhoraram a RVS com menores 
índices de recidiva viral; a dose por peso 
é particularmente relevante em pacien-
tes com mais que 85 kg2(a);

•	 Para	 pacientes	 com	 infecção	 pelos	 ge-
nótipos 2 ou 3, considerando a apresen-
tação disponível no Brasil, a dose reco-
mendada de ribavirina é de 1.000 mg/dia 

em combinação com peginterferon α. A 
recomendação de dose baseada no peso 
pode ser considerada quando na presen-
ça de fatores preditivos de resposta des-
favorável como alta carga viral e fibrose 
hepática avançada.

Novos medicamentos para tratamento de 
hepatite crônica C com genótipo 1 já libe-
rados nos Estados Unidos e Europa devem 
chegar ao Brasil em breve, devendo ser in-
cluídos na portaria de tratamento da hepa-
tie C. Trata-se de antivirais orais, inibidores 
da protease já testados em estudos clínicos 
de fase II e III. Seu uso isolado é terminan-
temente proibido, devido ao rápido apare-
cimento de cepas resistentes ao vírus. No 
entanto, em associação com o tratamento 
clássico de interferon peguilado e ribavirina, 
não foram observadas resistências, havendo 
melhora significativa da eficácia.

O esquema terapêutico usado em pacientes 
virgens de tratamento foi de: IFN peguilado 
α-2a + RBV + telaprevir (inibidor de pro-
tease), em uso concomitante durante 12 
semanas, seguido do tratamento padrão por 
mais 12 semanas versus grupo controle tra-
tado com o esquema padrão, aumentando a 
eficácia do tratamento de 44% para 75%. 
A cinética viral permite determinar se o pa-
ciente pode alcançar RVS em apenas 24 se-
manas ou se precisa prolongar o tratamento 
para 48 semanas. A dose indicada do tela-
previr é de 750 mg de 8/8 horas2(a).

Outro inibidor de protease, o boceprevir, 
também foi avaliado em estudos controla-
dos de fase II e III. O esquema terapêutico 
se inicia com 4 semanas de tratamento com 
IFN peguilado α-2b e ribavirina, com ava-
liação da resposta virológica rápida (fase 
de lead-in). A seguir é feita a associação 
do boceprevir na dose de 800 mg/3x/dia, ao 
esquema clássico. Caso o RNA-VHC seja in-
detectável nas semanas 4 e 8 de tratamen-
to, o mesmo pode ser mantido apenas por 
24 semanas, devendo ser prolongado para 
48 semanas nos demais pacientes. A RVS 
aumentou de 40% para 68%3(a). Nos estu-
dos controlados dos dois medicamentos foi 
possível encurtar o tempo de tratamento em 
cerca de 60% dos pacientes. É importante 
frizar que efeitos colaterais como anemia, 
alterações gastrointestinais e rush cutâneo 
foram mais frequentes nos pacientes com o 
esquema tríplice de tratamento.

tEMPo DE tRataMENto

No tratamento convencional da hepatite C 
crônica com interferon peguilado associado 
à ribavirina, a duração da terapêutica de-
pende dos genótipos dos pacientes. Os pa-
cientes com genótipo 1 devem ser tratados 
por 48 semanas, usando ribavirina em doses 

padronizadas, relativas ao peso, enquanto 
aqueles com genótipos 2 e 3 podem ser tra-
tados com doses menores de ribavirina, por 
apenas 24 semanas4(a). Pacientes com ge-
nótipo 4, menos frequentes, devem ser tra-
tados por 48 ao invés de 24 semanas5(a)6(D).

Visando reduzir efeitos colaterais e custos, 
a possibilidade de encurtar o tratamento 
em pacientes com genótipos 2 e 3, sem 
comprometimento da resposta viral sus-
tentada, foi investigada em cinco estudos 
prospectivos, quatro dos quais sugerem que 
a terapêutica por 12 a 16 semanas pode ser 
tão eficaz quanto por 24 semanas. A quinta 
investigação, incluindo 1.469 pacientes com 
genótipos 2 e 3 tratados com interferon pe-
guilado α-2a e ribavirina, demonstrou que a 
taxa geral de RVS foi menor para os tratados 
por 16 semanas em relação a 24 (62% ver-
sus 70%, p<0,001), sendo maior a taxa geral 
de recidiva (31% versus 18%, p<0,001)7(a).

Mesmo para pacientes que alcançam res-
posta viral rápida, 16 semanas possibili-
tam menor taxa de RVS (79% versus 85%, 
p=0,02), mas entre indivíduos com baixa 
carga viral prévia (≤ 400.000 UI/ml), não 
houve diferença (82% versus 81%)7(a).

