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O diagnóstico e a cura do câncer podem 
estar mais perto de nós do que imaginamos. 
Pesquisadores do Laboratório de Métodos 
de Extração e Separação (Lanes), do Institu-
to de Química da Universidade Federal de 
Goiás (IQ/UFG), descobriram que o cami-
nho pode estar no cerúmen, popularmente 
conhecido como cera de ouvido. Eles conse-
guiram descobrir se indivíduos estavam do-
entes ou saudáveis por meio de amostras da 
secreção. A pesquisa foi publicada na revista 
Scientic Reports.

Dos 102 pacientes analisados, 50 não fo-
ram diagnosticados com a enfermidade e 
52 apresentaram câncer. Foram três tipos 
da doença detectados: o carcinoma (tumor 
maligno), linfoma (atinge o sistema linfáti-
co) e leucemia (afeta o sangue). O próximo 
objetivo é acompanhar os indivíduos com 
câncer, aplicando o exame do cerúmen  para 
ver como a doença progride. Isso porque a 

cera pode ser uma alternativa para pesqui-
sar a cura do problema. 

Os pesquisadores explicaram que para re-
alizar a análise, a cera coletada foi aquecida, 
gerando um vapor que foi analisado pelos 
cientistas. O exame permitiu traçar um per-
fil do metabolismo de cada pessoa, possibi-
litando o diagnóstico de câncer. Segundo os 
especialistas envolvidos no estudo, outras 
substâncias presentes na cera de ouvido po-
dem servir para detectar doenças como dia-
betes e xeroderma – hipersensibilidade aos 
raios solares.

Apesar da inovação e da praticidade, a 
técnica ainda está longe de ser implemen-
tada em hospitais e consultórios. Mas os 
pesquisadores revelaram que estão traba-
lhando para que o exame da cera de ouvi-
do chegue à população. A ideia é implantar 
uma rede de diagnóstico em estabelecimen-
tos públicos de saúde e de ensino superior.

Dados

Para 2018, a estimativa no Brasil era de 
cerca de 600 mil novos casos de câncer, se-
gundo dados do Instituto Nacional de Cân-
cer José Alencar Gomes da Silva (Inca), pu-
blicados na Estimativa 2018 de Incidência 
de Câncer no Brasil. O câncer de pele não 
melanoma é o mais frequente no país, e a 
segunda posição é ocupada pelo câncer de 
próstata, para homens, e de mama, para 
mulheres.

Cera de ouvido 
pode diagnosticar câncer
Descoberta também pode ser caminho para cura da 
doença, diz pesquisa

O futuro tá aí
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Anuidade Zero

Como funciona o sistema 
da Anuidade Zero?

Já pensou comprar na internet e isto dimi-
nuir ou até zerar sua anuidade no CREMERJ? 
Pois é, isto já é possível. O valor é calculado 
a partir do preço final, não incluindo frete 
e descontos. O percentual varia de acordo 
com os anunciantes. Lojas físicas não estão 
no plano. Este convênio já vai valer a partir 
da anuidade 2021. O ano de 2020 será para 
acumular pontos. 

Você entra no site da COFRY (www.cofry.
com.br/cremerj) e se cadastra. A COFRY, em 
parceria com o CREMERJ, disponibiliza para 
os clientes cadastrados as melhores ofertas 
da internet.

São mil lojas, na internet, oferecen-
do tudo para você. Consulte os produ-
tos participantes. Com a conta ativa-
da, clique na loja, onde deseja comprar. 
Cada uma tem um percentual próprio. 
Ele se encontra descrito ao lado delas. 
Além do cashback, você pode aproveitar os 
cupons de desconto e economizar. Se a loja 
oferecer ambos, ótimo. Duas vezes econo-
mia. 

