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A SOMERJ realizou, no dia 16 de março, na sede da 
SMCRJ, a 1ª Reunião de Diretoria e Conselho Deliberati-
vo de 2013.  O encontro, além de contar com a presença 
de várias lideranças médicas do estado, foi prestigiado, 
mais  uma  vez,  pelo presidente  da Associação  Médica 

Brasileira, Dr. Florentino Cardoso Filho, convidado pela presidente da SMCRJ, Dra. Marília de Abreu Silva. Ele 
abordou vários assuntos importantes para a classe médica, como a luta pela melhoria da saúde pública no país,  
e sobre a abertura de fronteiras para médicos estrangeiros e Revalida.
 
Além da questão da entrada de médicos estrangeiros e do abandono da saúde pública, outro  ponto foi muito 
discutido por ser um problema comum entre os municípios: a alta incidência da dengue.

movimentou a SMCRJ

» SMCRJ realiza o III Curso de Nefrologia

Uma instituição voltada não apenas para o que acontece em seu interior, 
mas no município, no estado e no país. Assim a SMCRJ tem se posicionado, 
quando abre um leque de cursos e de eventos, promovendo fóruns para o 
aprimoramento dos médicos e também para a discussão de questões 
relevantes à melhoria do ensino médico, das saúdes pública e privada. Além 
disso, estamos estimulando, em nossa sede, a discussão de outras questões 
importantes para a classe médica, como a revalidação de diplomas para 
médicos estrangeiros.

Leia essa edição atentamente e, se não participou até agora,  programe-se para conferir nossos cursos e eventos.

Dra. Marília de Abreu Silva
Presidente da SMCRJ
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Cursos e Eventos da
SMCRJ 
A Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro vai promover, no segundo semestre de 
2013, cursos e eventos com o objetivo de 
possibilitar acesso a conteúdo cientí�co 
atualizado para médicos e estudantes de 
medicina. Conheça a agenda e programe-se 
para participar.

XI Curso de Atualização de Condutas em 
Quadros Emergenciais, composto por dois 
módulos, Emergências Clínicas (18 de maio a 
29 de junho)e Emergências Cirúrgicas (03 a 
31 de agosto), sempre aos sábados

Emergências Infecciosas (Infectologia)
14 de setembro a 05 de outubro (sábados)

Imagem na Emergência (Radiologia) 
19 e 26 de outubro

III Curso de Urgências e Emergências em 
Ginecologia e Obstetrícia 
23 e 30 de novembro

Dia Mundial de Combate à AIDS 
30 de novembro de 2013, Praça da Cruz 
Vermelha

SMCRJ organiza primeira edição do curso
de Nutrologia
Está em andamento na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, sob a coordenação do 
professor Yvon Toledo Rodrigues, o Curso de Atualizações em Nutrologia. Aprovado pela 
Comissão Nacional de Acreditação, o curso tem como objetivo informar e atualizar médicos e 
acadêmicos de medicina, através da abordagem de temas como obesidade, diabetes, dieta, 
esportes e nutrição de recém-nato, crianças em idade escolar, adolescentes e terceira idade, 
entre outros. 

O Curso de Nutrologia tem patrocínio da Unicred e apoio da Sociedade de Medicina do Exercício 
e do Esporte do RJ - SMEERJ e da Academia Latino-Americana de Nutrologia - ALAN. 

Seminário sobre Controle da Tuberculose
movimentou a SMCRJ

Para reforçar a importância do Dia Mundial 
de Combate à Tuberculose, a SMCRJ realizou 
no dia 23 de março o Seminário O Controle da 
Tuberculose, que teve como moderador o 
professor Mário Barreto Corrêa Lima.  O objetivo 
principal do evento, foi alertar os médicos para 
o aumento do número de casos de tuberculose.

Entre os temas abordados estavam a 
Situação Epidemiológica da Tuberculose no 
Mundo, Brasil e Estado do Rio de Janeiro; 
Situação Atual do Tratamento da Tuberculose 
no Brasil; Quimiopro�laxia da Tuberculose e 
Tuberculose e HIV.

•
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Sob a Coordenação Geral do Dr. José Francisco 
Ribeiro de Ornellas, a SMCRJ ofereceu nos dias 
03, 10, 17 e 24 de março mais um curso de 
Condutas em Nefrologia. Aprovado pela 
Comissão Nacional de Acreditação AMB/CFM, o 
curso abordou temas como Tratamento de 
hipercalcemia e da hipocalcemia na urgência; 
Insu�ciência renal aguda, diagnóstico e 
tratamento da infecção aguda do trato urinário, 
rim na sepse, entre outros.