A questão é recente e ainda polêmica e os 
vários estudos diferem nas características 
basais, nos tipos de interferon peguilado e 
doses de ribavirina usadas, assim como nos 
conceitos de “baixa carga viral”. Sugerem, no 
entanto, que pacientes com genótipos 2 ou 
3 apresentam frequentemente RVR, critério 
essencial para encurtar o tratamento. Nos 
pacientes com baixa carga viral e genóti-
po 2, intolerância à terapia e Resposta Viro-
lógica Rápida, a possibilidade de 12 a 16 se-
manas de terapia pode ser considerada6(D). 
Quanto ao genótipo 3, mais estudos são 
necessários8(B).

Com relação a pacientes com genóti-
po 1, aqueles com baixa carga viral pré-
-tratamento (< 600.000 UI/ml) e com RVR 
podem ser tratados por 24 semanas sem 
comprometimento da RVS, segundo estudo 
prospectivo com controle histórico usando 
interferon peguilado α-2b e ribavirina9(C). 
A RVR e a baixa carga viral antes do trata-
mento (< 200.000 UI/ml) foram preditores 
independentes de RVS em pacientes com 
genótipo 1 tratados com interferon pegui-
lado α-2a e ribavirina por 24 semanas10(C). 
Outros critérios, além da carga viral alta, 
podem impedir o encurtamento do trata-
mento, quais sejam a presença de cirrose, 
a co-infecção com HIV, imunossupressão e 
níveis normais de transaminases11(a)12(B).

Novas estratégias terapêuticas para pacien-
tes “difíceis de tratar” sugerem extender o 
tratamento padrão de 48 para 72 semanas. 
Alguns estudos demonstraram que a ex-
tensão do tratamento para pacientes com 
genótipo 1 deve ser indicada apenas para 



“respondedores lentos”, com HCV-RNA po-
sitivo na 12ª semana, mas negativo na 24ª 
semana13(B) ou com viremia detectável na 
4ª semana de tratamento14(A). No primeiro 
estudo pacientes com RVR obtiveram exce-
lente RVS, independentemente do tempo de 
tratamento. Mas os que permaneciam com 
HCV-RNA positivo na 12ª semana obtiveram 
maior RVS quando tratados por 72 (29%) 
que por 48 semanas (17%). O segundo es-
tudo usou o mesmo esquema terapêutico 
por 48 contra 72 semanas em pacientes 
que não obtiveram RVR, observando taxas 
de RVS de 28% e 44%, respectivamente. Os 
efeitos colaterais do tratamento motivaram 
interrupção do mesmo mais frequentemente 
(36%) no grupo de 72 semanas, contra 18% 
no outro grupo.

O estudo multicêntrico mais recente com 
1.428 casos, incluindo apenas pacientes com 
queda ≥ 2 log10 no RNA-VHC na 12ª sema-
na, não mostrou diferenças significantes ao 
comparar 48 versus 72 semanas de trata-
mento. Porém os respondedores lentos com 
queda < 2 log10 na 8a semana tiveram 39% 
de RVS com 72 semanas versus 19% naque-
les tratados durante 48 semanas15(a).

O assunto continua polêmico, principal-
mente pela dificuldade em caracterizar o 
“respondedor lento” que se beneficiaria de 
tratamento mais prolongado. Porém, com 
a introdução dos esquemas tríplices, asso-
ciando inibidores de protease, mudam-se os 
critérios, com intenção de encurtar em vez 
de prolongar tratamento em hepatite C com 
genótipo 1.

CoNtRaiNDiCaÇÕES ao uSo Da iNF 
E RiBaViRiNa E EFEitoS aDVERSoS 
DuRaNtE o tRataMENto

As contraindicações absolutas ao tratamen-
to antiviral da hepatite crônica pelo vírus C 
são16(D):

•	 Doença	neoplásica	não	controlada;
•	 Doença	coronariana	sintomática;
•	 Doença	pulmonar	grave;
•	 Hemoglobinopatias	 (anemia	 falciforme	

e talassemia);
•	 Doença	psiquiátrica	não	controlada;
•	 Gestação;
•	 Cirrose	 hepática	 descompensada,	

Child C;
•	 Doenças	autoimunes	não	controladas;
•	 Transplante	de	órgão	sólido	não	hepá-

tico.