Depois disto, clique em seguir e irá para 
o site da loja. Faça sua compra, com pa-
gamento, diretamente, lá. Veja as con-
dições de oferta e finalize a compra. 
Importante: pesquise à vontade na internet, 
mas, na hora da compra, lembre-se de fe-
char todas as abas e acessar COFRY. É veda-
da a utilização de cupons de terceiros. Após 
a compra, o cashback será lançado como 

pendente em seu extrato em “Minha Con-
ta”. A loja parceira é responsável pela apro-
vação do seu cashback.

Passado o prazo legal de desistência, can-
celamento e devolução, a aprovação é exe-
cutada diretamente pela loja. É bom saber 
que alguns segmentos exigem maior prazo. 
Como viagens e serviços, que só serão va-
lidados, após suas utilizações. A decisão de 
aprovação ou não é da loja.

O CREMERJ e a COFRY não têm interfe-
rência neste momento.

Quando seu saldo no site estiver dis-
ponível, ele será aplicado como descon-
to para pagar a anuidade do CREMERJ, 
cujo valor poderá ser total ou parcial. 
Caso haja sobra, ela fica para o ano se-
guinte. Na sua área de cliente, dentro do 
site da COFRY, o médico cadastrado con-
segue acompanhar seu extrato completo. 
O benefício somente pode ser usado por 
pessoas físicas.

“Este é mais compromisso 
de campanha que estamos 
cumprindo. Use a internet 
para diminuir ou até zerar 
sua anuidade no CREMERJ 
e boas compras”, destacou 
o presidente do CREMERJ, 
Sylvio Provenzano.

Clique aqui e acesse: www.cofry.com.br/cremerj

http://cofry.com.br/cremerj
http://com.br/cremerj
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Eventos

09
NOVEMBRO

SÁBADO

Fórum – Atualizações em Homeopatia
Horário: Das 9h às 15h
Local: Auditório do CREMERJ – Júlio Sanderson (Praia de 
Botafogo, 228, lojas 103 a 106, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ)

23

30

NOVEMBRO

NOVEMBRO

SÁBADO

SÁBADO

Evento: Evento sobre Declaração de Óbito
Horário: Das 10h às 12h
Local: Auditório da Faculdade de Medicina de Petrópolis – FASE 
(Avenida Barão de Rio Branco, 1.003, Centro, Petrópolis, RJ)

Evento: Cardiologia Fetal e Neonatal – Visão dos Especialistas
Horário: Das 8h30 às 11h50
Local: Auditório do CREMERJ – Charles Damian (Praia de 
Botafogo, 228 , loja 119B, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ)

Transmissão ao vivo na TV CREMERJ 

https://www.linkedin.com/company/cremerj/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/Cremerj
https://www.instagram.com/cremerjoficial/
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Programa 
Médicos Pelo 

Brasil em debate

No mês em que se co-
memorou o Dia do Médi-
co, a categoria iniciou uma 
mobilização contra as várias 
emendas sugeridas pela Co-
missão Mista, composta por 
um grupo de deputados e 
senadores, à Medida Pro-
visória (MP) 890/2019, que 
instituiu o programa Médi-
cos Pelo Brasil, substituindo 
o anterior, o Mais Médicos. 
O texto inicial foi redigido 
pelo Ministério da Saúde. A 
MP, de autoria da presidên-
cia da República, entrou em 
vigor em 1º de agosto, após 
publicação no Diário Oficial 
da União. As alterações pro-
postas foram encaminha-
das, em setembro, para a 
Câmara dos Deputados, que 
tem até o fim de novembro 
para realizar a votação.

Desde então, médicos de 
todo o país estão se mobi-
lizando para que os parla-
mentares desconsiderem as 
emendas, mantendo o tex-

No radar

Médicos se mobilizam contra 
emendas sugeridas à 

MP 890/2019
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to inicial. Além do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) 
e dos Regionais, os próprios 
médicos vêm entrando em 
contato diretamente com 
os deputados, enviando 
e-mails demonstrando seu 
posicionamento contrário 
às mudanças, por meio de 
uma plataforma criada em 
21 de outubro pelo CFM. 
Dez dias depois, a ferramen-
ta já havia sido utilizada por 
mais de 45 mil médicos.

