




Participamos da IV Conferência Nacional 

de Ética Médica, realizada de 25 a 29 de 

agosto, que aprovou o novo Código de 

Ética Médica (CEM). O documento contará 

com artigos revisados da versão anterior 

e inclusão de novas regras. O novo CEM 

traz avanços em relação ao anterior e, 

com certeza, é uma conquista para os 

médicos e a Sociedade.  

Esta é a última edição sob a responsa-

bilidade da jornalista Juliana Temporal a 

quem agradecemos pelos serviços pres-

tados a nossa Revista e a quem desejamos 

muitas felicidades.

03

EDITORIAL

ASSOCIAÇÃO MÉDICA EM REVISTA

Carlindo Machado e Silva Filho
Presidente da SOMERJ

Um novo imposto não vai trazer 
uma saúde pública de qualidade

E stamos assistindo à luta pela criação de 

mais um imposto em nosso país, a Contri-

buição Social para a Saúde, com a velha 

justificativa da necessidade de mais ver-

bas para o setor, embora já seja dito que, 

do total, apenas 50% será encaminhado 

para a saúde pública.

A CPMF, criada com a mesma justificativa e 

extinta sem deixar saudades, não melho-

rou a qualidade da atenção à saúde da po-

pulação, muito menos a remuneração dos 

médicos e demais profissionais que atuam 

na saúde pública. Como acreditar que um 

novo imposto vá servir para mais do que 

aumentar a carga tributária do país, sem 

jamais chegar ao seu pretenso destino?

Até hoje, não conseguimos ver regulamen-

tada a Emenda 29, promulgada há nove 

anos e que tem que ser votada este mês 

na Câmara dos Deputados.

Quando veremos a melhoria de nossa 

rede (rede?) pública? Chega de hospitais 

sucateados, de emergências superlota-

das, de falta de leitos de retaguarda e 

da ausência de uma política de atenção 

básica. Queremos um Plano de Carreira, 

Cargos e Salários e a Medicina como car-

reira de Estado.

Até quando conviveremos com os baixos 

salários e a precariedade de vínculo, que 

afastam os médicos do serviço público? 

Até quando teremos que ouvir que faltam 

médicos ou que os médicos podem ser 

substituídos por outros profissionais?

O que nós queremos é uma saúde pública 

de qualidade e, com toda certeza, não 

vai ser com um novo imposto que vamos 

conseguir.

“Até quando 

conviveremos 

com os baixos 

salários e a 

precariedade 

de vínculo, 

que afastam 

os médicos do 

serviço público?”
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A gripe é mais que 
um simples resfriado

Celso Ferreira Ramos Filho, 
Professor da UFRJ, Presidente da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 
e Vice-Presidente Leste-Sul 
da Associação Médica Brasileira
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N o Brasil a gripe sempre foi considerada 
como um simples resfriado. Doença de-
simportante, banal, a ser cuidada pela 
automedicação sintomática, e pouco me-
recedora das atenções das autoridades 
sanitárias. Pode-se adiante afirmar, sem 
medo de erro, que nós médicos também 
participamos desta visão errônea. Expli-
que-se e exemplifique-se.

É fato que poucas escolas médicas em nos-
so país se preocupam em manter a gripe, 
o resfriado e outras infecções respirató-
rias altas em seu currículo, demonstrando 
a pouca importância dada ao assunto no 
aparelho de formação de médicos. Do mes-
mo modo, as empresas fabricantes dos an-
tivirais zanamivir e oseltamivir não parecem 
interessadas em promover o seu emprego 
no Brasil, reflexo do desinteresse dos pro-
fissionais, e da falta de conscientização do 
público da importância da gripe, de seu 
perigo, e da existência de tratamento espe-
cífico para a doença – além da lamentável 
vitamina C. A primeira droga citada nunca 
foi lançada, e a venda da segunda conta-se 
em menos de dez mil tratamentos por ano, 
em um país com grande população, e em 
franco processo de envelhecimento.

A vigilância sentinela para gripe foi instala-
da no Brasil só em 1999, e a vacinação de 
idosos foi incluída no Programa Nacional 
de Imunizações apenas a partir de 2000. 
Portanto, o interesse das autoridades 
sanitárias é recente, e foi principalmente 
estimulado por duas ocorrências. A pri-
meira foi o isolamento em 1996 de um 
vírus aviário (H5N1) altamente patogêni-
co, a ocorrência inicial de casos humanos 
esporádicos, a partir do ano seguinte, e o 
estabelecimento enzoótico do vírus em di-
versos países, a partir de 2003 e através 
da presente década.

A outra foi o aparecimento na China de 
uma síndrome respiratória grave, no 
final de 2002, atribuída a um coronaví-
rus previamente desconhecido. Apesar 
da disseminação do novo agente para 
vários países em mais de um continen-
te, o fato de ser ele de baixa trans-
missibilidade (originando poucos casos 
secundários) e de grande virulência 
(tornando relativamente fácil a detec-
ção de casos) permitiu a contenção da 
doença, e sua subseqüente eliminação 
da espécie humana.

Estes fatos geraram a expectativa do 
aparecimento súbito e em futuro incer-
to de um vírus influenza pandêmico de 
alta patogenicidade, e plasmaram um 
modelo de reação, desenvolvido e coor-
denado pala OMS, aí incluída a criação 
de um novo Regulamento Internacional 
de Saúde, em 2005 [International Health 
Regulations (2005)], o qual entrou em 
vigor em junho de 2007. A resposta de 
governos e organismos internacionais 
à atual pandemia foi condicionada por 
este paradigma, e certas contradições e 
incongruências entre esforços ingentes 
de contenção de um agente muito menos 
virulento que o esperado e declarações 
tranqüilizantes (e aliviadas) de que o de-
mônio não era tão feio quanto se o pin-
tara se explicam a partir daí. E também 
deste conhecimento se compreende os 
exageros, erros e excessos da resposta 
governamental à situação.

Analisemos o cerceamento federal ao 
direito dos médicos de diagnosticar e 
tratar seus pacientes – e, por conseqü-
ência, o direito dos pacientes a procura-
rem atenção médica onde desejarem: no 
Sistema Único de Saúde ou no Sistema 
Suplementar.



miantes, hipoglicemiantes e outros) para 
os quais não existe qualquer programa ou 
sistema de assistência farmacêutica que 
atenda os despossuídos do Brasil.

Por último, a repetida afirmação de 
que o uso do oseltamivir levará à re-
sistência. Façamos um raciocínio, sim-
ples mesmo para mentes desabituadas 
ao trato clínico: se o medicamento for 
usado indevidamente em um indivíduo 
não infectado pelo vírus influenza, o ví-
rus inexistente não poderá desenvolver 
aquela resistência. Se o paciente estiver 
infectado, haverá em princípio indicação 
de uso: onde estará o erro? A idéia de 
que ao uso corresponde inexoravelmen-
te a resistência é errada. Dados de di-
versos países da Europa (onde a droga 
é largamente empregada, há anos, e 
para tratamento da influenza sazonal) 
mostram níveis muito variáveis, e, em 
geral, baixos de resistência. Mais ainda: 
nos Estados Unidos, o nível de resistên-
cia do vírus H1N1 endêmico (que não 
deve ser confundido com o pandêmico) 
é extremamente alto – acima de 99%. 
Entretanto, o outro vírus influenza A en-
dêmico (H3N2) tem zero por cento de 
resistência. Como ambos os vírus estão 
expostos ao mesmo regime de prescri-
ção e uso da droga, fica claro que este 
não é o único e nem mesmo o principal 
fator de disseminação de resistência.

