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Notas

O Presidente da SMCRJ, Dr. Celso Ferreira Ra-
mos Filho, foi conduzido ao Executive Committe 
(Diretoria Executiva), como único representante 
da América Latina & Caribe, para o Conselho 
de Governança da International AIDS Society 
(IAS).

A IAS, com sede em Genebra, na Suíça é a mais 
importante associação internacional de profis-
sionais envolvidos com HIV e Aids. 

O Conselho de Governança, para o qual o Dr. 
Celso foi reeleito, é uma estrutura da diretoria 
da IAS, composta de cinco representantes de 
cada uma das cinco regiões do mundo (Euro-
pa, África, Ásia & Oceania, América do Norte e 
América Latina e Caribe). 

Os mandatos têm quatro anos de duração e os 
representantes podem ser reeleitos uma vez. A 
votação é dentro de cada área, sendo eleitores 
os membros de cada uma delas.

Celso Ramos Filho foi o mais votado entre 
nove candidatos, de cinco países. A saber: 
Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica e Vene-
zuela. 

Em mais este número 
do Edição Médica, gos-
taríamos de lhe falar do 
progresso e do futuro 
da SMCRJ, de abordar a 
nossa esperança de me-
lhores condições profis-
sionais e de uma saúde 

mais bem distribuída e de mais qualidade, de lhe 
desejar um Dia do Médico condigno, enfim.
Ao invés disto, nossa matéria central aborda te-
mas recorrentes, mas nem por isto resolvidos, 
ou monótonos: o excesso de escolas médicas, a 
má-formação de nossos jovens e futuros colegas, 
a crescente deficiência no número de vagas nos 
programas de residência médica − mazelas de 
nosso dia-a-dia, e não de uma data específica.
Outro assunto grave mais ainda exige nosso po-
sicionamento:  a inacreditável conduta do Gover-
nador do Rio de Janeiro, acusando os médicos − a 
injúria não atingiu a alguns, mas a todos nós  − de 
serem vagabundos e de faltarem com seus deve-

Destaque para o Brasil

Sócios Acadêmicos

res profissionais. Não é a primeira vez que esta la-
mentável administração transfere a culpa de sua 
incompetência para uma (e apenas uma) catego-
ria profissional: não somos os responsáveis pela 
bagunça organizacional, pela carência de meios 
físicos, pelo recurso a meios ilegítimos de con-
tratação de pessoal (as falsas cooperativas), ou 
pela maquiagem de uma rede rota por remendos 
eqüestres (upa!) ou pedestres, por primários.
Tenha S. Excia. mais atenção. Aproveite os mo-
mentos aéreos de tédio em suas freqüentes via-
gens ao estrangeiro para saber como (não) fun-
ciona a rede de saúde sob sua responsabilidade 
− e como os médicos nela chamados a exercer 
são esbulhados por falsas cooperativas, sem cer-
teza do (parco) pagamento pelo trabalhado, e sem 
os direitos que a lei brasileira confere. Mais respei-
to conosco, Governador.

Dr. Celso Ferreira Ramos Filho
Presidente da SMCRJ

Larissa Cristina da Silva Terrezo, 22 anos, oi-
tavo período do curso de Medicina na UNI-
RIO, é a primeira sócia acadêmica da SMCRJ. 
Larissa filiou-se em abril, após a primeira aula 
do curso de Condutas em Quadros Emergen-
ciais. 

- O curso foi tão bom que eu me interessei 
pela filiação, a fim de estar sempre ciente dos 
eventos promovidos pela Sociedade. Além 
disso, acredito que é fundamental, mesmo 
que precoce, fazer parte de uma sociedade da 
classe, que luta pela valorização do profissio-
nal e por melhores condições do atendimento 
à população - declarou.

Vanessa dos Santos M. Côrtes Sálvio e Marcio 
Antonio Babinski, também acadêmicos, asso-
ciaram-se à SMCRJ no segundo semestre.

Larissa Cristina da Silva Terrezo
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E lá se vão três anos

Diretoria é reeleita
No dia 28 de agosto, os associados da SMCRJ, quites com suas obrigações, reuniram-se 
na sede da Sociedade para as eleições do Conselho Diretor, Conselho Superior e Corpo de 
Delegados junto à SOMERJ, bem como das Diretorias e Conselhos da SOMERJ e da AMB. A 
atual Diretoria foi reeleita e toma posse no dia 18 de outubro, durante as comemorações 
do Dia do Médico. 

FALECIMENTO
Comunicamos o falecimento de nossa cola-
boradora e amiga, Maria Brandão, ocorrido 
no dia 28 de julho.  Mariazinha, como era 
conhecida pelos médicos, dedicou 30 anos 
de trabalho à SMCRJ.

ANUIDADES 73.382,26 63.969,55 147.264,40
OUTRAS RECEITAS 131.481,13 298.400,61 227.357,39

TOTAL DAS ENTRADAS 204.863,39 362.370,16 374.621,79
TOTAL DE DESPESAS 197.626,22 306.359,55 307.543,87

SALDOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE 17.925,30   38.999,00 25.025,80
APLICAÇÃO 7.476,07 15.382,04 63.678,75

25.401,37 54.381,04 88.704,55TOTAL

31/12/2005           31/12/2006           13/12/2007

Os médicos associados da SMCRJ se encontraram, no 
dia 28 de agosto, para eleger os representantes que 
irão administrar a Sociedade nos próximos três anos, 
de 2008 a 2011. 

Aqueles que só visitavam a Sociedade nesses períodos 
encontraram uma instituição bastante diferente. No 
que tange à estrutura física, diversas melhorias fo-
ram implementadas. Uma limpeza geral na fachada 
da sede tornou a edificação mais clara e aprazível. 
O Salão principal foi reformado e o piso do hall de 
entrada, antes escondido por um carpete, foi recu-
perado. O sistema de ar-condicionado do auditório 
do térreo foi substituído por um mais moderno, efi-
ciente e silencioso, e o próprio auditório deverá ser, 
em breve, reformado. Alguns objetos do patrimônio 
da SMCRJ estão sendo gradativamente recuperados, 
como um retrato a óleo do Professor Clemente Fer-
reira. Foi também dado destaque a distinções recebi-
das pela SCMRJ, como a medalha da Ordem do Rio 
Branco, agora permanentemente exposta em nosso 
salão principal.

Na atual administração, a Sociedade foi informatiza-
da. Todo o equipamento existente foi trocado, com 
acesso à Internet em banda larga, e ligação em rede 
por cabo no térreo, e em WiFi nos dois andares.

Política de Comunicação

Desde fevereiro de 2006, a Diretoria conta com a atu-
ação de um profissional de comunicação, responsável 
hoje pela edição do Boletim Edição Médica e impres-
sos diversos, assessoria de imprensa, desenvolvimen-
to de conteúdo para a homepage, acompanhamento 
gráfico de serviço de terceiros e apoio a eventos.