Durante o tratamento com IFN e ribavirina 
são necessários controles periódicos dos 
pacientes, tanto em termos clínicos como 
laboratoriais. Os efeitos colaterais mais 
frequentes (> 20%) são: fadiga, cefaleia, 
febre, mialgia, artralgia, insônia, náuseas, 
alopecia, irritabilidade, depressão, anore-
xia e perda de peso17,18(a). Efeitos adversos 

menos frequentes (< 1%), porém com maior 
morbidade ou dano orgânico grave, des-
critos em relatos de casos, principalmente 
com o uso de interferon são: retinopatia, 
alterações visuais e auditivas, arritmias car-
díacas, insuficiência cardíaca, pneumonite 
intersticial, insuficiência renal, infecções 
bacterianas, indução de doenças autoimu-
nes como hipotireoidismo, hipertireoidismo 
e diabetes, além de psicose, depressão grave 
e suicídio19(C).

Dentre os controles laboratoriais, deve-se 
dar destaque ao hemograma, pois o surgi-
mento de anemia, neutropenia ou plaqueto-
penia exige modificações de conduta. Para 
o caso de anemia, os níveis de hemoglobina 
a serem considerados limítrofes dependem 
da situação cardiovascular do paciente. Na 
presença de doença cardiovascular, as doses 
de ribavirina devem ser reduzidas à metade 
em qualquer queda de hemoglobina maior 
do que 2,0 g/dl, ou iniciar precocemente o 
uso de eritropoietina. Como a redução da 
ribavirina pode comprometer a resposta 
sustentada ao tratamento, existe uma ten-
dência atual a utilizar eritropoietina sempre 
que quedas acentuadas indiquem redução 
de doses de ribavirina. O objetivo é preser-
var as chances de obtenção de RVS, embora 
inexista comprovação de que o uso de es-
timuladores da medula óssea incrementa a 
chance de RVS6(D).

Plaquetopenias abaixo de 50.000/mm³ exi-
gem redução do IFN à metade da dose, sendo 
que abaixo de 25.000/mm³ é aconselhável 
sua suspensão. Para os casos de neutropenia 
relevante, entretanto, o uso da filgastrima 
frequentemente permite a manutenção de 
doses eficazes do IFN, sendo que nos estu-
dos controlados de registro a conduta foi em 
neutrófilos < 750 cel/mm³ reduzir 50% da 
dose e quando < 500 cel/mm³ interromper o 
tratamento18(a).

Controle dos hormônios tireoidianos, assim 
como dos níveis glicêmicos, e do ácido úrico 
pode ser particularizado, conforme o caso 
clínico ou serem feitos de rotina a cada três 
meses20(D).

As condutas terapêuticas para os efeitos 
colaterais mais importantes são:

•	 Sintomas	constitucionais	(fadiga,	cefa-
leia, febre e mialgia): paracetamol, com 
doses máximas de 2,0 g/dia ou eventu-
almente dipirona. O uso de ácido ace-
tilsalicílico e anti-inflamatórios não é 
recomendado;

•	 Anemia:	iniciar	eritropoetina	40.000	UI	
SC/semana até Hb ≥ 10 g/dl;

•	 Neutropenia:	iniciar	filgrastima	(300	mg)	
1 ampola SC 1-3x/sem até Neutrófilos 
≥ 800 cel/mm³;

•	 Distúrbios	 psiquiátricos:	 usar	 paroxeti-
na, fluoxetina, citalopram ou sertralina.

o PaPEL Do HCV-RNa quaLitatiVo E 
quaNtitatiVo HCV-RNa quaLitatiVo

Os métodos de detecção qualitativa do 
HCV-RNA foram muito usados por serem 
mais sensíveis que os métodos quantitati-
vos tradicionais. Com o advento de novos 
métodos de PCR em tempo real, com limites 
mínimos de detecção de 15 UI/ml e máximos 
de 69x106 UI/ml, esta determinação passou 
a ser suficiente. Nas seguintes situações clí-
nicas de solicitação do HCV-RNA espera-se 
uma resposta qualitativa, de ausência ou 
presença do HVC:

•	 Na	 confirmação	 e	 monitoramento	 da	
infecção aguda pelo vírus C, onde o 
exame deve ser solicitado em pelo me-
nos duas ocasiões com intervalo de seis 
meses, não só pela possibilidade de flu-
tuação, bem como pela chance elevada 
de clareamento espontâneo do vírus. 
O HCV-RNA pode estar positivo entre 
uma e duas semanas depois de ocor-
rida a infecção, quando a soroconver-
são do anti-HCV por ELISA ainda não 
ocorreu21(D);

•	 Na	avaliação	da	transmissão	materno-
-fetal do vírus C, após 6 a 12 meses do 
nascimento. O anti-HCV detectado nos 
primeiros 12 meses ou mais pode ser 
proveniente da mãe, portanto, não re-
flete infecção do neonato22(B);

•	 Na	confirmação	de	infecção	suspeita	em	
indivíduos imunossuprimidos, como os 
hemodialisados, transplantados, onde o 
anti-HCV pode ser negativo23(D);

•	 Na	avaliação	da	resposta	virológica	ao	
final do tratamento, semana 24 para 
genótipos 2 e 3, e semana 48 para ge-
nótipo 1, assim como na avaliação da 
RVS 24 semanas após a finalização do 
tratamento18(a);

•	 Na	 avaliação	 da	 resposta	 virológica	
rápida (RVR), conceito recente de ne-
gativação do HCV-RNA qualitativo na 
quarta semana de tratamento13(B).

