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Chegamos à décima segunda edição do nosso boletim 
Edição Médica que passa por uma reformulação. A primei-
ra foi em 2007, quando o boletim retornou depois de ficar 
sete anos sem ser publicado e teve que ser reinventado. A 
segunda fase você vai perceber neste número.

O boletim não está só de cara nova. Para atender às suges-
tões de nosso público-alvo, reformulamos também a linha 
editorial. Você vai notar a diferença do periódico logo na 
reportagem de capa desta edição, que trata da sustenta-
bilidade na saúde. É a tendência irreversível de aprimora-
mento da gestão de pessoas, processos e tecnologias, de 
que trata a RN 277/11, que se firma cada vez mais no mercado mundial.

Os médicos e estudantes de Medicina têm outra boa notícia: estamos aumentando o 
investimento em cursos de educação continuada e eventos da área. Controle da Tuber-
culose, A Resistência aos Antimicrobianos, II Curso de Nefrologia e o X Curso de Condutas 
em Quadros Emergenciais aconteceram em um espaço de apenas quatro meses e muitas 
outras iniciativas estão por vir.

Além de questões diretamente ligadas à profissão médica, outra boa notícia é a iniciativa 
da Diretoria para a conservação e manutenção da Sede, que já conta com apoio de ór-
gãos públicos e o novo patrocinador do nosso boletim: A Unicred.

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

Foto de Ex-presidente é inaugurada
A sede da SMCRJ recebeu, no dia 16 de fevereiro, 
o corpo de diretores para a reunião do Conselho 
Superior e para a solenidade de inauguração da 
foto do ex-presidente Celso Ferreira Ramos Filho 
(2005-2008 e 2008-2011). 

Na oportunidade, a atual presidente da SMCRJ, 
Dra. Marília de Abreu Silva, apresentou os 
resultados de 2011 e falou sobre as propostas 
(algumas já em andamento) para a sua gestão no ano de 2012, tendo sido elogiada pelo 
dinamismo de suas ações.

Ela ainda destacou os avanços da gestão de seu antecessor, chamando atenção para a 
continuidade que pretende dar às ações implementadas pelo Dr. Celso.
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No dia 5 de março,  o Coordenador de 
Projetos e Fiscalização da Subsecretaria 
de Patrimônio Cultural, Paulo Vidal,  aten-
dendo a uma solicitação do Secretário 
Washington Fajardo, conheceu a Socie-
dade de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro. Durante a visita, a presidente e 
o vice-presidente explicaram a relevân-
cia histórica da SMCRJ e sua importância 
para a Medicina e para o Rio de Janeiro, 
e solicitaram apoio técnico da subsecre-
taria ao projeto de preservação da sede 
da SMCRJ. 

Cursos e eventos marcam o ano de 2012 SMCRJ sediou 
reunião da SOMERJ

Coordenador da 
Prefeitura visita a 
SMCRJ

Faz parte da estratégia da nova diretoria aumentar o número de cursos, con-
gressos e seminários, com o objetivo de contribuir para a atualização e qualifi-
cação médica. O início do ano de 2012 foi repleto de ações que apontam para 
esses novos rumos da SMCRJ. Em apenas dois meses, aconteceram quatro even-
tos na sede da SMCRJ. Todos com o patrocínio da Unicred e do Sindherj.

X Curso de Atualização de Condutas em Quadros Emergenciais 
Aprovado pela Comissão Nacional de Acreditação AMB/CFM, o Curso de Atua-
lização de Condutas entra em sua décima edição, repetindo o sucesso das edi-
ções anteriores. Dividido em dois módulos, Emergências Clínicas e Emergências 
Cirúrgicas, o curso está com inscrições abertas para o segundo módulo. Basta 
acessar a página da SMCRJ na internet para obter mais informações.

II Curso de Condutas em Quadros Emergenciais em Nefrologia 
Coordenado pelo Dr. José Francisco de Ribeiro Ornellas, o II Curso de Condutas 
em Nefrologia aconteceu nos dias 3, 10, 17 e 23 de março e abordou, entre 
outros temas: Diagnóstico e tratamento das Disnatremias, Diagnóstico e trata-
mento da infecção aguda do trato urinário, Rim na Sepse e Agudização da insu-
ficiência renal crônica. O curso também é aprovado pela Comissão Nacional de 
Acreditação.