Eventos importantes

Em 2006, o I Simpósio de História da Medicina e da 
Cirurgia do Rio de Janeiro, proporcionou à Sociedade 
o papel de difusora de um pensamento mais elabora-
do em relação à Medicina.  O Simpósio contou com a 
presença do imortal Moacyr Scliar. O Desafio do MRSA 
de Origem Comunitária foi outro evento importante, 
que teve como objetivo discutir o aparecimento de 
infecções comunitárias, causadas pelo MRSA.
A 4ª edição do Curso de Atualização de Condutas em 
Quadros Emergenciais, que aconteceu em 2006 era 

composta por 11 módulos, com início em agosto e 
término em novembro. Já em 2008, o curso teve ou-
tro formato, após realização de pesquisa com alguns 
alunos. O resultado foi a lotação do curso e fila de 
espera para o primeiro semestre. O segundo semestre 
também lotou. 

Acompanhando o crescimento do uso de aparelhos 
portáteis pelos profissionais da área médica, a SMCRJ 
investe na criação de cursos visando justamente essas 
novas tecnologias. Um curso de Palmtop foi inaugu-
rado em agosto, em caráter experimental, dando iní-
cio a vários outros para médicos associados.

As comemorações também têm movimentado a sede 

da SMCRJ.  Tem sido assim com a Festa do Médico 
- que em 2006 homenageou o Dr. Mário Barreto C. 
Lima e, em 2007, o Dr. José Gomes Temporão - e com 
o Bacalhau da Maria.  

Em 2008, a Festa do Médico teve mais um ingredien-
te: a comemoração dos 200 Anos de Ensino Médico 
no Brasil, com homenagem às duas faculdades pri-
mazes (Rio e Salvador).

Todos os eventos da SMCRJ sempre contam com o 
apoio inestimável de inúmeros parceiros, em especial, 
a Unimed-Rio.  Além disso, o resultado da SMCRJ 
melhorou nos dois últimos anos, período da atual di-
retoria, que assumiu em outubro de 2005.  

Resumindo sua gestão na Presidência do Conselho, o Dr. Celso Ramos Filho enfatizou a importância de cada 
um de seus Diretores e Conselheiros, bem como de parceiros inestimáveis na construção dessa nova Sociedade 
de Medicina.
 
- A dedicação de todos os membros da nossa Diretoria, o apoio de nossos parceiros, que acreditam no trabalho 
dessa gestão, nos possibilitaram um avanço significativo nesses quase três anos de gestão. É pouco tempo, 
mas muita coisa foi realizada. Hoje temos novamente nosso Boletim, temos uma homepage mais dinâmica e, 
nossos eventos são divulgados na mídia - enfatizou.

Curso lota e atrai jovens estudantes     
A Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro,  por meio de sua Diretoria de Cursos e Eventos Cientí-
ficos, promoveu a sexta edição do curso de Condutas em Quadros Emergenciais.  Uma semana antes do início 
das aulas, as inscrições já estavam esgotadas e havia fila aguardando possíveis desistências para o primeiro 
bloco, Emergências Clínicas, que teve início em abril.
Com o segundo bloco, Emergências Cirúrgicas, que começou no dia 13 de setembro, não foi di-
ferente. Auditório lotado, e muita gente querendo garantir uma vaga para o próximo ano. 
Este ano, um detalhe chamou a atenção dos organizadores: vários estudantes de Medicina interessados em 
complementar seus conhecimentos, procuraram o curso. 



Na sociedade brasileira, não faltam paradoxos. 
E a Medicina sofre diretamente com alguns 
deles. A Clínica Médica, por exemplo, vem 
sendo desvalorizada diante dos olhos dos es-
tudantes de Medicina, dos médicos e dos pró-
prios pacientes.

E parece que alguns representantes dos seg-
mentos citados acima não atentaram para as 
conseqüências desse e outros exemplos que 
estão acontecendo ao seu redor. Estamos, por 
exemplo, enchendo o mercado de médicos es-
pecialistas, desvalorizando os clínicos, forman-
do profissionais sem a necessária Residência 
Médica e abrindo mais e mais faculdades de 
Medicina, que, juntas, despejam no mercado 
de trabalho mais de 13 mil médicos a cada 
ano.

O desenvolvimento científico e tecnológico, 
tão úteis no apoio à prevenção e tratamento 
de doenças - não há dúvidas - está nos fazen-
do incorporar um imenso arsenal diagnóstico 
e terapêutico à prática médica.  Estes equipa-
mentos sofisticados entraram na rotina e têm 
utilização em grande parte desnecessária para 
a solução de muitos problemas corriqueiros de 
saúde.  Passamos para a tomografia computa-
dorizada, antes mesmo de pedirmos um raio-X.  
Estamos atendendo um modelo que não con-
diz com a nossa realidade. Com isso, sofrem os 
planos de saúde, com os altos custos das no-
vas tecnologias e com as restrições legais que 
não lhe permitem corrigir os valores de forma 
satisfatória; sofrem os 20% da população que 
se utilizam da medicina privada com os altos 
custos desses serviços, que lhe são repassa-
dos, de alguma forma, pela utilização errada 
das tecnologias; sofrem os 80% da população 
(140 milhões de brasileiros) que teoricamente 
são os pacientes do SUS, pois o Governo não 
disponibiliza todos os recursos necessários 
para a prestação de um serviço digno. Sofrem 
também os médicos e futuros médicos...

A desvalorização do Clínico Geral

Membro da Academia Nacional de Medicina, 
Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica-Regional RJ, Doutor em clínica médi-
ca, professor titular de Clínica Médica da Sou-
za Marques e da Gama Filho, diretor de ensino 
e pesquisa da Santa Casa da Misericórdia, o Dr. 
José Galvão Alves tem uma opinião comparti-
lhada por outros colegas sobre o clínico geral.
- O bom clínico tem que ser valorizado. Ele é 
o maestro da equipe médica porque tem uma 

formação ampla, embora não tão profunda. 
Em função de sua visão abrangente, de sua 
percepção do paciente como um todo, tem 
importância fundamental na detecção, pre-
venção e correção das alterações patológicas.  
O clínico é adequado também economicamen-
te, uma vez que não existe ninguém melhor do 
que ele para indicar ao paciente uma visita a 
um determinado especialista. Se você tem uma 
dor no olho de madrugada, você não precisa ir 
direto ao oftalmologista. Você pode procurar 
um clínico geral, que vai lhe encaminhar ao 
oftalmologista, se for o caso. Só que aqui no 
Brasil, seguindo as tendências da Medicina 
nos EUA, de uns tempos para cá, começamos 
a valorizar a superespecialização médica e es-
quecer do clínico.  Quem tem uma hipertensão 
no Brasil, acha que deve ir a um cardiologista 
primeiro, e não a um clínico. 

Professor do Departamento de Medicina Inte-
gral, da Família e Comunidade da Faculdade 
de Ciências Médicas da UERJ, Diretor da Es-
cola de Ciências da Saúde da UNIGRANRIO e 
Coordenador da Regional RJ/ES da Associação 
Brasileira de Educação Médica (ABEM) – Ges-
tão 2006-2008, Dr. Francisco Barbosa Neto 
ensina que a especialização e a superespeciali-
zação são fenômenos históricos e que atingem 
outras áreas além da Medicina. Segundo ele, 
devem-se à nossa visão de mundo – analítica, 
mecanicista e fragmentária.
- Corpos e mentes divididos foram entregues 
à sanha do mundo dos negócios, esquadrinha-
dos, fragmentados e processados em tecnolo-
gias seriadas e cumulativas. O antigo médico 
de família, o clínico geral, que conhecia todo o 
contexto da família tornou-se uma espécie em 
extinção – afirma.