HCV-RNa quaNtitatiVo

•	 A	 quantificação	 da	 carga	 viral	 HCV-
-RNA tem valor prognóstico de respos-
ta a tratamento e deve ser solicitada 
antes do início do mesmo17,18(a), en-
tretanto como não tem valor prediti-
vo de progressão da doença hepática, 
não precisa ser solicitada quando não 
houver intenção de tratamento24(B). A 
quantificação por metodologia de ele-
vada linearilidade e reprodutibilidade 
(por exemplo, Real Time PCR) é reco-
mendável.
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Na avaliação da resposta virológica precoce 
(RVP), na 12ª semana de tratamento, quan-
do comparamos o valor obtido com a quan-
tificação basal antes do início do tratamen-
to, e devemos esperar uma queda de pelo 
menos 2 log10. O valor preditivo negativo da 
RVP é de aproximadamente 98%18(a).

PaPEL DoS GENÓtiPoS No tRataMENto 
Da HEPatitE C

A resposta virológica sustentada ao trata-
mento pode estar ligada a fatores preditivos 
do hospedeiro, anteriormente enumeradas. 
Dentre os fatores ligados ao vírus temos os 
genótipos e a carga viral. Enquanto os genó-
tipos estão entre os fatores basais, ou seja, 
avaliáveis no pré-tratamento, outros fatores 
preditivos ligados ao vírus surgem durante o 
tratamento, avaliados pelas informações da 
cinética viral, que é a expressão da intera-
ção entre o paciente, o vírus e os medica-
mentos utilizados na terapia25(D).

O vírus da hepatite C tem seis tipos e cente-
nas de subtipos, de acordo com a diferença 
em mais de 8% na completa sequência nu-
cleotídica viral. A heterogeneidade da infec-
ção pelo vírus apresenta distribuição geo-
gráfica universal variável, sendo o principal 
fator que define significância no porcentual 
de resposta ao tratamento específico.

Em dois estudos prospectivos controlados, 
peginterferon α associado à ribavirina foi 
mais eficaz que interferon α mais ribavirina 
em pacientes infectados com genótipo  1, 
e no mínimo igual para os outros tipos de 
genótipos.

A RVS com peginterferon α mais ribavirina 
foi observada em 42% a 46% para a infec-
ção com genótipo 1 e em 76% a 82% para 
infectados com genótipos 2 ou 3. Dessa 
forma, a infecção pelo genótipo tipo 1 é 
considerada o fator mais importante para 
predizer que não haverá resposta virológica 
sustentada (RVS), quando comparado aos 
outros genótipos17,18(a).

iMPoRtÂNCia Da BiÓPSia HEPÁtiCa No 
tRataMENto Da HEPatitE C

A importância da biópsia hepática para 
auxiliar na determinação de quem deve ou 
não ser tratado foi bem estabelecida. Estudo 
prospectivo baseado em biópsias demons-
trou que, mesmo nos pacientes com doença 
hepática pelo vírus C aparentemente dis-
creta quando de sua apresentação, a pro-
gressão da fibrose pode ocorrer26(C).

A diferença no prognóstico de resposta, por 
sua vez, depende, dentre outros fatores, do 
genótipo, existindo baixa porcentagem de 
resposta no genótipo 1, bem como alta in-
cidência de efeitos adversos durante o tra-

tamento. Esses fatos impedem que a biópsia 
seja indicada indiscriminadamente a todos 
os portadores do vírus11(a).

Há casos em que a biópsia pode ser dis-
pensável, seja porque o tratamento já está 
indicado independentemente do resultado, 
seja pela presença de contraindicações for-
mais ao tratamento atualmente disponível. 
Assim, desde que uma resposta favorável 
à terapia antiviral atual ocorre em 80% 
dos pacientes infectados com genótipo 2 
ou 3, a biópsia pode não ser sempre ne-
cessária, devendo-se indicá-la apenas nos 
casos em que o resultado poderá alterar a 
conduta27(C).

