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Sumário

O último trimestre de 2012 coroou um ano muito importan-
te para a SMCRJ e também para mim, que completei um ano 
inteiro frente à instituição. Apenas nesse pequeno período, rea-
lizamos dois eventos para comemorar o Dia Mundial do Com-
bate à AIDS, tivemos o Dia do Médico e o Bacalhau da Maria 
- ambos muito bem representados -, e finalizamos nosso plane-
jamento para 2013 contemplando melhorias em nossa sede e, 
entre outras coisas, o aumento no número de cursos e eventos.

Ao longo desta publicação, você terá mais detalhes sobre os 
eventos que aconteceram na SMCRJ e em outras entidades 
médicas, e os que estão por acontecer. Também terá acesso a 
dicas sobre planejamento, ao artigo do professor Luiz Antonio Alves de Lima sobre Profilaxia 
pós-exposição sexual e à entrevista com o mais novo membro da Academia Nacional de 
Medicina, professor Celso Ferreira Ramos Filho, nosso ex-presidente.

Convidamos você a ler atentamente esta edição, que também traz notas e outras matérias 
de interesse e junte-se a nós para fazer da nossa Sociedade uma instituição cada vez melhor. 

Boa leitura!

Marília de Abreu Silva

Presidente do Conselho Diretor da SMCRJ – 2011-2014
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Editorial

Unimed-Rio inaugura seu 
primeiro Hospital 
A Unimed-Rio inaugurou em dezembro 
seu primeiro hospital na Barra da Tijuca. O 
empreendimento está voltado a procedi-
mentos de alta e média complexidades e 
foi concebido para ser um centro nacional 
de referência médica, inclusive com a cria-
ção de um Instituto de Ensino e Pesquisa.  
A unidade possui 219 leitos e 11 salas cirúrgicas, além de uma maternidade e um centro 
de transplante de medula óssea.

Localizado na Avenida Ayrton Senna, o Hospital Unimed-Rio ocupa 30 mil m² quadrados 
de área construída e atende especialidades como cardiologia, cirurgia vascular, neurocirur-
gia, hemodinâmica, cirurgia ortopédica, de coluna, bariátrica, entre outras.
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Aberta a temporada 
de cursos e eventos 
da SMCRJ

Estão abertas as inscrições para os cur-
sos e eventos que a SMCRJ realiza no 
primeiro trimestre de 2013.  Para conhe-
cer a programação e obter mais infor-
mações acesse a página da Sociedade : 
www.smcrj.org.br .

III Curso de Condutas em Quadros 
Emergenciais em Nefrologia
2 a 23 de março de 2013

O Controle da Tuberculose
23 de março de 2013

Dia Mundial Da Saúde – Tema: Imuni-
zação: Atualização
6 de abril de 2013

XI Curso de Atualização de Condutas 
em Quadros Emergenciais
Emergências Clínicas
18 e 25 de maio e 08,15,22 e 29 de junho
Emergências Cirúrgicas
3, 10, 17, 24 e 31 de agosto). n

Notícias da SociedadeNotícias da Sociedade

Bacalhau da Maria

A confraternização de fim de ano da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro, o tradicional Bacalhau 
da Maria, contou com a presença de 
cerca de sessenta pessoas, entre elas, 
Marcia Rosa, presidente do CREMERJ; 
Celso Barros, presidente da Unimed-
-Rio; Denise Damian, presidente da 
Unicred, Geraldo Ferreira,presidente 
da Fenam, Jorge Darze, presidente 
do Sindicato dos Médicos, e também 
membros da Academia Nacional de 
Medicina e do Conselho da SMCRJ.

SMCRJ presente no Dia 
Mundial de Combate à 
AIDS

A Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro realizou dois eventos com 
o objetivo de marcar o Dia Mundial do 
Combate à AIDS.

No dia 29 de novembro, aconteceu o Se-
minário Prevenção do HIV: Métodos Bioló-
gicos e o Uso de Antirretrovirais, que teve 
como moderadora a Dra. Dirce Bonfim de 
Lima, Infectologista do Hospital Universi-
tário Pedro Ernesto, e como palestrantes 
os doutores Alexandre Chieppe, Celso 
Ferreira Ramos Filho, Luiz Antonio Alves 
de Lima e Cristina Barroso Hofer. O even-
to contou com o  patrocínio da Unicred e 
apoio da Sierj.