Dr. Mário Barreto Corrêa Lima, Professor Emé-
rito de Clínica Médica e Diretor da escola de 
Medicina e Cirurgia da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Membro 
Titular da Academia Nacional de Medicina e 
ex-Presidente da SMCRJ, acha que a desvalori-
zação do clínico deve-se também à remunera-
ção por seus serviços, que estão abaixo daquilo 
que o especialista recebe.  
“Os currículos da maioria de nossas faculdades 
constituem uma verdadeira ́ feira de especiali-
dades`, estando centrados nelas e privilegian-
do-as. O grande crescimento do conhecimento 
ligado à Medicina que induz os indivíduos a 
enfocar uma parte menor da totalidade, o que 
lhes garante um melhor domínio do seu cam-
po de conhecimento, também colaborou para 

a desvalorização do clínico”, pondera.

Na mesma linha de raciocínio segue Dr. Car-
lindo Machado, Presidente da SOMERJ, Di-
retor Vice-Corregedor do CREMERJ, Professor 
Adjunto de Saúde da Criança da UNIG e Pro-
fessor Responsável pela Disciplina de Bioética 
e Ética Médica da UNIG.
- A remuneração praticada pelos planos de 
saúde e pelo SUS favorece às especialidades em 
que há procedimentos, levando a uma menor 
procura pelas especialidades clínicas.  Vemos 
também que a valorização das especialidades 
que se valem das `máquinas´, em detrimento 
daquelas essencialmente clínicas, se reflete, 
também na formação médica, fazendo com 
que alunos optem por essas especialidades, já 
no início do curso médico - afirma Machado.

Os exames complementares: custos altos

As baixas remunerações, as más condições 
de trabalho, a formação deficiente e a práti-
ca de uma “medicina defensiva” são fatores 
que levam, muitas vezes, a que se privilegiem 
os exames complementares, deixando a se-
miologia em segundo plano. A realização de 
consultas rápidas, com prejuízo da anamnese 
e do exame físico, interfere na relação médico-
paciente, prejudicando ambos.  Além disso, a 
solicitação exagerada de exames, muitas vezes 
desnecessários, aumenta os custos médicos 
e acaba por limitar os valores das consultas 
médicas remuneradas pelos planos de saúde, 
ressalta Dr. Carlindo.

Para o Dr. Galvão, entre 75 e 80% dos casos 
podem ser desvendados com uma anamnese 
bem feita. “A facilidade dos múltiplos exames 
complementares e dos medicamentos de am-
plo espectro, unidos à perigosa e inoportuna 
necessidade de atender rapidamente, tem feito 
com que essa etapa fundamental seja substi-
tuída por exames e remédios de questionável 
indicação, que dão com freqüência o passo 
inicial para uma trajetória mais onerosa”, ob-
serva.   

Dr. Mário Barreto afirma que o desenvolvi-
mento de meios diagnósticos sofisticados, 
principalmente no que diz respeito a métodos 
de imagem e a boa relação médico-paciente 
não são mutuamente excludentes. Para ele, 
“são complementares, sendo que, por vezes, 
essa relação é prejudicada pela forte pressão 
da indústria ligada à Medicina – no desejo de 
disponibilizar aparelhos e materiais vários -, 

Contradições e desafios da Medicina 



Projeto Diretrizes
Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina

Refluxo Vésico-Ureteral
Autoria: Sociedade Brasileira de Urologia
Elaboração Final: 27 de junho de 2006
Participantes: Zerati Fº M, Liguori RLS, Calado AA

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE 
EVIDÊNCIA:
Revisão da literatura.

GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE 
EVIDÊNCIA: 

A: Estudos experimentais ou observacio-
nais de melhor consistência.
B: Estudos experimentais ou observacio-
nais de menor consistência.
C:Relatos de casos (estudos não contro-
lados).
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, 
baseada em consensos, estudos fisiológi-
cos ou modelos animais.

OBJETIVOS: 
Descrever as principais recomendações 
em diagnóstico e tratamento do refluxo 
vésico-ureteral.

CONFLITO DE INTERESSE:
Nenhum conflito de interesse declarado.

DIAGNÓSTICO E ASPECTOS ESPECIAIS 
DO REFLUXO
O refluxo vésico-ureteral é uma das do-
enças mais freqüentes no tratamento uro-
lógico de crianças. A apresentação clínica 
mais comum em crianças com refluxo 
vésico-ureteral é na forma de infecção do 
trato urinário, que pode ou não ser acom-
panhada de febre, cuja constatação se faz 
por meio do exame de urina com urocul-
tura. A avaliação de infecção do trato uri-
nário deve ser complementada em crian-
ças com a uretrocistografia miccional e a 
ultra-sonografia de vias urinárias, basean-
do-se nos seguintes critérios1(D):

• Qualquer criança com menos de cinco  
anos com infecção do trato urinário do-
cumentada; 
• Qualquer criança com infecção do trato 
urinário febril;
• Crianças com hidronefrose antenatal e neo-
natos com hidronefrose moderadas a graves.

URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL
Diversos fatores interferem na interpretação 
da uretrocistografia miccional, devendo ser 
realizada fora do período infeccioso, em vi-
gência de profilaxia antimicrobiana. Radio-
grafias com retardo também trazem informa-
ção sobre a drenagem da unidade renal.

CISTOGRAFIA NUCLEAR DIRETA
Apresenta alta sensibilidade e baixa exposição 
radioativa (cerca de 100 vezes menos) com-
parada à uretrocistografia convencional. Não 
permite a graduação adequada do refluxo, 
nem a avaliação de detalhes anatômicos da 
bexiga e da uretra, mas se trata de um bom 
exame para seguimento de refluxos em trata-
mento clínico ou controle pós-cirúrgico.

A realização de ultra-sonografia pode trazer 
informações importantes sobre o crescimento 
da unidade renal, presença de deformidades 
em função das cicatrizes e espessura do pa-

rênquima renal. A ultrasonografia não faz 
diagnóstico de refluxo vésico-ureteral, porém 
substitui a urografia venosa no estudo anatô-
mico do trato urinário alto.

Cintilografia renal com TC 99 DMSA é o me-
lhor exame para detectar pielonefrites e as 
cicatrizes renais que dela decorrem. Tem sido 
utilizada para acompanhamento de pacientes 
com refluxo vésico-ureteral que estão sob 
profilaxia antibiótica2(D).

A cistoscopia traz pouca informação na in-
terpretação e classificação do refluxo vésico-
ureteral.

Estudo urodinâmico pode ser utilizado em 
crianças com suspeita de refluxo secundário 
por válvula de uretra posterior, bexiga neuro-
gênica, bexiga neurogênica não neurogênica, 
e disfunção miccional.

CLASSIFICAÇÃO DO REFLUXO VÉSICO-URETERAL
Primário - Anomalia congênita da junção 
vésico-ureteral, em que a deficiência da 
musculatura longitudinal no trajeto in-
travesical do ureter leva a um mecanismo 
valvular incompetente.