O Controle da Tuberculose 
No dia 24 de março, aconteceu, em comemoração ao Dia Mundial do Com-
bate à Tuberculose, o evento O Controle da Tuberculose, cujo foco principal 
foi alertar os médicos para a situação atual da doença, apresentar novos méto-
dos de diagnóstico e discutir o tratamento dos casos de tuberculose resistente. 
O evento contou com  palestrantes de alto nível – incluindo o Dr. Afrânio Lineu 
Kritski que colabora com um artigo nesta edição.

A Resistência aos Antimicrobianos 
Para comemorar o Dia Mundial da Saúde, a SMCRJ organizou, no dia 14 de abril, 
o evento A Resistência aos Antimicrobianos. Entre os palestrantes estavam o 
Dr. Nelson Gonçalves Pereira, a Dra. Dirce Bonfim, a Dra. Denise Nouer e o Dr. 
Alberto Chebabo. 

A Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro - SMCRJ sediou, no dia 31 
de março, a reunião da SOMERJ com a 
presença de várias lideranças médicas 
do Estado. Encerrando os trabalhos, foi 
apresentada uma palestra com o Dr. 
Florentino Cardoso Filho, Presidente da 
AMB, que veio de São Paulo especial-
mente para a ocasião.

Durante sua apresentação, Florentino 
enfatizou a importância de se reforçar 
ainda mais as sociedades médicas em 
benefício da união e da defesa do médi-
co e da qualidade da Medicina. 

Dr. Florentino Cardoso Filho

Notícias da SociedadeNotícias da Sociedade
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Abordagens inovadoras na incorporação de novos testes para o 
diagnóstico de tuberculose

A tuberculose (TB) é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Em 2010, 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimava a ocorrência de 9,2 milhões de casos 
de TB, sendo que 4 milhões casos de TB não receberam tratamento medicamentoso. Em 
2006, no Plano Global STOP TB / OMS (1) foram priorizados: o fortalecimento do sistema 
de saúde, a busca de parcerias público-público, público-privado, a mobilização social, a 
revalorização da Academia (esquecida desde a década de 1970 do século passado) no in-
tuito de buscar novas estratégias para aumentar a efetividade do tratamento diretamente 
observado, melhoria do acesso/diagnóstico e da proporção de cura de casos de TB, TB/
HIV e TBMR (2).