Já no dia 1º de dezembro, ainda com o 
foco na prevenção, a Sociedade empre-

endeu uma ação popular, com o apoio 
da Associação de Moradores e Amigos 
da Rua do Riachuelo e da Sociedade 
de Infectologia do Estado do Rio de 
Janeiro – SIERJ.  O Projeto Saúde: Pre-
venção é Tudo prestigiou os moradores 

e comerciantes do entorno da SMCRJ e 
teve como objetivo  prestar-lhes escla-
recimentos, através da divulgação de 
informações sobre prevenção ao HIV. 
Uma tenda foi montada na Praça da 
Cruz Vermelha. n

Representantes das instituições envolvidas no Projeto Saúde

A comemoração, promovida no dia 13 
de dezembro, contou com a presença de 
representantes do CREMERJ, da SOMERJ, 
da Unicred, da Unimed-Rio, da empresa 
de medicina diagnóstica Diagnósticos da 
América, entre outros. n
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OpiniãoOpinião

De acordo com as metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (WHO), a 
visão global atual deve ser a de “zero novas infecções pelo HIV, zero mortes relacionadas 
à AIDS e zero discriminação em um mundo onde pessoas com HIV estejam aptas a viver 
vida longa e saudável”. Dentre as metas para 2015, que visam acelerar o processo em di-
reção ao cumprimento destes objetivos, lista-se “reduzir em 50% o percentual de pessoas 
jovens, entre 15 e 24 anos, infectadas pelo HIV (comparado ao de 2009)”. É neste contexto 
de zero novas infecções, que a profilaxia pós-exposição sexual está inserida.

São várias as estratégias para a prevenção da aquisição do HIV: triagem sorológica de ban-
cos de sangue, uso de preservativos, teste, aconselhamento e mudança de comportamen-
to, profilaxia pré-exposição (PrEP), profilaxia pós-exposição (PEP), circuncisão masculina, 
eliminação da transmissão materno-infantil (MTCT), terapia antirretroviral (“treatment as 
prevention”), redução de danos em usuário de drogas, microbicidas com ARV e vacinas. 
Cada uma dessas estratégias tem sua contribuição para o alcance da meta estabelecida 
pela WHO.

A profilaxia pós-exposição sexual (PEPSE – Post Exposure Prophylaxis for HIV following 
Sexual Exposure) tem com fundamento, por trás da estratégia, o fato demonstrado que o 
HIV, após passar a barreira mucosa, pode demorar 48 a 72 horas para ser detectado nos 
linfonodos regionais e até 5 dias para ser detectado no sangue. Este achado oferece uma 
janela de oportunidade para abortar a infecção por inibição da replicação viral, com o uso 
de antirretrovirais, após a exposição.

O risco de transmissão do HIV por via sexual pode ser calculado pela multiplicação do 
risco da fonte ser soropositiva pelo risco inerente à exposição. Estudos de prevalência 
tentam, então, estimar a probabilidade da fonte ser soropositiva em diversos contextos. 
Por exemplos, a prevalência de infecção pelo HIV na população, entre 15 a 49 anos, no 
Brasil e na África subsaariana, é, respectivamente, 0,6% e 4,9%. No Brasil, estimam-se as 
prevalências de infecção pelo HIV em homens que fazem sexo com homens em 10,5%, 
em usuários de drogas em 5,9% e em profissionais do sexo em aproximadamente 5,0%, 
populações essas consideradas de “alta prevalência”. 

Uma vez estimada a chance de a fonte ser soropositiva, resta avaliar o risco inerente ao 
tipo de exposição sexual a que o indivíduo foi submetido. Este risco é maior se há ele-
vada carga viral do indivíduo fonte (ex: infecção primária), se há rupturas de mucosas 
(boca, genital e trauma), se há violência no ato sexual, se existe menstruação ou outros 
sangramentos no momento do ato sexual, se há presença de DSTs, ejaculação e ausência 
de circuncisão. Muitos estudos têm tentado estimar o risco de aquisição da infecção pelo 
HIV em uma única exposição sexual. Em Rakai, Uganda, este risco foi, pela primeira vez, 
calculado em 0,0011 (CI 95% 0,0008 – 0,0015), e determinado ser maior quanto maior 
a carga viral do parceiro infectado e não ser estatisticamente diferente, se do homem para 
a mulher ou da mulher para o homem. Às diferentes práticas sexuais foram atribuídos di-
ferentes riscos medianos para uma única exposição a paciente sabidamente soropositivo: 
1,11% para sexo anal receptivo, 0,06% para sexo anal insertivo, 0,1% para sexo vaginal 
receptivo, 0,082% para sexo vaginal insertivo e 0,02% para sexo oral receptivo.