As restrições oficiais ao diagnóstico e ao 
tratamento de uma doença pelos médicos 
é algo inaudito e inédito. Parafraseando 
Machado de Assis, sob o manto diáfano 
da proteção à Saúde Pública esconde-
se a nudez forte da desconfiança e do 
desmerecimento dos médicos brasileiros 
pelos sanitaristas de gabinete, a procurar 
ajeitar estetoscópios simbólicos a orelhas 
desacostumadas, e ensinar o que ignoram 
àqueles que efetivamente o sabem.
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O primeiro caso da nova gripe foi obser-
vado na Califórnia em 30 de março. Em 15 
de abril, o vírus, denominado por comple-
to A/Califórnia/2009 (H1N1) havia já sido 
caracterizado como um agente novo, e 
em 25 de abril a OMS declarou o estado 
de emergência sanitária de importância 
internacional (de acordo com o novo Re-
gulamento Internacional de Saúde 2005). 
Os Centros para Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos desenvolve-
ram neste período os testes (Real-time 
Polimerase Chain Reaction, ou Rt-PRC) ne-
cessários para a confirmação etiológica da 
infecção, fazendo a sua distribuição para 
os laboratórios de saúde pública de outros 
países já em meados de junho. No Brasil, 
esses conjuntos de testes foram desti-
nados aos três laboratórios nacionais de 
referência para gripe, no Instituto Adolpho 
Lutz (São Paulo), Instituto Evandro Cha-
gas (Belém do Pará) e Fundação Oswaldo 
Cruz, no Rio de Janeiro.

Segundo o Informe Influenza A (H1N1) 
divulgado pelo Ministério da Saúde para 
o final da Semana Epidemiológica 32, 
foram notificados de 19 de abril até 15 
de agosto 20.820 casos de síndrome 
respiratória grave, concentrados princi-
palmente no período iniciado em 19 de 
julho. A grande maioria (cerca de 72%) 
destes casos estão ainda em investiga-
ção, ou seja, não tiveram determinação 
etiológica. Mais ainda, o número de casos 
com etiologia determinada é aproximada-
mente igual nas semanas epidemiológicas 
29 (1.474), 30 (1.560) e 31 (1.391) – 
sugerindo que o sistema de diagnóstico 
laboratorial oficial está saturado. Labora-
tórios privados de análises clínicas já de-
senvolveram o Rt-PCR por sua conta, mas 
parece haver uma resistência do apare-
lho oficial em permitir o diagnóstico etio-
lógico fora de suas asas protetoras. Mais 
ainda, os laboratórios centrais de saúde 

pública (os LACEN) de diversos estados 
estão certamente aptos a realizar o teste. 
Por que não lhes é permitido fazê-lo, só 
as autoridades federais o sabem.

Quanto ao medicamento específico, feita a 
reserva de mercado do diagnóstico, nada 
mais natural do que cercear também o 
acesso ao tratamento. Ao manter a polí-
tica de adquirir todo o estoque de osel-
tamivir existente e o que vier a ser pro-
duzido no futuro “enquanto durar a atual 
situação” (palavras do Ministro Tempo-
rão, em reunião na Câmara, em Brasília, 
a 19 de agosto), e sendo esta produção 
direcionada preferentemente ao com-
prador oficial, ficará o mercado privado 
efetivamente desabastecido durante toda 
a pandemia. Na reunião citada, S. Excia. 
enumerou as vantagens trazidas por este 
lockout oficial: a prevenção da automedi-
cação, a de formação de estoques resi-
denciais por indivíduos abastados, e a do 
desenvolvimento de resistência.

Em relação ao primeiro, cabe alertar S. 
Excia. que, por determinação da ANVISA, 
o Tamiflu® é medicamento de venda sob 
receita médica, e que cabe ao SUS (que 
ele encabeça) a responsabilidade de fisca-
lizar esta condição de venda. Aliás, outros 
medicamentos com a mesma restrição de 
venda, – hormônios, antibióticos, antiinfla-
matórios –, e cujo abuso pode determinar 
maiores riscos à saúde do indivíduo que o 
oseltamivir podem ser facilmente adquiri-
dos em farmácias e drogarias.

A formação de estoques por indivíduos fi-
nanceiramente privilegiados só teria lógica 
na situação de falta do produto no merca-
do. O custo (em torno de R$ 160,00, e 
não os R$ 120,00 que crê o Ministro) des-
te medicamento de uso episódico é ele-
vado, mas não mais do que o de diversos 
medicamentos de uso contínuo (hipolipe-





Marco Aurélio Salotti, 
Acadêmico de Medicina do 6° Período 
da Universidade Iguaçu
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Insuficiência Cardíaca

RESUMO
As doenças   são as campeãs de morta-
lidade no Brasil e no mundo e o paciente 
que apresenta insuficiência cardíaca em 
estágio avançado possui uma sobrevida 
média comparável ao um câncer metastá-
tico, podendo, no entanto ser prolongada 
por uma correta e inteligente proposta 
terapêutica. 

A hipertensão arterial sistêmica, a doença 
coronariana aterosclerótica, e uma infini-
dade de outras etiologias, tais como, infec-
ções virais, disfunções valvares, diabetes 
mellitus, além de outras causas podem 
estar por trás da insuficiência cardíaca.

A correta abordagem por parte do médico 
e o tratamento adequado a este paciente 
portador desta importante entidade mé-
dica pode mudar o curso e o prognóstico 
desta patologia. 

Palavras chaves: 
disfunção sistólica, pré-carga cardíaca, 
dispnéia, digitálicos.

A insuficiência cardíaca é uma síndrome, 
na qual o coração se torna incapaz de 
bombear o sangue em uma taxa propor-
cional às necessidades metabólicas do 
organismo, e/ou fazê-lo numa pressão 
enchimento anormalmente elevada.

Pode resultar de uma anormalidade pri-
maria do músculo cardíaco, como ocorre 
nas miocardiopatias e também pode resul-
tar de anormalidades extramiocardíacas, 
como a aterosclerose coronária que leva 
a isquemia e ao infarto do miocárdio, bem 
como de distúrbios das válvulas cardíacas, 
em que o músculo cardíaco é lesado devi-
do à sobrecarga hemodinâmica prolonga-
da imposta pela anormalidade valvular e/
ou processo reumático; é comum também 
em pacientes com pericardite constrictiva.

A maioria dos casos de insuficiência cardíaca 

é conseqüência da deterioração progressiva 
da função contrátil do miocárdio (disfunção 
sistólica), como ocorre com freqüência na le-
são isquêmica, na sobrecarga de volume ou 
de pressão, ou na miocardiopatia dilatada. O 
músculo cardíaco danificado contrai-se fraca 
ou inadequadamente, e as câmaras não são 
capazes de se esvaziar de modo apropriado.

Como as células cardíacas (miocitos) 
não são capazes de se dividir, o coração 
responde a pressão ou sobrecarga de 
volume aumentando o tamanho da célula 
(hipertrofia de miocitos); o resultado final 
é o aumento do tamanho do coração.