Secundário- Ocorre devido a fatores que 
determinam alta pressão intravesical, 
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ultrapassando os limites do sistema val-
vular da junção uretero-vesical. A causa 
mais comum de obstrução anatômica le-
vando a refluxo vésico-ureteral é válvula 
de uretra posterior. Porém, causas funcio-
nais, como bexiga neurogênica, instabi-
lidade detrusora, disfunções miccionais 
e, bexiga neurogênica não neurogênica 
são mais freqüentes. A identificação e o 
tratamento da causa de refluxo secundá-
rio, na maioria das vezes, leva à resolu-
ção espontânea do refluxo, com exceção 
nos casos em que a junção uretro-vesical 
permanece definitivamente danificada. O 
tratamento dependerá da causa de base 
e, nos casos de disfunção vesical, deve 
sempre que possível tentar terapia com-
portamental e medicamentosa, garantin-
do baixas pressões intravesicais e impe-
dindo a hiperatividade vesical3(D). 

A atual padronização de gradação de 
refluxo vésico-ureteral obedece ao siste-
ma de classificação internacional, que se 
baseia no aspecto do meio de contraste 
no ureter e no sistema coletor superior, 
durante o estudo de uretrocistografia 
miccional4(D). 

Neonatos com dilatação leve a modera-
da do trato urinário alto e crianças que 
apresentaram dilatação antenatal devem 
ser investigados por meio de uretrocisto-
grafia miccional.

O refluxo vésico-ureteral é comum em 
crianças com hidronefrose antenatal, 
sendo mais freqüente em meninos, cerca 
de 85%, em que também se apresentam 
de maior grau e, muitas vezes, com aco-
metimento bilateral. Porém, apresentam 
alto índice de resolução espontânea. Em 
crianças acompanhadas desde o período 
neonatal, com antibioticoterapia e livre 
de infecções, identificou-se incidência de 
dano renal pela cintilografia variando de 
17% a 51%, reforçando a teoria de que 
estas crianças já nascem com dano renal 
por displasia3(D).

A resolução espontânea do refluxo deve-
se ao desenvolvimento vesical e ao alon-
gamento do trajeto ureteral intramural, 
dando maior competência ao mecanismo 
valvar vésico-ureteral.

A nefropatia associada ao refluxo é rela-
cionada a anomalias associadas ao refluxo 
vésicoureteral no trato urinário superior, 
que se caracterizam por lesão renal com 
afilamento parenquimatoso e distorção 
dos cálices renais, formação de cicatrizes 
renais associadas à atrofia focal ou gene-
ralizada da unidade renal acometida pelo 

refluxo. A nefropatia de refluxo tem sua 
gravidade diretamente proporcional ao 
grau de refluxo vésico-ureteral. As lesões 
e cicatrizes renais da nefropatia de reflu-
xo podem ocorrer por caráter congênito, 
porém são potencializadas pelos proces-
sos infecciosos, têm maior grau de lesão 
quanto mais precocemente ocorrem as 
infecções do trato urinário nas unidades 
com refluxo. Incidência de novas lesões 
diminui, significativamente, a partir dos 
quatro anos de idade. Após a idade de 
cinco anos, infreqüentemente, se observa 
instalação de novas cicatrizes renais por 
nefropatia de refluxo5(A). 

Hipertensão arterial na infância e em 
adultos jovens tem como causa freqüente 
o refluxo vésico-ureteral. As lesões renais 
provocadas pela nefropatia de refluxo 
levam a áreas isquêmicas no parênqui-
ma renal, ativando o mecanismo renina-
angiotensina-aldosterona. Na maioria das 
vezes, não há comprometimento da fun-
ção renal global, apresentando níveis de 
uréia e creatinina dentro da normalidade. 
O risco de hipertensão é diretamente pro-
porcional ao grau de refluxo.

Anomalias anatômicas associadas ao reflu-
xo vésico-ureteral são condições comuns, 
dentre as mais freqüentes poderíamos des-
tacar a duplicidade ureteral completa.

Associação com obstrução uretero-pié-
lica ocorre em 20% e, quando presente, 
também necessita ser descartada, deven-
do ser tratada previamente ao refluxo 
vésico-ureteral.

REFLUXO VÉSICO-URETERAL
BASES DO TRATAMENTO CLÍNICO E RESULTA-
DOS

Embora o refluxo vésico-ureteral seja uma 
das doenças mais freqüentes da infância, 
existe considerável controvérsia na es-
colha da melhor forma de tratamento. 
As recomendações da Associação Ame-
ricana de Urologia, publicadas em 1997, 
têm baixo nível de recomendação pelos 
critérios atuais da medicina baseada em 
evidências6(D).

O tratamento clínico, também chamado 
conservador, se baseia no princípio de que 
o refluxo vésico-ureteral pode ter uma 
resolução espontânea com o crescimento 
da criança. De acordo com a Associação 
Americana de Urologia, o refluxo vési-
coureteral desaparece espontaneamente 
em 90% dos casos, no grau I, e 80%, no 
grau II, após cinco anos, independente-
mente da idade ao diagnóstico ou ao fato 

do refluxo vésico-ureteral ser unilateral 
ou bilateral. Já no refluxo vésico-ureteral 
de grau III, a resolução espontânea é mais 
freqüente em pacientes de menor idade 
e nos casos unilaterais, sendo de 60%, 
nos casos unilaterais diagnosticados no 
primeiro ano de vida, e de apenas 10%, 
nos casos bilaterais e idade superior a seis 
anos. Os portadores de refluxo vésico-
ureteral grau IV apresentaram resolução 
espontânea de 45%, nos casos unilate-
rais e 10%, nos casos bilaterais. Em nosso 
meio, estudo retrospectivo envolvendo 
511 crianças tratadas clinicamente ob-
servou resultados semelhantes quanto à 
resolução espontânea do refluxo vésicou-
reteral (Gráfico)7(C).

O tratamento clínico do refluxo vésicoure-
teral baseia-se na utilização de antibióticos 
em baixas doses (profilaxia), na monito-
rização da função renal e na avaliação da 
possível resolução espontânea do refluxo 
vésico-ureteral com exames periódicos. 
O tratamento clínico segue aos seguintes 
princípios: • Quimioprofilaxia antimicrobia-

na prolongada e diária, cujo objetivo é al-
cançar concentrações urinárias para conse-
guir uma urina estéril. As medicações mais 
freqüentemente utilizadas são: sulfameto-
xazol (10 mg/kg) + trimetoprim (2 mg/kg), 1 
vez/dia, ou nitrofurantoína (1 mg/kg), 1 vez/
dia, ou cefalexina (25 mg/kg), 1 a 2 vezes/
dia, intervalos regulares para as micções em 
torno de seis vezes ao dia;
• Evitar e tratar a constipação intestinal;
• Realizar higiene perineal rigorosa nas me-
ninas;
• Tratamento da disfunção miccional quan-
do presente;
• Realização de exames periódicos de urina 
(a cada dois a três meses), ou quando hou-
ver sinais ou sintomas de infecção do trato 
urinário;
• Avaliação por imagem com ultra-sono-
grafia e cintilografia com DMSA e CUM, 
no diagnóstico e no seguimento, conforme 
evolução clínica;
• Monitorização clínica quanto ao cres-



Assim como a injeção endoscópica, a 
cirurgia laparoscópica tem obtido bons 
resultados na correção cirúrgica do re-
fluxo vésico-ureteral16(B). Apesar destes 
resultados, a técnica laparoscópica não 
tem apresentado grande aceitação en-
tre os centros urológicos. Provavelmente, 
este fato deve-se à curva de aprendizado 
com esta via de acesso e ao alto custo do 
material.