A avaliação do uso de novas tecnologias diagnósticas deve incluir abordagens inova-
doras para assegurar o acesso e equidade a estas tecnologias para todos os que neces-
sitam (3). E essas abordagens devem ser adaptadas e ajustadas com base no contexto 
epidemiológico do sistema de saúde local. Tomar qualquer decisão na área de saúde, 
inclusive acerca do método diagnóstico a ser utilizado, significa colocar numa balança 
as evidências disponíveis acerca dos riscos e benefícios de estratégias alternativas, mas 
depende também da confiança que estas evidências são capazes de inspirar. Sistemas 
formais que qualificam a evidência científica foram elaborados, Sociedades Médicas 
passaram a utilizar o GRADE na última década, e a OMS a partir de 2007 (4,5,6). Este 
sistema é composto por duas vertentes principais. A primeira considera o grau em que 
as evidências científicas são decorrentes de modelos de estudos mais capazes de evitar 
a ocorrência de erros sistemáticos ou viés: a) os ensaios clínicos e revisões sistemáticas 
de ensaios clínicos sendo a melhor evidência, b) os estudos observacionais (coorte e 
caso-controle), c) estudos sem grupo de comparação (estudos de casos) e d) opiniões 
de especialistas, sendo os itens c e d aqueles de menor valor nesta hierarquia. A se-
gunda vertente é ditada pela robustez da recomendação a ser utilizada nas mudanças 
de Diretrizes Clínicas ou Manuais de Normas, implicando que não necessariamente 
estudos de alta qualidade engendram recomendações robustas ou fortes, e vice-versa. 
Na prática, a aprovação de novas tecnologias nos sistemas regulatórios (FDA nos EUA 
e Anvisa no Brasil) tem utilizado apenas a primeira vertente do GRADE. Em países em 
desenvolvimento, novos instrumentos diagnósticos são imediatamente incorporados à 
rotina dos serviços pelos médicos tão logo sejam aprovados para comercialização pelas 
agências regulamentadoras, com base em sua performance por meio da análise da sen-
sibilidade, especificidade ou “receiver operating curves”, em um frenesi, pois significam 
avanço significativo do ponto de vista dos pacientes (assim eles são convencidos por 
meio da mídia, marketing), agradam ao anseio de inovação científica dos pesquisadores 
clínicos que utilizam o GRADE, de inovação política dos gestores na área da saúde, e de 
sua comercialização pelos produtores ou laboratórios. A partir de 2007, a OMS passou 
a recomendar novas tecnologias diagnósticas para TB, como o uso da cultura líquida 
para detecção de M.tuberculosis e teste de sensibilidade aos fármacos, baseando-se 
em uma revisão das evidências científicas disponíveis e uma consulta a especialistas 
(7,8,9); o uso de testes moleculares para triagem rápida de pacientes suspeitos de TB 
resistente baseando-se em revisões sistemáticas, opinião de especialistas e resultados 
preliminares de efetividade obtidos em projetos demonstrativos (fase III/IV) em centros 
de pesquisa clínica (10,11). Entretanto, em 2008, Wei e cols., ao analisarem os dados 
publicados na literatura, concluíram que as novas recomendações incluídas nos Manuais 

de Normas ou Diretrizes em TB de países desenvolvidos que utilizaram o melhor grau de 
evidência científica (GRADE), eram também rapidamente incorporadas nas revisões de 
Manuais e/ou Diretrizes Clínicas de países em desenvolvimento com poucas mudanças, 
sem adequá-las às necessidades da área de saúde de cada país (12) e que a maioria das 
Diretrizes Clínicas realizada nestes países não apresentava certificação pelo AGREE (13). 
Recentemente, em um inquérito realizado em 16 países de alta carga de TB, relativa à 
adoção de sete novas ferramentas para o diagnóstico de TB aprovadas pela OMS desde 
2007, foi confirmada a implantação destes novos testes diagnósticos nas políticas de 
controle de TB em metade dos países (14). Curiosamente, em nenhum dos sete países 
foi realizada uma avaliação do impacto (AI) da incorporação destas novas tecnologias, 
tal como proposto pela OMS e STOP TB Initiative (15). No Brasil, em 2008, foi criada a 
Comissão de Incorporação de Tecnologias (CITEC), do Ministério da Saúde, vinculada 
à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, que avalia a incorporação 
ou retirada de equipamentos, medicamentos, insumos biológicos (testes diagnósticos) 
no Sistema Único de Saúde/SUS (16). No intuito de auxiliar países emergentes com o 
Brasil na incorporação de novas tecnologias, a Union International Against Tuberculosis 
and Lung Diseases, a Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose (Rede TB) e Faculdade 
de Medicina da UFRJ publicaram recentemente uma nova proposta de plataforma para 
avaliar o Impacto de novas tecnologias diagnósticas em tuberculose (17). Por meio desta 
nova plataforma de avaliação tecnológica, além de se priorizar pesquisa operacional 
por meio de ensaios clínicos randomizados pragmáticos, análise de custos e scale-up, 
também são incluídos aspectos relativos à equidade, acesso, estudos qualitativos com 
usuários, profissionais de saúde, gestores, representantes de indústrias locais ou interna-
cionais que identifiquem barreiras ou facilidades para a incorporação da nova tecnologia 
nos diferentes sistemas de saúde.