Independentemente das causas da insuficiên-
cia cardíaca, o sistema cardiovascular tenta 
compensar o debito cardíaco por meio de:
• dilatação ventricular
• expansão do volume sanguíneo 
   por retenção de sal e água
• taquicardia

Infelizmente, estas alterações compensa-
tórias impõem em última análise, sobre-
carga a função cardíaca. Elas se combi-
nam com a doença cardíaca original e a 
hipertrofia secundaria, para induzir dilata-
ção que excede o ponto ideal de geração 
de tensão. Ultrapassada esta capacidade 
de compensação, eclode o quadro de in-
suficiência cardíaca.

Os sinais e sintomas da insuficiência cardía-
ca compreendem dois grupos diferentes: os 
atribuíveis ao próprio coração, tais como a 
taquicardia, o ritmo de galope, a convergên-
cia pressórica; e aos extracardíacos – origi-
nados nos leitos circulatórios congestos e em 
órgãos hipoperfundidos – que compreendem 
a tosse, a dispnéia a cianose dentre outros.

RESPOSTAS FISIOLOGICAS 
COMPENSATORIAS NA ICC
O coração insuficiente evoca três princi-
pais mecanismos compensatórios para 
melhorar seu rendimento (debito):
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“A insuficiência 

aguda é 

habitualmente 

sistólica e a súbita 

redução do débito 

cardíaco resulta 

quase sempre 

em hipotensão 

sistêmica...”

1. Atividade simpática aumentada: os 
barorreceptores detectam a diminui-
ção da pressão sangüínea e desen-
cadeiam a ativação de receptores B-
adrenergicos no coração. Isto resulta 
no aumento da freqüência cardíaca e 
na maior força de contração do mús-
culo cardíaco.

Complementarmente, a vasoconstrição (al-
fa-1 mediada) melhora o retorno venoso e 
aumenta a pré-carga cardíaca. Estas respos-
tas compensatórias aumentam o trabalho do 
coração e, assim, podem contribuir para a 
posterior diminuição na função cardíaca.

1. Retenção de liquido: a queda do 
debito cardíaco diminui o fluxo sanguí-
neo para os rins, causando liberação 
de renina, com conseqüente aumento 
na síntese de angiotensina II e aldos-
terona. Isto resulta no aumento da 
resistência periférica e retenção de 
sódio e água. O volume sanguíneo 
(volemia) aumenta e mais sangue re-
torna ao coração.

Se o coração é incapaz de bombear este 
volume extra, a pressão venosa aumenta 
e ocorre edema periférico e edema pul-
monar. Estas respostas compensatórias 
aumentam o trabalho do coração e, assim, 
podem contribuir para o posterior declínio 
na função cardíaca.

Hipertrofia Miocárdica: o coração aumenta 
em tamanho e suas câmaras dilatam-se. 
Entretanto, o alongamento excessivo da 
fibra resulta em contrações mais fracas. 
Este tipo de falência é denominado de in-
suficiência sistólica e é o resultado de o 
ventrículo tornar-se inapto para efetiva-
mente bombear o sangue. Menos comu-
mente, pacientes com ICC podem apresen-
tar disfunção diastólica.

FORMAS DE INSUFICIENCIA CARDIACA
Pode ser descrita como de alto debito ou 
de baixo débito, aguda ou crônica, do lado 
direito ou esquerdo, anterógrada ou re-
trograda e sistólica ou diastólica.

ALTO DÉBITO X BAIXO DÉBITO
O débito cardíaco está com freqüência 
deprimida em paciente com insuficiência 
cardíaca secundaria a cardiopatia isquê-
mica, hipertensão, valvulpatia e doença 
pericárdica, mas tende a se tornar eleva-
do em pessoas com insuficiência cardíaca 
secundaria ao hipertireoidismo, anemia, 
gravidez, beribéri e doença de Paget.

Contudo, independentemente do nível ab-
soluto do debito cardíaco, pode se consi-
derar que há insuficiência cardíaca quando 
as manifestações clínicas descritas adiante 
são acompanhadas de depressão da curva 
que relaciona o volume diastólico final do 
ventrículo com o desempenho cardíaco.

AGUDA X CRÔNICA
A insuficiência aguda é habitualmente sistólica 
e a súbita redução do debito cardíaco resulta 
quase sempre em hipotensão sistêmica, sem 
edema periférico, enquanto na insuficiência 
crônica, a pressão arterial tende a manter-se 
adequada, embora haja edema.

DIREITA X ESQUERDA
A insuficiência cardíaca direita pode ser 
causada por valvulopatia tricuspide ou pul-
monar, ou por doença pulmonar intrínseca 
ou da vasculatura pulmonar, causando 
obstrução funcional à ejeção ventricular 
direita (cor pulmonale).

Os sinais atribuíveis ao próprio coração são a 
taquicardia e o ritmo de galope e a sintoma-
tologia da IVD (insuficiência cardíaca direita) 
tem como denominador comum a hiperten-
são venosa, à qual se junta à retenção de 
sódio e água pelos rins em decorrência de 
um disbalanço glomerulotubular para a qual 
contribui tanto a IVE (insuficiência ventricular 
esquerda) – diminuição do débito - quanto a 
IVD – estase venosa.

Já a IVE é mais freqüentemente causada 
por cardiopatia isquêmica, hipertensão, 
doença valvar aórtica e mitral, e doenças 
miocárdicas, e é manifestada por:
• classificamente, congestão e edema pul-



monar devido à diminuição do fluxo san-
guíneo pulmonar;
• perfusão renal reduzida devido ao debi-
to cardíaco diminuído causando retenção 
de sal e água para expansão do volume 
de sangue;
• necrose tubular aguda isquêmica e ex-
creção prejudicada de detritos;
• perfusão reduzida do SNC causa com 
freqüência encefalopatia hipóxica com sin-
tomas variando da irritabilidade ao coma.

RETORGRADA X ANTEROGRADA
O conceito de IC retrograda sustenta que, 
quando ocorre insuficiência cardíaca, um dos 
ventrículos é incapaz de descarregar normal-
mente o seu conteúdo, ou então, ocorre falha 
no enchimento normal. Em conseqüência, as 
pressões e os volumes no átrio e no siste-
ma venoso por trás do ventrículo deficiente 
tornam-se elevados e há retenção de sódio 
e de água, devido à elevação das pressões 
venosa, sistêmica e capilar e transudação re-
sultante de liquido no espaço intersticial.

Por outro lado, os proponentes da hipó-
tese de IC anterógrada, sustentam que a 
manifestação clinica da insuficiência car-
díaca resultam diretamente de uma des-
carga inadequada de sangue no sistema 
arterial. Nesse caso, as retenções de sal 
e água representam a conseqüência da 
menor perfusão renal e da reabsorção 
tubular proximal excessiva de sódio, bem 
como da enorme reabsorção tubular distal 
e pela ativação do sistema renina-angio-
tensina-aldosterona.

O conceito de IC retrograda sustenta que, 
quando ocorre insuficiência cardíaca, um 
dos ventrículos é incapaz de descarregar 
normalmente o seu conteúdo, ou então, 
ocorre falha no enchimento normal. Em 
conseqüência, as pressões e os volumes 
no átrio e no sistema venoso por trás do 
ventrículo deficiente tornam-se elevados e 
há retenção de sódio e de água, devido à 
elevação das pressões venosa, sistêmica 
e capilar e transudação resultante de li-
quido no espaço intersticial.