Tratamento Clínico Versus Cirúrgico
No International Reflux Study in 
Children17(B) foram acompanhadas cri-
anças portadoras de refluxo vésico-
ureteral de graus III e IV, comparando o 
tratamento clínico ao cirúrgico. Em re-
lação ao aparecimento de novas lesões 
renais, durante o período de seguimento, 
não houve diferença significativa entre os 
grupos: 16% das crianças em tratamento 
clínico apresentaram novas cicatrizes 
contra 17% das submetidas à cirurgia.

Outro estudo5(A) observou número se-
melhante de episódios de infecção do 
trato urinário nos dois grupos de pa-
cientes portadores de refluxo vésico-
ureteral estudados (38% grupo cirúrgico 
contra 39% grupo clínico), entretanto, a 
incidência de pielonefrite foi significati-
vamente menor no grupo cirúrgico (10% 
contra 21%). 

Estudo com seguimento de cinco 
anos18(B) observou não haver diferença 
estatisticamente significativa no apareci-
mento de cicatrizes renais, quando com-
parados os graus de refluxo vésico-ure-
teral tratados clínica ou cirurgicamente. 

Estudo atualizado do International Re-
flux Study in Children demonstrou que 
o número de novas cicatrizes renais 
permaneceu inalterado entre os 5 e 10 
anos de seguimento, independente do 
tipo de abordagem19(B). Os autores con-
cluem que novas lesões renais raramente 
ocorrem após os cinco primeiros anos de 
seguimento, tanto no grupo submetido a 
tratamento clínico como no cirúrgico. 

Apesar do tratamento cirúrgico apre-
sentar baixa morbidade, com índices de 
sucesso superior a 95% dos casos20,21(B), o 
tratamento conservador, por não ser in-
vasivo, parece ser o mais adequado para a 
maioria dos casos. 

Atualmente, não existe evidência 
científicada superioridade do trata-
mento clínico em comparação ao cirúr-
gico, portanto, a terapêutica deve ser 
individualizada22(B)23(D).

cimento e à pressão arterial. A profilaxia 
com antibiótico em baixa dose é geral-
mente segura, mas, algumas crianças 
apresentam intolerância à medicação du-
rante o tratamento. Existe também preo-
cupação com relação ao desenvolvimento 
de cepas bacterianas resistentes.

BASES DO TRATAMENTO CIRÚRGICO E ANÁ-
LISE CRÍTICA DAS OPÇÕES CIRÚRGICAS 
Atualmente, o refluxo vésico-ureteral 
pode ser corrigido através da cirurgia 
aberta pelas técnicas convencionais, ci-
rurgia laparoscópica e pelas técnicas 
endoscópicas minimamente invasivas. A 
indicação de tratamento cirúrgico do 
refluxo vésico-ureteral é individualizada 
e inclui principalmente: • Infecção do 
trato urinário a despeito de profilaxia 
antibiótica;
• Não aderência ao tratamento clínico;
• Altos graus (IV e V) principalmente com 
alterações renais;
• Piora da função renal ou aparecimento 
de novas cicatrizes;
• Associação com outras anormalidades, 
como divertículo para-ureteral ou dupli-
cidade pielo-ureteral completa;
• Persistência do refluxo na idade esco-
lar. Deve-se ressaltar que a correção do 
refluxo vésico-ureteral não implica, ne-
cessariamente, interrupção dos episódios 
infecciosos urinários, nem estagnação 
imediata do processo de nefropatia de 
refluxo eventualmente em instalação. O 
objetivo da cirurgia é impedir que a urina 
infectada ascenda para o trato urinário su-
perior, aumentando assim a probabilida-
de de novos episódios de pielonefrite8(D). 
A seguir, serão abordados os principais 
tratamentos cirúrgicos disponíveis.

Cirurgia Aberta
A correção cirúrgica do refluxo vésicou-
reteral através da cirurgia aberta está ba-
seada na criação de um túnel submucoso 
longo, com um comprimento que deve 
ser três a cinco vezes o diâmetro ureteral. 
Várias técnicas são empregadas com este 
fim, sendo que elas podem ser divididas 
em técnicas extravesicais (Gregoir-Lich), 
intravesicais (Politano-Leadbetter, Cohen) 
e combinadas (Psoas-hitch).

A cirurgia convencional permanece sendo 
considerada o padrão-ouro no tratamen-
to cirúrgico do refluxo vésico-ureteral, 
pois podemos observar que a taxa de su-
cesso com a cirurgia aberta é, em todas 
as séries, superior a 90%-95%9-12(C). A 
escolha da técnica deve ser realizada de 
acor do com a preferência do cirurgião 
e com alguns outros parâmetros, como: 
diâmetro do ureter refluxivo, bilateralida-

de do refluxo vésico-ureteral e idade do 
paciente no momento da cirurgia.
A recuperação cirúrgica é rápida, sendo
recomendável manter os pacientes com 
antibioticoprofilaxia por três meses adi-
cionais ao evento cirúrgico, quando, en-
tão, poderá ser realizada a uretrocistogra-
fia para comprovar o sucesso da cirurgia. 

Tratamento Endoscópico
O tratamento endoscópico do refluxo vési-
coureteral, descrito por Matouschek13(D), 
em 1981, que utilizava injeção de Teflon 
na região subureteral, foi popularizado 
por O’Donnell & Puri14(C). 

O tratamento endoscópico apresenta re-
sultados satisfatórios. A taxa de cura com 
uma única injeção aproxima-se de 75% e 
pode chegar até 90%, após duas ou três 
injeções, para refluxos de graus I-IV. Para 
os casos de refluxo vésico-ureteral grau V, 
os resultados são inferiores15(D). 

Diversas substâncias têm sido propostas 
como material para injeção, dentre elas 
podemos destacar: teflon, colágeno, con-
drócitos, copolímero de dextranômero/
ácido hialurônico. Até o momento, per-
manece a discussão sobre o agente ideal 
para a injeção endoscópica.

Dentre as vantagens deste método de 
tratamento, destaca-se a baixa morbi-
dade, procedimento ambulatorial, seu 
caráter minimamente invasivo e possibi-
lidade de reaplicação.

Os dados disponíveis na literatura per-
mitem inferir que o tratamento do re-
fluxo vésicoureteral por meio de injeção 
endoscópica de substâncias no tecido 
periureteral está estabelecido como uma 
alternativa viável. Por outro lado, os re-
sultados em longo prazo e mesmo a se-
leção do grau do refluxo vésico-ureteral 
em que se deva indicar este método não 
permitiram conclusões definitivas. Vale 
lembrar que o sucesso do método quando 
aplicado indiscriminadamente a qualquer 
grau de refluxo é da ordem de 70% a 
75%. Observa-se, também, que nos casos 
de refluxo vésico-ureteral de grau mais 
elevado (IV e V), justamente os de indi-
cação cirúrgica mais comum atualmente, 
a eficiência baixa para 50%.