Comentários finais
Abordagem pragmática apresentada no presente manuscrito nos informa  que não é pos-
sível conduzir uma investigação sobre a incorporação de novas tecnologias  em um am-
biente “puramente experimental” nos centros de pesquisa clínica. A pesquisa e a prática 
clínicas tornam-se processos entrelaçados e devemos sempre ter como principal desfecho 
a saúde do paciente e maior efetividade das ações do sistema de saúde em que a nova 
tecnologia será incorporada. Neste novo cenário, torna-se fundamental que a Academia 
nas áreas Biomédicas reformule os seus currículos de graduação ao incluir disciplinas que 
abordem além do desenvolvimento de novas tecnologias, também a avaliação do im-
pacto clínico, econômico e social da incorporação destas novas tecnologias no sistema de 
saúde vigente no cenário futuro da prática de seus egressos da graduação. Em paralelo, 
somente por meio de atividades colaborativas entre Academia, Prestadores de serviço a 
Saúde (públicos ou privados), produtores de insumos e laboratórios e representantes da 
sociedade civil será possível conduzir tais estudos em condições de rotina em áreas de 
demonstração que possibilitem uma análise apropriada sobre a pertinência ou não da 
incorporação de determinada nova tecnologia no país. 

Referências Bibliográficas
Acesse: www.smcrj.org.br/boletim

Afrânio Kritski
Prof. titular de Tisiologia e Pneumologia - Programa Acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro

OpiniãoOpinião
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O desafio da 
sustentabilidade 
na saúde
Horácio L. N. Cata Preta

Hoje tanto se fala em sustentabilidade. 
Mas qual a sua relação com a saúde? Para 
abordar o tema, o Edição Médica entre-
vista Horácio L. N. Cata Preta, consultor em 
gestão de seguros, planos de saúde e de 
operadoras e hospitais, membro da Aca-
demia Nacional de Seguros e Previdência, 
e sócio diretor-gerente da Golden Insuran-
ce Consultoria e Corretagem de Seguros.

Ex-diretor da Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais, Previdên-
cia Privada e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização (CNSeg) e professor de 
cursos de MBA em Gerência em Saúde 
e de Regulação de Saúde Suplementar 
da Fundação Getúlio Vargas, Horácio 
Cata Preta afirma que olhar a questão da 
sustentabilidade na saúde é olhar para o 
indivíduo. Ele exemplifica:

– A definição de saúde para a Orga-
nização Mundial de Saúde engloba a 
sensação de bem-estar. Se pudéssemos 
imaginar uma linha do tempo desde a 
concepção até a morte, a mãe tem que 
se cuidar na gravidez para o bebê nas-
cer saudável. O pai também tem que se 
manter bem para prover a família en-
quanto o bebê estiver sob os cuidados 
da mãe. Para suprir esse contexto, te-
mos que pensar em todos os aspectos: 
alimentação, qualidade do ar e da água, 
coleta de lixo, saneamento e cuidados 
preventivos. Tudo isso é considerado 
sustentabilidade, em termos de saúde.

O indivíduo no centro do processo 
De acordo com o consultor Horácio Cata 
Preta, há necessidade de educação contí-
nua e permanente da população a respei-
to da importância da preservação da saú-
de. O objetivo é que cada um venha a se 
expor menos a doenças para desocupar 
o sistema público para quem realmen-
te precisa, como é o caso de cardíacos, 
diabéticos, pacientes que necessitam de 
próteses e órteses, oncológicos, e outros.

– A sustentabilidade envolve educação, 
prevenção, medidas financeiras para 
se atingir o bem-estar geral, o que não 
significa ausência total de doença, mas 
controle e qualidade de vida. Assim, a 
responsabilidade individual com a saúde 
é mais importante que a do Governo – 
observa Horácio Cata Preta.

Quando se fala em sustentabilidade, a 
questão da educação é considerada de 
fundamental importância para propor-
cionar a prevenção de doenças e do risco 
de morte e incapacidades. A educação 
para a saúde deve começar no ensino 
fundamental, passando pelo médio e 
chegando à universidade, de acordo com 
o consultor.

– Em cada fase, haveria a conscientiza-
ção a respeito de hábitos de higiene, ali-
mentação, doenças sexualmente trans-
missíveis, vacinação e outros cuidados 
básicos. Os alunos são como sementes 
para disseminar essas informações em 
suas famílias e comunidades – explica 
Cata Preta.