Por outro lado, os proponentes da hipó-
tese de IC anterógrada, sustentam que a 
manifestação clinica da insuficiência car-
díaca resultam diretamente de uma des-
carga inadequada de sangue no sistema 
arterial. Nesse caso, as retenções de sal 
e água representam a conseqüência da 
menor perfusão renal e da reabsorção 
tubular proximal excessiva de sódio, bem 
como da enorme reabsorção tubular distal 
e pela ativação do sistema renina-angio-
tensina-aldosterona.

A distinção entre essas duas formas de 
insuficiência cardíaca relaciona a anorma-
lidade principal com o déficit contrátil do 
coração e com a incapacidade de expelir 
sangue em quantidade suficiente (insufici-
ência sistólica) ou em relaxar e encher-se 
normalmente (insuficiência diastólica)

CAUSAS PRECIPITANTES
- Embolia pulmonar
- Infecção
- Anemia:
- Tireotoxicose e gravidez:
- Arritmias
- Febre reumática e outras formas 
  de miocardite:
- Endocardite infecciosa:
- Excessos físicos, ambientais e emocionais
- Hipertensão sistêmica
- Infarto do miocárdio:

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INSUFI-
CIÊNCIA CARDÍACA
- Dispnéia: a dispnéia só é observada no 
inicio da insuficiência cardíaca, durante a 
atividade física, quando pode simplesmen-
te representar um agravamento da falta 
de ar que em geral ocorre em todas as 
circunstancias. Entretanto, à medida que a 
insuficiência cardíaca progride, ela apare-
ce com atividades físicas cada vez menos 
intensas. Por fim, o paciente apresenta fal-
ta de ar ate mesmo quando em repouso.

- Ortopnéia: a ortopnéia ocorre, em par-
te, por causa da redistribuição de liquido 
do abdome e das extremidades inferiores 

para o tórax, determinando elevação da 
pressão hidrostática capilar pulmonar, 
bem como do resultado da elevação do 
diafragma.

- Dispnéia paroxística: esse termo refere-
se a s graves ataques de falta de ar e de 
tosse e ocorre com mais freqüência à noite 
acordando o paciente, podendo ser muito 
assustadores, e por isso, costuma ser cha-
mada de dispnéia paroxística noturna.

- Dispnéia periódica ou de Cheyne-Stokes: 
neste tipo de dispnéia, também conhecida 
como cíclica, caracteriza-se pela redução da 
sensibilidade do centro respiratório à pCO2 
arterial.
• Fadiga, fraqueza e redução da tolerân-
cia aos exercícios
• Sintomas Cerebrais
• Achados físicos
• Edema Cardíaco
• Hidrotorax e ascite
• Hepatomegalia congestiva
• Icterícia
• Caquexia cardíaca
• Achados radiográficos

Além do aumento de determinada câmara, 
característico da lesão responsável pela 
insuficiência cardíaca, a distensão das 
veias pulmonares é comum em pacientes 
com insuficiência cardíaca e elevação da 
pressão vascular pulmonar. Alem disso, 
pode haver derrames pleurais associados 
a derrames interlobares.

TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA
O tratamento pode ser dividido em três 
componentes:

1. Remoção da causa precipitante
2. Correção da causa subjacente; e
3. Controle do estado da insuficiência 
    cardíaca congestiva

O terceiro componente do tratamento da 
insuficiência cardíaca também pode ser di-
vidido, por sua vez, em três categorias:

1. Redução da carga de trabalho   
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reduzir o debito cardíaco, interferir na fun-
ção renal e produzir fraqueza e letargia 
acentuadas.

Vasodilatadores: o objetivo do uso de 
vasodilatadores é a melhora do debito 
cardíaco pela redução da pós-carga e do 
quadro congestivo pulmonar pela redução 
da pré-carga.

Os IECAs (Inibidor da Enzima de Conver-
são da Angiotensina) são vasodilatadores 
balanceados, cujo mecanismo de ação é 
a inibição da geração da angiotensina II e 
da liberação de aldosterona, redução do 
tônus simpático e da sede, aumento dos 
níveis de bradicinina e de prostaglandinas. 
Vários estudos prospectivos têm demons-
trado que os IECA diminuem os sintomas 
da IC congestiva (ICC), aumentam a tole-
rância ao exercício, reduzem as interna-
ções hospitalares, melhoram a qualidade 
de vida e a sobrevida em pacientes com IC 
por disfunção ventricular sistólica, a des-
peito da etiologia e da severidade dos sin-
tomas; quanto menor a fração de ejeção 
maior o beneficio.

Os nitratos são vasodilatadores de ação 
mistra, com predomínio no território ve-
noso e coronariano epicárdico, agindo 
através do aumento da produção de oxido 
nítrico. Podem melhorar a função ventricu-
lar sistólica e diastólica pelo alivio do fluxo 
coronariano em pacientes com cardiomio-
patia isquêmica, alem da ação na redução 
da pressão do enchimento ventricular, no 
estresse de parede e no consumo de oxi-
gênio. É recomendado um intervalo livre 
de nitrato de 12 horas e alguns pacientes 
com dispnéia severa ao exercício podem 
se beneficiar com nitrato oral ou o uso su-
blingual profilático antes do exercício.

Digitálicos: Os digitálicos levam a um au-
mento do inotropismo por ação do cálcio 
nas proteínas contrateis; desviam a cur-
va de Frank-Starling para cima gerando 
maior trabalho cardíaco para qualquer 
pressão de enchimento; diminuem o con-

“Muitas das 

manifestações 

clínicas de 

insuficiência 

cardíaca resultam 

de hipervolemia 

e expansão do 

volume de líquido 

intersticial.”

    cardíaco, incluindo a pré e a 
    pós-carga.
2. Controle da retenção excessiva 
    de sal e água;
3. Aumento da contratilidade 
    do miocárdio.

Se essas medidas forem insuficientes, 
inicia-se então a terapia com uma com-
binação de diurético, inibidor da enzima 
conversora de angiotensina (iECA) e, 
talvez um glicosídio digitálico. A etapa 
seguinte consiste em estabelecer uma 
restrição mais rigorosa da ingestão de 
sal e em administrar doses mais elevadas 
de diuréticos de alça, associados algumas 
vezes a outros diuréticos. Se a IC persis-
tir, deve-se recorrer à hospitalização com 
restrição rígida de sal, repouso ao leito, 
vasodilatadores intravenosos e agentes 
inotrópicos positivos.

•Redução da carga de trabalho cardíaco

Consiste em reduzir a atividade física, em 
instituir um repouso emocional e em dimi-
nuir a pós-carga.

• Controle da retenção excessiva de liquido

Muitas das manifestações clínicas de insu-
ficiência cardíaca resultam de hipervolemia 
e expansão do volume de liquido intersti-
cial. Quando a retenção de liquido devida a 
insuficiência cardíaca torna-se clinicamente 
evidente, mais comumente na forma de 
edema, já ocorreu uma expansão conside-
rável do espaço extracelular, e a insuficiên-
cia cardíaca já se encontra avançada.