A biópsia é importante na definição do tra-
tamento da maioria dos casos de hepatite C 
crônica. É possível dispensar a biópsia nas 
seguintes condições:

•	 Genótipo	2	ou	3	em	que	o	tratamento	já	
tenha sido decidido pelo paciente jun-
tamente com o médico;

•	 Presença	 de	 fibrose	 “no	 mínimo”	 grau	
3 ou 4, conforme determinada por mé-
todos indiretos, ou seja, exame de ima-
gem com alterações hepáticas de tex-
tura ou forma. Ou ainda pela presença 
de hipertensão porta, demonstrada nos 
exames de imagem, ou pela presença de 
varizes gastroesofágicas ou de outros 
vasos colaterais;

•	 Presença	 de	 contraindicações	 formais	
à utilização de interferons, tais como 
gravidez, depressão grave, doenças au-
toimunes, hipertireoidismo não tratado.

A utilização de métodos indiretos para ava-
liação da fibrose, como a elastografia he-
pática transitória (EHT) associada a testes 
sorológicos específicos, poderá substituir a 
indicação da biópsia para efeito de indicação 
de tratamento em algumas situações27(C). 
A EHT é uma ferramenta muito promissora 
para a detecção precoce de cirrose e/ou fi-
brose. Em dois estudos iniciais em pacientes
portadores de hepatite C, as melhores per-
formances foram observadas para graus de 
fibrose mais avançados. Um valor de cut-off 
de 12,5 kPa (quilopascais) resultou em va-
lores preditivos positivo e negativo de 77% 
e 95%, respectivamente, para o diagnóstico 
de cirrose28,29(C).

EStEatoSE E HEPatitE C

Pacientes obesos com hepatite C estão mais 
propensos a desenvolver resistência insulí-
nica e comorbidades relacionadas à presen-
ça de esteatose ou esteatohepatite e fibrose 
avançada.

Meta-análise de 3.068 pacientes portado-
res de hepatite C confirmados com biópsia 
hepática, recrutados de 10 centros na Itá-

lia, Suíça, França, Austrália e Estados Uni-
dos, confirma que a presença de esteatose 
constitui fator preditivo da presença de 
fibrose30(B). Nesse estudo, a análise de re-
gressão logística demonstrou que a estea-
tose está associada independentemente a 
genótipo 3, presença de fibrose, diabetes, 
inflamação lobular, índice de massa corpó-
rea (IMC) elevado, abuso de álcool com mais 
de 40 gramas por dia, sexo masculino e ida-
de superior a 45 anos.

A perda de peso em pacientes infectados 
pelo vírus da hepatite C melhora a resistên-
cia insulínica e está associada à redução da 
esteatose e fibrose31(B). A resistência insulí-
nica está associada com baixa resposta vi-
rológica sustentada quando ajustados todos 
os fatores preditores de resposta32(B). Existe 
associação inversa entre resposta virológica 
sustentada e IMC elevado33(B). O controle 
desses fatores metabólicos, como a perda 
de peso, e modificações dos hábitos de vida, 
sem dúvida, é importante no tratamento de 
pacientes com hepatite C.

HEPatitE C E ÁLCooL

Meta-análise confirma que o consumo alco-
ólico em pacientes com hepatite C piora a 
progressão da doença hepática34(a). Avalia-
ção experimental demonstra que em células 
infectadas com o VHC o tratamento com 
álcool aumenta a replicação viral e, além 
disso, o metabolismo do etanol prejudica 
a ação terapêutica do IFN35(C). No entan-
to, a hipótese de que o alcoolismo provoca 
aumento dos níveis circulantes do vírus da 
hepatite C, demonstrada em alguns estudos 
clínicos36,37(B), não foi confirmada em ampla 
meta-análise posterior38(a), sugerindo que 
a piora da injúria hepática deva ser aditiva, 
sem efeito sinérgico anteriormente sugeri-
do, mas não demonstrado39(B). Estudo pros-
pectivo avaliando o efeito de dose única de
50 gramas de etanol em pacientes com he-
patite C não demonstrou efeitos deletérios 
em termos de aumento de enzimas hepáti-
cas ou níveis do RNA do vírus C40(a).

Pacientes com hepatite C que ingerem álco-
ol têm sido excluídos de estudos prospecti-
vos randomizados dificultando a avaliação 
do impacto do uso de álcool durante seu 
tratamento17,18(a). Em estudo prospectivo, o 
consumo alcoólico menor que 30 g por dia 
foi um dos fatores preditores de resposta 
sustentada ao tratamento antiviral41(B). Por 
outro lado, estudo de coorte retrospectiva 
incluindo 554 pacientes em tratamento de 
hepatite C, a abstinência alcoólica versus 
até 24 g de etanol/dia não mostrou diferen-
ças significantes na RVS42(C). Estudo mul-
ticêntrico avaliando a resposta terapêutica 
em pacientes com hepatite C não seleciona-
dos verificou que o uso ou abuso de álcool 



no passado não afetou a resposta sustenta-
da ao tratamento. Entretanto, o uso recente 
de álcool aumentou os índices de descon-
tinuidade terapêutica, com menores índices 
de resposta virológica sustentada43(B).