Saúde, indicador de desenvolvimento 
Ao traçar um painel da saúde no mun-
do, Horácio Cata Preta destaca a criação 
do National Health Service, na Inglaterra. 
Inspirado no modelo inglês foi criado o 
Sistema Único de Saúde (SUS) no Bra-
sil, que, no entanto, encontra mais da 
metade dos municípios do país sem ter 
como manter as operações de saúde por 
meios próprios.

– Há municípios sem médicos, pois é di-
fícil fixar o médico no interior. Por que o 
Governo não organiza grupo de médicos, 
batalhões de saúde, para constituir com-
panhias de saúde, destinando verbas para 
isso? Churchill dizia que uma nação de ci-
dadãos doentes não consegue prosperar. 
A saúde, portanto, é fundamental para o 
desenvolvimento de um país – ressalta.

Os países com grande população, como 
China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Rús-
sia e outros, têm problemas no que se re-
fere ao setor. Inglaterra, França e Alema-
nha têm bom nível de atendimento em 
saúde, mas contam com modelos caros.

Para a sustentabilidade no segmento, a 
existência dos planos de saúde é uma 
ferramenta. No entanto, o modelo da 

saúde suplementar no Brasil acabou 
criando ambiguidade nos objetivos.

– Na hora de atender paciente do SUS, 
ou da rede particular, a unidade opta 
pelo plano, que paga melhor. Isso não 
favorece o desenvolvimento adequado 
do SUS para recuperar a saúde pública. 
A estrutura do SUS pode atender todos, 
mas são necessárias mais verbas e me-
lhor gestão – avalia o consultor.

Horácio Cata Preta explica ainda que mé-
dicos, hospitais, laboratórios e indústrias 
farmacêuticas são elos de uma cadeia li-
gada à demanda do indivíduo dentro do 
conceito de sustentabilidade no setor.

– O programa de erradicação da polio-
mielite é exitoso, e serve como exemplo 
de sustentabilidade. Com investimento 
inicial na vacina, o Governo livrou gera-
ções sucessivas de sofrer com a doença. 
Hoje, temos também vacinação contra 
gripe,  sarampo, doenças de notificação 
compulsória, mas sabemos que ocorre 
subnotificação – comenta.

A disponibilidade de água potável para 
as populações tem que ser discutida, 
bem como a prevenção social e ações 
para conscientizar e evitar acidentes de 
trabalho, de trânsito e causas externas 
violentas. O conceito de Sustentabilida-
de abrange tudo isso.

– Acredito que o desafio do Governo é 
dar continuidade aos bons projetos e 
incentivar a boa gestão. O médico pode 
ajudar se ocupar cargo estratégico, ou 
fazendo bem o seu trabalho na unidade 
pública de saúde, em que, no entanto, 
enfrenta falta de equipamentos e outras 
dificuldades – observa.

Outro ponto a ser considerado na sus-
tentabilidade no setor é a acreditação, 
que  enfatiza a prevenção para evitar ris-
cos e promover a segurança do pacien-
te. Além dos processos da acreditação 
estarem sendo mais utilizados nos hos-
pitais a cada dia, até nas operadoras as 
normas ganham destaque. 

– Nas operadoras, os focos principais 
são o atendimento ao usuário, o cum-
primento das normas da ANS, a gestão 
de qualidade da própria operadora em 
conjunto com seus prestadores – con-
clui Horácio Cata Preta. 

EntrevistasEntrevistas
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Criada por médicos para facilitar a vida 
de quem trabalha na saúde. Assim é a 
Unicred Rio, cooperativa que reúne mais 
de 11 mil profissionais de saúde no Rio 
de Janeiro. Fundada em 1992, oferece 
aos associados empréstimos e inves-
timentos com taxas atrativas, além de 
participação no resultado financeiro da 
instituição, vantagem exclusiva de seus 
cooperados. Integra o Sistema Unicred, 
com cem cooperativas no Brasil, e o ter-
ceiro maior sistema cooperativo de cré-
dito nacional, somando mais de 250 mil 
associados e recursos da ordem de R$ 8 
bilhões.