Dieta
Diuréticos: dispõe-se de vários agentes 
diuréticos, e, nos pacientes com insufi-
ciência cardíaca leve, quase todas essas 
drogas mostram-se eficazes. Nas formas 
mais graves de insuficiência cardíaca, po-
rem, a seleção dos diuréticos é mais difícil, 
e qualquer anormalidade existente nos 
eletrólitos séricos deve ser considerada. 
Deve-se evitar, o tratamento excessivo, 
portanto a hipovolemia resultante pode 



sumo de oxigênio pelo miocárdio através 
da redução da pós-carga e da freqüência 
cardíaca; diminuem a atividade da renina 
plasmática; reduzem a automaticidade e 
aumentam o potencial de membrana dias-
tólico máximo de repouso nas células do 
Nó sino-atrial e atrioventricular, devido ao 
aumento do tônus vagal e diminuição da 
atividade do sistema nervoso simpático.

Bloqueadores beta-adrenergicos: no inicio 
de sua administração os sintomas podem ser 
exacerbados, pois reduzem a contratilidade 
miocárdica; após alguns meses, melhoram 
os sintomas, a tolerância ao exercício, as al-
terações hemodinâmicas e alguns reduzem a 
mortalidade de pacientes com IC.

Aminas simpatomiméticas

PROGNÓSTICO
O prognóstico da insuficiência cardíaca 
depende primeiramente da natureza da 
cardiopatia subjacente e da presença ou 
não de um fator precipitante passível de ser 
tratado. Quando um fator precipitante pode 
ser identificado e removido, a expectativa 
de sobrevida imediata é muito melhor do 
que se a insuficiência cardíaca ocorrer sem 
qualquer causa precipitante obvia.

O prognóstico também pode ser avaliado 
verificando-se a resposta ao tratamento. 
Quando se verifica uma melhora clinica com 
restrição dietética de sódio apenas mode-
rada e administração de pequenas doses 
de diuréticos e digital, a expectativa é muito 
melhor, do que quando alem dessas medi-
das, é necessário recorrer a um tratamento 
diurético intensivo e a vasodilatadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão, a IC, via final da maioria 
das cardiopatias, apresenta elevada pre-
valência e prognostico ainda reservado, 
sobretudo nas classes funcionais III e IV. 
Entretanto, o melhor conhecimento sobre 
os mecanismos fisiopatológicos da síndro-
me, a utilização mais racional de antigos 
fármacos e a introdução de novos medi-

camentos ensejaram grande progresso 
na melhora dos sintomas e da qualidade 
de vida, na velocidade de progressão da 
síndrome, na redução das hospitalizações 
por piora do quadro clinico e na mortali-
dade total e súbita.

Três grupos de fármacos- inibidores de ECA, 
digitálicos e diuréticos – preenchem alguns 
dos critérios de agente de primeira escolha no 
tratamento de IC por disfunção sistólica. Entre-
tanto, nenhum possui todas as características 
desejáveis, nem consegue controlar idealmen-
te a IC quando utilizada, isoladamente.

Com o resultado dos estudos apresenta-
dos recentemente, devemos considerar a 
adição ao esquema tríplice, dos beta-blo-
queadores de terceira geração – caverdi-
lol – e da espironolactona. Parece lógico, 
assim, que os pacientes com IC não devam 
ser tratados com uma única medicação e 
não é possível, estabelecer esquemas rí-
gidos para as diversas classes funcionais 
e tipos de IC; entretanto, orientações bá-
sicas podem ser fornecidas e devem ser 
identificadas, eliminadas ou corrigidas as 
causas de agravamento da IC, sempre 
com o intuito de melhorar a qualidade de 
vida dos nossos pacientes.
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ondições de trabalho, remuneração 

digna, formação profissional de 

qualidade, financiamento da saú-

de e valorização do SUS. Mais uma vez, as 

bandeiras da gestão Causa Médica estarão 

representando o Estado do Rio de Janeiro no 

Conselho Federal de Medicina. Os Conselhei-

ros Aloísio Tibiriçá Miranda (efetivo) e Makhoul 

Moussallem (suplente) tomarão posse no dia 

1º de outubro, em Brasília, no CFM.

- Hoje, está cada vez mais difícil o exercí-

cio ético profissional devido às precárias 

condições de trabalho e aos salários avil-

tantes, que obrigam o médico a acumular 

vários empregos. Diante deste cenário, 

os Conselhos de Medicina passaram a 

defender mais amplamente o conceito de 

exercício ético da medicina, abraçando as 

questões do trabalho e da remuneração 

como vitais – ressaltou Aloísio Tibiriçá. 

14
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Valorização profissional 
e assistência de qualidade no CFM

Atualmente, acrescentou o Conselheiro, 

as condições de remuneração do mé-

dico também estão diretamente ligadas 

à política de saúde pública do país e 

de assistência à população, que, em úl-

tima análise, é todo o motivo da nossa 

atenção profissional. Estamos trilhando 

o caminho da busca da valorização da 

assistência pública de saúde através do 

SUS, que hoje atende a 150 milhões de 

pessoas e que se apresenta como um 

enorme potencial de mercado de traba-

lho para o médico. Pesquisas recentes 

mostram que cerca de 60% dos médicos 

exercem uma atividade pública. Desta 

forma, priorizaremos no Conselho Fede-

ral de Medicina também a luta pelo maior 

financiamento da saúde, pela prioridade 

social dos governos e não pouparemos 

esforços na defesa da valorização do tra-

balho médico.

- Em relação à saúde suplementar, que 

atende a 40 milhões de brasileiros, cons-

tatamos que cerca de 50% dos médicos 

atuam de forma direta ou indireta no sis-

tema, que continua apresentando vários 

problemas éticos e de insuficiência de ho-

norários médicos – afirmou.

De acordo com Aloísio Tibiriçá, a qualidade 

da assistência médica está ligada a todos 

os fatores já relacionados e também à 

própria formação do médico. Com isso, o 

Conselheiro dará continuidade à luta da 

Causa Médica contra a abertura indiscrimi-

nada de escolas médicas e pelo estímulo à 

Aloísio Tibiriçá, 
Conselheiro representante do 
Estado do RJ no CFM

C
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educação médica continuada, com a ajuda 

do CFM, de todos os conselhos regionais, 

além das parcerias com as sociedades de 

especialidades.

- Pautaremos nossa ação com essas prio-

ridades, que já vêm sendo levadas à frente 

pela Causa Médica. Vamos contribuir para 

uma articulação nacional que dê mais for-

ça as reivindicações e as necessidades de 

saúde da população brasileira - frisou.

Segundo Aloísio Tibiriçá, dentro das fun-

ções específicas dos Conselhos de Medi-

cina, no mês de agosto, foi finalizado o 

processo de revisão do Código de Ética 

Médica, datado de 1988, época da rede-

mocratização e do início das propostas do 

SUS apresentadas na Constituição de 88. 

Vinte anos depois, os avanços tecnológi-

cos, o crescimento da indústria farmacêu-

tica, as relações bioéticas na medicina e as 

próprias relações de trabalho dos médicos 

indicaram a necessidade desta revisão.

- Há um ano, a revisão vem acumulando 

um processo de consultas estaduais, em 

todo Brasil, que resultaram na nova ver-

são do Código de Ética Médica. Portanto, 

vamos começar o nosso novo mandato no 

CFM com a vigência do novo código, que é 

o instrumento dos Conselhos de Medicina 

para a boa prática ética da medicina no 

país – ressaltou.