O motivo de tanta preo-
cupação, segundo o conse-
lheiro federal Raphael Câ-
mara, é com a garantia da 
qualidade da saúde pública 
e da assistência da popula-
ção brasileira. “A carreira 
de Estado prometida pelo 
governo não foi considera-
da, mas várias emendas que 
descaracterizaram a MP fo-
ram propostas. O relatório 
apresentado pelo senador 
Confúcio Moura (MDB-RO) 
é uma colcha de retalhos 
que transformou a MP num 
Frankenstein, com potencial 
cataclísmico para a saúde 
da população pobre que de-
pende do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Alguns parla-
mentares podem desconhe-
cer o que as mudanças, se 
aprovadas, poderão causar, 
mas estamos empenhados 
para explicar os riscos para 
cada um”, afirmou.

Entre as emendas pro-
postas, estão: flexibilização 
do Revalida, exame realiza-
do anualmente para validar 
diplomas médicos expedi-
dos por universidades es-
trangeiras – o que ocorre 
no mundo todo, cada um a 
seus moldes (veja mais so-
bre o Revalida) –; aplicação 
do Revalida por faculdade 
privada; criação de consór-
cios que, se aceitos, passa-
rão ao estado o papel de 
assumir competências da 
União, deixando o gestor 
estadual contratar médicos, 
brasileiros ou estrangeiros, 
sem inscrição no CRM; além 
de mudanças nos progra-
mas de residência médica. 
“Tudo isso pode desqualifi-
car o nível da Medicina bra-
sileira e isso não podemos 
permitir. Temos um compro-
misso com a população, que 
precisa de uma saúde públi-
ca de qualidade, e com os 
médicos, principalmente o 
médico jovem, que precisa 
se capacitar. O SUS sempre 
foi fundamental nesta traje-
tória”, completou Câmara.

Apoio do CFM e Executivo
Para o CFM, “o texto ori-

ginal da MP 890/2019 per-
mite a organização, qualifi-
cação e aperfeiçoamento da 
assistência médica na rede 
pública, propiciando a pre-
sença de médicos qualifica-
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dos, em áreas remotas onde 
vive a população carente de 
nosso país, em acordo com 
os anseios de nossa catego-
ria profissional. No entanto, 
na Comissão Mista que ana-
lisou a MP, foram incluídas 
emendas inaceitáveis que 
deturparam a proposta”.

A manutenção do texto 
inicial também é defendida 
pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro, conforme dis-
se durante um encontro com 
representantes do CFM e da 
Associação Médica Brasileira 
(AMB), em 4 de outubro. “Vo-
cês representam quase 500 
mil profissionais e meu com-
promisso não é de campanha, 
é de brasileiro, preocupado e 
responsável pelo futuro dessa 
classe tão importante”, consi-
derou ele, na ocasião.

O presidente da Repú-
blica ainda explicou que 
o Congresso tem outorga 
para fazer alterações na MP, 
mas entende que os parla-
mentares devem preservar 
a proposta como foi enca-
minhada pelo Executivo. 

Clique aqui e assista às declara-
ções de Bolsonaro na íntegra.

Clique aqui  e entre em con-
tato com os deputados e de-
fenda seu posicionamento.

Clique aqui e entenda 
como funcionam as MPs.
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https://www.cremerj.org.br/revistasonline/15/4/
https://www.cremerj.org.br/revistasonline/15/4/
https://www.youtube.com/watch?v=yyT5rsRHHnw
https://sistemas.cfm.org.br/emailparlamentares/
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/entenda-a-tramitacao-da-medida-provisoria
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Pílulas de saúde