Por outro lado, pela sua baixa morbidade, a 
injeção endoscópica pode vir a ser consid-
erada uma boa opção para pacientes com re-
fluxos de grau menos elevado (I, II e III), cujos 
pais não desejem prosseguir com a antibioti-
coterapia profilática por período prolongado.
Cirurgia Laparoscópica



Ambas as formas de tratamento, apresen-
tam vantagens e desvantagens que devem 
ser consideradas e compartilhadas com os 
pais na escolha da melhor terapêutica. Se, 
por um lado, o tratamento clínico necessita 
da utilização de antibióticos por um prazo 
longo e de exames regulares que, apesar de 
apresentarem baixa morbidade, podem oca-
sionar certo desconforto, particularmente a 
uretrocistografia miccional, por outro lado, 
a cirurgia apresenta o risco inerente de uma 
intervenção cirúrgico-anestésica. A indicação 
do tratamento endoscópico como alternativa 
à profilaxia antimicrobiana pode modificar 
essa tendência anterior. 

Os questionamentos durante o tratamento do 
refluxo vésico-ureteral podem ser resumidos 
em três pontos principais: em quanto tem-
po é esperado que o refluxo vésico-ureteral 
apresente resolução espontânea, quando re-
alizar um procedimento cirúrgico, e qual é a 
melhor maneira de evitar cicatrizes e perda 
de função renal. 

Revisão sistemática de sete estudos, envol-
vendo 847 crianças portadoras de refluxo vé-
sicoureteral submetidas a tratamento clínico 
ou cirúrgico, demonstrou que o risco de nova 
infecção do trato urinário, ou lesão renal 
não foi estatisticamente diferente entre os 
grupos24(A). Entretanto, o risco de pielonefrite 

foi reduzido em 60% entre as cri-
anças do grupo cirúrgico, quando 
comparado ao grupo clínico, após 
um período de cinco anos. 

As vantagens e desvantagens de 
cada um dos métodos de trata-
mento do refluxo vésicoureteral, 
para melhor orientação dos pais 
na escolha do melhor tratamen-
to, são apresentadas na tabela 
125(C).
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por um profissional de saúde mal-remunerado, 
com múltiplas jornadas e muito pouco tempo, 
que tem a expectativa de que um diagnóstico 
lhe venha de um exame complementar”. Um 
exame apropriado deve confirmar uma hipóte-
se diagnóstica, ou investigar melhor um dado 
obtido pela história do paciente ou pelo exame 
físico.  Não faz sentido um médico solicitar 
uma tomografia computadorizada do crânio 
em toda e qualquer paciente com uma simples 
dor de cabeça. O médico deve sim aprimorar 
continuamente seus conhecimentos e usar o 
melhor do progresso científico em benefício do 
paciente.

Já o Dr. Barbosa Neto considera este o maior 
desafio para uma educação médica inovado-
ra: superar a sedução tecnológica e a tirania 
dos procedimentos. Para ele, essa intermedia-
ção, muitas vezes sem critérios, da tecnologia 
na relação médico-paciente desumanizou as 
ações do médico e favoreceu o clima de des-
confiança entre este e o paciente.
- Penso que não mais que 15 a 20% de exames 
complementares são realmente necessários 
para diagnósticos, e nos pacientes crônicos 
não mais que 30 a 40% para monitoramento e 
controle – indica.

A realidade, no entanto, se mostra bastante 
diferente daquela preconizada por estudos 
que indicam que cerca de 80% dos diagnósti-
cos médicos podem ser definidos por uma boa 
anamnese.

Casa do saber ou fábrica de doutores?

Nos últimos anos, aumentou significativamen-
te a quantidade de faculdades de Medicina e 
algumas delas não têm condições de prover 
um bom ensino. A Organização Mundial de 
Saúde recomenda um médico para cada mil 
habitantes, o que já seria suficiente para ga-
rantir atendimento à população.  No Brasil, se-
gundo o Conselho Federal de Medicina, temos 
aproximadamente um médico para cada 600 
habitantes. 

Além do mais, para o Dr. Galvão, existe uma 
apatia que vem tomando conta do meio aca-
dêmico. As faculdades não têm recursos, não 
existe estímulo aos professores. As discussões 
mais amplas acabaram. 
- Outra coisa muito perigosa no ensino é que 
ele está saindo das universidades para as insti-
tuições privadas. Muitos estão fazendo estágio 
em hospitais particulares; até excelentes hos-
pitais, mas com outra realidade, outra visão e 
necessidade. O profissional desse hospital não 
tem tempo de parar para orientar um jovem 
médico e ele acaba ficando com a ilusão de 
que aquela medicina é única. Só que ela não 
é a realidade do país. Não existe investimento 
em educação médica no país. O primeiro apa-
relho de ressonância magnética em um hospi-

tal universitário do Rio, o Hospital do Fundão, 
por exemplo, só veio agora em 2008. Funcio-
nante, porque a UERJ já tinha o seu mas não 
era funcionante. Mais de 16 clínicas no Rio já 
possuem o mesmo aparelho há mais de uma 
década. 

O Dr. Mário Barreto acha que existe um nú-
mero excessivo de escolas médicas e muitas 
delas sem condições adequadas para formar 
corretamente um médico.
“Existem hoje 176 escolas médicas. Precisamos 
de qualidade. As escolas precisam de recursos, 
de um núcleo de professores interessados 
e capacitados em avaliar que tipo de profis-
sionais estão se formando e a buscarem sua 
permanente atualização e melhora”, ensina o 
professor.

No que se refere à maneira como as escolas 
estão preparando seus médicos, Dr. Francisco 
Barbosa afirma que “há uma heterogeneida-
de muito grande na maneira como as Escolas 
Médicas estão formando seus médicos. Mui-
tas já adequaram seus currículos às Diretrizes 
Curriculares Nacionais, enquanto outras se en-
contram em lenta transição e algumas ainda 
não conseguiram sair do lugar, em função da 
grande resistência em aceitar mudanças.   
Em síntese, ele enxerga uma fase de transi-
ção na educação médica brasileira, em que “o 
novo” não adquiriu a vitalidade e a consistên-
cia suficiente e “o velho” insiste em permane-
cer entrincheirado nesse contexto de rápidas 
transformações.

A carência de Residências Médicas

Também fica claro e é praticamente uma una-
nimidade entre os profissionais mais experien-
tes que a carência de programas de residência 
médica adequados em quantidade e qualidade 
tem como conseqüência a má-formação de 
vários profissionais de saúde, que não conse-
guem complementar o aprendizado que lhes 
fornece as faculdades de Medicina.

-  É necessário aumentar o número de vagas 
em proporção ao acréscimo de egressos dos 
cursos médicos, com eventual redistribuição 
de vagas ociosas - mas sem o dirigismo oficial 
que os ministérios da Saúde e da Educação es-
tão propondo, sem que a categoria médica seja 
ouvida – diz Dr. Carlindo. 

Dr. Mário Barreto considera a qualidade do 
médico que não faz residência muito irregular. 
Para ele, precisa haver um esforço no sentido 
de aumentar as verbas e as fontes de financia-
mento para criar mais residências.