“Hoje, está cada 

vez mais difícil 

o exercício ético 

profissional 

devido às 

precárias 

condições de 

trabalho e 

aos salários 

aviltantes...”





eagimos com indignação à injusta prisão de 

uma médica da Central Estadual de Regu-

lação, no último dia 29 de julho, em mais 

um notório caso de precariedade da rede 

pública do Rio de Janeiro. Imediatamente, o 

CREMERJ colocou à disposição todo o seu 

aparato jurídico para a defesa da colega. 

Recebemos inúmeras mensagens de médi-

cos, de sociedades de especialidade e de 

Conselhos Regionais com manifestações de 

solidariedade e de crítica ao que conside-

ram uma arbitrariedade do Poder Judiciário. 

Afinal, prender a médica reguladora não re-

solveu o problema da paciente em questão 

e ainda prejudicou outros pacientes, que 

sem liminar em mãos, também aguardavam 

vagas nos hospitais. Conduziram à delega-

cia a executora da função, quando a res-

ponsabilidade é das autoridades que não 

oferecem leitos suficientes para atender a 

demanda da população.

É lamentável que esta médica, responsá-

vel apenas pela regulação de leitos, tenha 

sofrido este constrangimento e esta expo-

sição pública por incompetência governa-

mental. Entendemos que o Poder Judiciário 

está cumprindo o seu papel, mas é preciso 

que haja sensibilidade na avaliação dos 

casos. Afinal, a falta de leitos nos hospitais 

não é uma responsabilidade dos médicos 

e sim das autoridades federais, estadu-

ais e municipais, que há muitos anos não 

cumprem seus deveres como gestores da 

Saúde no Rio de Janeiro.

Naquela noite, a médica cumpriu três deci-

sões da Justiça para internação de pacien-

tes. Ao descumprir o prazo decretado pela 

quarta liminar, foi presa porque não havia 

Luís Fernando Moraes, 
Presidente do Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
CREMERJ

R leito disponível para atender a demanda 

de uma paciente que já estava sob cui-

dados médicos em um hospital particular. 

Perguntamos: é correto que uma pessoa 

que não tem ingerência sobre o aumento 

de vagas passe pelo constrangimento de 

ser presa e exposta publicamente? Para 

evitar estas distorções, já propomos que 

os plantões judiciários contem com médi-

cos contratados para dar assessoria aos 

magistrados em questões especificamente 

técnicas. Se um responsável deve ser pre-

so, que seja o governador ou o prefeito, 

que não cumpriram seus deveres como 

gestores da saúde.

A luta dos médicos para oferecer o me-

lhor atendimento em meio à precariedade, 

esbarra constantemente nas famosas “es-

colhas de Sofia”. Na hora de definir quem 

terá prioridade no atendimento porque o 

colega está sozinho no plantão ou qual 

dos inúmeros pacientes terá acesso ao 

único leito disponível e em condições de 

uso, entre outras. O episódio da Central 

de Regulação trouxe a “escolha de Sofia” 

para o nosso cotidiano. Mostrou ao públi-

co como são difíceis as escolhas que ca-

bem ao médico. É por isso que precisamos 

sempre nos ater aos critérios técnicos, 

sem medo de que receber voz de prisão 

por esta ou aquela escolha. Não podemos 

permitir que o Judiciário e a mídia mudem 

o foco da questão e responsabilizem os 

médicos. Que cobrem dos governantes 

aquilo que é direito constitucional de cada 

cidadão. E o CREMERJ também vai manter 

a conduta de cobrança contínua de so-

luções para os problemas que afligem a 

saúde no Rio de Janeiro e no Brasil. 
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Influenza A – Alerta aos médicos
O Conselho Federal de Medicina alerta os médicos que permaneçam 
concentrados nos protocolos de atenção à nova gripe pandêmica ela-
borados pelos órgãos oficiais, no sentido de haver uniformidade da 
assistência, tanto do ponto de vista profilático como terapêutico. O 
alerta estende-se ao fato de que, pelas características da pandemia, 
os protocolos podem modificar-se periodicamente de acordo com a 
dinâmica da vigilância epidemiológica. Lembramos que, face ao inu-
sitado do momento, poderão surgir dúvidas relacionadas a aspectos 
éticos e os Conselhos Regionais de Medicina e o próprio Conselho 
Federal podem ser acionados para dirimi-las.

CTASP aprova projeto que regulamenta o ato médico
Mais uma vitória para a categoria médica. A Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados 
aprovou hoje o substitutivo do deputado Edinho Bez ao Projeto 
de Lei 7.703/06, chamado de “Ato Médico”, que define as ativida-
des privativas dos médicos.

A proposta, já aprovada no Senado Federal, chegou à Câmara 
após negociações que definiram um núcleo de atividades pri-

vativas para médicos: o diagnóstico de doenças e a prescrição 
terapêutica.

Durante a reunião, houve um debate exaustivo com as outras ca-
tegorias médicas que pediram, mais uma vez, mudanças no proje-
to. Para atender as demais categorias, o deputado Edinho Bez e 
as entidades médicas negociaram duas alterações no substitutivo. 
“Foram 1 ano e 3 meses de negociação. Atendi todas as catego-
rias da área da saúde e discuti cada ponto do projeto. Cada um 
precisou ceder um ponto. Agora faremos mais essas duas altera-
ções que não alteram a proposta dos médicos”, ponderou Bez.

O projeto deverá ser apreciado por outras comissões, como a Co-
missão de Seguridade Social e Família (CSSF) e a Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Se aprovado, será apreciado 
ainda pelo Senado, e só então seguirá para sanção presidencial.

Sociedade de Patologia Clínica elege novo presidente
Carlos Ballarati é o novo presidente da Sociedade Brasileira de 
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) para o biênio 
2010/2011. 

O resultado da eleição foi comunicado oficialmente na Assembléia 
Geral Extraordinária da SBPC/ML, realizada no dia 17 de agosto, 
durante o 43º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina 
Laboratorial, em Belo Horizonte.

Em sua plataforma de trabalho para o biênio 2010/2011, Carlos 
Ballarati destaca quatro itens: missão científica da SBPC/ML, ad-
ministração, comunicação e defesa de classe. Neste, ele pretende 
promover a valorização do médico patologista clínico, fortalecer 
o departamento jurídico para auxiliar os associados e atuar in-
tensamente na defesa dos interesses da especialidade junto à 
sociedade civil.

SOMERJ e CREMERJ visitam novo hospital 
da Unimed Campos
Diretores da SOMERJ e Conselheiros do CREMERJ visitaram, no mês 
de maio, as instalações do novo hospital da Unimed Campos. 
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luta da SBP pela 
valorização do Pe-
diatra é antiga. Há 
mais de 11 anos, 

na primeira gestão de Lincoln Freire, orga-
nizamos o primeiro fórum de defesa profis-
sional da entidade. Várias questões ligadas 
ao exercício da pediatria foram abordadas. 
As estratégias de enfrentamento dos pro-
blemas identificados foram montadas sob a 
coordenação de Eliane de Souza.  