Curso de Nefrologia
movimenta a SMCRJ

Dr. Mario Barreto Corrêa Lima, Drª Marília de Abreu Silva e 
Dr. Luiz Paulo Pinheiro Loivos 

Dr.Luiz Paulo José Marques conversa com os alunos
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Nutrologia  

Dr. Yvon Toledo Rodrigues
Nutrólogo, Acadêmico da ANM e presidente da Academia Latino-Americana de Nutrologia

Dois grandes temas angustiam o Mundo atualmente:

1. Obesidade
2. Terceira Idade

Como deve ser a alimentação do idoso hipertenso, principalmente à 
noite? 

Deve ser a base de frutas, protídios de fácil digestão e lipídios (óleos polinsatura-
dos). Frutas porque contêm frutose, não necessitando de insulina, e os protídios 
capacitam o teor glicogênio hepático e previnem a hipoglicemia. Os lipídios 
polinsaturados devem ser incluídos porque sabemos que os indivíduos em 
repouso consomem lipídios, para energia, alimentação normal ou ligeiramente 
hipossódica, com doses adequadas de potássio, ferro e cálcio.

Na adolescência, a adequada ingestão de cálcio e vitamina D são muito 
importantes para o acréscimo tanto do conteúdo quanto da densidade óssea, 
momento em que ocorre o pico de massa óssea, para reduzir o risco de fraturas 
por fragilidade óssea na 3ª idade.

Praticamente 50% da massa óssea total do adulto é adquirida na adolescência.
Quantidade de cálcio contida em alguns nutrientes: queijo / leite / iogurte 
/queijo muçarela, em cerca de 200 ml/l, copo +/- 270 mg, exceto a muçarela 28 g/l 
+/- 100mg.
Vitaminas – evitar a hipo e hipervitaminose: vit A - olhos; D - osteoporose; 
E - antioxidante; B1 - melhora a dinâmica muscular.

A obesidade tem uma prevalência de mais de 50% em todos os países e a 
expansão da 3ª idade vem aumentando o índice de pessoas obesas que 
ultrapassam os 70 anos.

Abordaremos a 3ª idade.
Este aumento na longevidade ocorre pelos novos conhecimentos genéti-
cos, nutricionais, imunológicos, alterações e in�uências nos ritmos circadi-
anos, cronobiologia e importância das secreções glandulares.

Está previsto, no Brasil, para 2015, nos sexos feminino e masculino, respec-
tivamente, 500 mil e 2 milhões, em todas as idades nos idosos.
Nos idosos, há perda de funções da forma e da saúde.

No Brasil, os idosos são classi�cados em 3 grupos:

Estes últimos são os que mais crescem e, proporcionalmente, são os mais 
frágeis e portadores de incapacidade funcional.

Usa-se o termo Terceira Idade, para substituir o da Velhice, que é sem 
dúvida uma etapa normal da curva da vida.

Senectude é a velhice patológica.

Idosos jovens
60 e 69 anos

Idosos velhos
70 e 79 anos

Muito velhos
80 ou mais

mas nem todo velho
Todo senecto é velho,

é senecto.
A Nutrição é conceituada como o resultante de um conjunto de funções 
harmônicas e solidárias entre si. São 3 estas funções: Nutrição, Metabolismo e 
Excreção.

Comer pouco muitas vezes, ao invés de muito poucas vezes.

Manhã – leite desengodurado, iogurtes, queijo (ricota ou cottage), frutas, pão ou 
biscoito.
Colação – 10 horas – 2 unidades de frutas
Almoço – Carne magra, peixe ou frango (galinha) sem a pele com óleo vegetal 
(monoinsaturados – ômega 9), clara de ovo cozida, vegetais folhosos à vontade, 
cuidado com o sódio  - máximo de 2g/dia, frutas – 1 a 2 unidades.
Jantar – Vegetais, legumes, cereais e carne de músculo devem fazer parte da sopa 
para os idosos. Frutas e queijo magro também devem ser consumidos, evitando 
excesso de glicídios à noite.
Ceia – Evitar leite fresco ou puro (devido à hiperacidez de rebote e pela ação 
hipertensinógena).
Frutas – De preferência usar as frutas com menos de 20% de glicídios. Evitar as 
frutas com mais de 20% de glicídios (banana, caqui, ameixa e uva).
Adoçantes – deve ser evitado o uso de aspartame.
Usa: Sacarina, Ciclamato (Estévia), Sacarina com Ciclamato (Zero cal) e Sulcarose 
(Linea) 