Assim, preferencialmente os pacientes com 
hepatite C devem abster-se de ingestão 
alcoólica44(D).
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SMCRJ: gestão se encerra com balanço positivo

Balanço de  GeStão

Casa arrumada, educação em saúde e parcerias bem-sucedidas

Superar os desafios do dia-a-dia. Esse conceito norteou o trabalho da diretoria da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro no período de 2005 a 2011. Enfrentando as mais diversas dificuldades, a SMCRJ 
deu continuidade à realização de eventos importantes, ampliou a política de comunicação com seus públicos e 
investiu em parcerias para a realização de cursos, colaborando para promover educação em saúde.

Em paralelo, sob a presidência do Dr. Celso Ferreira Ramos Filho, iniciativas de ordem administrativa demons-
traram resultados positivos capazes de capitalizar a Sociedade, permitindo regularizar dívida contraída pela 
instituição há décadas. A dívida que se arrastava por anos entrou em processo de execução e custaria aos cofres 
da SMCRJ mais de R$ 2 milhões. Com a negociação realizada pelo Conselho Diretor, o montante foi reduzido 
para R$ 780.657,09, em pagamento até junho de 2014, quando a situação financeira da entidade ficará total-
mente saneada. Do total a ser pago, R$ 300.657,09 foram pagos à vista e o restante em parcelas mensais fixas 
de R$ 10.000,00.

Além da casa “arrumada” em termos financeiros, a Sociedade de Medicina, que comemorou seus 125 anos em 
2011, vem sendo reformada para a preservação de seu patrimônio. Foram feitas obras para melhorar as condi-
ções de trabalho no interior do prédio, com a otimização dos recursos disponíveis. Na administração conduzida 
pelo Dr. Celso Ramos Filho, a SMCRJ foi informatizada, ganhando acesso à internet em banda larga, e ligação 
em rede por cabo no térreo, e em WiFi nos dois andares. Tudo para facilitar a comunicação com os sócios e a 
atração de novos associados.

– Como meta de nossa instituição, optamos por desenvolver ações que aproximassem os sócios antigos, captassem 
associados novos e nos ajudassem na busca por parceiros estratégicos para a execução de nossos objetivos – comentou 
Dr. Celso Ramos Filho.

ações de atualização científica

A palavra ensino está diretamente relacionada com a 
Medicina. Os médicos estão constantemente atuali-
zando-se em eventos em que são informados a respeito 
de novidades científicas e têm oportunidade de discu-
tir boas práticas e trocar informações sobre questões 
que desafiam o exercício da profissão. Nesse contexto, 
a Sociedade de Medicina e Cirurgia, mais uma vez, 
reforçou seu papel tradicional de promover a educação 
em saúde.

Realizado em abril de 2006, na sede da SMCRJ, no 
Rio de Janeiro, o I Simpósio de História da Medicina 
e da Cirurgia do Rio de Janeiro, foi organizado pela 
Sociedade em parceria com a UFRJ, Fiocruz, Casa de 
Oswaldo Cruz, Academia Nacional de Medicina e So-
ciedade Brasileira da História da Medicina. O evento, 
cujo objetivo foi possibilitar um momento especial de 
reflexão sobre a medicina, contou com mesas-redon-
das e sessões de apresentação oral de temas livres.

A sessão de abertura prestou homenagem ao professor 
Aloysio de Salles Fonseca, ex-presidente da SMCRJ, 
e o encerramento marcante emocionou os presentes 

Dr. Celso Ramos Filho e Dr. Aloysio de Salles

com a conferência do professor Moacyr Scliar sobre 
A medicina através da literatura.

Ainda com a preocupação de atualização científica, foi 
feita, em 2006, a reformulação na grade do curso Atu-
alização de Condutas em Quadros Emergenciais. 
O curso passou a ganhar fila de espera, com crescente 
participação de associados e estudantes de medicina. 
Em 2011, quase 300 alunos inscritos. Número que só 
faz aumentar.