Uma das primeiras iniciativas decorrentes 
do citado fórum foi a determinação do va-
lor que deve ter uma consulta pediátrica. 
Para fundamentar o estudo realizado, re-
correu-se ao artigo 7°, inciso IV da Cons-
tituição Federal, que estipula, como valor 
mínimo da remuneração pelo trabalho, um 
montante capaz de atender às necessi-
dades vitais básicas do trabalhador e as 
de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social.

A renda mínima necessária à cobertura 
dos itens definidos constitucionalmente 
correspondia, em agosto de 2002, ao 
valor de R$ 6.915,88. Naquela ocasião, a 
empresa ABP informática fez uma estima-
tiva do tempo previsto para uma consulta 
pediátrica no país, entrevistando inúmeros 
pediatras. Para fundamentar as avaliações 
procedidas, convencionou-se que os com-
ponentes da consulta pediátrica incluem a 
identificação do paciente; a anamnese; o 
exame físico; a vigilância do crescimento 
e desenvolvimento; a formulação de hipó-
teses diagnósticas; a prescrição e/ou so-
licitação de exames complementares; e as 
orientações preventivas e educativas.

As observações feitas em consultórios 
permitiram delimitar o tempo médio utili-
zado para uma consulta pediátrica, que foi 
de 35 minutos, dos quais 29 despendidos 
pelo médico e seis pela atendente. O tem-
po mínimo registrado foi de 17 minutos e 
o máximo de 53 minutos. Com base nesses 
dados, assim como nos gastos tanto fixos 
como variáveis do pediatra, os pesquisa-
dores puderam calcular aos valores ade-

Eduardo da Silva Vaz, 
2º Vice-Presidente da 
Sociedade Brasileira de 
Pediatria e Candidato 
a Presidente na chapa 
Pediatra é Pra Valer 
para o triênio 
2010-2012.

quados à justa remuneração da consulta 
pediátrica, em agosto de 2002. O valor 
mínimo à época foi estimado em R$ 45,05, 
tendo como referência a renda mínima que 
o pediatra deveria receber para atender 
suas necessidades básicas e as de sua fa-
mília, manter-se cientificamente atualizado 
e fazer provisão para o momento em que 
não puder mais trabalhar. Ao valor mínimo 
caberia agregar outros gastos envolvidos 
direta ou indiretamente com a consulta, 
estimados em R$ 37,96. Assim, o valor to-
tal a ser cobrado por uma consulta deveria 
ser de R$ 83,01, em agosto de 2002. 

Em 2003, houve o lançamento da Classi-
ficação Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM). Durante todo 
o processo de elaboração desse novo 
instrumento, a SBP defendeu a introdução 
de procedimentos na consulta de puericul-
tura, tais como orientação sobre indica-
ções de vacinas e seus eventos adversos, 
medidas destinadas à prevenção de aci-
dentes e violência por faixa etária, teste do 
desenvolvimento de Denver e atendimento 
complementar do adolescente. Com inclu-
são desses procedimentos, a consulta de 
puericultura deveria ter, em 2003, o valor 
próximo ao estabelecido pelos estudos da 
ABP informática. Infelizmente, com a difi-
culdade de implantação da CBHPM, que 
se arrasta até hoje, sua câmara técnica 
excluiu, sem ouvir a SBP, os dois procedi-
mentos propostos. A consulta diferenciada 
de puericultura, insistentemente requerida 
pela SBP, não foi deferida, até o momen-
to, pela AMB. Seu valor atual, dentro da 
CBHPM, seria de R$ 104,00. 

Sete anos se passaram desde que a ABP 
informática chegou ao valor de R$ 83,01 
para a consulta pediátrica. O IPCA acumu-
lado desde agosto de 2002 até agosto de 
2009 é de 57,52. Assim, o valor atualiza-
do da consulta pediátrica deveria aproxi-
madamente de R$ 130,00. As operadoras 
de planos de saúde estão pagando atu-
almente de R$25,00 a R$ 54,00, o que 
corresponde a apenas 20% e 40%, res-
pectivamente, do valor de referência de 
R$130,00 já mencionado. 

Em 2006, a SBP e o Datafolha pesquisa-
ram, nas grandes capitais, a expectativa 
das mães quanto ao atendimento de seus 
filhos. Noventa e sete por cento delas que-
rem levar seus filhos ao pediatra. Infeliz-
mente, na ultima década, vários pediatras 
fecharam os consultórios por não terem 
mais as condições mínimas de sobrevivên-
cia. Os pediatras mais jovens estão procu-
rando trabalhar em serviços de emergên-
cias e unidades hospitalares, abdicando da 
nobre função de cuidar do crescimento e 
desenvolvimento do ser humano, essência 
da pediatria como especialidade médica. 

O atual movimento dos pediatras do Dis-
trito Federal em prol de uma remuneração 
justa para a consulta reflete o anseio dos 
colegas em todo o país. Os membros do 
Departamento de Defesa Profissional da 
SBP reuniram-se em Brasília no último 
mês de julho. Analisaram as conseqüên-
cias da remuneração insignificante da 
consulta pediátrica para o exercício pro-
fissional da especialidade. Aprovaram a 
referência mínima de R$ 80,00 a serem 
pagos pela consulta pediátrica em todas 
as operadoras da Saúde Suplementar. 
Embora inferior aos valores preconizados 
no trabalho da ABP informática de 2002, 
corrigidos pelo IPCA, e aos da consulta de 
puericultura defendidos pela SBP junto a 
CBHPM, entendeu-se que este deve ser o 
mínimo, inegociável, a ser alcançado em 
todo o território nacional. 

Os movimentos que estão ocorrendo em 
vários outros estados buscam a melhor 
estratégia para convencer gestores públi-
cos e da Saúde Suplementar sobre o valor 
real da assistência à saúde de crianças 
e adolescentes. Os pediatras retomam a 
auto-estima e não abrem mão da valoriza-
ção do serviço que prestam à sociedade. 
É fundamental que os gestores revejam a 
lógica da remuneração pediátrica no país. 
A infância e a adolescência saudáveis re-
sultam de atendimento pediátrico em con-
sultas regulares durante todo o curso dos 
fenômenos de crescimento e desenvolvi-
mento. Para que isto aconteça, a remune-
ração digna do pediatra é fundamental.



s Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTI Neonatal) são estruturas assistenciais 

destinadas à atenção aos recém-nascidos 

extremamente doentes - cuja condição 

clínica constitui uma ameaça imediata ou 

potencial à vida -, que requerem interven-

ções com tecnologias médicas sofisticadas 

e caras, como nos casos de prematurida-

de e enfermidades congênitas. Nos últi-

mos anos, houve um grande crescimento 

desta modalidade assistencial no Brasil, 

no setor privado e no público, com a con-

centração dos leitos de UTI Neonatal em 

regiões mais desenvolvidas em termos só-

cio-econômicas, como as regiões Sudeste 

e Sul, e limitado acesso aos setores da 

população com menos recursos. Quanto à 

qualidade dos serviços oferecidos, existe 

muita diferença entre as UTIs Neonatais, 

variando de unidades extremamente so-

fisticadas para outras sem uma estrutura 

mínima básica.

A tomada de decisão nas UTIs Neonatais 

está relacionada à elaboração e realiza-

ção de um projeto terapêutico que satis-

faça as necessidades de um determinado 

recém-nascido. Nesta decisão não esta em 

jogo apenas um cálculo técnico em que se 

determinaria com certeza o prognóstico 

de uma doença ou a eficácia de uma inter-

venção com base em saberes biomédicos. 