Com a probabilidade de a fonte ser soropositiva e a probabilidade de aquisição da infecção 
pelo HIV por ato sexual, pode-se estimar a chance de contaminação e ponderar a neces-
sidade de instituir PEPSE. Estudos experimentais em animais e, especialmente, estudos 
observacionais em humanos, sustentam essa estratégia de prevenção. Porém, não exis-
tem ensaios clínicos randomizados para determinar eficácia de PEPSE. E não será possível 
determinar sua efetividade por falta de evidência.

Alguns fatores podem influenciar negativamente a eficácia da PEPSE: retardo do início 
(ex: após 72 horas), presença de vírus resistente no caso fonte, diferenças de penetração 
dos antirretrovirais nos compartimentos teciduais, não adesão e exposições de alto risco 
repetidas.

Questionamentos se a aplicação da PEPSE reduziria a adesão à prevenção primária (ex: 
uso de preservativos) ou levaria ao aumento do comportamento de risco têm sido feitos, 
mas estudos no Brasil (Projeto Praça Onze – RJ) e em São Francisco concluem que isto 
não é verdade. De qualquer forma, esta estratégia deve ser considerada quando métodos 
convencionais e comprovados de prevenção falharam.

A recomendação de PEPSE deve ser decidida caso a caso, levando em consideração o risco 
de transmissão de acordo com risco de a fonte ser infectada e o risco de transmissão da 
exposição, testando o indivíduo fonte e o exposto (se possível usando testes rápidos), e 
considerando, sempre, risco x benefício. Em geral, está indicada quando o risco estimado 
for igual ou superior a 1 em 1000 e deve ser considerada quando o risco estimado for de 
1 em 1000 a 1 em 10.000.

O Ministério da Saúde do Brasil recomenda PEPSE em relação sexual com parceiro sabida-
mente infectado após exposições anais receptivas, anais ou vaginais insertivas e vaginais 
receptivas. Recomenda também nas relações anais receptivas quando a sorologia do par-
ceiro fonte é desconhecida, mas ele pertence à população de alta prevalência; considera 
PEPSE nas relações orais receptivas com ejaculação com parceiros sabidamente infecta-
dos, e nas relações anais e vaginais insertivas, vaginais receptivas e orais receptivas com 
parceiros com sorologia desconhecida, mas pertencente à população de alta prevalência. 
Nas relações anais receptivas, mesmo em situações onde a prevalência da infecção pelo 
HIV é baixa, PEPSE deve ser considerada; não se recomenda PEPSE nas relações anais ou 
vaginais insertivas, vaginais receptivas e orais receptivas, quando o parceiro fonte tem 
sorologia desconhecida, mas pertence à população de baixa prevalência. 

A profilaxia antirretroviral deve ser iniciada, idealmente, nas primeiras 72 horas após a 
exposição sexual. As drogas utilizadas pelo Ministério da Saúde são zidovudina + lamivu-
dina + tenofovir e, alternativamente, zidovudina + lamivudina + lopinavir/ritonavir, por 
via oral, por 28 dias consecutivos. Em outros países, outros esquemas também são utiliza-
dos. Na dependência de existência comprovada de resistência, a estratégia de prevenção 
seguirá a mesma linha da estratégia de resgate da terapia do paciente fonte. n

Prevenção do HIV: Métodos Biológicos e o Uso de Antirretrovirais 
Profilaxia pós-exposição sexual

Dr. Luiz Antonio Alves de Lima
Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HUCFF, Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Dedicação à medicina reconhecida
Celso Ramos Filho, ex-presidente da SMCRJ, é eleito para a Academia Nacional de Medicina

O professor Celso Ferreira Ramos Filho (centro)

O infectologista Celso Ferreira Ramos Fi-
lho, ex-presidente da Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, tomou 
posse no dia 27 de novembro, como 
membro-titular da Academia Nacional 
de Medicina, no Rio. Fundada em 1829, 
a Academia tem, entre seus objetivos, a 
assessoria em questões relacionadas à 
saúde pública e à educação médica. Elei-
to em 16 de agosto, Ramos Filho foi sau-
dado pelo acadêmico Mário Barreto Cor-
rea Lima, antes de seu discurso de posse, 
na cadeira 20, da seção de Medicina, cujo 
patrono é Francisco de Paula Cândido.

