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revista nova

stamos iniciando mais um ano da

Revista da SOMERJ, com mudan-

ças que, espero, sejam bem re-

cebidas por vocês.EE
As novidades são muitas e espe-

ramos que a nossa nova Revista continue

contando com o prestígio que sempre

desfrutou.

Procuramos manter a mesma es-

trutura, dando-lhe, todavia, um novo vi-

sual.

Teremos neste número uma gama

de assuntos que, com certeza, será do

agrado e despertará o interesse de to-

dos.

Aproveito a oportunidade para

dizer-lhes que continuaremos na luta por

melhores condições de trabalho e re-

muneração no Serviço Público, nos ba-

tendo por um Plano de Carreira, Cargos

e Salários que garanta aos médicos segu-

rança para desenvolver o seu trabalho,

tão importante para a nossa população.

Não nos esqueceremos da Saúde Suple-

mentar, onde, juntamente com o CREMERJ,

a Central Médica de Convênios e as Soci-

edades de Especialidade, a par de lutar-

mos pela real implantação da CBHPM,

continuaremos nossa vitoriosa luta por

reajustes anuais de consultas e honorári-

os médicos.

Esperamos que o ano de 2010

seja de muitas lutas, mas também de mui-

tas vitórias.

“Procuramos manter a

mesma estrutura,

dando-lhe, todavia, um

novo visual”.

Dr. Carlindo Machado

Presidente SOMERJ

materia editorial.pmd 19/3/2010, 15:353
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opinião

Até

“Desde 2003, quando foi

lançada a CBHPM, ainda

não se conseguiu até hoje

a sua implantação

definitiva”.
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AA
categoria médica, neste novo

tempo, apesar dos perigos,

continua sua luta pelo repo-

sicionamento ao seu verda-

deiro lugar no conjunto de nossa socie-

dade. As frentes de combate são inú-

meras, desde um sistema público outro-

ra estimulante para uma carreira, princi-

palmente pela possibil idade de transfe-

rência de conhecimentos, valorização

de equipes, vemos hoje a perda de re-

ferências, o desestímulo em face da au-

sência de salários dignos e de planos de

carrei ra – sempre prometidos, nunca

executados – deficiência no quantitati-

vo de profissionais nas unidades de saú-

de seja nas emergências ou no atendi-

mento ambulatorial.

As tentativas até agora colocadas

em prática não atendem às necessida-

des da população a ser assistida e me-

nos ainda ao principal personagem da

cadeia assistencial que é o médico.

Os arremedos de solução desfi-

am os ditames legais como é o caso das

c o o p e r a t i v a s  m é d i c a s ,  o n d e  s e

terceiriza dentro das funções públicas

uma atividade fim.

Na saúde suplementar o quadro

não é muito diferente, embora exista um

discreto avanço na forma de negocia-

ção dos valores praticados.

Sopram no momento ventos favo-

ráveis e perspectivas animadoras po-

dem ser avistadas no horizonte. Há uma

par ticipação mais efetiva do Conselho

Federal de Medicina na ques-

tão dos honorár ios médi-

cos. O Dr. Rober to d’Ávila,

presidente do CFM, delegou

ao seu vice-presidente, Dr.

Alois io T ibi r içá Miranda, a

Coordenação da Comissão

de Saúde Suplementar do

CFM e condução das ações

nessa área.  A exper iência

acumulada por Aloisio, que

lá é conselheiro efetivo e re-

presentante do Rio de Janei-

ro, ao longo de anos de lu-

tas neste estado, especifica-

mente nos campos da saú-

de pública e suplementar ro-

bustecem nossa expectati-

va e reavivam nossa espe-

rança de dias melhores.

O fracionamento do

denominado movimento de

convênios, embora tenha al-

guma uti l idade no que aten-

de às necessidades localiza-

das, ressente-se de uma uni-

dade em nível nacional que

permita um eixo ou l inha de

ação que não seja fragilizada

pela dispersão própria das

ações isoladas.

Deste modo, vemos

como bastante promissores

os sinais deste início de ano

com a reunif icação do mo-

vimento, sendo a reunião re-

materia opiniao.pmd 19/3/2010, 15:466
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alizada em Brasíl ia, em 22/01/2010,

congregando Conselhos de Medi-

cina e Sociedades de especial ida-

des, um marco digno de registro,

a té  porque,  . . . . .como numa or-

questra é preciso afinar os instru-

mentos.

D e s d e  2 0 0 3 ,  q u a n d o  f o i

lançada a CBHPM, ainda não se con-

seguiu até hoje a sua implantação

definit iva. Poucas são as operado-

ras que a adotaram. Contudo, teve

impor tância destacada, pois de sua

existência se originou a TUSS – ter-

minologia unificada em saúde suple-

mentar – retirando de cena as múl-

tiplas l istagens de procedimentos,

dando-lhe uma fisionomia única, en-

cerrando de vez um verdadeiro

desfi le de nomenclaturas que nada

acrescentavam ao perfeito desem-

penho do sistema. Os procedimen-

tos médicos também têm nome e

sobrenome, se me permitem o uso

da imagem.

A guia de consulta médica,

de padrão universal, também, após

infindáveis embates parece ter al-

cançado o consenso entre, princi-

p a l m e n t e ,  o p e r a d o r a s  e

prestadores afastando-se de vez a

insistente tentativa de quebra do

sigilo médico, que consistia na ma-

nutenção para o preenchimento

dos campos do CID e de tempo de

doença. Bastaram 2 a 3 gramas de

bom senso para que ficasse enten-

dido, que o obstáculo a sua per-

manência, sempre levantado pelas

ent idades médicas par t ic ipantes

do COPPIS, se devia ao respeito ao

usuário e a legislação em vigor, ex-

pondo o médico, caso adotasse

tal inconformidade, aos agravos le-

gais decorrentes do seu preenchi-

mento.

A questão do reajuste anual

t eve  um ganho  recen te  com a

aprovação da emenda do Sena-

dor Mozari ldo Cavalcanti ,  do PTB

de Roraima, ao PLS 276/04, que es-

tabelece que o reajuste anual para

os médicos da saúde suplementar

seja feito dentro de 90 dias do iní-

cio de cada ano calendário. Esta

emenda é par te de substitutivo do

senador do PT de Roraima, sena-

dor Augusto Botelho, que obriga a

ex is tência de contratos escr i tos

entre operadoras e prestadores

de serviços, sejam eles pessoas f í-

s icas ou pessoas jur ídicas. O pro-

je to segu i rá  para  a  Câmara  dos

deputados e tem como autora a

Senadora Lúcia Vânia (PSBD-GO).

Com a  implan tação próx ima da

TUSS, algumas operadoras estão in-

s i s t i ndo na  obr iga to r iedade da

transmissão eletrônica dos dados,

acenando com o não pagamento

das faturas dos que assim não se

adequarem.

É impressionante a capaci-

dade de cr iar dif iculdades para o

exercício da medicina, desrespei-

to ao credenciado, transforman-

d o - o  n u m  a d m i n i s t r a d o r,

financiador de novas tecnologias e

ainda somos chamados de parcei-

ros.

Até quando?

José Ramon Varela Blanco

Tesoureiro da SOMERJ

materia opiniao.pmd 19/3/2010, 19:057
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artigo científico

Residente:

Denise Biangolino Chaves

Preceptor:

Anderson Anísio

Instituição:

Hospital Maternidade

Oswaldo Nazareth
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adolescênciaadolescência

Gravidez na

RESUMO DO TRABALHO:

A gravidez na adolescência constitui-se

como importante problema de saúde publica

devido a sua alta incidência. Alem de implica-

ções sociais e econômicas, discute-se muito a

respeito de possíveis desfechos obstétricos

menos favoráveis nesta faixa etária, tendo sido

observados resultados conflitantes em diver-

sos trabalhos

Foi realizado um estudo retrospectivo

analisando prontuários de 255 gestantes ado-

lescentes internadas na enfermaria de gestan-

tes do Hospital Maternidade Oswaldo

Nazareth (Secretaria Municipal de Saúde do Rio

de Janeiro) no período compreendido entre

janeiro de 2007 e abril de 2009. As adoles-

centes foram divididas por faixa etária, com-

preendendo aquelas de 10-14 anos (faixa 1) e

15-19 anos (faixa 2). Os seguintes dados foram

analisados: idade gestacional; procedimento

a que foram submetidas; peso fetal e índice de

Apgar. Foram excluídas do estudo todas as

adolescentes que internaram com diagnósti-

co que as conduziram direto ao pré-parto.

Houve 231 internações (90,6%) de gestantes

na faixa etária 2 e 24 gestantes (9,4%) na faixa 1.

Quanto à idade gestacional ,  189 (78,1%) es-

Desfecho das gestações

de pacientes internadas

na enfermaria fora do

trabalho de parto

tavam a termo e 52(21,9%) eram

pré-termo. Por faixa etária esten-

dida, das 23 pacientes da faixa

1, 16 (69.57%) eram a termo, e 7

(30,53%) eram pré-termo. Na fai-

xa 2, de um total de 218 pacien-

tes, 173 (79,36%) eram a termo

e 45 (20,64%) eram pré-termo.

Em relação ao tipo de parto (grá-

fico 2), 115 (45,3%) fizeram ce-

sariana e 125(49.2%) tiveram

parto normal. Quanto às faixas

por idade, na faixa 1; 9(39,13%)

foram cesariana e 14(60,87%) ,

par to normal. E na faixa 2,

106(48,62%) foram cesariana e

112(51,38%) foram parto nor-

mal. Quanto à asfixia perinatal,

apenas 2 pacientes, sendo to-

das da faixa etária 2, tiveram índi-

ce menor do que 7. Oito paci-

entes tiveram natimortos, sendo

uma da faixa 1 e 7 da faixa 2.

Quatorze pacientes evoluíram

para abor tamento com 13

curetagens na faixa 2 e uma na

faixa 1.

Conclusão

As gestantes adolescen-

tes apresentam perfil idêntico à

adulta em nossa Unidade quanto

ao índice de cesariana para aque-

las que são internadas por pato-

logias obstétricas variadas na en-

fermaria. Por se tratar de uma Ma-

ternidade de alto risco, são en-

caminhadas pacientes com mor-

bidades que muitas vezes

direcionam o término da gravi-

dez para via alta. É importante

conhecer o perfil de cada insti-

tuição para compreender e ana-

lisar de forma individual as estra-

tégias de conduta para os casos

que correntemente internam na

Unidade.

materia gravidez na adolescencia.pmd 19/3/2010, 15:399
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artigo

O momento do

Assumimos a SOPERJ em

janeiro de 2010 com

alguns compromissos/

metas.

10 - Revista SOMERJ

Estabelecemos 11

compromissos/metas

que serão desdobrados

em ações

COMPROMISSO/META 1-

Empenho na luta por mais financiamento para

educação e saúde e par ticipação nos

movimentos da sociedade civi l  que

fortalecem a ética na política.

Estamos em um ano eleitoral e

precisamos estar atentos as práticas dos

políticos.

Analise criticamente a grande imprensa

que vem de uma política conservadora e tem

interesses nem sempre muito democráticos.

Há necessidade de aumento dos

investimentos em saúde, particularmente para

crianças e adolescentes.Os nossos

investimentos em educação têm aumentado,

mas ainda  são insuficientes, pois a dívida da

sociedade é muito grande. A luta por

educação infantil de qualidade deve nortear

as nossas frentes de reivindicações.

COMPROMISSO/META 2 -

Par ticipação independente em todos os

fóruns de debate a respeito da valorização

profissional

O CREMERJ e a SOMERJ são nossos

parceiros. Precisamos agora (SOPERJ, SOMERJ

e CREMERJ) fazer uma mobilização por

melhores salários no serviço público e na

iniciativa privada. Não basta só dar destaque

a remuneração dos profissionais que prestam

serviços aos planos de saúde.

COMPROMISSO/META 3 -

Valorização profissional como destaque em

todos os veículos de comunicação utilizados

pela SOPERJ, por meio de notas ou artigos.

O primeiro número do nosso boletim

abordará assuntos de grande

relevância como aposentadoria.

COMPROMISSO/META 4 -

Capacitação profissional por

meio de:

-Jornadas e eventos -

fortalecendo as Regionais e os

Departamentos.

O primeiro PALS

acontecerá nos dias 14 e

15 de Maio de 2010 -

Manutenção do Curso de

Atualização em Pediatria - CAP

-Real ização de eventos

nacionais e internacionais.

For talecimento dos

Comitês e das Regionais ( eventos

mais próximos dos associados).

COMPROMISSO/META 5 -

Implementação do PEDSOPERJ

- Programa de Educação à

Distância da SOPERJ Primeiro

ano do programa (2010) –

material enviado gratuitamente

para o associado e o tema

estará ligado à retomada da

doutrina pediátrica.

O primeiro será sobre a

retomada da qualidade da

consulta e crescimento e

desenvolvimento.

Segundo ano do

programa (2011)- ferramenta

de EAD no sítio da SOPERJ e o

tema será sugerido pelo

materia soperj.pmd 19/3/2010, 15:5010
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associado.

COMPROMISSO/META 6 -

Apoio e estímulo às Ligas de Estudantes

de Pediatria.

Participamos da fundação da liga

de pediatria da UFF fazendo a palestra

de abertura com o tema “Perspectivas

para o Pediatra” com mais de 100

alunos.

Na ocasião falei da importância

do pediatra e no momento que vivemos

que o mercado está procurando

pediatras e a valorização está

aumentando. Devemos, no entanto,

estarmos alertas para falsos discursos

de gestores que não conseguem

pediatras porque não pagam

dignamente. Lembramos que não fomos

nós que inventamos a economia de

mercado. O momento é muito propício

para trabalharmos condições dignas de

trabalho e melhores salários

COMPROMISSO/META 7 -

Elaboração de programa conjunto das

Residências Médicas. Utilização conjunta

da rede RUTE - Rede Universitária de Tele

medicina.

As residências na sua maioria têm

equipamentos disponíveis, por que não

implementar?

Por que não trocar experiências

entre os serviços? O Rio de Janeiro

precisa voltar ao topo da saúde do país.

COMPROMISSO/META 8 -

Acompanhamento das metas das

políticas públicas municipais e estaduais

ligadas à criança e ao adolescente e

proposta de políticas complementares.

COMPROMISSO/META 9 -

Estabelecimento de parceria com os

Conselhos Distritais de saúde para a

capilar ização de informações em

educação e saúde, bem como ajuda no

monitoramento à assistência pediátrica.

COMPROMISSO/META 10 –

Atuação mais próxima às ONGS e

com os Conselhos de Defesa dos

Direitos das Crianças e Adolescentes.

Estaremos divulgando materiais

produzidos pelos comitês para os

Conselhos Distritais e participação mais

ativa nas ONGS. Precisamos estar mais

próximos dos nossos clientes

COMPROMISSO/META 11 -

Gestão participativa:

-Criação de uma assessoria de

relacionamento com o associado que

possibilite uma avaliação sistemática da

SOPERJ, bem como estimule o

surgimento de propostas de ações que

atendam às demandas dos pediatras.

-Publicação do balanço financeiro

trimestral.

Nestes dois meses já realizamos

diversas atividades: reuniões com as

Regionais e os novos Presidentes de

Comitês; início de participação no

movimento por melhor remuneração

pelos serviços das operadoras; início do

levantamento dos salários em nível

estadual e municipal; busca de

financiamentos para ações para

educação permanente dos nossos

associados; presença e palestra no ato

de fundação da Liga de Pediatria da UFF.

Há muito trabalho pela frente!

Porém, a felicidade e a honraria de

representar os pediatras do RJ nos

movem e, com certeza, poderemos

contribuir para melhorar a qualidade de

prevenção, promoção e assistência à

saúde da criança e do adolescente.

Vamos for talecer os vínculos

com as entidades que trabalham pelas

crianças e adolescentes e pela

valorização do pediatra

Edson Ferreira Liberal

Presidente SOPERJ 2010-2012

materia soperj.pmd 19/3/2010, 15:5011
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evento

ntre os dias 4 e 6 de dezembro de

2009, a Somerj realizou o encontro

de confraternização de final de

ano. Médicos de todos os recan-

de final de ano da Somerj: mais uma festa de sucesso

EE
tos do estado chegaram ao Hotel Portobello

com suas famílias já na sexta-feira dia 4. 

No sábado pela manhã, a reunião do

Conselho Deliberativo e da Diretoria Plena,  foi

presidida pelo Presidente Carlindo de Souza

Machado e Silva Filho, coordenada pelo Se-

cretário Geral, Fernando Moreira e secretaria-

da pelo Primeiro Secretário, Cesar Danilo

Angelim Leal. 

A grande e tão aguardada festa só co-

meçou às 8 horas da noite e foi  presidida

por Carlindo de Souza Machado e Silva Filho e

teve como Mestre de Cerimônia Fernando

Moreira. Todo o ano a Somerj homenageia um

médico com o título de Médico do Ano, no

entanto, desta vez, a diretoria optou por não

homenagear apenas um médico e sim todos

os médicos do Estado do Rio de Janeiro. Os

especialistas foram homenageados por suas

associações e receberam o título, além do

diploma da Somerj.  

 Fernando Moreira, em um discurso

“Apesar dos salários

ridículos pagos pelo setor

público e os

honorários dos

planos de saúde e

seguradoras, que são

muito aquém do que seria

justo, continuam a exercer

a mais bela das

profissões”.

Carlindo Machado - Pres. Somerj

12 - Revista SOMERJ

Cleber Vargas - Sociedade de

Medicina e Cirurgia do Rio de

Janeiro

materia confreternizacao.pmd 19/3/2010, 15:3312



emocionado, fez a homenagem de for-

ma brilhante. No final, convidou todos os

médicos presentes para uma fotografia

e encerrou pedindo uma salva de pal-

mas para todos, pois segundo ele os

médicos amam o que fazem mesmo di-

ante de baixos salários. “Os médicos

amam sua família, esposa, filhos, pais, ne-

tos...  são apaixonados pela medicina, e

Associação Médica de Barra do Piraí

Dr. José Augusto Prudente Quintela

Associação Médica de Duque de Caxias

Dr. Mario Roberto de Oliveira

Soc. Fluminense de Medicina e Cirurgia

Dr. Valdebrando Mendonça Lemos

Associação Médica Fluminense

Dr. Jano Alves de Souza

Associação Médica de Nova Iguaçu

Dr. Getulio Sessim

Associação Médica de Nova Iguaçu

Dr. Emerson Luis da Costa

Associação Médica de Nova Iguaçu

(médico revelação)

Dr. Sergio D‘Abreu Gama

Associação Médica de São João de Meriti

Dr. José Leão Pacheco

Relação de Médicos do Ano de 2009

apesar dos salários ridículos pagos pelo

setor público e os honorários dos pla-

nos de saúde e seguradoras, que são

muito aquém do que seria justo, continu-

am a exercer a mais bela das profissões.”

Discursa Fernando. 

Carlindo de Souza Machado e

Silva Filho encerrou a bela cerimônia agra-

decendo a presença de todos e dese-

jando que a luz, a paz e a esperança da

Noite de Natal pudesse se perpetuar por

todo novo ano. 

Para encerrar o jantar, música ao

vivo: a apresentação contagiou os pre-

sentes.

No domingo pela manhã, come-

çou a partida, mas com a certeza de

que novos encontros ocorrerão em

2010 e claro, outra bela confraterniza-

ção no final do ano.
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Assoc. Méd. de São João de Meriti

(médico revelação)

Drª. Poliana Andrade Santos

Associação Médica de Volta Redonda

Dr. Jorge Manes Martins

Sociedade de Medicina e Cirurgia do RJ

Drª.Vera Cordeiro

Associação Médica de Macaé

Dr. Sebastião Rocha Filho

Sociedade Médica de Petrópolis

Dr. Vicente de Paulo Vieira Albuquerque

Associação Médica de Teresópolis

Dr. Rômulo de Souza Tassara

Associação Médica de Rio das Ostras

Dr. Sergio Osmar Pinna Servino

Soc. Méd. Vale do Itabapoana

NÃO TEM

Associação Médica de Itaperuna

Dr. Norton Wellington Pinho Martins

Associação Médica da Região dos Lagos

Dr. Luiz Waldir Belo Machado

Associação Médica de Angra dos Reis

Dr. Adilson Bernardo

Associação Médica de Nova Friburgo

NÃO TEM

Associação Médica de Maricá

NÃO TEM

Associação Médica de Itaguaí

Dr. Marcelo Tinoco

Associação Médica de Barra Mansa

Drª. Heloisa Leal Pires

Associação Médica de Barra Mansa

Drª. Valéria dos Santos Botelho da Motta

Associação Médica de Barra Mansa

Drª. Mariza Motta Cordeiro S. Sena

Dr. Sergio Osmar Pinna e Dr. Alberto de Freitas

Baldez (Ass. Médica de Rio das Ostras)

Dr. Getulio Sessim e Dr. Hildoberto Carneiro de

Oliveira (Pres. Ass. Médica de Nova Iguaçu)

Dr. Sebastião Rocha Filho e Dr. Andre Luiz de

Azevedo Pimentel (Pres. Ass. Médica de

Macaé)

Dr. Marcelo Tinoco e Dr. Adão Guimarães e Silva

(Pres. Ass. Médica de Itaguaí)

Dr. Glauco Barbieri (Pres. da AMF) e esposa

materia confreternizacao.pmd 19/3/2010, 15:3413
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RECADASTRAMENTO GERAL DE

MÉDICOS

Mais de 80% dos médicos do

Estado do Rio de Janeiro já fizeram o

recadastramento para a confecção da

nova Carteira de Identidade Médica. O

prazo termina no dia 11 de maio. De

acordo com a Resolução CFM 1827/

2007, ao efetuar o recadastramento, o

médico estará apto a solicitar a nova

Carteira de Identidade Médica, que será

emitida pela Casa da Moeda com toda

segurança e sem custo. Este novo mo-

delo possui elementos de segurança que

dificultam a falsificação do documento.

No Cremerj é o próprio médico

quem agenda a data e o horário para

entrega da foto e assinatura para con-

fecção da nova Carteira de Identidade

Médica. No entanto, só poderão

agendar a visita os médicos que já tive-

rem feito seu recadastramento no site

do CREMERJ, no endereço

www.cremerj.com.br.

Desde 2006, o Cremerj vem re-

alizado junto às seccionais o

recadastramento dos médicos do Es-

tado do Rio de Janeiro. Se nesse perío-

do houve mudança de endereço ou

telefone, será preciso realizar um novo

recadastramento. Para mais informa-

ções, entre em contato com a

Ouvidoria do Cremerj nos telefones (21)

3184–7142 e (21) 3184-7268 ou pelo e-

mail para ouvidoria@cremerj.org.br.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O FÓRUM

CREMERJ

O Cremerj retoma a intensa pro-

gramação do Fórum Cremerj este mês.

Os fóruns, cursos e seminários da Edu-

cação Médica Continuada são gratuitos

e exclusivos para médicos e acadêmi-

cos de medicina, no entanto as vagas

são limitadas.

A programação do mês de mar-

ço inclui duas palestras sobre um tema

muito atual: o novo Código de Ética Mé-

dica. No dia 16, a palestra será realizada

na cidade de Três Rios, no interior do

Estado do Rio de Janeiro, e vai abordar

também questões pertinentes à respon-

sabilidade civil do médico. Já no dia 23,

o evento será realizado na sede do

Cremerj.

Para o dia 20, um fórum vai abor-

dar dúvidas e controvérsias sobre Of-

talmologia. A programação de março

será encerrada com o X Curso de Atua-

lização em Pediatria no dia 27. Ambos

na sede do Cremerj em Botafogo.

Fique atento às novidades e faça

sua inscrição no site do Cremerj:

www.cremerj.org.br.

CLUBE DE BENEFÍCIOS DO CREMERJ

O Clube de Benefícios do Cremerj

tem novas parcerias, em variados segmen-

tos, para oferecer vantagens e descontos

aos médicos do Estado do Rio de Janeiro.

São mais de 50 empresas parceiras, como:

hotéis, restaurantes, cursos de idiomas, ins-

tituições de ensino, consórcio e compra

de automóveis, estabelecimentos de

informática, beleza, turismo, teatros e aca-

demias.

As parcerias contemplam também

os dependentes dos médicos, que preci-

sam apresentar a carteira do CRM-RJ e do-

cumentos que comprovem a relação de

parentesco. Para conhecer os detalhes de

cada parceria, basta acessar a área do Clu-

be de Benefícios, na seção Oportunidades

do site do Cremerj : www.cremerj.org.br.

PARCERIA COM O PORTAL CAPES

Em 2010, o Cremerj mantém a

parceria com o Portal Capes, o portal

de periódicos da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior, que oferece diversos títulos

e publicações científicas nacionais e

internacionais. Para acessar o Portal Ca-

pes, basta que o médico tenha usuá-

rio e senha cadastrados para utiliza-

ção da Área do Médico do site do

Cremerj.

materia noricias do cremerj.pmd 19/3/2010, 15:4114
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avaliação

Gestão

Mais de 80% de

aprovação dos

cooperados levam Celso

Barros a uma nova gestão

à frente da Unimed-Rio
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s cooperados da Unimed-Rio

avalizaram uma vez mais a ges-

tão de Celso Barros na presi-

dência da cooperativa cario-
OO
ca: ele liderou a única chapa inscrita para o

mandato 2010/2014, em eleição que ocor-

reu em Assembléia Geral realizada no dia 9

de março. Nomeada “L iderança e

Credibilidade”, a chapa – que teve apenas

uma alteração em sua diretoria – representa

o sentimento majoritário dos cooperados,

que em recente pesquisa realizada pelo Ins-

tituto Datafolha e pela Unimed do Brasil de-

ram mais de 80% de aprovação para a ges-

tão atual de Celso Barros, durante a qual por

vários anos acumulou a presidência da

Unimed do Brasil.

Eleito pela primeira vez em 1998 – quan-

do venceu com 75% dos votos -, Celso Bar-

ros transformou a Unimed-Rio, então com

pouco mais de 200 mil clientes, numa das mai-

ores potências do cooperativismo médico no

país. Hoje a Unimed-Rio é a cooperativa

Unimed com maior faturamento em todo o

sistema, soma mais de 800 mil clientes e tem

5.300 cooperados remunerados acima da

CBHPM. Líder de mercado e top of mind no

segmento de planos de saúde, a Unimed-Rio

comemora um faturamento de R$ 2,13 bilhões

em 2009, e ostenta um

patrimônio líquido 25 vezes mai-

or do que o encontrado por Bar-

ros em sua primeira gestão.

“O fato de estarmos des-

de 1998 sem chapa concorren-

te na Unimed-Rio é, no nosso

ponto de vista, uma demonstra-

ção clara da credibilidade que

nossa gestão transmite para os

sócios. Ser novamente apoiado

em chapa única aumenta nossa

responsabilidade de continuar

fazendo a Unimed-Rio crescer de

maneira sustentável, ousada e

moderna, como sempre acredi-

tamos que deva ser o caminho

para o cooperativismo médico”,

diz Barros.

materia unimed.pmd 19/3/2010, 15:5215



XV Congresso MédicoXV Congresso Médico

evento

Cidade de Campos e XXV Congresso SUPEM

Com certeza o

evento deverá

repetir o sucesso dos

anteriores. A comissão

organizadora está muito

satisfeita com a grande

adesão de participantes.
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AA
Sociedade Fluminense de Medi-

cina e Cirurgia tem como com-

promisso o desenvolvimento

profissional e a educação mé-

Dor, Oncologia, Apnéia do

Sono,  Cefa lé ias ,  a lém de

módulos nas especialidades

de Ginecologia, Obstetrícia,

Pediatria e Temas Livres.

Com cer teza o evento

deverá repetir o sucesso dos

anteriores. A comissão orga-

nizadora está muito satisfeita

com a grande adesão de par-

ticipantes.

As  inscr ições  es tão

sendo fe i tas  pe lo s i te :

www.s fmc.com.br  e

www.metodoeventosrio.com.br

dica continuada. E é mantendo esta tradi-

ção que teremos o  XV Congresso Médico

Cidade de Campos e XXV Congresso da

SUPEM, a par tir do dia 19 até 22 de Maio

de 2010 na Faculdade de Medicina de

Campos.

Serão quatro dias de trocas de ex-

periências, além da agradável convivência

com colegas de grandes capitais das mais

variadas especialidades em Conferências,

Simpósios e Mesas-Redondas.

O evento é de caráter mult idis-

ciplinar e vai contar com a par ticipação

de médicos e acadêmicos de medicina do

município de Campos e de toda a região

Nor te e Noroeste Fluminense, com previ-

são de 1.000 par ticipantes. O objetivo é

abordar aspectos mais relevantes da prá-

tica clínica e atualização em diversos te-

mas.

Os cursos pré-congresso deste ano

serão: Emergência Clínica e Imagem em ab-

dome. Nos dias seguintes abordaremos te-

mas como Tromboembolismo Pulmonar, Di-

abetes, Obesidade, DPOC, Hipertensão ar-

terial, Síndrome Isquêmica Aguda, Angio

TC, Litíase Renal, Osteoporose, Manifesta-

ções Cutâneas nas Doenças Sistêmicas, Pa-

tologias da Coluna, Politraumatismo, Doen-

ças das Vias Biliares, Insuficiência Renal,

Antibioticoterapia, Síndrome Depressiva,

Dra Angela Regina Rodrigues

Vieira

Presidente da Sociedade

Fluminense de Medicina e

Cirurgia.

materia XV congresso medico.pmd 19/3/2010, 15:5416
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consentimento livre e esclarecido

artigo bioética

Autonomia e o uso do termo de

18 - Revista SOMERJ

Termo de consentimento livre

e esclarecido (TCLE), ou Con-

sentimento Informado, é o do-

cumento que expressa a auto-

rização do paciente para a par-

consentimento livre e esclarecido

na prática médica

OO
Lêda Maria da Costa Macedo,

Profª. Adjunta da Faculdade de Ciências

Médicas da UERJ;

 Médica do Ministério da Saúde;

 Membro da Comissão de Bioética

do CREMERJ.

Fátima de Barros Fonseca

Alvarenga ,

Profª Adjunta da Faculdade de Ciências

Médicas da UERJ;

Profª. da Universidade Iguaçu;

 Membro da Comissão de Bioética

do CREMERJ.

por não ter conhecimento ade-

quado das opções e riscos exis-

tentes. Por outro lado, o avanço

do progresso médico com o

uso de procedimentos e/ou téc-

nicas cada vez mais invasivas ou

oferecendo riscos relevantes, ne-

cessita que o paciente tenha ci-

ência da real possibilidade de

êxito do procedimento, e co-

nheça os riscos, desconfortos e

conseqüências da intervenção

proposta.  Uma das motivações

para essa conduta tem como

base a prática da medicina

defensiva,ou seja, quando o ter-

mo assinado se constitui como

documento a ser utilizado em

possíveis ações judiciais futuras,

como prova do conhecimento

do paciente sobre seu caso.

Assim, o Termo de Consentimen-

to assinado é prova documental

do cumprimento de informar. A

obrigação de informar é deter-

minada no Código Civil, no Códi-

go de Defesa do Consumidor, e

nos artigos 31 e 34 do  Código

de Ética Médica. Entretanto, o

TCLE não deve ter como objeti-

vo principal ou único a compro-

vação da informação em caso

de futuro uso em ação por erro

médico, servindo, nesta situa-

ção, como comprovação da

ticipação em procedimentos que envolvam

algum grau de risco relevante. Baseia-se no prin-

cípio ético da autonomia do sujeito envolvido

e do respeito ao ser humano. Para isso, é im-

portante que o documento contenha o máxi-

mo de esclarecimentos sobre o procedimen-

to a ser realizado, e que o paciente e/ou seu

representante legal tenha(m) capacidade de

compreender, avaliar e decidir. Incluído nas di-

retrizes da resolução 196 de 1996, emitidas

pelo Conselho Nacional de Saúde para pes-

quisa em seres humanos, o TCLE já foi incorpo-

rado como base dos projetos de pesquisa,

que são apresentados a um Comitê de Ética

em Pesquisa, mostrando que só será viabilizado

com o consentimento do paciente/sujeito da

pesquisa.

Na prática clinica o prontuário médico

era suficiente para atender à documentação

dos procedimentos médicos. Atualmente, o

TCLE assinado começa a ter seu uso ampliado,

particularmente em casos de procedimentos

invasivos, ou que possam acarretar riscos rele-

vantes para o paciente. Entretanto, o uso do

TCLE na clínica assistencial é mais complexo,

pois envolve o consentimento para uma inter-

venção médica, de um paciente que pode

estar com a sua autonomia reduzida, por con-

ta de envolvimento emocional/psicológico em

função do agravo de saúde que apresenta ou

Lêda Maria da Costa Macedo

materia artigo bioetico.pmd 19/3/2010, 15:2718



Revista SOMERJ - 19

isenção de responsabilidade profissio-

nal.

A assinatura do termo não pode

ser mais importante do que o esclareci-

mento do paciente, sendo recomendá-

vel que ele seja informado das razões

para se submeter à intervenção: como

entender o que será realizado, como será

realizado e quais resultados esperar, além

de todas as etapas relativas à interven-

ção, suas limitações, internações, riscos

e desconfortos possíveis de acontecer,

efeitos/benefícios esperados, opções

alternativas, conseqüências (em caso de

recusa ou de postergação), acompanha-

mento assistencial para as

intercorrências, garantia de esclareci-

mentos (antes, durante e após o proce-

dimento), entre outros, além de consi-

derar o envolvimento de outras condi-

ções: financeiras, de afastamento do tra-

balho, vida sexual, crenças religiosas, etc.

O paciente deve também ser in-

formado sobre o destino que terá o

material biológico coletado (se descar-

tado, se encaminhado para exame) e a

forma de acesso ao profissional/institui-

ção em caso de necessidade. Toda essa

informação escrita já deve ter sido

comunicada verbalmente e previamen-

te à ele( paciente), com os esclarecimen-

tos solicitados, sendo parte da relação

médico-paciente adequada.

Considerando o consentimento

um processo, o paciente deve ser es-

clarecido verbalmente e previamente,

sobre a intervenção a ser realizada, an-

tes da assinatura do termo, para que te-

nha tempo de refletir,  escolher, con-

sentir ou não. A entrega do termo para

leitura e assinatura em tempo próximo

ao procedimento, pode resultar em as-

sinatura sem o real consentimento. Em

situação de recusa do consentimento

(por exemplo, por motivos religiosos)

o médico tem o dever de esclarecer

verbalmente, e se for o caso, solicitar a

assinatura do paciente, atestando o es-

clarecimento das consequências da re-

cusa na intervenção prevista (ex: trans-

fusão de sangue).

Sendo o TCLE um instrumento

cuja finalidade principal é garantir ao

paciente o exercício da autonomia nas

decisões que envolvem o seu corpo,

sua saúde e a sua vida, o mesmo deve

ser adequado a cada situação da práti-

ca clínica e a cada paciente, e não ser

padronizado em um texto genérico e

em linguagem não compreensível para

o paciente. O consentimento obtido em

um determinado momento, pode não

ser válido em outro posterior. Por isso,

este deve ser reafirmado, caso surja

qualquer modificação, e poderá ser re-

vogado, caso o paciente desista de

sofrer a intervenção proposta.

Bibliografia:

Resolução 196/96 do Conselho Nacio-

nal de Saúde. Diretrizes e normas

regulamentadoras de pesquisas envol-

vendo seres humanos

(www.datasus .gov.b r /conse lho/

resol96/RES19696.htm )

Etchells E, Sharp G, Walsh P, Williams JR,

Singer PA 1996. Bioethics for clinicians:

1. Consent Canadian medical

Association Journal 155: 177-180

Fernandes CF, Pithan LH 2007. O con-

sentimento informado na assistência

médica e o contrato de adesão: uma

perspect iva jur ídica e bioét ica.

www.seer.ufrgs.br/index.php/hcpa

Código de Ética Médica. Resolução

1931/2009 do Conselho Federal de

Medicina.
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Programação do Espaço Cultural AMF / UNIMED - Abril 2010

Comemorando a marca

de 500 mil espectadores e 5

anos de sucesso, a comédia

“Terapia do Riso” volta a ci-

dade de Niterói para uma

curta temporada no Espaço

Cultural AMF/Unimed. Para

esta nova temporada o es-

petáculo traz novidades, dois

novos personagens, e o DVD

da peça que foi lançado no

Vivo Rio.Imagine uma sessão

de terapia que promete re-

solver problemas através da

analise em grupo com muito

humor do inicio ao fim. Dinâ-

mico e engraçado, o espe-

táculo consegue uma

integração imediata com o

público, que se reconhece

em cena e se diverte através

de personagens um tanto co-

muns, que sem papas na lín-

gua, soltam o verbo e trazem

à tona suas aflições para um

grande grupo de terapia, no

caso a platéia. Tanto que não

é incomum que alguém da

platéia não resista à tentação

de aceitar o convite do elen-

co para ocupar a cadeira da analista.

Sexta, sábado às 21h e

domingo às 20h

Dias 03 a 11 de abril de

2010

Ingressos: R$ 50,00

R$ 25,00  (meia entrada)

Classificação etária:

14 anos

Espaço Cultural AMF/

Unimed – Teatro Eduardo

Kraichete

Av. Roberto Silveira, 123

Icaraí, Niterói, RJ

(21) 2710-1348

“Terapia do Riso”

Uma comédia de Moacyr Veiga, mesmo autor de “Até que

as Sogras nos Separem” e “Quem vai ficar com a Velha?”, conta

com a participação de do humor brasileiro: Bemvindo Sequeira

e Theresa Amayo, além do próprio autor. O espetáculo, com

direção de Fabio Pilar, marca os 50 anos de teatro do veterano

comediante.

Muita confusão ocorre nesta comédia “rasgada” quando

Argemira, resolve dar um basta num casamento de mais de 40

anos, por não confiar mais em Gilberto, seu marido, e gasta,

sem a menor culpa, todas as economias do casal.

Por mais que Gilberto não acreditasse, ela realmente deu

um basta! E agora? O que fazer? Procurar os amigos? Mas que

amigos? Não sobraram muitos. Os poucos se aposentaram há

muito tempo ou já morreram.

A única alternativa de ambos, realmente a única, é morar na

casa do seu único filho. Afinal, Betinho não iria se importar. É só

por uns tempos.

O que Gilberto e Argemira não esperavam é que suas vidas

seriam passadas a limpo, muitas surpresas lhes aguardando e

sendo resgatado um passado não muito distante, através de

um rosário de acontecimentos inesperados na vida de todos.

Sexta,sábado às 21h e domingo às 20h

Dias 16 a 25 de abril de 2010

Ingressos: R$ 50,00    ;   R$ 25,00  (meia entrada)

Classificação etária: 12 anos

Espaço Cultural AMF/Unimed – Teatro Eduardo Kraichete

Av. Roberto Silveira, 123, Icaraí, Niterói, RJ, (21) 2710-1348

“Pais Criados, Trabalhos

Dobrados”

Sábados e Domingos às 17h

Dos dias 03 a 25 de abril de 2010

Ingressos: R$ 26,00 ; R$ 15,00 (filipeta);

R$ 13,00 (meia-entrada)

Classificação etária: LIVRE

Espaço Cultural AMF/Unimed – Teatro Eduardo Kraichete

Av. Roberto Silveira, 123, Icaraí, Niterói, RJ,

(21) 2710-1348

“Alice no País das

Maravilhas”

Descontos - 20% - associados da AMF, médicos cooperados Unimed,

patrocinadores das cadeiras do Teatro e assinantes Clube JB. 50% - estu-

dantes de ensino fundamental, médio e  superior, maiores de 60 anos,

menores de 21 anos e portadores de deficiência física.Os descontos só

serão concedidos mediante a apresentação de carteira e/ou documento

de identificação na entrada do Teatro
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XV Simpósio Internacional de

Neuroendocrinologia

Data: De 21 a 23 de abril de 2010

Local: Hotel Renaissance, São Paulo

(SP)

Tel: 11 – 3813-8896 ou 11 – 3815-

9003

Site do Evento: www.sine2010.com.br

V Simpósio de PET/CT em Oncologia

e II Simpósio de SPECT/CT em

Oncologia

· 27 a 28 de abril de 2010

· Instituto Sírio-Libanês de Ensino e

Pesquisa

· » São Paulo » Brasil

10º Congresso de Cirurgia Espinhal

· 29 de abril a 1 de maio de 2010

· Hotel Maksoud Plaza

· » Al. Campinas 150 » São Paulo » SP

· » Fone/Fax (11) 50849174

II Curso Teórico-prático de

Neuroendoscopia HUPE-UERJ

· 6 a 8 de maio de 2010

· IML - Instituto Médico Legal

· » Rio de Janeiro » RJ » Brasil

Anatomia dos Ventrículos, Sulcos e

Giros Cerebrais / Dissecação das

Fibras Brancas e Cirurgia dos

Gliomas de Baixo Grau

· 24 a 28 de maio de 2010

· Laboratório de Microcirurgia do

Hospital Beneficência Portuguesa

· » São Paulo » SP » Brasil

II Curso Teórico de

Neuroemergências

Neurotraumabrasil

· 27 a 29 de maio de 2010

· Hotel Vila Galé - Fortaleza - CE

Abril 2010 Maio 2010

Congresso Brasileiro de

Neurointensivismo

· 4 a 5 de junho de 2010

· Mar Hotel

· » Recife » PE

· » Fone/Fax (81) 3423 1300

6º Congresso Brasileiro de Cérebro,

Comportamento e Emoções

· 10 a 12 de junho de 2010

· ExpoGramado

· » Gramado » Rio Grande do Sul » Brasil

Técnicas Microcirúrgicas

(Reconstrução Vascular dos

Aneurismas Gigantes e Tumores,

By-pass / Intracraniano de Alto

Fluxo, Endarterectomia de Carótida

· 14 a 18 de junho de 2010

· Laboratório de Microcirurgia do

Hospital Beneficência Portuguesa

· » São Paulo » SP » Brasil

Junho 2010

Mais eventos e

informações,

visite nosso site

www.somerj.com.br
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