Plano para Nutrição

Nutrólogo, Acadêmico da ANM e presidente da Academia Latino-Americana de Nutrologia

•

Opinião
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Dor de cabeça para
a classe médica do país
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Não bastassem os desa�os e as di�culdades 
que a saúde vive hoje no país, volta à pauta a 
discussão em torno da “importação” de 
mão-de-obra estrangeira para o setor. A 
preocupação com o assunto e os critérios a 
serem avaliados para revalidar os diplomas de 
pro�ssionais vindos do exterior são mais uma 
dor de cabeça para órgãos da classe médica e 
sociedades médicas, como a SMCRJ, Somerj, 
Sindicato dos Médicos e outras entidades que 
lutam em defesa da categoria.

O quadro se agravou, no dia 6 de maio, quando 
o Governo anunciou a intenção de autorizar a 
vinda de seis mil médicos formados em Cuba 
sem a revalidação dos diplomas. Hoje, os 
pro�ssionais formados no exterior que 
desejam atuar no Brasil precisam se submeter 
ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Médicos expedidos por Universidades 
Estrangeiras (Revalida), uma prova que atesta 
a validade do diploma e a capacitação do 
pro�ssional.

De acordo com dados do setor, no ano passado, 
182 pro�ssionais que estudaram em 
faculdades cubanas se inscreveram para 
revalidar seus diplomas no Brasil, e apenas 20 
foram aprovados. Os números nos preocupam.

Em sua defesa, porém, o Governo brasileiro 
a�rma que a medida tenta corrigir o dé�cit de 
pro�ssionais de medicina no Brasil e que a 
proposta é levar os médicos estrangeiros para 
cidades do interior do Brasil, onde médicos 
brasileiros não querem trabalhar. Nós, 
médicos, sabemos que essa não seria a melhor 
maneira de resolver a questão, mas sim a 
criação de uma política de �xação do médico 
no interior, de longo prazo.

Em levantamento apresentado pelo Cremerj 
sobre o per�l do médico no Brasil, após pesqui-
sa do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do 
Cremesp, o número de médicos em atividade 
no Rio de Janeiro chegou a 58.782, em outubro 
de 2012. Com índice de 3,62 pro�ssionais por 
1.000 habitantes, o estado se posiciona acima 
da média nacional, ocupando o segundo lugar 
em números absolutos de médicos registrados 
no país (388.015) e em termos proporcionais. 
Apesar disso, 67% destes pro�ssionais se 
concentram na capital.

Mas a questão transcende a simples 
contratação de médicos e passa pela criação e 
implantação de infraestrutura de serviços de 
saúde, equipamentos e insumos para o 
exercício pleno da medicina. E é preciso esclare-
cer, também, que a classe médica não é 
contrária à atuação de médicos formados no 
exterior.

No entanto, como médicos atuantes no país, 
não podemos aceitar que a revalidação de 
diploma seja feita de forma automática e que 
não se certi�quem as potencialidades e os 
conhecimentos de pro�ssionais vindos de 
outros países. Além disso, há diferenças em 
conceitos de saúde e protocolos em cada país. 
Portanto, a questão é complexa e merece ser 
tratada com rigor para não colocar em risco a 
vida da população e não desvalorizar os 
esforços de tantos médicos brasileiros que 
lutam por mais qualidade na saúde.

Opinião

Marilia de Abreu Silva
Presidente da SMCRJ

Dor de cabeça para
a classe médica do país

Em levantamento apresentado pelo Cremerj 
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Mas a questão transcende a simples 
contratação de médicos e passa pela criação e 
implantação de infraestrutura de serviços de 
saúde, equipamentos e insumos para o 
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Com seu objetivo de unir pessoas para o atingimento de objetivos em comum, as cooperativas estão 
conquistando cada vez mais lugar na sociedade moderna.  Desde a criação da primeira cooperativa, 
no século XIX, mais e mais pessoas se juntam à nobre causa e usufruem dos benefícios oriundos da 
cooperação.

Em 2012, a Organização das Cooperativas do Reino Unido encomendou um estudo com vistas a 
analisar a participação das pessoas nas instituições cooperativistas. O resultado? Existem no mundo 
mais de um bilhão de pessoas ligadas a cooperativas, número bem acima ao de acionistas de 
empresas. Além disso, atualmente as cooperativas oferecem mais de 100 milhões de empregos ao 
redor do planeta e estão presentes em mais de cem países. A soma da movimentação �nanceira das 
300 maiores cooperativas do mundo superou a marca de US$ 1,6 trilhão em 2010.