Celso Ramos Filho tem especialização em 
Epidemiologia Clínica pela Universidade 
de Newcastle (Austrália), é professor da 
UFRJ e da Faculdade Souza Marques e 
vice-presidente da Associação Médica 
Brasileira. Considerando que a Academia 
Nacional de Medicina deve reconhecer 
sua influência na sociedade civil, o infec-
tologista acredita que cabe à instituição 
influir positivamente sobre o pensamen-
to coletivo em questões de saúde e de 
educação médica. “Ao mesmo tempo, a 
Academia precisa reconhecer que hoje 
compete com inúmeras outras institui-
ções profissionais, médicas ou não, além 
de organizações da sociedade, devendo, 
portanto, buscar a colaboração institu-
cional para atuar”, ressalta.

A Academia Nacional de Medicina tem 
20 cadeiras na Seção de Ciências Aplica-
das, 40 na de Medicina, e outras tantas 
na de Cirurgia. A instituição se reúne 
todas as quintas-feiras, à tarde, para o 
tradicional Chá das Cinco, habitualmen-
te seguido de sessão científica, em que 
os próprios acadêmicos, ou destacados 
médicos brasileiros por eles convidados, 
apresentam temas de atualização médi-
ca. A entidade mantém uma biblioteca, 
importante principalmente por sua se-
ção de obras raras, um museu, e um ar-
quivo que vem sendo progressivamente 
organizado. A ANM outorga anualmente 
seis prestigiosos prêmios a trabalhos ins-
critos em diversas áreas da medicina.

Sobre o significado de uma eleição 
como membro-titular da Academia Na-
cional de Medicina, o novo acadêmico 
crê que este é o mais alto galardão pro-
fissional que um médico brasileiro pode 
alcançar, representando o reconheci-
mento de uma carreira e de uma traje-
tória. Entretanto, esta honraria não pode 
ser confundida com um atestado de 
máxima proficiência profissional. “Muitos 
médicos de grande excelência jamais se 
candidataram à entidade. No entanto, o 
corpo de acadêmicos da ANM inclui, se-
guramente, profissionais que estão entre 
os melhores de nosso país”, observa.

Ser saudado por Mário Barreto Corrêa 
Lima, grande amigo, já teria sido gra-
tificante, segundo Celso Ramos. “Além 
disso, ele foi presidente da Associação 
Médica Brasileira e, como o também 
acadêmico professor Azor José de Lima 
e eu, presidente da Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Isto 
ressalta o vínculo que tive e, que sempre 
manterei, com o movimento médico as-
sociativo”, afirma Ramos Filho.

Aliás, 38 ex-presidentes da SMCRJ foram 
ou são acadêmicos. Ou seja, mais de 70% 
dos presidentes da Medicina e Cirur-

gia chegaram a entrar para a Academia 
Nacional de Medicina, demonstrando 
a importância da SMCRJ no panorama 
médico nacional.

Desafios
O primeiro grande desafio da Acade-
mia Nacional de Medicina, na opinião 
do infectologista Celso Ramos Filho, é 
definir o seu papel na sociedade civil, 
assumindo posição frente aos grandes 
problemas de saúde do Brasil de hoje. 
Não necessariamente de um ponto de 
vista puramente técnico, mas de uma 
perspectiva ética e doutrinária, e sempre 
de forma independente, isenta de colo-
rações políticas, ideológicas e religiosas, 
acredita o novo membro da instituição.