E, pela primeira vez, em 2010, a SMCRJ organizou o 
Curso de Urgências e Emergências em Ginecologia 
e Obstetrícia, com objetivo de atualizar o profissional 
médico que trabalha em áreas de saúde da mulher, ou 
estudantes de medicina que pretendem se especiali-
zar em ginecologia e obstetrícia, ampliando os conhe-
cimentos específicos na abordagem da paciente em 
urgências.

Em 2011, organizou o I Curso de Condutas em 
Quadros Emergenciais em Nefrologia. No mesmo 
ano, como forma de comemorar seus 125 anos, a 
SMCRJ uniu-se à FGV e deu início a negociações 
para a realização do curso Gestão de Consultórios 
Médicos e Pequenas Empresas de Saúde, inteira-
mente customizado para a Sociedade pelo GVSaúde, 
da Fundação Getúlio Vargas. A proposta do curso é 
preparar os alunos para o dia-a-dia administrativo, 
abordando os principais aspectos da medicina suple-
mentar, o relacionamento com os convênios, o geren-
ciamento do consultório, estratégias de marketing pes-
soal, entre outros temas de interesse. O Curso começa 
em maio de 2012 e estará com inscrições abertas até 
30 de março.

ações de Integração social

Sempre mobilizando os médicos em torno das causas 
da classe, a Sociedade de Medicina e Cirurgia aproxi-
ma seus associados também para a vivência associativa. 
Para isso, promove eventos comemorativos como a 
Festa do Dia do Médico, em outubro, que homena-
geia, a cada ano, um profissional que se destaca, e o 
tradicional Bacalhau da Maria, em dezembro, reunin-
do diretores e conselheiros da instituição, dirigentes de 
entidades e empresas médicas e jornalistas, encerrando 
o ano de atividades da Sociedade.

José Gomes Temporão recebe a placa de Médico do Ano, em 2007

Confraternização de lideranças médicas, Bacalhau da Maria, em 2009



ações de Comunicação

A alavancagem de instrumentos de comunicação com 
seus públicos teve início em 2006, a partir da contrata-
ção de uma jornalista. Ações de assessoria de imprensa 
para divulgar as realizações pela SMCRJ, o retorno do 
boletim Edição Médica, criação de um site para re-
forçar a comunicação com seus públicos e principal-
mente com seus sócios, também passaram a acontecer. 
Acompanhamento jornalístico nos eventos, política de 
brindes, criação de textos diversos, planejamento estra-
tégico e acompanhamento gráfico etc. também estão 
entre as atribuições deste profissional.

Um dado a ser destacado na gestão 2006-2011 é o 
grande número de parcerias firmadas pela Diretoria, 
que possibilitaram a concretização do planejamento da 
Sociedade.



Acontece

Consórcio Brasileiro de acreditação lança revista online

Presidente do 
CREMERJ é 
homenageada

O Consórcio Brasileiro de Acreditação 
(CBA) colocou no ar a revista 

Acreditaç@o (www.cbacred.org.br/ojs), 
publicação eletrônica semestral, voltada 
para profissionais de saúde e gestores de 
empresas e órgãos públicos, com o objetivo 
de difundir a metodologia da acreditação 
da Joint Commission International/JCI 
(representada exclusivamente no Brasil 
pelo CBA), contribuindo indiretamente 
para a melhoria da assistência aos 
pacientes.

Em sua primeira edição, a revista traz 
nove artigos científicos, entre eles 
sobre  Infecção Hospitalar – CCIH; 
Riscos inerentes ao trabalho de equipe 
multiprofissional na UTI; Riscos biológicos 
em uma unidade de emergência: a visão 
da enfermagem, e Gerenciamento de 
sinistro no ambulatório de um hospital 
universitário.

A revista reproduz artigos de profissionais 
especializados no tema e novidades 
discutidas no Congresso Internacional 
de Acreditação. A publicação tem 
ainda resumos de teses, monografias e 
resenhas.

No dia 7 de dezembro, Márcia Rosa 
de Araújo, presidente do CREMERJ, 

foi homenageada pela Academia de 
Medicina do Estado do Rio de Janeiro 
(ACAMERJ) com a Medalha de Mérito 
Médico Carlos Tortelly Rodrigues 
Costa. O evento aconteceu na 
Associação Médica Fluminense (AMF).

Os interessados em submeter seus 
textos para uma futura edição 
deverão se cadastrar no site, seguir as 
informações direcionadas aos autores 
e submeter seus trabalhos ao Conselho 
Editorial Científico da publicação. Os 
artigos devem ser inéditos.