Na mesma linha de raciocínio segue Dr. Gal-
vão.
“A residência médica é uma pós-graduação 
em treinamento. Todos os médicos devem 

ter uma formação, após a sua graduação, de 
treinamento sob orientação. E a melhor forma 
de treinamento sob orientação é a residência 
médica. Há uma distribuição inadequada e não 
existe residência médica para todos. Quase 
40% dos formandos, segundo informações do 
site do Ministério da Saúde, não têm acesso à 
Residência Médica, que deveria ser o caminho 
natural para quem deixa a universidade. Des-
ses, apenas 25% fazem uma residência médica 
de qualidade. Existem alguns cursos bons que 
ajudam a preencher a carência de residência 
médica mas, de qualquer forma, há um desam-
paro ao jovem em formação”. 

Para o doutor e também professor Francisco 
Barbosa, a questão da residência médica é re-
pleta de paradoxos.
“A defasagem crescente entre o aumento pro-
gressivo de egressos do curso médico e o quase 
´congelamento´ do número de vagas da Resi-
dência Médica, expõe um primeiro paradoxo: 
constatam-se vagas ociosas em algumas espe-
cialidades (pneumologia, nefrologia) e em pe-
diatria (quase atingindo a 50% das vagas exis-
tentes no país) e, também, paradoxalmente, em 
medicina de família e comunidade, em que os 
governos federais (MS) e municipais têm pro-
curado induzir a capacitação nesta área, seja 
criando bolsas de Residência, seja remuneran-
do estrategicamente para um primeiro empre-
go, variando entre R$ 3.500,00 a R$10.000,00 
por 40 horas semanais de trabalho. O segundo 
grande paradoxo ocorre no descompasso entre 
o movimento de mudanças na graduação, sob 
a égide das diretrizes curriculares em substi-
tuição à lógica do currículo mínimo, permitin-
do maior flexibilidade e inovação, enquanto a 
Residência Médica persiste neste ultrapassado 
desenho fragmentário, minimalista, tecnicista 
e indutor da subespecialização, apesar da exi-
gência atual de pré-requisitos nas áreas bási-
cas para a maioria das especializações. Isto só 
pareceu reforçar a mística de que as especiali-
dades são mais importantes e os pré-requisitos 
apenas isto: pré-requisitos.
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O que devemos buscar:

. Universidade mais crítica;

. Mais investimento no setor público 
 da saúde;
. Romper barreiras na formação em  
saúde;

. Menos faculdades de medicina;

. Melhor qualidade nos atendimentos;

. Melhores resultados nesses atendi- 
mentos ;

. Atendimento centrado nas reais ne- 
cessidades do paciente;

. Constante qualificação e atualização  
médica;

. Valorização da figura do clínico;

. Solidariedade, compaixão e cidadania.



Acontece:

Agenda
Novembro
XI Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia 
Hospitalar
Data: 20 a 23 de novembro
Local: Centro de Convenções SulAmérica
Informações: www.cih2008.com.br ou JZ Congressos 
(21) 2266-9150

Curso de Educação Continuada 
Associação para Estudos da Dor do Rio de Janeiro
Bases Farmacológicas para o Tratamento da Dor
Data: 22 de novembro de 2008 - Sábado, das 08h30 às 18h30 horas
Local: SMCRJ – Av. Mem de Sá, 197 - Centro
Informações: (21) 2507-3353 ou smcrj@smcrj.org.br 

I Workshop - Fisioterapia em Dor: Aspectos de Interesse dos 
Cuidadores de Dor Crônica
Data: Sábado dia 29 de novembro de 2008 - 8:40 às 17hrs        
Local: Auditório do Edifício Ponte de Tábuas: Rua General Garzon 22, 
Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ
Informações: (21) 2507-3353 ou smcrj@smcrj.org.br 

Mais Homenagens
No dia 5 de julho foi realizado o XXVII Simpósio Internacional de Atuali-
zação em Gastroenterologia e XX Gastroproct, sob a Coordenação Cien-
tífica do Professor Helio Copelman e da Professora Rose Copelman Kli-
german. Entre os homenageados estavam (abaixo) Celso Ferreira Ramos 
Filho, Presidente da SMCRJ; Mario Barreto Corrêa Lima, ex-Presidente 
da SCMRJ; Márcia Rosa de Araújo, Presidente do CREMERJ no período 
fev/2007 a out/2008; Ernesto Rymer, convidado e 1º Vice-Presidente da 
SMCRJ e Alkamir Issa, Conselheiro.

Homenagens
Azor José de Lima - Ao Professor Doutor Azor José de Lima, ex-Presi-
dente da SMCRJ, foi outorgado o título honorífico de Professor Emérito 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UNIRIO, no dia 15 de 
julho. A solenidade aconteceu no Campus Reitoria daquela universidade, 
na Urca, e contou com a presença de importantes autoridades da área 
médica, inclusive o Professor Doutor Acadêmico Marcos Fernando de 
Oliveira Moraes, Presidente da Academia Nacional de Medicina. Os pro-
fessores Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Francisco Fialho, Maria Marta 
Regal de Lima Tortori, Mário Barreto Correa Lima, Omar da Rosa Santos 
e Pietro Novellino fizeram parte da comitiva de honra. A saudação ao 
homenageado foi proferida pelo Professor Emérito Francisco Fialho. O 
homenageado, em seu discurso, fez uma retrospectiva de sua vida, desde 
a infância, passando por toda a sua trajetória acadêmica e destacando a 
sua história de dedicação à UNIRIO.

Márcia Rosa de Araújo - No dia 24 de junho, a Presidente do CREMERJ, 
no período fev/2007 a out/2008, Dra. Márcia Rosa de Araujo, recebeu 
a Medalha Pedro Ernesto na Câmara Municipal de Vereadores do Rio. 
A homenagem foi proposta pelo vereador Roberto Monteiro. Segundo 
ele, a iniciativa de homenageá-la partiu de sua luta pela democracia e 
pelos direitos populares. 

O Presidente da Somerj, Dr. Carlindo Machado e Silva; o Presidente da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio, Dr. Celso Ramos; o Conselheiro 
do CFM Aloísio Tibiriçá; e a pré-candidata à prefeitura da capital flumi-
nense Dra. Jandira Feghali prestigiaram a homenageada que, em suas 
palavras, estendeu a homenagem aos colegas de profissão e à população 
do Rio de Janeiro.

Entidades promovem eleições em 2008 
O clima eleitoral esquenta em 2008.  Além das eleições Municipais, diver-
sas instituições do meio médico renovarão ou darão continuidade ao seu 
quadro diretivo. Além da SMCRJ (detalhes na página 3), AMB, Somerj e 
CREMERJ também foram às urnas.

No dia 28 de agosto, aconteceram nacionalmente as eleições do siste-
ma federativo da Associação Médica Brasileira. Médicos de todo o país 
elegeram seus dirigentes para a AMB e também para suas respectivas 
federadas para os próximos três anos – 2008/2011.  A Chapa “Trabalho 
e Participação” venceu, pelo Rio de Janeiro, e é encabeçada pelo Dr. Car-
lindo de Souza Machado e Silva Filho, que também se reelegeu como 
Presidente da Somerj.  