Em primeiro lugar porque o conhecimento 

médico disponível é probabilístico, estando 

sujeito ao improvável, por maior que seja 

a chance deste saber refletir uma realida-

de futura. Em segundo lugar porque as 

avaliações necessárias para a tomada de 

decisão envolvem a adoção de determina-

dos valores morais. Assim, na escolha dos 

critérios de sucesso para uma intervenção 

médica, na probabilidade a partir da qual 

se considera a chance de sucesso da in-
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A tomada de decisão 
em UTI neonatais

tervenção como razoável e na pondera-

ção de riscos e benefícios da intervenção, 

entre outros aspectos, entram em jogo 

julgamentos éticos. Por exemplo, é objeto 

de polêmica se os recursos públicos em 

saúde devem ser alocados priorizando 

aqueles pacientes com melhor probabili-

dade de beneficiar-se da intervenção ou 

se cada pessoa deveria ter direito igual 

às suas chances de se beneficiar de de-

terminada intervenção como componente 

do direito igual à atenção à saúde que a 

todos NE devido. Enfim, trata-se também 

de uma avaliação ética sobre um projeto 

terapêutico, que é parte do modo de vida 

de uma pessoa, cuja qualidade de vida, em 

princípio, ela mesma deve avaliar.

Todos os sujeitos envolvidos devem parti-

cipar da tomada de decisão, incluindo os 

pacientes, os familiares e a sociedade. No 

caso da UTI Neonatal, os recém-nascidos 

não são competentes para avaliar a qua-

lidade de suas próprias vidas e tomar de-

cisões autônomas relativas ao tratamento 

médico. Neste caso, a participação dos 

familiares no processo de decisão é fun-

damental, seja porque são os mais emo-

cionalmente envolvidos, seja porque terão 

que lidar com as conseqüências em longo 

prazo da decisão. Em relação à sociedade, 

os comitês hospitalares de bioética ou co-

missões municipais ou estaduais de bioéti-

ca têm sido propostos como instâncias de 

representação da sociedade, compostos 

de diferentes segmentos da mesma, entre 

os quais os profissionais de saúde. 

Para uma abordagem geral da tomada de 

decisão na UTI Neonatal, devemos con-

siderar três grupos de recém-nascidos. 

O primeiro - situação com perspectiva – 

caracteriza-se por recém-nascidos que, se 

Carlos Dimas Martins Ribeiro, 
Médico, Doutor em Saúde Pública 
(ENSP/FIOCRUZ), Professor Adjunto 
do Instituto de Saúde da Comunidade 
da Universidade Federal Fluminense



viver, caso o tratamento seja oferecido, 

mas cuja qualidade de vida futura é ques-

tionável porque terão que conviver com 

importantes seqüelas anatômicas e/ou 

funcionais que impedem de viver uma vida 

independente, acompanhadas algumas 

vezes de grande sofrimento psíquico. Nes-

tas situações deve-se favorecer o exer-

cício da autonomia da mulher que deve 

escolher livremente se quer ou não dar a 

luz a uma criança gravemente deficiente, 

considerando que as conseqüências desta 

decisão recaem sobre ela. Contudo, deve-

se desenvolver pesquisas que melhorarem 

os meios diagnósticos e prognósticos des-

tas malformações congênitas, incluindo-se 

avaliações dos sofrimentos que poderiam 

acarretar para a criança, e implementar 

políticas públicas que criem condições de 

acolhimento de pessoas portadoras de 

necessidades especiais.

o tratamento médico for oferecido, podem 

sobreviver com qualidade de vida normal, 

predominando aqueles que são prema-

turos gerados por mulheres que não ti-

veram acesso a um pré-natal adequado. 

Esta situação revela as dificuldades de 

um sistema de saúde que não oferece um 

pré-natal adequado a todas as gestantes, 

que poderia evitar que recém-nascidos ve-

nham a precisar de UTI Neonatais, e nem 

serviços com graus diferenciados de com-

plexidade para atender recém-nascidos 

com diferentes níveis de gravidade, como 

são os berçários intermediários.

O segundo - situação sem esperança - é 

composto por recém-nascidos portadores 

de condições clínicas que levam ao óbito, 

apesar da intervenção médica, por serem 

portadores de síndromes incompatíveis 

com a vida (anencefalia, prematuridade 

extrema, entre outras), nas quais o equi-

pamento biológico está profundamente 

comprometido. Neste caso, a atitude eti-

camente correta nos parece ser focalizar 

nos cuidados paliativos, entendidos como 

o conjunto de medidas dirigidas aos pa-

cientes fora de possibilidades de cura e 

seus familiares, oferecidos por equipes 

multiprofissionais, de modo a propiciar 

uma morte digna. Isto porque manter arti-

ficialmente a vida do recém-nascido nesta 

condição pode violar o princípio de não 

maleficência, prolongando seu sofrimento 

e de seus familiares, o princípio da benefi-

cência, por não representar um equilíbrio 

favorável entre riscos e benefícios e o 

princípio da justiça, por redundar em ex-

cluir pacientes mais necessitados. 

O terceiro – situação sem perspectiva - é 

composto por recém-nascidos que podem 
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XIII Congresso Brasileiro de Nutrologia

Data: 16 a 18 de setembro

Local: São Paulo – SP

Info.: (17) 3523-9732 / 3524-4929

www.abran.org.br/congresso

Curso de Introdução Acreditação 

Internacional  

Data: 1º a 3 de outubro

Local: CBA

Info.: www.cbacred.org.br 

34º Congresso Brasileiro de Pediatria

Data: 8 a 12 de outubro

Local: Brasília - DF

Info.: www.cbpediatria2009.com.br

XVI Congresso Brasileiro 

de Infectologia 

Data: 18 a 21 de outubro

Local: Maceió - AL

Info.: www.infectologia.org.br

Pré-Congresso Internacional 

de Acreditação - Acreditação 

e Segurança do Paciente 

Data: 9 de novembro

Local: Windsor Barra Palace Hotel

Rio de Janeiro

Info.: www.cbacred.org.br 

XIV Congresso Brasileiro de História 

da Medicina

1ª Reunião Franco-Brasileira 

de História da Medicina

Data: 5, 6 e 7 de novembro
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Local: Manaus – AM

Info.: (92)3234-5047 / 3232-4468

E-mail: orcalplanet@orcalplanettour.com.br

www.sbhm.org.br

XIV Congresso Brasileiro 

de Medicina Intensiva 

Data: 11 a 14 de novembro

Local: São Paulo - SP

Info.: (11) 5098-1111

www.cbmi.com.br 

53º Congresso Brasileiro de Ginecolo-

gia e Obstetrícia

Data: 14 a 17 de novembro

Local: Belo Horizonte - MG

Informaçõ.: www.febrasgo.org.br/53cbgo

46º Congresso Brasileiro 

de Cirurgia Plástica

Data: 14 a 17 de novembro

Local: São Paulo - SP

Info.: (11) 3044-0000

E-mail: sbcp@cirurgiaplastica.org.br

www.cirurgiaplastica.org.br

56º Congresso Brasileiro 

de Anestesiologia

Data: 14 a 18 de novembro de 2009

Local: Salvador - BA

Info.: www.saeb.org.br