A presidente da Unicred Rio, a gineco-
logista Denise Damian, cooperada da 
Unimed-Rio e filha de fundadores da-
quela cooperativa, conhecia bem as 
necessidades da classe médica e da luta 
de seus colegas de consultório. Assim, 
se dedicou à criação da Unicred, hoje a 
maior cooperativa de crédito do estado. 
Para ela, a base para o sucesso da em-
presa é a tríade “estratégia – capacitação 
da equipe – participação do sócio”.

– A diretoria colegiada da Unicred é 
muito atuante. Formada por membros 
do próprio quadro social, conhece os 
anseios do cooperado e discute meca-
nismos de atender à classe. Temos tam-
bém uma equipe de alto nível e uma 
forte política de Recursos Humanos. E o 
coroamento do trabalho é a participa-
ção dos cooperados. Muitos de nossos 
produtos são frutos de sugestões dos 
sócios, que, em pesquisa feita no início 
do ano, demonstraram quase 90% de 
satisfação com nosso desempenho – 
ressalta Denise.

A presidente observa que a diferença 
entre a cooperativa e um banco está no 
seu objetivo:

– As linhas de empréstimos possuem 
juros abaixo do mercado, além de tri-
butação de IOF menor. E as aplicações 
financeiras oferecem excelentes taxas e 

Unicred Rio, crédito e vantagens para 
profissionais de saúde
Denise Damian

Dra. Denise Damian

segurança. Além disso, nossos sócios po-
dem, por exemplo, parcelar a anuidade 
do Conselho sem juros e financiar sua 
participação em congressos com taxa 
de 1% ao mês. Nossas ações são sempre 
voltadas para o crescimento e a valoriza-
ção do profissional da saúde.

Nessa sintonia, a Unicred elaborou pla-
nejamento estratégico, que norteará 
ações até 2015. Nos próximos meses, 
será inaugurada unidade em Ipanema e 
a nova sede, em Botafogo, além da am-
pliação da loja em Copacabana. A ideia 
é chegar a 12 unidades no Rio e dobrar 
esse número nos próximos anos.

Sobre a parceria com a SMCRJ, Denise 
Damian declara seu apoio à evolução 
da Sociedade, que considera desempe-
nhar papel importante para a medicina 
no Rio:

– Queremos estar juntos na execução 
dos objetivos da Sociedade. A parceria 
Unicred Rio/SMCRJ trará muitos bons 
frutos para a nossa categoria. 

Para ler a entrevista na íntegra, acesse 
www.smcrj.org.br/boletim.

Prof. Luiz Pedro San Gil Jutuca, Reitor da UNIRIO, ao 
lado da presidente da SMCRJ. 

A Escola de Medicina e Cirurgia 
(EMC) da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
promoverá ao longo do ano de 2012 
uma série de eventos para marcar 
seus 100 anos de existência. As co-
memorações tiveram início no dia 9 
de abril e, no dia 10, a presidente da 
SMCRJ e professora da UNIRIO, Dra. 
Marília de Abreu Silva, participou 
da abertura oficial do centenário da 
EMC, no Anfiteatro Geral do Hos-
pital Universitário Gaffrée e Guinle 
(HUGG), na Tijuca. 

AconteceAcontece

Câncer de pulmão em debate
Organizada pela Associação Inter-
nacional para o Estudo do Câncer 
de Pulmão, a 5a. Conferência Latino-
-Americana em Câncer de Pulmão 
(LALCA) será realizada de 25 a 27 
de julho, no Windsor Barra Hotel, no 
Rio. A IASLC reúne cerca de quatro 
mil especialistas na doença em 80 
países e vai apresentar no evento 
novas descobertas em prevenção 
e tratamento desse tipo de câncer. 
Renomados especialistas vão deba-
ter ainda políticas governamentais 
para o rastreamento da doença, 
com base em estudos recentes.

De acordo com a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), o tabagismo é 
a principal causa de morte evitável 
em todo o mundo. Os dados apon-
tam que um terço da população 
mundial adulta – 1,2 bilhão de pes-
soas – é de fumantes. 