Para Telma Ruth, editora da 
Acreditaç@o, a revista pode contribuir 
indiretamente para a melhoria 
da assistência aos pacientes nas 

instituições de saúde, por meio da 
difusão da metodologia da JCI. “A 
publicação servirá como uma fonte de 
informação atualizada a profissionais 
de saúde e gestores sobre acreditação, 
e processos de avaliação da qualidade, 
além de estimular a reflexão e o debate 
sobre questões e temas emergentes da 
área. Nossa intenção é atingir o público 
formador de opinião e quem desenvolve 
ações na área de qualidade, tanto no 
Brasil quanto no exterior”, afirma. 

Foto: Claudio Pompeu

Site da revista Acreditaç@o
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Livro conta a trajetória da aMB

Para comemorar 60 anos de fundação, completados em 
janeiro de 2011, a Associação Médica Brasileira (AMB) 

lançou, oficialmente, durante a cerimônia de posse da nova 
diretoria da Associação, realizada no Teatro Municipal, em São 
Paulo, no dia 22 de outubro, o livro AMB 60 anos.

Quase quarenta autores, entre diretores da AMB, médicos, 
historiadores e jornalistas participam desse projeto que 
apresenta a trajetória da entidade. Além da edição em 
português, a obra também terá impressão na língua inglesa.

A AMB passou a ser presidida por Florentino de Araújo Cardoso 
Filho, que substitui José Luiz Gomes do Amaral, que deixou a 
presidência da AMB após duas gestões consecutivas. 

Agenda
X Curso intensivo de Revisão em Cardiologia Clínica
Data: 10 de janeiro a 8 de setembro
Horário: Aulas presenciais aos sábados, das 8h30 às 13h30, e 
aulas via internet, às terças e quintas-feiras, das 21h às 23h
Local: Centro de Estudos do Hospital Balbino – Rua Angélica 
Mota, 90 – Olaria – RJ
informações e inscrições: até janeiro de 2012,  
pelo site www.cursointensivocardio.com.br, ou pelo telefone 
(21) 3869-8012

Curso de Especialização em Psicologia Hospitalar
Data: 2012 – Duração de 11 meses
Local: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
informações e inscrições: (21) 2562-2601, ou pelo e-mail 
psicologiamedica1@gmail.com

ii Curso de atualização de Condutas em quadros 
Emergenciais em Nefrologia
Data: 3 a 24 de março
Horário: Aos sábados, das 9h às 12h
Local: Auditório da sede da SBACV-RJ Praça Floriano, 55, 
1201 – Cinelândia, Rio de Janeiro
informações e inscrições: A partir de janeiro de 2012, pelo 
site www.smcrj.org.br, ou pelo telefone (21) 2507-3353
Vagas Limitadas!

ii Simpósio Euro Brasileiro de Neurologia
Data: 16 e 17 de março 
Local: Hotel Sofitel – São Paulo
informações: pelo site http://www.ccmeventos.com.br

Seminário Dia Mundial do Combate à tuberculose
Data: 24 de março
Horário: 9h30 às 11h30
Local: Sede da SMCRJ – Av. Mem de Sá, 197 – Centro – RJ
informações e inscrições: A partir de janeiro de 2012, pelo 
site www.smcrj.org.br, ou pelo telefone (21) 2507-3353
Vagas Limitadas!

Seminário Dia Mundial da Saúde – a Resistência aos 
antimicrobianos
Data: 14 de abril
Horário: 9h30 às 11h30
Local: Sede da SMCRJ – Av. Mem de Sá, 197 – Centro – RJ
informações e inscrições: A partir de fevereiro de 2012, pelo 
site www.smcrj.org.br, ou pelo telefone (21) 2507-3353
Vagas Limitadas!

12º Congresso Brasileiro de alergia e imunologia 
Pediátrica
Data: 28 de abril a 1 de maio
Local: São Paulo – SP
informações: Ekipe de Eventos – pelo telefone (41) 3022-1247, 
ou pelo site www.alergoped2012.com.br

XXiV Congresso Brasileiro de Genética Médica
Data: 12 a 16 de junho
Local: Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael – 
Porto Alegre – RS
informações e inscrições: pelo site http://www.ccmeventos.
com.br/cbgm, ou pelo telefone (51) 3028-3878, ou  
fax: (51) 3028-3879

Capa do livro comemorativo

ENSP: inscrições abertas para o curso  
Vigilância em Saúde ambiental 

Estão abertas, até 16 de fevereiro, as inscrições para o curso 
de especialização em Vigilância em Saúde Ambiental. O curso 

busca, entre outras coisas, analisar determinantes e condicionantes 
ambientais associados aos efeitos adversos na saúde; elaborar 
propostas de intervenção que visem ao gerenciamento de 
riscos ambientais, atendendo tanto à perspectiva da prevenção/
promoção da saúde como à do pós-dano.

Mais informações: http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/
informe. 