“Minha colaboração vai se centrar na bus-
ca do novo papel da ANM na sociedade. 
Receber essa honraria me dá sensação 
de humildade, quando penso em todos 
os 551 acadêmicos que me antecederam 
na casa, nos contemporâneos, e ao consi-
derar os que me antecederam na Cadeira 
20 – Aloysio Salles e Luiz de Paula Castro, 
os dois últimos. E ainda ao ver a qualida-
de dos colegas com quem concorri. Ao 
ser eleito, realizei um desejo antigo em 
minha vida”, finaliza Celso Ramos Filho. n
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Acontece
SBDRJ tem nova presidente
A Dra. Ana Maria Mosca de Cerqueira 
é a nova presidente da Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia, Regional Rio 
de Janeiro, tendo como seu vice-pre-
sidente o Dr. Flávio Barbosa. Ela tomou 
posse no dia 12 de dezembro. n

SOMERJ comemora o Dia do 
Médico no Vassouras Eco Resort
A SOMERJ promoveu um final de se-
mana no Vassouras Eco Resort, de 14 a 
16 de dezembro, onde realizou  a reu-
nião de seu Conselho Deliberativo e a 
solenidade de homenagem ao Médi-
co do Ano. A entidade homenageou a 
médica do ano 2012, Dra. Rosa Célia Pi-
mentel Barbosa, e também a Deputa-
da Federal e médica Jandira Feghali. n

MAIO
13º Congresso Regional de Videocirurgia - SOBRACIL-RJ 
Realização: Sociedade Brasileira de Videocirurgia - Capítulo RJ
Data: 15 a 18 de maio de 2013
Local: Hotel Atlântico Búzios - Búzios - RJ
Informações: www.sobracilrj.com.br/congresso · congresso@sobracilrj.com.br n

AgendaAgenda Acontece

O que não pode ser medido não pode ser gerenciado
Essa célebre frase, dos professores de Harvard David Norton e Robert Kaplan, repre-
senta o início de qualquer planejamento e estabelecimento de objetivos.

Por mais que muitas pessoas vejam o planejamento como um monstro pronto para 
atacar, se analisarmos bem perceberemos que planejar faz parte de nosso cotidiano. 
Este artigo vai abordar um ponto imprescindível para quem deseja começar 2013 
com o controle de suas despesas: é necessário saber de onde partir. E isto não é tão 
difícil quanto pode parecer.

É possível encontrar na internet planilhas avançadas de orçamento pessoal e outras 
ferramentas que colaboram em muito para que se tenha melhor controle da vida 
financeira.

Todavia, para quem já possui bloqueios com a organização de suas contas, esses ins-
trumentos tão úteis e avançados são vistos como obstáculos impossíveis de serem 
ultrapassados.

Uma sugestão para conseguir acompanhar as despesas de forma bem simples e rá-
pida é a utilização de envelopes.  Para quem não é adepto das planilhas, eles podem 
contribuir muito.  Veja como funciona:

Passo 1) Separe envelopes e escreva o tipo de despesa que você costuma realizar. Por 
exemplo, em um envelope você pode escrever “Plano de Saúde” e em outro “Lazer”;

Passo 2) Deixe-os em um lugar de fácil acesso para você (somente para você) e co-
loque neles as contas que você pagar durante o mês. Por exemplo, ao sair para o 
cinema, guarde o comprovante dentro do envelope “Lazer”. 

Passo 3) Ao final do mês, separe meia hora para somar os comprovantes de cada 
grupo de despesas e anote o somatório no próprio envelope. 

Passo 4) Faça o mesmo nos meses seguintes, utilizando os mesmos envelopes. Assim, 
quando finalizar o outro mês e você fizer o somatório das despesas, poderá comparar 
os meses.

O planejamento financeiro pessoal é muito mais que isso. Estamos apenas na parte 
inicial, de levantamento das despesas.  Utilize a forma mais adequada para você, mas 
para atingir seus objetivos, é importante se habituar a conhecer suas despesas. 

Um bom planejamento financeiro pessoal começa com a mensuração do atual. n

Marcelo Espíndola
Superintendente da Unicred

DicasDicas

CREMERJ Cultural encerra o 
ano com músicas dos Beatles
O Citibank Hall, na Barra da Tijuca, foi pal-
co do encerramento do CREMERJ Cul-
tural, no dia 10 de dezembro.  Cerca de 
1.200 pessoas participaram da festa, que 
teve decoração inspirada em Londres e 
show da banda Sargento Pimenta.
"Esse foi mais um ano de muitas lutas e 
conquistas. Nada mais justo do que ce-
lebrar com os colegas esse período, já 
pensando nos próximos desafios que 
nos esperam", afirmou a presidente do 
Conselho, Márcia Rosa de Araujo. n