O Presidente da SMCRJ, Dr. Celso Ferreira Ramos Filho, além de reeleito 
para o triênio 2008/2011, também ocupará a função de Vice-Presidente 
Leste-Sul na Diretoria da AMB.

A chapa Causa Médica venceu as eleições para a gestão 2008/2013 do 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – Cremerj, 
com 18.606 votos (52%). O resultado foi o mais expressivo da história do 
Conselho.  Para a atual Presidente do Cremerj, Marcia Rosa de Araújo, 
“esta não foi uma conquista apenas da Chapa 1, mas de todos os médicos 
do Rio de Janeiro. Sabemos que ainda não conquistamos todos os nos-
sos objetivos, como melhores condições de trabalho, salários e honorários 
dignos, mas, sem dúvidas, estamos no caminho certo”. 

Eleição na ANM
A Academia Nacional de Medicina tem três novos membros titula-
res. No dia 10 de junho, o Segundo Vice-Presidente da SMCRJ Rui 
Haddad foi empossado na cadeira 65, da Seção de Cirurgia. Rui é 
Professor Adjunto-Doutor do Departamento de Cirurgia da Faculdade 
de Medicina da UFRJ e do Instituto de Doenças do Tórax da mesma 
universidade, onde ainda participa do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Cirúrgicas. É Professor Titular do curso de Cirurgia Torá-
cica, desde 2004, da Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Em 24 de junho, a posse foi do Professor Carlos Roberto Telles Ribeiro, 
que ocupará a cadeira 70, da Secção de Cirurgia. Carlos Telles é pro-
fessor de Neurocirurgia da UERJ, fundador e chefe da Clínica da Dor 
do Hospital Universitário Pedro Ernesto.
Já o gastroenterologista Marcus Túlio Haddad tomou posse no dia 
3 de setembro. Ele ocupará a cadeira 8, Seção de Medicina. 



Saúde Suplementar
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O setor de Saúde Suplementar teve sua 
regulamentação determinada pela Lei 
9.656/98. A sua redação, entretanto, 
sofreu muitas alterações, por várias 
medidas provisórias, até ganhar forma 
definitiva sob a de nº 2.177/44. A re-
gulação de tão importante setor para 
a sociedade teve, contudo, seu ponto 
de partida na criação da ANS (Agência 
Nacional de Saúde) em 28/01/2000, 
por meio da Lei 9.961, que lhe confe-
ria tal atribuição.

As relações entre operadoras e usuá-
rios e entre operadoras e médicos eram 
de tal modo tão cheias de inconfor-
midades que as queixas se sucediam, 
acarretando prejuízos aos usuários e 
aos prestadores de serviços (médicos).

Inicialmente tímida em suas ações, a 
interlocução da ANS ignorava a figura 
do médico. 

O reflexo dessa fase ficou claramente 
traduzido no congelamento dos valo-
res da Consulta e do CH (balizador para 
procedimentos cirúrgicos ou outros) e 
que perdurou até 2003. Nessa ocasião, 
as ações do movimento médico permi-
tiram que os valores praticados para 
a consulta médica fossem recupera-
dos ao longo dos últimos cinco anos. 
É fundamental destacar que o êxito 
desta estratégia deveu-se ao trabalho 
conjunto das instituições CREMERJ/
SOMERJ/SMCRJ e das Sociedades de 
Especialidades. Um passo decisivo foi 
compreender que: as operadoras ale-
gavam aumento dos custos médicos, 
porém a opinião pública não estava 
informada de que seu médico não 
tivera qualquer reajuste nos últimos 
cinco anos. Desencadeamos então, a 
campanha de informação – PARA OS 
MÉDICOS -0 %. 

A informação e a transparência das 
ações possibilitaram um avanço cons-
tante e significativo, quando ocorrem 
as rodadas de negociação entre enti-
dades médicas e operadoras. Não há 
dúvidas de que houve progressos. Os 
obstáculos, alguns novos, como va-
lores de consulta diferenciados para 

contratos de pessoas físicas e jurídi-
cas, não fornecimento de extratos de-
talhados, obstruem a possibilidade de 
harmonia entre os agentes do setor: 
operadoras e médicos.

A última preocupação da classe médi-
ca reside na determinação da ANS de 
implantação da troca de informações 
por via eletrônica, com prazo estipu-
lado para 30 de novembro deste ano. 
Essa preocupação se fundamenta em 
fatos, como o de até agora não ter fi-
cado definido de que modo o médico 
terá o computador. Será que o custo 
do processo cairá sobre seus ombros? 
As entidades médicas não aceitam tal 
imposição, considerada abusiva.

Somam-se a esta, questões como a di-
ficuldade de acesso à banda larga em 
pontos da cidade do Rio de Janeiro, 
dificuldades em estruturas condomi-
niais, além de casos em que o profis-
sional não se interesse ou se adapte a 
esta forma de relacionamento.

Não nos podemos esquecer, também, 
da necessidade de treinamento do 
pessoal de consultório e não temos 
visto a discussão centrada em pontos 
práticos do dia-a-dia do médico.

Em passado bem recente solicitamos 
o adiamento das guias unificadas, em 
papel, motivados pela implantação, 
sem os cuidados adequados, e que 
tantos problemas trouxe aos usuários 
e médicos envolvidos com o Sistema 
de Saúde Suplementar. Até hoje há 
casos em que as guias não estão sendo 
entregues aos prestadores, exigindo-
se que as obtenham por via eletrônica, 
contrariando disposições previstas em 
Resoluções emanadas da própria ANS. 
Nesta precocidade de instalação che-
garam a ser cometidos abusos legais, 
como a exigência de colocação de CID 
em guias de consulta e solicitação de 
exames. Foi com muito custo que su-
peramos esta fase.

Com a criação da COPISS, dentro da 
estrutura da ANS, as discussões têm 
caminhado e nos parece que modifica-

ções de consenso deverão ser adotadas 
brevemente, como o aperfeiçoamento 
das guias padronizadas, facilitando o 
seu melhor manuseio e preenchimen-
to. Fica, contudo, uma grande inda-
gação, como validar a consulta se é 
exigida a assinatura do usuário dos 
serviços prestados? Teremos ações 
concomitantes, via eletrônica e em 
formulários de papel? É razoável que 
se tente entrar nesta fase do processo 
com maiores cuidados, para torná-lo 
um instrumento favorável a um me-
lhor atendimento aos clientes. Se não 
agirmos assim, estaremos subtraindo 
dos pacientes o precioso tempo de 
suas consultas com medidas adminis-
trativas demoradas que a ninguém be-
neficiará?

A boa condução deste ponto poderá 
permitir, sem dúvidas, uma vanta-
gem àqueles que se adaptarem, POR 
OPÇÃO, aos mecanismos eletrônicos, 
pois, como já expusemos há casos não 
resolvidos ainda, que merecem a aten-
ção da COPISS e da ANS.

Não há como tratar desiguais de forma 
igual, cabendo, portanto, à ANS e seus 
setores, encontrarem harmonia entre 
operadoras e prestadores em benefício 
de seus usuários.

Por: José Ramon Varela Blanco
Diretor de Ética e Defesa Profissional da SMCRJ
Coordenador da COMSSU - CREMERJ