No Brasil, elas também marcam presença. Existem no país mais de 6.500 cooperativas, agregando 
quase 10 milhões de pessoas nos mais diversos ramos de atividades. Muitos dos produtos e serviços 
consumidos pela sociedade originam-se de cooperativas. A Coopersucar, por exemplo, é a maior 
exportadora brasileira de açúcar e etanol e adquiriu, ao �nal do ano passado, o controle da 
americana Eco-Energy, se tornando líder mundial de comercialização de etanol. As marcas Batavo, 
Itambé e Aurora, entre outras conhecidas pelo consumidor brasileiro, pertencem a cooperativas.

Nesse cenário de empresas que buscam fazer diferença no cotidiano das pessoas, inclui-se a Unicred 
Rio. Esta cooperativa, fundada em 1992, congrega por hoje mais de 12.000 associados da área de 
saúde da cidade do Rio de Janeiro e oferece condições singulares para as operações �nanceiras de 
seus sócios.  Na Unicred, o cooperado realiza as mesmas operações que efetua em seu banco comer-
cial, mas, em virtude do viés cooperativista da instituição, obtém condições muito melhores para 
empréstimos e �nanciamentos, além de participar do resultado �nanceiro da entidade.

Para conhecer um pouco mais da Unicred Rio, seus benefícios e forma de ingresso, basta ligar para 
(21)3475-2000 e solicitar a visita de um de nossos gerentes.
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Cooperativas constroem um mundo melhor

Marcelo Espíndola
Superintendente da Unicred

Dicas

Congresso Unimed tem 6ª edição

Com mais de mil participantes, o  VI Congresso 
Médico  Unimed-Rio foi um sucesso. De 2 a 4 de 
maio, médicos da cooperativa compareceram 
ao Windsor Barra para se debruçarem sobre 
temas ligados a Cirurgia Geral, Clínica Médica, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cardiolo-
gia, Ortopedia, Hematologia e Oncologia e 
Emergência e Terapia Intensiva, atualizando 
seus conhecimentos. 

Foram horas de cursos, palestras e debates que 
se traduziram - tanto para os médicos quanto 
para a - Unimed Rio - em benefícios. “Para o 
médico, sair um pouco da rotina do consultório 
ou dos ambientes hospitalares para conversar, 
ouvir outras opiniões, é fundamental. E por 
parte da Unimed-Rio, seguimos com nossa 
�loso�a de investir no médico de todas as 
formas possíveis, seja pela melhor remuner-
ação, por melhorias operacionais ou por 
iniciativas como o VI Congresso Médico”, 
resumiu Celso Barros, presidente da cooperati-
va.

XXX Congresso Brasileiro de Cirúrgia
Data: 18 a 22 de agosto
Local: Riocentro
Informações/Inscrições: www.cbc.org.br 

Congressos Brasileiro e Pan-Americano de Oftalmologia
Data: 7 a 10 de agosto
Local: Riocentro
Informações: www.congressocbo.com.br

Jornada Pós ASCO 2013
Data: 21 e 22 de junho
Local: Windsor Barra Hotel
Programação: www.interevent.com.br/posasco2013
Informações: www.sboc-rj.org.br

Tomou posse como presidente para o biênio 
2013/ 2014, na Sociedade de Anestesiologia-
do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ), a Dra. 
Ana Cristina Pinho Mendes Pereira. Ela é 
responsável do CET pelo Instituto Nacional do 
Câncer (INCA/HC1), Preceptora do Programa 
de Residência Médica em Anestesiologia e 
Coordenadora Clínica do Serviço de  Anestesi-
ologia  e  de   Medicina  Perioperatória e Dor do 
mesmo instituto. 

Já o Dr. Marcus Vinicius Abbud Safady é o novo 
presidente da Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia para o biênio 2013/2015. Além 
de presidente da SOB, Marcus Safady é consul-
tor do Instituto Varilux da Visão.
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Agenda Acontece

Dicas

Novos presidentes tomam 
posse em sociedades médicas

O cirurgião geral Ruy Garcia Marques, tomou 
posse do Academia Nacional de Medicina, no 
dia 21 de maio.

Posse do novo acadêmico da ANM



 de Eduardo Augusto Bordallo

Vendas:

A renda obtida com a venda será revertida para os 
projetos de Responsabilidade Social da Unimed-Rio

Rioapoio:


