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editorial

A
José Ramon Varela Blanco
Presidente

o nosso redor cessaram os 
ruídos dos fogos de arti-
fício que ao lado de suas 
luzes festejavam o nasci-
mento de um ano novo. 

Calaram-se tamborins, surdos e pandei-
ros, o carnaval já se foi. E agora, José? 
(Carlos Drummond de Andrade) Volta-
mos, agora, à rotina de nosso dia a dia. 
Atrevo-me a dizer que mesmo com os 
avanços obtidos, com muito sacrifício 
aqui e ali, as ameaças ao exercício de 
uma medicina com respeito e dignida-
de em relação ao médico e à socieda-
de se multiplicam em face das novas e 
catastróficas formas de gestão que ob-
servamos no cotidiano.

A importação de mão de obra 
estrangeira nos bate à porta, sendo 
acenada, por nossas ditas autoridades 
para suprir as lacunas de médicos em 
áreas carentes e que assim estão pela 
ineficiência da própria estrutura gover-
namental. A banalização das ações mé-
dicas, sendo colocadas em prática por 
municipalidades é outro tópico. A al-
quimia gestora que vem sendo executa-
da quer fazer crer que cartilhas, manuais 
e delegação de atribuições profissionais 
a setores que não têm formação para tal 
fim venham ser solução para a demanda 
das atenções na saúde pública. 

A tentativa de desconstrução dos 
concursos públicos como forma de in-
gresso às carreiras públicas e sua substi-
tuição por terceirizações apontam para 

um cenário nada animador.
Em contrapartida à insuficiência de 

recursos para o atendimento a cerca de 
150.000.000 na rede pública investe-se 
cada vez mais nas ações suplementares. 
Permite-se a invasão do capital estran-
geiro num mercado percebido como 
de grande possibilidade de lucros. 

E, como se não bastasse, há amea-
ça, ainda embrionária, da imposição de 
exame de ordem para o exercício da 
medicina como se o estudante de me-
dicina fosse responsável pela ineficiên-
cia do aparelho formador deficiente ao 
qual foi incorporado, por concurso, e 
que não responde pelo não cumpri-
mento do que lhe é inerente.

O médico não é responsável por 
este cenário.

Estes são percursos acidentados 
que se nos oferecem os dias que se 
sucederão e...
...você marcha, José! 
José, pra onde?
(Carlos Drummond de Andrade)
Lutar vale a pena.

A importação de mão 
de obra estrangeira nos 

bate à porta, sendo 
acenada, por nossas 

ditas autoridades para 
suprir as lacunas de

médicos em áreas 
carentes e que assim 

estão pela ineficiência 
da própria estrutura 

governamental. 

E agora José?
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opinião

Resumo Histórico
A pediatria como especialidade nas-

ceu no Rio de Janeiro no Século XIX, em 
1833, quando Francisco Júlio Xavier, pou-
cos meses após a criação das faculdades 
de Medicina no Brasil, sagrou-se Professor 
da Cadeira de “Partos, moléstias de mu-
lheres pejadas e paridas e dos meninos 
recém-nascidos”. Sua tese tinha como 
título “Considerações sobre os cuidados 
e socorros que devem ser prestados aos 
meninos por ocasião de seu nascimento 
e sobre as vantagens do aleitamento natu-
ral”. Pode-se dizer que foi ele o iniciador 
da neonatologia e do incentivo ao aleita-
mento materno no Brasil.

O primeiro Curso de Pediatria no 
país, em 1881, foi ministrado por Carlos 
Artur Moncorvo Figueiredo, o Moncorvo 
Pai. No ano seguinte, redigiu Memorial su-
gerindo ao Governo Imperial a criação da 
Cadeira de Clínica Infantil nas Faculdades 
de Medicina brasileiras. Seu brilhante alu-
no, Fernandes Figueira, foi o primeiro Livre 
Docente em Pediatria no Brasil, fundando, 
no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria (SBP), em 27 de julho de 
1910.

Também no Rio de Janeiro organi-
zou-se, em 1936, a Conferência Nacional 
de Proteção e Assistência à Infância, con-
siderado o primeiro Congresso Brasileiro 
de Pediatria, organizado por Olinto de 
Oliveira, outro discípulo de Moncorvo Pai.

 Em 1947, por iniciativa con-

A Demografia da Pediatria no Brasil

e as ameaças à saúde pública

Sidnei Ferreira
Conselheiro do CREMERJ
Médico. Professor de Pediatria da UFRJ 
e UNESA, Diretor da Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria

comitante de Olinto de Oliveira e Martagão 
Gesteira, realizou-se a Primeira Jornada Bra-
sileira de Puericultura e Pediatria. Em 1965 
mudou-se a denominação de Jornada para 
Congresso.

A primeira Residência Médica em Pedia-
tria no Brasil foi iniciada pelo ilustre Luiz Torres 
Barbosa, em 1949, no Hospital dos Servido-
res do Estado.

Naquela época, a maioria dos médicos 
dedicava-se a um emprego público e ao 
consultório, tirando daí a sua subsistência, o 
suficiente para uma vida digna e confortável. 
Havia tempo para o descanso, estudo, refle-
xão e para uma consulta adequada, gerando 
boa relação médico-paciente, fundamental 
para o sucesso da prevenção e tratamento 
de qualquer doença.

De lá para cá, a medicina mudou mui-
to e a sociedade, também. As condições 
são outras, bastante adversas para a prática 
médica. A medicina pública deteriorou-se 
através dos anos, criando espaço para a 
multiplicação de hospitais privados e o sur-
gimento dos chamados Convênios Médicos, 
representados por empresas espalhadas por 
todo o país. 

A maioria dos médicos, para sobreviver, 
necessita de trabalhar em três empregos ou 
mais, devido à baixa remuneração salarial. Os 
convênios, da mesma maneira, pagam de 
forma detestável as consultas e procedimen-
tos nos hospitais, clínicas e consultórios. 

Nos anos 2000 ficou ainda mais eviden-
te o resultado de décadas de descaso dos 

governantes com a saúde pública. Era natural 
que houvesse retração pela procura das es-
pecialidades clínicas das áreas denominadas 
básicas, como Pediatria, Ginecologia e Obs-
tetrícia, e Clínica Médica. Enquanto isso, o 
número de beneficiários de planos privados 
de saúde, a medicina suplementar, aumen-
tou para cerca de 50 milhões em 2011, ex-
perimentando um salto de 45% nos últimos 
seis anos. O número de médicos e leitos de 
hospitais credenciados na saúde suplemen-
tar não aumentou proporcionalmente para 
atender a esta demanda, elevando o fatura-
mento das empresas de medicina de grupo 
com queda da qualidade do atendimento. 

Demografia
Analisando os dados dos Concursos 

para obtenção do Título de Especialista em 
Pediatria (TEP), pode-se observar que no ano 
2000 eram 1.615 candidatos à obtenção do 
título, decaindo, a partir daí, e chegando a 
níveis de 831 e 835 em 2008 e 2009, res-
pectivamente. Entretanto, o quadro associa-
tivo da SBP teve seu pico no ano de 2002, 
com um total de 24.338 associados, caindo 
no ano seguinte para 21.215, mas sustentan-
do, com pequenas variações, a média de 
21.613 até 2010.

A procura pela Residência Médica (RM) 
em Pediatria sofreu o mesmo fenômeno. Ser-
viços com tradição em RM em Pediatria de 
boa qualidade, que tinham suas vagas ofe-
recidas e disputadas por grande número de 
candidatos, passaram a não preenchê-las em 
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parte. Dados de 2009 da Comissão Nacio-
nal de Residência Médica (CNRM) mostram 
29.227 vagas para RM no país, sendo 11.331 
para R1, enquanto que, à mesma época, o 
número de vagas para o primeiro ano do 
Curso de Medicina no Brasil era de 17.211. 

No Rio de Janeiro, 89% das vagas para 
RM eram oferecidas pela administração pú-
blica e somente 11% pela administração pri-
vada. Ao mesmo tempo, as Escolas Médicas 
(EM) públicas ofereciam 23% das vagas para 
o primeiro ano da graduação, enquanto que 
as EM privadas ofertavam 77%. Ou seja, a 
iniciativa privada coloca 77% de novos mé-
dicos no mercado e só oferece 11% das 
vagas para RM, sendo que a maioria destas 
não é oferecida pelas EM privadas mas sim 
por unidades de saúde privadas sem ligação 
com as EM. Naquele ano, foram proporcio-
nadas, no total, 183 vagas para RM em pe-
diatria no Estado do Rio de Janeiro. 

Em 2010, o MEC reconhecia 3.500 
programas de RM que ofereciam cerca 
de 28.500 vagas totais, de R1 a R6. Neste 
ano, 2.338 vagas eram ocupadas pela RM 
em pediatria, sendo 746 (31,9%) em SP, 
366(15,6%) no RJ, 226 em MG e 194 no RS.

Outro problema é a evasão de residen-
tes de serviços de pediatria devido à falta de 
preceptores, já que as gestões públicas mu-
nicipais, estaduais e federal contratam médi-
cos (pediatras ou não), preferencialmente 
de forma precária, ao invés de concurso pú-
blico e, quando o fazem, oferecem salários 
irrisórios não fixando o médico à unidade. 

Com relação às especialidades, não há, 
na literatura do país uniformização na conta-
gem dos especialistas. Além do CFM, AMB e 
CNRM, considerados padrão para o cálculo 
dos titulados, vários estudos utilizam como 
dados a auto-informação, vagas disponíveis 
ou preenchidas por empregadores públicos 
ou privados, entre outras formas de conta-
gem.

Dados de 2012 (CFM/AMB/CNRM) 
apontam para 388.000 médicos em ativida-
de no país e 208.000 especialistas (54% do 
total de médicos). Ou seja, cerca de 180.000 
médicos ou 46% do total não têm título de 
especialista conferido por sociedade de 
especialidade ou pela CNRM.  Enquanto a 
razão no país é de 1,23 especialistas para 
cada generalista, no Sul é de 1,95, na Região 
Centro-Oeste 1,66 e no Sudeste 1,16.

Apesar dos problemas citados com as 
especialidades das áreas básicas, a espe-
cialidade com maior número de médicos, 
cerca de 30.000 ou 11% do total de es-
pecialistas, é a Pediatria e a segunda maior 
a Ginecologia e Obstetrícia, com 25.000 
médicos (9%), seguidas da Cirurgia Geral e 
Clínica Médica. Somando-se as outras duas 
especialidades dessa área, Medicina de Fa-
mília e Comunidade e Medicina Preventiva e 

Social, totaliza-se 39% do total. Cinquenta 
e sete por cento dos pediatras encontram-
se no Sudeste, 16% no Nordeste,15% no 
Sul, 7,5% no Centro-Oeste e 4% no Norte. 
A média de idade entre os pediatras é de 
46 anos, enquanto que a média nacional é 
de 46,03. Com relação ao sexo, as mulhe-
res são em maior número em Pediatria, com 
70,0%, apesar de na população geral de 
médicos corresponderem a 40,15% e entre 
os especialistas titulados 40,61%. Na ver-
dade, sobrepujam em cinco das seis áreas 
básicas, à exceção da Cirurgia Geral, onde 
representam 16,2%.

As maiores concentrações de pediatras 
por habitante encontram-se no Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste, respectivamente. A menor 
concentração é no Norte. Entretanto, é nesta 
região o maior percentual de crianças meno-
res de cinco anos.

Análise sintetizada
A consulta pediátrica é muito complexa. 

Além da coleta da anamnese, do exame físi-
co, dos pedidos e interpretações de exames 
complementares, prescrição e orientação, 
cuida do crescimento e desenvolvimento, 
da prevenção das doenças da infância e do 
adulto, da prevenção dos acidentes, orienta 
o calendário vacinal, utilizando diversos gráfi-
cos e parâmetros. 

Nenhuma outra especialidade partici-
pa tão íntima e atentamente dos problemas 
familiares, como, por exemplo, alcoolismo, 
uso de drogas, violência doméstica e de-
semprego. Esse envolvimento gera um nível 
de estresse, comprometimento e responsa-
bilidade muito grande. Grave problema está 
nos locais de trabalho cada vez mais expos-
tos ao perigo e à violência.

O pediatra não tem tempo suficiente 
para descansar, refletir, estudar e se relacionar 
adequadamente com o paciente e sua famí-
lia. A família do pediatra também se ressente 
da falta do seu convívio.

A carência de pediatras se faz sentir em 
todos os setores das unidades de saúde do 
país. A população infantil, segundo dados 
do IBGE, mantém tendência de queda, mas 
ainda é indispensável a formação de muito 
mais pediatras.

O quadro geral só agravou nos últimos 
anos, com médicos cada vez menos dispos-
tos a abraçar essa especialidade, sobrando 
vagas para residência em pediatria em vários 
serviços pelo Brasil afora, vagas antes dis-
putadas por um grande número de recém-
formados e preenchidas pelos mais prepa-
rados. 

Lutamos e obtivemos algumas vitórias 
pelo aumento de vagas para a RM em pedia-
tria e da sua duração, de dois para três anos, 
reajuste das bolsas pagas, preceptoria profis-
sionalizada e remunerada para este fim e por 

condições adequadas de trabalho e estudo 
dos futuros especialistas. Mas, o que assis-
timos é o esvaziamento dessa fundamental 
especialidade. 

Vários são os motivos que levam o 
médico recém saído da faculdade a esco-
lher uma especialidade. Influência de pais, 
parentes ou professores, afinidade, melhor 
remuneração, atrativo científico, adaptação 
à sua personalidade, amor àquele segmento 
da medicina, busca do sucesso e da fama, e 
muitos outros que certamente cada um de 
nós há de ter em mente.

Entretanto, o que faz um médico não 
escolher ou desistir de uma especialidade 
antes tão admirada e procurada? Baixos 
salários, condições adversas de trabalho, 
principalmente para mulheres, unidades nas 
chamadas “áreas de risco ou de conflito”, 
consulta demorada, complexa e remune-
rada de forma inadequada, grande envol-
vimento emocional com o paciente e sua 
família, levando a sofrimentos e preocupa-
ções, poucas perspectivas a curto e médio 
prazo de melhoria, mercado fechado para a 
autonomia, aumento da concorrência com 
a inclusão de médicos com formação cada 
vez mais precária, desvirtuando e agravando 
a baixa remuneração, podendo-se acres-
centar a essa lista muitos outros motivos pe-
los quais um médico não quer ser pediatra. 

Mas não é só com a pediatria que esse 
fenômeno ocorre. As especialidades “sem 
procedimentos”, ou seja, sem um ganho 
a mais do da consulta médica, correm os 
mesmos riscos, já que o salário é baixo e as 
consultas são pagas pelos ditos convênios a 
preço vil. A tendência é o jovem optar por 
especialidades com melhores possibilidades 
de remuneração e condição de trabalho. 
Outro fenômeno pode ser citado. O do 
abandono da especialidade após anos do 
exercício profissional, que é o que ocorre 
atualmente com a obstetrícia, devido ao alto 
envolvimento e risco com baixa remunera-
ção.

Um economista diria simplesmente que 
é um problema de mercado, oferta e pro-
cura, e poderia ter parte da razão. Contu-
do, trata-se de um ofício essencial que lida 
com a saúde e a vida dos seres humanos nas 
suas duas primeiras décadas, que se refleti-
rão para o bem ou para o mal nas décadas 
seguintes até o final das suas vidas. Com re-
ferência à economia do país, como manter  
e justificar o crescimento econômico pelo 
qual passamos hoje com “cidadãos de se-
gunda categoria”? Relembro que o acesso 
dos médicos mais novos ao consultório é a 
cada dia mais complicado e que a consulta 
pediátrica é muito complexa e demorada. 

Quais as complicações desse esvazia-
mento? Atendimento cada vez mais precário 
das nossas crianças e adolescentes, tanto no 
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serviço público quanto no privado, aumen-
to do número de pediatras não capacitados 
adequadamente para o atendimento, de 
não titulados, inclusão de médicos de outras 
especialidades e não médicos, aproveitan-
do o espaço que aumenta a cada dia. Po-
de-se acrescentar outras dezenas de (maus) 
exemplos como os citados.

O que se pode fazer para reverter essa 
situação? 

Melhorar a graduação nas EM, aperfei-
çoar a remuneração dos generalistas, incen-
tivando o retorno desses ao mercado, re-
munerando também pela complexidade da 
consulta, assim como se remunera por pro-
cedimentos no consultório, remunerar pela 
avaliação do crescimento e desenvolvimen-
to e demais métodos utilizados, claro que 
com valores relativos e pertinentes, valoriza-
ção da prática pediátrica e do PSF, com a 
inclusão do pediatra nas equipes, além de 
iniciativas que beneficiariam a todas a espe-
cialidades, como plano de cargos, carreira 
e vencimentos, oportunidade de reciclagem 
anual ou semestral como parte de acordo 
trabalhista, acesso facilitado na internet a 
artigos e livros, regular o número de vagas 
oferecidas nas faculdades pela necessidade 
do mercado para que haja equilíbrio entre 
oferta e procura, sem prejudicar nenhuma 
das partes envolvidas, quais sejam, gestores, 
usuários e prestadores e exigir graduação e 
residência médica de boa qualidade, ofere-
cendo tantas vagas para a RM quantas forem 
necessárias, tomando por base o número 
de formandos. Muito mais pode ser feito 
com resultados positivos. 

Temos que continuar a luta pela melhoria 
de vida de nossos pacientes e sua família, Li-
cença Maternidade Ampliada, Licença Pater-
nidade, respeito ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Segurança Infantil, entre outras, 
mas urge lutarmos, também, pela melhoria 
de vida nossa e das nossas famílias.

Sabemos que é muito difícil para nós, 
pediatras, colocar como ponto de honra a 
remuneração, já que nenhuma outra espe-
cialidade se envolve tanto com as questões 
sociais de seus pacientes, mas se não o fi-
zermos, morreremos como profissionais e 
como cidadãos.

Sinais de melhora
Alguns dados mostram acanhada, po-

rém abalizada recuperação do interesse 
pela especialidade pediátrica, como a for-
mação de diversas ligas de pediatria, au-
mento pela procura do TEP nos três últimos 
anos, aumento do quadro associativo da 
SBP e diminuição dos sócios inadimplentes, 
aumento da remuneração oferecida por al-
guns empregadores, diminuição significativa 
de vagas não preenchidas em RM em Pe-

diatria, aumento significativo do número de 
candidatos a vagas em serviço tradicionais, 
dados estes analisados em alguns estados, 
em serviços tradicionalmente com grande 
procura.  

Ameaças (algumas nem tão) Recentes
Na contramão da solução, o Governo 

Federal anuncia e, em alguns casos, já pra-
tica fórmulas empíricas para fixar o médico 
no interior: abertura de dezenas de novas 
escolas médicas (está comprovado que 
não é a escola médica que fixa o médico) 
e alocação de médicos recém-formados na 
rede básica em lugares longínquos, sem su-
pervisão adequada, colocando em risco sua 
carreira e a vida do seu paciente, receben-
do como prêmio um percentual de pontos 
para o concurso para ingresso na residência 
médica, o chamado Programa de Valoriza-
ção da Atenção Básica-PROVAB, que, ao 
contrário do que apregoa no pomposo títu-
lo, desvaloriza e desqualifica a atenção bási-
ca como algo simples e não a base de tudo, 
como algo primário, empírico, e não princi-
pal. Além do mais, busca a autorização para 
médicos estrangeiros atuarem livremente no 
país, terceiriza a gestão pública colocando 
em risco a Autonomia Universitária, através 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitala-
res (EBSERH), e ameaça a população com a 
oferta de planos de saúde baratos para os 
mais pobres, com qualidade sabidamente 
inferior a que é oferecida pelo SUS.

Não é difícil entender porque a maior 
concentração de médicos se encontra 
em algumas regiões do país e faltam mé-
dicos em outras: o Brasil se divide em cin-
co regiões que mostram a diversidade e 
desigualdade existente do ponto de vista 
social, econômico, cultural, de saúde e de-
mográfica. Como exemplo de desigualdade 
demográfica e econômica, se pode citar a 
concentração populacional no Sudeste, 
com 43% da população em apenas 11% 
do território nacional, detentora de 56% 
do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto 
que a região norte, com a maior parte da 
floresta amazônica, tem cerca de 4 pessoas 
por Km2, sendo a segunda região mais po-
bre. Essa desigualdade entre regiões atinge 
as taxas de morbidade e mortalidade infan-
tis recentes; em 2006 a taxa de mortalida-
de infantil (TMI) no Nordeste era o dobro 
da TMI do Sul. A concentração de médi-
cos por habitante segue as desigualdades 
existentes. Assim, as regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste, concentram o maior número 
de vagas para residência médica, de mé-
dicos especialistas, de médicos/habitantes, 
de especialistas/habitantes, de beneficiá-
rios da medicina suplementar, de coope-
rativas médicas, de empregos, de escolas, 
de Universidades, de bancos e de riqueza.

Os governos municipais e estaduais 
aceleram o ritmo das terceirizações e privati-
zações da gestão pública da saúde com Or-
ganizações Sociais (OS) e Fundações, todas 
“sem fins lucrativos”, distribuem manuais que 
“ensinam” enfermeiras a atenderem crianças 
e adolescentes, abrem casas de parto, fa-
zem vista grossa ou estimulam os partos do-
miciliares, entre outros absurdos.

Todas essas ações desequilibram o 
mercado, discriminam os usuários, pioram 
a qualidade do atendimento, colocam em 
risco os médicos e a população, prejudicam 
os programas de saúde e o SUS, dificultam 
a fixação do médico e terminam com as 
equipes dos hospitais públicos capacitadas 
a ensinar/treinar os novos médicos que in-
gressam no mercado, ameaçam de morte o 
serviço público e estimulam empresas e em-
presários não comprometidos com a saúde 
da população a avançar sobre o espólio 
produzido. 

Não faltam só pediatras. Fiscalizações 
do CREMERJ de junho de 2011 a maio de 
2012 mostram que faltam médicos de to-
das as especialidades em 73% das unidades 
públicas visitadas, em 40% das privadas e 
em 59% das unidades geridas por OS. Esses 
dados, como sempre, foram entregues pelo 
Conselho aos Secretários de Saúde, demais 
gestores e Ministério Público, sem que solu-
ções fossem apresentadas. 

A luta continua
Continuaremos a lutar contra esse pro-

cesso de degradação que a nossa profissão 
vem sendo submetida pela política de saú-
de equivocada e incompetente, que facilita 
a corrupção, prejudicando o atendimento à 
população, colocando em risco a saúde e a 
vida de médicos e pacientes, semeando a 
desconfiança na sociedade com relação ao 
ofício mais respeitado.  

Exigimos graduação de qualidade, for-
mação de número de médicos compatível 
com as necessidades do país, residência 
médica para todos  os formandos, concur-
so público com salário digno, compatível 
com a nossa responsabilidade e importân-
cia no cuidado dos futuros cidadãos e ges-
tores desse país, com piso inicial sugerido 
pela FENAM; condições honradas de traba-
lho; plano de cargos carreira e vencimen-
tos; carreira de estado para os que assim o 
desejarem; acesso a reciclagem remunera-
da e a periódicos através da internet; férias 
semestrais e aposentadoria com 25 anos 
para os que trabalharem ininterruptamente 
nas atividades em setores geradores de es-
tresse e/ou insalubre. Além disso, financia-
mento adequado para o SUS com controle 
social, cumprindo a Constituição do Brasil.

Acima de tudo, exigimos respeito.
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artigo científico

de Hashimoto
Tireoidite

Dr. Gilberto Perez Cardoso
Professor Titular de Clínica Médica da UFF
Doutor em Endocrinologia pela UFRJ.

A tireoidite de Hashimoto é ca-
racterizada como uma ocorrência 
clínica comum, apresentando-se em 
geral como bócio difuso e indolor, 
atingindo predominantemente mu-
lheres de meia idade. Os pacientes 
são, na maioria, eutireoidianos, mas 
pode haver hipotireoidismo conco-
mitantemente. Patologicamente, na 
tireoidite de Hashimoto vê-se um 
parênquima tireoidiano difusamente 
substituído por reação linfocitária e 
fibrose. Estão presentes fenômenos 
auto-imunes. Pessoas com tireoidite 
de Hashimoto têm anticorpos séricos 
que reagem com tireoglobulina, pe-
roxidase tireoidiana. Trata-se de uma 
doença autoimune, muito frequente 
na prática clínica e que interessa a to-
das as especialidades.

A maioria das teorias fisiopatoló-
gicas sobre a tireoidite de Hashimoto 
destaca anormalidades no sistema de 
vigilância imunitária, o que acarreta, 
de alguma forma, o desenvolvimento 
de autoimunidade contra antígenos 
da tireóide, e também contra outros 
tecidos, incluindo o estômago, adre-
nal e ovários, o que se costuma ver 
em muitos doentes com tireoidite. 

A história da tireoidite de Hashi-
moto remonta ao início do século 

XX. Hashimoto descreveu quatro pa-
cientes com uma doença crônica da 
tireóide. As glândulas desses pacientes 
apresentavam infiltração linfocítica di-
fusa, fibrose, atrofia do parênquima e 
eosinofilia em algumas células acinares. 
A doença, posteriormente, foi chamada 
de “tireoidite de Hashimoto”, mas tam-
bém recebeu a denominação de tireoi-
dite crônica, tireoidite linfocítica crônica 
e, recentemente, tireoidite autoimune. 

Classicamente, manifesta-se como 
aumento  indolor e difuso da tireóide 
em mulher jovem ou de meia-idade. É 
frequentemente associada com hipo-
tireoidismo. Costuma passar não de-
tectada por muitos anos, muitas vezes 
sendo o diagnóstico feito pelo cirurgião 
no ato cirúrgico ou pelo patologista, 
após tireoidectomia. Com o aumento 
nas solicitações de biópsias tireoidia-
nas e com a maior realização de testes 
sorológicos para detecção de anticor-
pos, a condição tem sido reconhecida 
mais frequentemente. Trata-se de uma 
das doenças mais comuns da tireóide 
e, portanto, seu reconhecimento não 
deve ser restrito aos endocrinologistas, 
mas de conhecimento dos médicos, 
em geral.

Como já frisamos, a tireoidite de 
Hashimoto é uma doença ligada a al-

terações imunitárias, basicamente uma 
reação autoimune longa e persistente.  

O bócio que se apresenta é geral-
mente simétrico. A superfície capsular 
da glândula é ligeiramente lobulada e 
não aderente às estruturas vizinhas. Mi-
croscopicamente há um processo difu-
so de destruição celular epitelial, infiltra-
ção celular linfóide e fibrose. As células 
da tireóide tendem a ser um pouco 
maiores e assumem caráter acidófilo, o 
que caracteriza as chamadas células de 
Hürthle. Os espaços foliculares se redu-
zem e a substância colóide encontra-se 
ausente ou escassa. A fibrose pode es-
tar ausente ou presente em graus que 
variam de leve a moderado. Depósi-
tos de material denso, representando 
moléculas de IgG, são encontrados ao 
longo da membrana basal, isso  em mi-
croscopia eletrônica.

A incidência da doença de Hashi-
moto vista na prática é desconhecida, 
mas pode chegar até aproximadamente 
1,5 casos por 1.000 pessoas por ano. 
Ela é  cerca de 20 vezes mais frequen-
te nas mulheres do que nos homens. 
Ocorre principalmente  na faixa etária 
dos 30 aos 50 anos, mas pode ser vista 
em qualquer idade, podendo mesmo 
se manifestar em crianças. 

Provavelmente ocorre com fre-
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qüência muito maior do que é diag-
nosticada clinicamente, na prática, e sua 
incidência parece estar aumentando. 
Quando um caso é diagnosticado, faz-
se mandatório investigar outros casos na 
mesma família. Muito frequentemente 
outros casos serão descobertos.  Curio-
so é que cerca de 10% das pessoas, 
em diversas populações, apresentam 
resultados positivos de anticorpos an-
ti-TPO ( antiperoxidase ), aparentemen-
te em ausência de doença tireoidiana, 
com exame físico normal.  

 A tireoidite de Hashimoto costu-
ma começar com aumento gradual da 
tireóide e desenvolvimento progressi-
vo de hipotireoidismo. Muitas vezes a 
doença é descoberta pelo próprio pa-
ciente, que identifica certo abaulamen-
to cervical ou se depara com um nódu-
lo no local, ao proceder a auto-exame 
em decorrência de desconforto. Muitas 
vezes quem descobre é o médico não 
especialista, durante o exame físico ou 
mesmo durante exame de ultrassono-
grafia para avaliação de carótidas. 

Algumas vezes a tireóide pode au-
mentar rapidamente, mas raramente o 
bócio da tireoidite provoca dispneia 
ou disfagia, em função de compressão 
sobre estruturas do pescoço, com ou 
sem dor. Raramente a dor é persistente 
e não responde ao tratamento, reque-
rendo intervenção médica ou cirúrgica. 
O bócio da tireoidite de Hashimoto 
pode permanecer inalterado por déca-
das, mas em geral aumenta gradualmen-
te de tamanho. Ocasionalmente o curso 
da doença é marcado por sintomas de 
tireotoxicose leve, especialmente du-
rante a fase inicial. Os sintomas e sinais 
de hipotireoidismo, geralmente leve, 
podem estar presentes na minoria dos 
pacientes, quando vistos pela primeira 
vez, mas habitualmente se desenvol-
vem ao longo de um período de vários 
anos. A progressão de hipotireoidismo 
subclínico ( tireoxina livre normal com 
TSH elevado) a hipotireoidismo franco 
ocorre em cerca de 5% dos pacientes 
a cada ano. Eventualmente, a atrofia da 
tireóide pode ocorrer.  

Em geral, a progressão de eutireoi-
dismo ao hipotiroidismo é considerada 
irreversível, devido aos danos ao teci-
do tireoidiano. No entanto, evidências 
recentes sugerem que até 20% dos 
pacientes com Hashimoto que estão 

em hipotireoidismo podem retornar 
espontaneamente à função normal ao 
longo de algum tempo. 

A tiroidite de Hashimoto, uma 
doença autoimune, associa-se fre-
quentemente a outras enfermidades 
da mesma natureza, como doença de 
Addison, diabetes mellitus do tipo 1, 
hipogonadismo, hipoparatireoidismo 
e anemia perniciosa. Nessa eventuali-
dade, anticorpos que reagem com os 
órgãos afetados estão presentes quan-
do dosados no sangue. Também estão 
associados com tireoidite autoimune: 
vitiligo, urticária e algumas formas de 
alopécia. Outra associação encontrada 
é com a síndrome de Sjögren. 

Embora a inflamação crônica le-
vando à transformação neoplásica seja 
fenômeno clínico bem estabelecido, a 
ligação entre tireoidite de Hashimoto e 
câncer de tireóide permanece contro-
versa e bastante improvável. Pesquisas 
realizadas em todo o mundo buscam 
esclarecer mecanismos moleculares 
possíveis para explicar a carcinogênese 
da tiróide. 

O diagnóstico de Hashimoto é feito 
pelo achado de bócio difuso e de con-
sistência firme em mulher jovem, com 
títulos fortemente positivos de anticor-
pos antitireoglobulina ou anticorpos 
antiperoxidase no sangue, em eutireoi-
dismo ou em hipotireoidismo. 

O diagnóstico envolve dois aspec-
tos: o diagnóstico do bócio e a avalia-
ção do estado metabólico do paciente. 
Bócio difuso e firme, sem sinais de tireo-
toxicose, deve sugerir o diagnóstico de 
tireoidite de Hashimoto. Na maioria das 
vezes a glândula é “bocelada”, possui 
superfície irregular. É geralmente simétri-
ca, embora muitas variações na simetria 
e também na consistência à palpação, 
possam ocorrer. 

Ao exame físico não costuma haver 
desvio de traquéia ou mesmo com-
pressão desta. A associação de bócio 
com hipotireoidismo é muito comum na 
tireoidite de Hashimoto. Mas também 
pode ser vista em certas síndromes, 
devido a defeito na síntese de hormô-
nios. Dor e sensibilidade à palpação são 
incomuns, mas podem estar presentes. 
Um início rápido também é inabitual, e 
o bócio costuma crescer lentamente. 
Em nossa prática, encontramos a glân-
dula aumentada de duas a quatro vezes 

o tamanho normal. Linfonodos satélites 
podem estar presentes. É interessante 
alertar para o fato de que bócios nodu-
lares ocorrem com razoável frequência 
em mulheres na idade adulta; assim, a 
concomitância de bócio multinodular 
e tireoidite de Hashimoto é comum. 
Trata-se de situação muito frequente na 
prática.

Os exames complementares cos-
tumam evidenciar concentração plas-
mática de T4 livre habitualmente normal 
ou, eventualmente, baixa. A captação 
de radioiodo é variável e pode estar 
baixa ou até mesmo elevada, depen-
dendo de fatores diversos. Gamaglo-
bulinas podem estar elevadas, embora, 
geralmente, sejam normais. A taxa de 
TSH reflete o estado metabólico do 
paciente. Muitos pacientes evidenciam 
TSH ligeiramente aumentado, com hor-
mônios tireoidianos normais, no "hipoti-
reoidismo subclínico". Anticorpos anti-
TPO (antiperoxidase, antimicrossomais) 
estão presentes no soro e níveis ele-
vados estabelecem o diagnóstico de 
doença autoimune da tireóide. Em cer-
ca de 75% dos pacientes os anticorpos 
anti-tireoglobulina estão positivos e se 
ambos, anticorpos antitireoglobulina e 
anti-TPO (antiperoxidase), forem deter-
minados num paciente com Hashimoto, 
há positividade para a doença em qua-
se 100% dos casos.  

A biópsia por agulha fina pode 
ser um procedimento diagnóstico útil, 
mas é raramente necessário, exceto em 
pacientes que parecem ter nódulos 
na glândula. A biópsia, num típico pa-
ciente com Hashimoto, revela linfócitos, 
macrófagos, colóide escasso e poucas 
células epiteliais, podendo se encontrar 
células de Hürthle. Contudo, se forem 
encontradas na amostra apenas células 
de Hürthle, e existirem poucos linfócitos 
ou nenhum macrófago, a biópsia deve 
ser interpretado como um tumor de cé-
lulas de Hürthle.  

A cintilografia tireoidiana não costu-
ma ser solicitada, mas pode ser útil, ao 
revelar uma captação difusa em glându-
la aumentada de tamanho. 

A ultrassonografia pode exibir uma 
glândula aumentada, com textura normal 
ou heterogênea, às vezes sugerindo vá-
rios nódulos pequenos e mal definidos. 

A maioria dos pacientes com Hashi-
moto não necessita de tratamento, pois 
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muitas vezes a doença é assintomática 
e o bócio é pequeno. Trabalhos mos-
tram que a doença pode permanecer 
estacionada e a condição clínica inalte-
rada, durante muitos anos. Se o bócio 
é um problema por causa de sintomas 
de pressão locais, ou se esteticamente 
atrapalha, a cirurgia é indicada. 

O uso do hormônio pode produzir 
a redução do tamanho do bócio, após 
vários meses de tratamento. Isso mais 
em jovens do que em idosos, onde 
costuma ocorrer mais fibrose e a glân-
dula não responde tão bem. O uso de 
hormônio tireoidiano está indicado na 
presença de hipotireodismo. Ele está 
indicado com nível de TSH elevado e 
T4 livre baixo ou mesmo normal. O uso 
hormonal não interrompe o processo 
da tireoidite em curso, mas em alguns 
doentes em tratamento os níveis de an-
ticorpos caem gradualmente ao longo 
de muitos anos.

No Hashimoto com hipotireoidismo 
costuma-se iniciar a terapêutica com 
doses baixas de hormônio tireoidiano 
( levo-tireoxina), que será usado inde-

finidamente na maioria dos casos. Lem-
bremo-nos de que verificou-se que até 
1 em cada 5 dos portadores de Hashi-
moto inicialmente em hipotireoidismo, 
mais tarde pode se recuperar e ter a 
função da tireóide normal, com retirada 
do hormônio. Há pesquisas em curso 
para determinar se haveria ou não van-
tagem no uso de hormônios tireoidia-
nos em portadores de Hashimoto em 
eutireoidismo.

Em alguns casos, em manifestações 
agudas da doença, quando há dor, é 
plausível o uso de glicocorticóides. Esse 
tratamento alivia os sintomas e melhora 
as alterações bioquímicas. Essa condu-
ta, contudo, não deve ser recomenda-
da para a tireoidite de Hashimoto em 
geral por causa dos efeitos secundários 
indesejáveis da droga. 

A cirurgia, por vezes, tem sido utili-
zada como método para remoção do 
bócio. Em geral resulta em hipotireoidis-
mo. Sua indicação recai nos casos de 
dor persistente e crônica, desconforto 
estético e na situação de sintomas com-
pressivos permanecerem, mesmo após 

hormonioterapia adequada. 
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Dia 03 - Inauguração da Seccional de 
Caxias/CREMERJ
Drs. Ramon e Benjamin
               
Dia 06 - COMSSU - Brasília
Dr. Benjamin

Dia 10 - Festa de encerramento do 
CREMERJ Cultural
Dr. Ramon 

Dia 12 - Posse da Dra. Ana Maria 
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informe

Unimed Federação Rio promove Oficina 

“Diálogos sobre Sustentabilidade”
 

A

A Unimed Federação 
Rio assume uma postura 
sustentável, sobretudo, 
na contribuição para a 

perenidade do negócio, 
tendo em vista os aspec-
tos sociais, ambientais e 

econômicos

Unimed Federação Rio apre-
sentou seu Plano para Gestão 
da Sustentabilidade 2013, 
aprovado pelo Conselho Fe-
derativo, para representantes 
das Unimeds fluminenses, du-

rante a Oficina “Diálogos sobre Susten-
tabilidade”, realizada na sede da coo-
perativa, no dia 27 de fevereiro.

O evento foi o sexto passo do pro-
jeto de Sensibilização e Engajamento 
em Sustentabilidade, iniciado no pri-
meiro semestre do ano passado, onde 
a Unimed Federação Rio e o Comitê 
Estadual de Sustentabilidade engajaram 
a diretoria executiva, lideranças da coo-
perativa e os técnicos em Responsabili-
dade Social das cooperativas médicas.

"Entendemos esse trabalho como 

se Marcos Guimarães, Unimed Três Rios.
O dia contou ainda com palestras 

que demonstraram na prática cases de 
gestão sustentável e negócios susten-
táveis. Com o tema “Caso Fetranspor - 
Gestão e Sustentabilidade”, Márcia Vaz, 
gerente de Responsabilidade Social 
Corporativa da Federação das Empresas 
de Transporte de Passageiros do Estado 
do Rio de Janeiro (Fetranspor), expôs 
sua experiência na instituição, a partir da 
vinculação da Responsabilidade Social à 
estratégica do negócio. Além disso, ela 
enfatizou como a atuação em rede com 
os públicos de relacionamento das em-
presas pode contribuir para enriquecer 
a visão do grupo. 

Vinicius Machado, empreendedor 
da área de saúde, e Paula Zamboni, 
acionista que traz o olhar da incorpo-
ração da Sustentabilidade ao negócio, 
também ministraram palestras sobre as 
suas áreas de conhecimento.

A Unimed Federação Rio assume 
uma postura sustentável, sobretudo, 
na contribuição para a perenidade do 
negócio, tendo em vista os aspectos 
sociais, ambientais e econômicos. Para 
isso, assume uma gestão estratégica 
que possibilita minimizar os impactos 
de operações e fortalecer os relacio-
namentos com base em sua missão, 
visão e valores, de forma ética e trans-
parente.

um dos mais importantes para a Uni-
med Federação Rio. No ano passado, 
investimos forte para que o estado do 
Rio de Janeiro faça gestão responsá-
vel para Sustentabilidade. Liderar com 
compromisso, ética e transparência faz 
parte do nosso negócio. Fazer ges-
tão sustentável é fazer negócio", disse  
Herval Bezerra, gerente de Mercado 
da Unimed Federação Rio.

Ao longo de 2012, foram desen-
volvidas oficinas com o objetivo de 
alinhar prioridades e, assim, definir o 
plano de ação a ser implementado 
em 2013, como parte da estratégia 
da cooperativa; de forma proativa; 
integrada aos processos; com vista a 
minimizar impactos e ter investimento 
próprio.

 Durante a oficina, o intuito de en-
volver as Unimeds a participarem da 
inciativa foi correspondido.  Houve 
dinâmica participativa individual e em 
grupo, onde foram debatidas propos-
tas e definidos os apoiadores técnicos 
de cada singular, que trabalharão junto 
ao responsável por cada linha de ação.

“As grandes marcas, como a Uni-
med, vem se preocupando com toda 
a cadeia que envolve o negócio em 
sustentabilidade. Com isso, nada me-
lhor do que a nossa “mãe”, a Unimed 
Federação Rio, para dar o passo inicial e 
implementar o assunto no Estado”, dis-
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evento

Reunião da SOMERJ

em Vassouras

A SOMERJ, de acordo com seu 

calendário anual, realizou, 

no dia 15 de dezembro de 

2012, a última reunião de Dire-

toria e Conselho Deliberativo,

no Vassouras Ecoresort. A reunião 

foi prestigiada por um expressivo núme-

ro de presidentes das filiadas, Diretores 

da SOMERJ, Presidente e Conselheiros 

do CREMERJ, Presidente da ANMR, Vice- 

presidentes do CFM e AMB, patrocina-

dores, entre outros convidados.

Estiveram presentes, também, al-

guns “Médicos do Ano”, homena-

geados na solenidade à noite, dando 

prosseguimento aos eventos comemo-

rativos pelo Dia do Médico.

A Diretoria da SOMERJ constatou, 

com muita satisfação, que a realidade 

superou as expectativas, ao encontrar a 

união de um seleto grupo imbuído do 

mesmo objetivo: avançar nas conquis-

tas do movimento associativo.

A Diretoria da
SOMERJ constatou 

com felicidade que a 
realidade superou as 

expectativas, ao 
encontrar a união de 

um seleto grupo
imbuído do mesmo 

objetivo, que é avançar 
nas conquistas do

movimento
associativo.

Dra. Beatriz, Dra. Márcia Rosa, Dr. Celso Ramos, Dr. José Ramon, Dr. Glauco, Dr. Aloísio Tibiriçá e 
Dr. Benjamin

Dra. Edilma, Dra. Marília, Dr. Almir, Dra. Angela, 
Dr. Edilbert, Dr. Conte, Dr. João Tadeu, Dr. 
Polemir e Dr. André Luiz

Dr. Serafim, Dr, Mário Vaz, Dr. Ywalter, Dr. Benito,
Dr. Alexandre, Dra. Carmem e Dr. João Carlos.

Dr. João Tadeu, Dr. Polemir, Dr. André Pimentel,
Dr. Marcelo Rizzo, Dra. Zelina Maria e
Dra. Valeria Vaz

Dr. Danilo, Dr. André Gervásio, Dra. Edilma e 
Dra. Marília
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 No dia 15 de dezembro, no 

Vassouras Ecoresort, foi realizada a 

cerimônia de entrega da Medalha 

SOMERJ aos médicos indicados pe-

las filiadas.

A Médica do Ano escolhida 

pela SOMERJ foi a Deputada Federal 

Jandira Feghali.

A mesa da cerimonia do evento 

Médico do Ano 2012

 

Presidentes das afiliadas, médicos
homenageados e a Dra. Soraia Furtado da 
Graça, Prefeita de Rio das Flores

Drs.Clóvis Ibrahim Cavalcanti, Aloísio Tibiriçá Miranda, Celso Ramos Filho, José Ramon Varela Blanco, 
Márcia Rosa de Araujo e Beatriz Costa - mestre de cerimônias: Dr. Benjamin Baptista de Almeida

Tendo Jandira Feghali como 
nossa homenageada, primeira mu-
lher a receber esta homenagem de 
nossa Associação, a concorrida fes-
tividade transcorreu num ambiente 
de muita alegria e emoção. Contou 
com a presença de lideranças médi-
cas, representantes do poder públi-
co, recém-eleitos, presidentes das 
filiadas, associados e seus familiares.

As ações de Jandira sempre 
mereceram destaque, seja no uni-
verso social ou especificamente na 
área de saúde. Algumas de suas 
ações são bem lembradas como a 
obrigatoriedade de cobertura de 
reparação mamária em mulheres 
mastectomizadas, a enérgica ação 
contra a violência às mulheres, com 
a criação da Lei Maria da Penha e 
concessão de licença maternidade 
para as mulheres que se utilizam do 
instrumento de adoção de crian-
ças. Mais recentemente liderou o 
movimento, junto com outros par-
lamentares e a corporação médica, 
na luta pela não subtração de 50% 
dos vencimentos dos médicos fe-
derais. Foi, também, vice-presiden-
te da frente parlamentar de saúde. 
Sua vasta obra de contribuição é 
dignificante como Deputada Federal 
atuante que sempre foi e honrando 
os mandatos que sucessivamente 
lhe têm sido conferidos pelos elei-
tores deste estado.

A SOMERJ se sente feliz e hora-
da em ter Jandira como sua home-
nageada do ano de 2012.

comemorativo foi composta pelo Dr. 

Clóvis Abrahim Cavalcanti, Dr. Aloí-

sio Tibiriçá Miranda, Dr. Celso Ramos 

Filho, Dr. José Ramon Varela Blanco, 

Dra. Márcia Rosa de Araujo, Dra. Bea-

triz Rodrigues A. da Costa e, como 

mestre de cerimônias, Dr. Benjamin 

Baptista de Almeida.

O evento reuniu um grande nú-

mero de médicos, familiares e repre-

sentantes políticos. Foi um agradável 

congraçamento, em um clima de 

muita alegria.

Dra. Jandira Feghali - Médica do Ano 
SOMERJ e Dr. José Ramon Varela

Blanco (presidente)
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Médicos Homenageados

Dra. Carmem Lúcia Souza ( presidente) Drs. Isaura Luzia 
Soares e  Paulo Sérgio de Sá (homenageados)

Dr. Carlindo Machado e Dr. César
Danilo Leal(presidente), homenagem 

ao Dr. Francisco Filippo

Dra. Gesmar Volga (homenageada) e 
Dr. Benito Petraglia (presidente)

Dra. Angela Regina Vieira
(Vice-presidente da SOMERJ) e

Dr. Glauco Barbieri (homenageado)

Dr. Jack Fernandes ( homenageado)
e Dr. Adão Silva (presidente)

Dra. Marília Abreu (presidente) e
Dr. Nelson Nahon homenagem a

Dra. Rosa Célia Pimentel Barbosa
 

Dr. Silviano Cerqueira e Dr. Marcelo 
Rizzo (presidente), homenagem ao 

Dr. Leandro Matos Soares

Dr. Francisco Conte e Dr. Almir
Salomão Filho (presidente)

homenagem ao Dr.Gualter Larry Alves

Dra. Edilma Ribeiro e Dr. André
Gervásio (presidente) homenagem a

Dra. Ana Cristina Guerrieri

Dr. João Tadeu Souto e
Dr. Dalcy Poubel de Castro

(homenageado)
Dr. Mário Vaz (homenageado) e

Dr. Alexandre Monteiro (presidente)

Barra do Piraí

Duque de Caxias

Niterói

Niterói

Itaperuna Nova 
Iguaçu

Macaé Rio das Ostras

Campos dos 
Goitacazes

Itaguaí

Rio de 
Janeiro
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medicina do esporte

Síncope - Esportes - Exercícios

Como diagnosticar e tratar 
Introdução:

Entendemos como SÍNCOPE a 
perda súbita da consciência, por 
redução do aporte sanguíneo ao 
cérebro, com consequente hipóxia 
cerebral, produzindo isto uma perda 
do tônus postural, seguindo-se uma 
recuperação espontânea. Chamamos 
aquelas com pródomos : de BENIG-
NAS e aqueles sem os mesmos de 
MALIGNAS, podendo estas últimas 
representarem indicínios de uma futu-
ra MORTE SÚBITA.

Incidência:
80% dos pacientes têm mais de 65 
anos.
2 a 6% correspondentes às interna-
ções hospitalares.
3% dos atendimentos nas emergên-
cias gerais.
18% a 33% da mortalidade anual, na-
quelas de origem cardíaca.
0 a 12% nas de origem não-cardíaca.
6% são de causa desconhecida.

Qual o sequencial fisiopatológico 
da pré-síncope ou síncope ?
1. Queda súbita do débito cardíaco;
2. Queda abrupta da pressão arterial 
por redução da resistência vascular 
periférica;
3. Aumento brusco da resistência 
vascular cerebral.

Do sequencial acima é importante 
observarmos, que mesmo tendo-se um 
fluxo sanguineo cerebral normal, pode 
ocorrer SÍNCOPE ou PRÉ-SÍNCOPE por 
falta de nutrientes cerebrais, como a 
GLICOSE.

Como classificamos a síncope ?
Esta é uma difícil tarefa da comple-

mentação diagnóstica, visto ser as cau-
sas de SÍNCOPE numerosas e variadas, 
sendo multifatoriais. Do ponto de vista 
do prognóstico, é conveniente dividí
-las em:
- CARDÍACAS
- NÃO CARDÍACAS
- SÍNCOPE DE ORIGEM CARDÍACA:

As causas cardíacas podem ser não 
obstrutivas (por arritmias) ou obstrutivas 
(por obstrução ao esvaziamento ventri-
cular).
- SÍNCOPE NÃO-CARDÍACA:

Podem ser neuromediadas, hipo-
tensão ortostática, neurológicas e psi-
quiátricas. Apesar dos grandes avanços 
investigativos, temos ainda o grupo de 
causa desconhecida.
- SÍNCOPE NÃO-CARDÍACA E EXERCÍ-
CIOS:

O atleta é tido como modelo de 
saúde pela sociedade e mídia, a ocor-
rência de qualquer evento adverso no 
mesmo, traz em seu bojo, grande co-
moção destes meios (social e mídia). 

O maior complicador ao médico 
do esporte é ter que afastar o atleta 
para investigação, pois são inúmeras 
as especulações que surgem nestes 
meios(social e mídia), até que afaste-
mos as causas malignas, como:
-Cardiomiopatia Hipetrófica;
-Displasia arritmogênica do ventrículo 
direito;
-Miocardite;
-Síndrome de Wolff-Parkinson-White;
-Síndrome de Brugada;
-Síndrome do QT-longo.

Observamos muito frequentemen-
te a procura do médico do esporte 
para investigação de SÍNCOPE, durante 
ou após a prática desportiva. Uma vez 
estabelecido o diagnóstico de SÍNCO-
PE NEUROMEDIADA, não é necessário a 
interrupção do esporte, traçamos ape-
nas as chamadas orientações compor-
tamentais para controle da mesma, ao 
contrário daquelas de origem cardíaca, 
quando temos que afastar o atleta ou 
esportista de suas práticas.

Na SÍNCOPE NEUROMEDIADA 
acontece bradicardia e vasodilatação 
reflexas mediadas pelo sistema nervoso 
autônomo. Os exemplos mais típicos 
são a SÍNCOPE NEUROCARDIOGÊNICA 
e a SÍNCOPE DO SEIO CAROTÍDEO, ou-
tras menos frequentes são: síncope da 
deglutição, síncope da tosse, do espir-
ro, da micção , da defecação, da esti-

Dr. Serafim Ferreira Borges
Diretor Médico do IECAC
Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio 
de Castro. Conselheiro Diretor do 
CREMERJ, Cardiologista do Clube de 
Regatas do Flamengo e da Seleção 
Brasileira de Futebol
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mulação das vias aéreas, do mergulho, 
da altitude.

Em todas estas ocorre inibição 
reflexa do centro vaso-motor, que 
ocasiona resposta VAGAL acentuada 
(bradicardia/assistolia) e/ou inibição do 
TÔNUS SIMPÁTICO VASOMOTOR (va-
sodilatação).

Como investigar e diagnosticar?
1. História Clínica e Exame Físico;
2. Eletrocardiograma de Repouso;
3. Exames Laboratoriais básicos (somen-
te se a história clínica indicar);
4. Holter/24 horas;
5. Gravador de eventos sintomáticos 
(looping memory system );
6. Eletrocardiograma de alta resolução;

7. Massagem do seio carotídeo;
8. Ecocardiograma;
9. Teste Ergométrico;
10. Teste de Inclinação Passiva (Tilt Table 
Test);
11. Testes Neurológicos;
12. Avaliação Psiquiátrica.

Conclusão:
Como observamos a SÍNCOPE é multi-
facetada e seu diagnóstico se impõem 
mormente com muita cautela, principal-
mente na fase intra-esforço, visto esta 
ter pior prognóstico, assim quando 
surgem sem pródomos, estas como 
sabemos são chamadas malignas, por 
predizerem a MORTE SÚBITA.
Na sua investigação são de fundamen-

tal importância: a história clínica, exame 
físico e o eletrocardiograma de repou-
so, ficando outros exames subsidiários, 
caso não consigamos, “fechar” o diag-
nóstico com os três primeiros passos, 
ficando muito claro que, primeiramente, 
temos que afastar as causas cardiogê-
nicas, vistos serem as síncopes desta 
origem ter pior prognóstico.

Leitura Recomendada: 
1. Ver Soc Cardiol Estado de São Paulo 
Vol 9 Nº 2 Mar/Abr 1999
2. Cardiologia do Exercício: do atleta 
ao cardiopata/Carlos Eduardo Negrão, 
Antonio Carlos Pereira Bareto – 3 ed – 
Editora Manole, 2010.

Nota de falecimento
No dia 06/01/2013, a SOMERJ e o 

universo médico brasileiro receberam 
com pesar a notícia de falecimento do 
nosso Vice-presidente da capital, Dr. Fla-
marion Gomes Dutra.

Flamarion nasceu em 04/06/45, 
formado em 17/12/69 pela UFRJ, era 
Reumatologista, professor de Medicina 
na Faculdade Souza Marques. Atuou 

também em diferentes Conselhos da UNI-
MED, atualmente no Conselho Técnico, na 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro, entidade na qual também foi 
presidente.  Era membro da Câmara Técni-
ca de Reumatologia do CREMERJ e por 40 
anos atuava na Clínica Médica do Hospital 
da Venerável ordem Terceira de São Fran-
cisco, onde teve passagens em cargos de 
Direção.

Agregador por excelência fez inú-

meros amigos por onde 
passou, colegas de pro-
fissão e pacientes, o que 
ficou registrado na manhã 
de 07/01/2013, em cele-
bração litúrgica realizada 
na capela do Hospital da 
Ordem Terceira.

Esta foi a despedida 
do nosso querido amigo e o início de uma 
grande saudade.
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notícias

Notícias do
CREMERJ
Dra. Márcia Rosa de Araujo
Presidente

CREMERJ reprova o fechamento abrupto
da Maternidade Praça XV

É com profundo pesar que o 
CREMERJ recebe a confirmação do 
fechamento do Hospital Maternida-
de Oswaldo Nazareth – Maternida-
de Praça XV. O clima de comoção 
foi constatado nessa sexta-feira, 8, 
pela vice-presidente do Conselho, 
Vera Fonseca, que esteve no local e 
compartilhou a aflição de médicos, 
enfermeiros e funcionários que ali 
trabalharam por toda a vida. “Hoje 
é um dia de luto para a ginecologia 
e obstetrícia do Rio de Janeiro. Os 
médicos estão arrasados com o fim 
de uma maternidade tão importan-
te para a nossa cidade”, lamenta.

Referência há décadas, a mater-
nidade é um triste exemplo do que 
vem acontecendo com a saúde 
pública do Rio. Na última sexta-feira, 
1, o CREMERJ fiscalizou a unidade e 
relatou a falta de obstetras. O plan-
tão da obstetrícia estava sendo fei-
to por apenas dois ou três médicos 
e, em diversos casos, profissionais 
faziam mais de um plantão por se-
mana.

A maternidade Maria Amé-
lia Buarque de Hollanda, anexa ao 

Hospital Souza Aguiar, sempre foi 
prometida como a “nova Maternida-
de Praça XV”. Mas a original tem hoje 
não só sua tradição e memória, como 
todo o seu corpo clínico, desfeitos.

“Nosso prefeito é tão preocupado 
com a estética da cidade – vide o pro-
jeto Porto Maravilha –, mas não se sen-
sibiliza com questões fundamentais. É 
notória a falta de condições estruturais e 
de recursos humanos da maternidade. 
Entretanto, não podemos desprezar a 
tradição e a memória desta unidade, 
que há décadas promove atendimen-
to de qualidade às mulheres e contri-
bui para a formação dos obstetras do 
Rio. Os médicos se sentem apunhala-
dos, principalmente pela forma como 
está acontecendo este fechamento. 
É possível avançar sem mexer com as 
tradições e desprestigiar toda uma ca-
tegoria. Hoje, o prefeito entrega a cha-
ve da cidade ao Rei Momo para abrir 
o Carnaval e fecha parte importante da 
história do Rio de Janeiro com a chave 
da maternidade”, aponta Luís Fernando 
Moraes, conselheiro do CREMERJ.

O Conselho encaminhou o pro-
testo para a OAB Mulher.

Médicos e profissionais de saú-
de protestaram nesta segunda-fei-
ra, 4, contra a situação caótica do 
Hospital Federal Cardoso Fontes, 
em Jacarepaguá, provocada princi-
palmente pela falta de recursos hu-
manos. A manifestação, organizada 

Manifestação do
Cardoso Fontes contra 
a falta de médicos

pelo CREMERJ, reivindicou também o 
cumprimento do acordo que o Minis-
tério da Saúde fez com o corpo clínico 
do hospital em novembro de 2012. Na 
ocasião, o secretário de Atenção à Saú-
de, Helvécio Magalhães, afirmou que ia 
contratar médicos temporários para su-
prir de forma emergencial as necessida-
des da unidade.

“No dia da reunião, o Dr. Helvécio 
nos deu um prazo de até 30 dias. Três 
meses já se passaram e até agora nada 

foi feito. Por falta de médicos, foram 
fechadas a emergência da pediatria, 
que era referência no país, e a Unida-
de Intermediária Clínica, além de outros 
setores. Estamos com uma sobrecarga 
grande de trabalho, porque a carência 
de profissionais existe em todas as es-
pecialidades”, desabafou a médica Ma-
gali Luppo, presidente da Comissão de 
Ética do Cardoso Fontes.

Outro problema é que as obras na 
emergência do hospital estão paradas 
há mais de dois anos e sem previsão de 
serem retomadas. Atualmente, a emer-
gência funciona no primeiro andar com 
apenas nove leitos. Como o número de 
pacientes é grande, improvisou-se no 
segundo piso uma continuidade do se-
tor, onde os internados ficam em macas 
nos corredores ou, em outra sala, senta-
dos em cadeiras. Por falta de profissio-
nais, a emergência precisou ser fechada 
algumas vezes.

“Essa emergência está aberta em 
respeito à população, mas as condi-
ções são péssimas. Nós queremos um 
serviço de saúde público de qualida-
de. O governo resolveu abandonar os 
concursos e quer contratar profissionais 
para ganhar salários baixos, desvalori-
zando cada vez mais o médico. O Rio 
de Janeiro está ficando desassistido e 
isso precisa mudar”, afirmou a conse-
lheira Erika Reis.

Os programas de residência mé-
dica também estão ameaçados com a 
atual situação do Cardoso Fontes. As 
vagas já foram reduzidas para o próxi-
mo concurso e a residência de procto-
logia foi fechada.

“O Conselho trabalha em defesa 
dos médicos e do bem-estar da popu-
lação. Os médicos estão sendo expos-
tos pela falta de estrutura e sobrecarga 
de trabalho. Já a população merece um 
atendimento qualificado e infelizmente 
não tem recebido”, disse o conselheiro 
Nelson Nahon.

A conselheira Kássie Cargnin e 
membros do corpo clínico do Hospital 
Cardoso Fontes também participaram 
da manifestação.
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A diretoria do CREMERJ recebeu o 
senador Lindbergh Farias (PT-RJ) na sede 
do Conselho, nesta terça-feira, 29, para 
tratar da mesa de negociação prometi-
da pelo governo que vai elaborar, jun-
tamente com os médicos, os reajustes 
das gratificações dos médicos federais. 
A reunião teve como objetivo organizar 
um encontro em Brasília para que os re-
presentantes do CRM reivindiquem que 
o reajuste das gratificações seja incluí-
do na votação da Lei Orçamentária. A 
questão teve origem na tramitação da 
Medida Provisória 568, através da qual 
todas as demais categorias de nível su-
perior tiveram reajustes maiores que os 
dos médicos.

O encontro teve a presença do 
presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), 
Felipe Santa Cruz, além da presidente 
do CREMERJ, Márcia Rosa de Araújo, e 
os conselheiros Luís Fernando Moraes, 
Pablo Vazquez, Sergio Albieri, Nelson 
Nahon, Sidnei Ferreira e Armindo Fer-
nando da Costa.

Lindbergh Farias e Felipe Santa Cruz 
se prontificaram em estar ao lado do 
Conselho na luta pelos médicos fede-
rais. Além de acreditar na causa, eles 
disseram estar dispostos a atuar nas arti-
culações com as autoridades estaduais 
e com os parlamentares em Brasília para 
que as negociações efetivamente avan-
cem. "Eu reconheço a força do CRE-
MERJ e acredito nessa luta. Tenho todo 
o interesse em auxiliar e participar desse 
processo para que possamos resolver a 
questão do reajuste dos médicos e os 
demais interesses do Conselho", relatou 
o senador.

Em dezembro de 2012, a diretoria 
do CREMERJ se reuniu com o secretário 
de Relações do Trabalho do Ministério 
do Planejamento, Sérgio Mendonça, 
para negociar questões salariais dos 
médicos federais. No encontro, foi de-
cidido que seria formado um grupo 
de trabalho específico para negociar a 
revisão dos valores da Gratificação de 
Desempenho de Atividades Médicas. 
Apesar do acordo, as negociações não 
avançaram como prometido.

CREMERJ recebe apoio 
de Lindbergh Farias e da 
OAB-RJ

Durante a reunião desta terça-feira, 
o Conselho também colocou o mo-
mento crítico da saúde pública, que é 
a desregulamentação do trabalho mé-
dico. Os diversos vínculos de contrato 
prejudicam o bom andamento da saú-
de no Rio de Janeiro, onde os concur-
sos públicos oferecem salários irrisórios, 
fazendo com que não haja interesse 
dos médicos em realizá-los.

"O Conselho tem uma série de pro-
postas construídas ao longo do tempo. 
Elas estão disponíveis para que o sena-
dor possa nos ajudar a implementá-las", 
destacou Márcia Rosa.

Os conselheiros agradeceram o 
apoio do senador Lindbergh Farias e 
da OAB-RJ e afirmaram que o CREMERJ 
continuará na luta pela valorização do 
médico. "É necessária uma melhoria da 
assistência médica à população, uma 
vez que não há carência de médicos 
no país, mas sim falta de incentivo do 
governo, com planos de cargos e salá-
rios dignos", concluiu a presidente do 
CREMERJ.

O Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) 
fiscalizou nesta quarta-feira (20) a Emer-
gência do Hospital Municipal Salgado Fi-
lho, no Méier – Zona Norte do Rio –, e 
constatou irregularidades, principalmen-
te pela falta de médicos. Ratificou-se, 
após visita realizada na última segunda-
feira, que há carência de clínicos gerais 
e outros especialistas, como neurocirur-
gião, intensivistas e anestesistas. Também 
foi constatada a superlotação da unida-
de e um número reduzido de plantonis-
tas. A delegada da Comissão de Direitos 
Humanos da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Nair Guedes, também 
acompanhou a visita.

Com capacidade para internação 
de sete mulheres e sete homens, o setor 
de observação estava sobrecarregado, 
com 24 pacientes na ala feminina e 26 na 
masculina, além de doentes em macas 
improvisadas nos corredores da Emer-
gência. Também constatou-se superlota-
ção na Sala de Reanimação, com oito in-
ternados, enquanto que a estrutura física 
permite apenas quatro.

Cremerj constata Falta de 
médicos e superlotação 
no Salgado Filho

Na Unidade de Pacientes Graves 
(UPG), local que deveria ter um planto-
nista 24 horas, havia somente profissionais 
da enfermaria. O plantão é feito apenas 
quatro dias na semana e, hoje, por exem-
plo, o profissional não estava presente. 
Quando acontece alguma emergência 
na Unidade, o especialista do núcleo de 
Reanimação é chamado. Para uma Emer-
gência complexa como a do Salgado 
Filho, o ideal, segundo o Conselho, é ter 
sete plantonistas, mas a realidade é outra: 
quando se tem quatro médicos de plan-
tão é muito.

“Nossos colegas estão desanimados, 
a sobrecarga é grande. O Hospital é re-
ferência para as unidades básicas e UPAs 
instaladas no município, regaladas pela 
Central de Regulação de Vagas. Novos 
pacientes são encaminhados para a Emer-
gência sem que a Coordenação do setor 
possa tomar ciência da liberação do leito. 
Esta posição leva ao caos hoje instalado 
no hospital e inviabiliza o desempenho 
do ato médico com qualidade, expondo 
os médicos a situações que ferem a éti-
ca profissional”, explicou a presidente do 
CREMERJ, Márcia Rosa de Araujo.

A delegada da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB, Nair Guedes, disse 
que providências serão tomadas.

“O que vi hoje no Salgado Filho está 
acontecendo em todos os hospitais 
municipais, estaduais e federais. A meta 
é fazer uma reunião com os membros 
dirigentes para resolver essa problemáti-
ca. Também queremos que haja uma fis-
calização para saber como os hospitais 
estão empregando o dinheiro que têm 
recebido. A OAB está focada na Saúde 
e queremos solucionar todo esse caos”, 
afirmou.

Retorno ao hospital
Esta é a segunda vez na semana que 

o CREMERJ comparece ao Hospital Muni-
cipal Salgado Filho, após uma denúncia 
do corpo clínico. Na última segunda-feira 
(18), a Comissão de Fiscalização esteve 
na Emergência e constatou vários pro-
blemas. Por causa das irregularidades, 
o CREMERJ entrou em contato com a 
Comissão de Direitos Humanos da OAB, 
que decidiu visitar o local.

“O Salgado Filho é referência para 
atendimento ao Trauma. O quantitativo 
reduzido de plantonistas que temos vis-
to aqui impede que seja oferecida uma 
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assistência médica digna aos pacientes. 
Além disso, inviabiliza o desempenho 
do ato médico com qualidade, expon-
do os médicos a situações que ferem os 
preceitos da ética profissional”, concluiu 
Márcia Rosa.

O CREMERJ apresentou nesta ter-
ça-feira (19) dados sobre o perfil do 
médico no Brasil, após uma pesqui-
sa do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e do Cremesp. Segundo o le-
vantamento, o número de médicos 
em atividade no Rio de Janeiro chegou 
a 58.782 em outubro de 2012. Com 
índice de 3,62 profissionais por 1.000 
habitantes, o estado se posiciona aci-
ma da média nacional, ocupando o se-
gundo lugar em números absolutos de 
médicos registrados em todo o país 
(388.015) e em termos proporcionais. 
Apesar disso, 67% destes profissionais 
se concentram na capital e somente 
44% deles atuam no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

“Os médicos enfrentam uma situa-
ção de instabilidade para se fixar na 
rede pública. Se a contratação dele for 
por OS, também não há segurança, pois 
se o prefeito mudar, todo o resto se 
modifica. Já como estatutário, os salá-

CRM divulga estudo sobre 
perfil do médico no país
Segundo levantamento, Estado do Rio 
tem 59 mil médicos: 67% deles estão na 
capital e 44% atuam no SUS

rios são baixos, há sobrecarga de traba-
lho e não há incentivos, como plano de 
cargos e carreiras”, disse a presidente 
do CREMERJ, Márcia Rosa de Araujo.

No Rio de Janeiro, também se des-
taca a desigualdade percebida entre a 
capital e os municípios do interior do 
Estado. Os dados divulgados mostram 
que 9.875.416 dos fluminenses são 
assistidos por 19.524 médicos. Nas ci-
dades interioranas, a média médico/ha-
bitante fica em 1,98, enquanto que na 
capital o índice é de 6,18 médicos por 
1.000 habitantes.

“Não adianta levar o médico para o 
interior, se não tiver outros profissionais 
de saúde, como enfermeiro e técnico 
de radiologia. É um trabalho em equi-
pe. O médico também precisa de uma 
infraestrutura que garanta instalações, 
equipamentos e insumos para o exer-
cício da Medicina”, ressaltou o conse-
lheiro do CREMERJ e vice-presidente do 
CFM, Aloísio Tibiriçá.

O CFM e os conselhos regionais de 
Medicina defendem a criação de uma 
carreira de médico no âmbito do SUS, 
como forma de estimular a fixação dos 
profissionais nas áreas consideradas de 
difícil provimento, com ações como 
melhoria nas condições de trabalho, 
maior financiamento público e privado 
e planos de cargos e salários.

O estudo “Demografia Médica no 
Brasil: Cenários e indicadores de distri-
buição” está disponível no site do CRE-
MERJ na área de Download de arquivos.

O CREMERJ entende que a re-

cém-divulgada anulação do concur-

so de residência médica do Minis-

tério da Saúde possa resguardar o 

prazo máximo para que os residen-

tes assumam os seus postos no dia 

30 de abril. A medida garante que a 

residência médica, até então ameaça-

da, seja viabilizada nos hospitais do 

Rio de Janeiro. Entretanto, o CREMERJ 

mantém a sua posição de garantir os 

direitos dos 448 aprovados, uma vez 

que já se comprovou que a fraude 

restringiu-se a um grupo já identifica-

do e aconteceu na correção, e não 

na divulgação das perguntas. Assim, 

o Conselho acaba de entrar com uma 

ação civil pública na tentativa de man-

ter a validade do concurso para os 

que foram legitimamente aprovados 

e classificados.

CRM entra na justiça em 
favor dos médicos
residentes

Dúvidas? Sugestões? Consultas?
www.somerj.com.br
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notícias

CREMERJ inaugura seccional em Duque de Caxias

o CREMERJ inaugurou na noite 
de segunda-feira, 3, sua sec-
cional em Duque de Caxias. 

Ao abrir o evento, a presidente do 
Conselho, Márcia Rosa de Araujo, res-
saltou a importância daquela que é a 
19ª seccional da entidade fora da ca-
pital fluminense. Também participaram 
da abertura da solenidade, o diretor 
de Sede e Representações, Nelson 
Nahon, e o coordenador de Seccio-
nais e Subsedes, Abdu Kexfe.

"Caxias é uma cidade muito im-
portante, com o segundo maior PIB 
do estado. A nova seccional, que é 
uma reivindicação antiga dos médicos 

do município, certamente vai contribuir 
para o bom atendimento e para garan-
tir condições para o exercício ético da 
medicina", afirmou Márcia Rosa.

Compareceram ainda à inaugura-
ção, médicos que moram ou trabalham 
na cidade, representantes da Associa-
ção Médica do Estado do Rio de Ja-
neiro (Somerj), entre outras entidades, 
sociedades de especialidades e conse-
lheiros do CREMERJ.

A seccional – que fica na Rua Ma-
rechal Deodoro, 557, bairro 25 de 
Agosto – vai oferecer serviços diversos, 
como registros e emissão de certidões, 
além de contar com programas de edu-

cação médica continuada. A iniciativa 
também tem como meta ampliar as 
ações de fiscalização nas unidades de 
saúde da Baixada Fluminense.

"Com a crise do Hospital Municipal 
Moacyr do Carmo e o fechamento da 
maternidade de Xerém, é fundamental 
que o CREMERJ se faça ainda mais pre-
sente na região. Ali há ainda outras uni-
dades estratégicas, como o Mario Lioni 
e o Adão Pereira Nunes (Saracuruna)", 
lembra Nahon.

Investimentos públicos
Para o coordenador da seccional, 

Benjamin Baptista, uma de suas atribui-
ções será cobrar das autoridades com-
petentes soluções para as necessida-
des da saúde pública local.

"Nossa região tem muitas carências 
de natureza social e a saúde é uma das 
áreas mais afetadas. Pretendemos inte-
ragir com a administração pública no 
sentido de assegurar os investimentos 
para a recuperação dos serviços", res-
salta.

Também fazem parte da coorde-
nação da seccional: Marcos Rogério 
Leal de Almeida (1º secretário), César 
Danilo Angelin Leal (2º secretário), Ma-
ria da Glória Pereira Fernandes, Márcia 
Ramos Madella e Heros Valeriano Moy-
sés.

Dr. Benjamin Baptista, Abdu Kexfe, Márcia Rosa de Araujo e 
Nelson Nahon descerram a placa alusiva à ocasião

Somerj em Revista
Uma revista feita pelos médicos e para os médicos

Não perca tempo participe
Anuncie seus produtos e ou serviços

Retorno garantido!

Ligue já: 21 2714-8896
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Unimed-Rio inaugura hospital na Barra da Tijuca

Unimed-Rio comemorou, no 
dia 19 de dezembro, a inau-
guração do seu primeiro hos-
pital próprio, localizado na 

Barra da Tijuca (avenida Ayrton Senna, 
2.550). O empreendimento, construí-
do num terreno com mais de 30 mil 
metros quadrados, terá 229 leitos, 19 
vagas na Unidade de Suporte Hospita-
lar, 11 salas cirúrgicas, maternidade de 
alto risco e um completo parque tec-
nológico para a realização de exames. 

O Hospital Unimed-Rio irá atuar 
nos casos de alta e média complexi-
dades, com perfil cirúrgico e eletivo 
em especialidades como obstetrícia, 
cardiologia, cirurgia vascular, neurolo-
gia, neurocirurgia, pediatria, ortopedia, 
entre outras, realizando cerca de 1.500 
atendimento ao mês.

A nova unidade não terá emergên-
cia aberta e será referência da sua rede 
assistencial própria, que já inclui dois 
prontos-atendimentos – na Barra e em 
Copacabana – e o Espaço Para Viver 
Melhor, em Botafogo, voltado para a 
promoção e gestão da saúde. 

Os leitos terão tecnologia integra-
da, conectados a uma central de ges-

tão, para um atendimento personaliza-
do. Além disso, todos os prontuários 
serão informatizados, podendo ser 
consultados em qualquer pronto-aten-
dimento da cooperativa. 

Na abertura do evento, o presi-
dente da Unimed-Rio e da Empreendi-
mentos Unimed, Celso Barros, ressaltou, 
como uma das maiores preocupações 
da empresa, atender os pacientes com 
respeito e qualidade, renovando o 
compromisso com a vida e a saúde e 
oferecendo uma medicina diferencia-
da.

– Passamos três anos estudando e 
planejando uma verticalização para es-
tabelecer uma sustentabilidade corpo-
rativa. Nosso objetivo é a satisfação dos 
nossos clientes – ressaltou, lembrando 
ainda a preocupação com a sustenta-
bilidade, que levou ao uso de materiais 
recicláveis, de origem qualificada, na 
construção do empreendimento.

Celso Barros ainda destacou a par-
ceria do Hospital Unimed-Rio com o 
Instituto de Biofísica da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para 
pesquisas, entre elas a com células-
tronco, visando a novas descobertas 

na terapia celular.
Representando as entidades médi-

cas, a presidente do CREMERJ, Márcia 
Rosa de Araujo, salientou a alegria dos 
colegas cooperados em ter um hospi-
tal próprio. 

– A Unimed modificou o mercado 
de planos de saúde, por valorizar o 
médico. É muito gratificante estar numa 
cooperativa de médicos onde temos 
voz e somos ouvidos. Agora, temos a 
nossa casa, do jeito que sonhamos e 
merecemos – disse.

Ela acrescentou que o Hospital da 
Unimed é um marco na qualidade da 
assistência à saúde, tornando-se refe-
rência não só para o setor privado, mas 
para o público também.

– Lutamos para que a cooperati-
va atingisse esse nível de excelência 
e queremos muito que isso possa ser 
estendido para a saúde pública – com-
pletou.

Há 40 anos no mercado, a Uni-
med-Rio tem mais de 850 mil clientes 
e 5.460 médicos cooperados, sendo 
líder no ranking de planos de saúde do 
Rio de Janeiro.

Participaram da solenidade os con-
selheiros Abdu Kexfe, que é diretor mé-
dico da cooperativa, Pablo Vazquez, 
Armindo Fernando da Costa, Arnaldo 
Pineschi, Carlindo Machado, Luís Fernan-
do Moraes, Sidnei Ferreira, Renato Gra-
ça, Kássie Cargnin e José Ramon Varel-
la, representando também a Somerj; a 
presidente da Unicred, Denise Damian; 
o presidente da Unimed Federação Rio, 
Euclides Malta Carpi; o presidente da 
Unimed do Brasil, Eudes de Freitas; o 
presidente interino da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), André 
Longo; o secretário estadual de Saúde, 
Sérgio Côrtes; o secretário municipal de 
Saúde, Hans Dohmann; e os vereadores 
Carlos Caiado e Paulo Pinheiro.
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Um ano novo sempre traz esperan-
ças renovadas e expectativas de gran-
des realizações. Ano novo é sinônimo 
de vida nova. O espírito de mudanças 
se concretiza e resulta num sentimento 
forte que contamina com sua particular 
magia. Aproveitando este começo de 
ano, você já parou para pensar como 
sua empresa vai interagir com as opor-
tunidades e ameaças do mercado no 
ano 2013? É difícil fazer previsões, pois 
muitas vezes elas nos enganam. Entre-
tanto, se analisarmos um pouco do que 
foi 2012, poderemos presumir alguns 
acontecimentos para 2013 e estabele-
cer um plano de atuação. Tivemos nos 
últimos anos, sinais de uma desacelera-
ção econômica nos Estados Unidos e 
na Europa, com reflexos em diversos 
países e uma tendência de continuida-
de. Certamente enfrentaremos os re-
flexos destas situações no dia a dia de 
2013. Além disto, qualquer um de nós 
é capaz de observar que, a cada ano 
que passa, as dificuldades nos negó-
cios parecem aumentar, geralmente em 
função da competitividade e exigências 
demandadas pelo mercado. O alívio 
neste cenário é que anos eleitorais ten-
dem a promover um "aquecimento" na 
economia. O mesmo se aplica à Copa 
do Mundo. Acredita-se que haverá uma 
injeção de investimentos para dar um 
movimento mais dinâmico à economia, 
amenizando os momentos de dificul-
dade para as empresas. Os impactos 
dessa investida são diferentes para cada 
segmento do mercado. Entretanto, es-
tes dois elementos impulsionadores da 
economia são artificiais numa discussão 
mais aprofundada que considera bases 
sólidas para o efetivo desenvolvimen-

Um ano NOVO para sua EMPRESA

to econômico do País. Por conta des-
te cenário traçado, o recomendável é 
que sua empresa não fique sem fazer 
nada. O momento exige cautela, mas 
com doses de coragem, liderança e ini-
ciativa de fazer as coisas acontecerem. 
Afinal, ficar parado é o maior erro que 
qualquer empresa pode cometer. Para 
o ano 2013 é preciso saber enfrentar as 
dificuldades. Sua empresa deve correr 
riscos calculados, trabalhando com pla-
nejamento e controle. Todas as possibi-
lidades e a qualidade de retorno dos in-
vestimentos devem ser analisadas antes 
da promoção de qualquer empreitada. 
Os processos e operações de trabalho 
precisam ser revistos antes da implanta-
ção de mudanças e de qualquer inicia-
tiva para redução de custos. Veja se isto 
não afetará os padrões de atendimento 
e de relacionamento com os clientes. 
Pense muito bem antes de mexer nos 
preços. Os problemas que você ima-

gina estar enfrentando com queda nas 
vendas e perda de clientes nem sempre 
estão localizados nos preços. Deixe de 
lado a obsessão excessiva por lucro. 
Os negócios hoje em dia têm margens 
reduzidíssimas de lucro. Antes de de-
mitir, procure realocar seus colabora-
dores em outras áreas de trabalho da 
empresa. Lembre-se de que a principal 
diferença entre sua empresa e os con-
correntes não está só nos produtos e 
serviços, mas nas pessoas. Esse recurso 
é bem particular e não dá para ser co-
piado. Nele pode estar contida a "gran-
de jogada" de sua empresa. Procure co-
nhecer cada vez mais o seu negócio e 
não deixe-o perder o foco. Concentre 
as ações para capitalizar e desenvolver 
novos negócios dentro dos atuais clien-
tes. Isso é mais fácil e mais econômico 
do que trabalhar pela captação de no-
vos clientes. Faça também urna análise 
do perfil de cada cliente e descubra se 
ele está compensando ou não todo o 
esforço empregado para atendê-lo. Se 
o resultado apontar que o investimen-
to não compensa o retomo, trabalhe a 
possibilidade de adequá-lo a seus pa-
drões ou, então, prepare-se para dei-
xá-lo fora dos planos. Se o resultado 
indicar que vale a pena trabalhar pelo 
cliente, não perca tempo e adote es-
tratégias para fidelizar e retê-los, no seu 
negócio. Independente da situação. do 
mercado e dos reflexos que ele pro-
move na, economia, particularmente 
em sua empresa, jamais deixe de acre-
ditar que o futuro da empresa depende 
especialmente das atitudes e do com-
portamento empreendedor que você 
e seus colaboradores colocam em prá-
tica hoje. 

“Para o ano 2013 é
preciso saber enfrentar as 
dificuldades. Sua empresa 

deve correr riscos
calculados,

trabalhando com
planejamento e controle.” 
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