Com base em estudos, a Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia (SBC) criou uma diretriz 
inédita, em que recomenda que a espiritu-
alidade seja abordada no atendimento aos 
pacientes. O texto, que foi incluído nas Dire-
trizes de Prevenção da SBC, orienta cardio-
logistas e demais profissionais de saúde so-
bre a forma adequada de abordar o assunto 
durante a consulta. De acordo com o Grupo 
de Estudos em Espiritualidade e Medicina 
Cardiovascular (Gemca), a demanda partiu 
dos próprios pacientes, principalmente dos 

Novembro em cores

diagnóstico precoce do câncer de próstata. 
A doença é o segundo tipo de câncer mais 

comum entre os homens brasileiros, de acordo 
com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Em 
2018, a estimativa do Inca era de que ocorres-
sem 68.220 novos casos da doença. Em 2017, 
o número de óbitos em decorrência deste tipo 
de tumor foi de 15.391. Mais do que qualquer 
outro tipo, é considerado um câncer da tercei-
ra idade, já que, no mundo, cerca de 75% dos 
episódios ocorrem a partir dos 65 anos.

Em sua fase inicial, o câncer da próstata 
tem evolução silenciosa. Muitos pacientes 
não apresentam nenhum sintoma ou, quando 
apresentam, são semelhantes aos do cresci-
mento benigno da próstata (dificuldade de uri-
nar, necessidade de urinar mais vezes durante 
o dia ou à noite). O diagnóstico precoce possi-
bilita melhores resultados no tratamento.

que tratam de doenças crônicas. 
A espiritualidade ainda é um ponto impor-

tante para muitas pessoas. No mundo, cerca 
de 80% da população está ligada a alguma re-
ligião ou acredita em um poder maior.

Para o presidente do CREMERJ, Sylvio 
Provenzano, a diretriz é pertinente. “É uma 
recomendação para que, sempre que pos-
sível, o médico aborde o tema. O assunto 
também melhora a relação entre médico e 
paciente, porque aproxima ambos, o que, 
para nós, é fundamental”, frisou.

Tudo Azul
A campanha No-

vembro Azul é mundial-
mente conhecida como 

Movember, junção das 
palavras em inglês Mousta-

che (bigode) e November (no-
vembro). A iniciativa começou na 

Austrália em 2003. O mês foi escolhi-
do porque abriga, no dia 17, o Dia Mun-

dial de Combate ao Câncer de Próstata.
O movimento chegou ao Brasil em 2008, 

por iniciativa do Instituto Lado a Lado pela 
Vida, que chamou a campanha de Novem-
bro Azul. O objetivo era promover a saúde 
do homem, incentivando-o a se consultar 
com um médico e, quando necessário, rea-
lizar o exame de toque. Atualmente, a data 
reforça a importância da prevenção e do 

Campanhas de conscientização estimulam o 
tratamento e a prevenção do câncer de próstata e da 
prematuridade de bebês

A espiritualidade e o coração
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Também é Roxo
O dia 17 deste mês carrega mais uma res-

ponsabilidade: o Dia Mundial da Prematuri-
dade. A data motivou a criação do Novem-
bro Roxo para atrair o foco para a causa. A 
cor foi escolhida por conta de dois significa-
dos importantes: a sensibilidade e a trans-
formação. O objetivo da campanha é cha-
mar a atenção para a necessidade de reduzir 
a incidência de casos e diminuir os danos à 
saúde dos bebês, ocasionados em razão do 
parto antecipado.

Qualquer nascimento que aconteça de-
pois de 20 semanas de gestação e antes de 
37 semanas completas é considerado pre-
maturo. Quanto menor a idade gestacional, 

mais grave e complexo é o tratamento do 
recém-nascido na UTI neonatal, que exige, 
muitas vezes, uma estrutura que não é sim-
ples de ser encontrada, principalmente na 
rede pública.

O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking 
mundial da prematuridade. Segundo o in-
quérito nacional sobre partos e nascimen-
tos, feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), a taxa de prematuridade é de 11% no 
país, quase duas vezes superior à observa-
da nos países europeus. Gravidez na ado-
lescência, ausência de cuidados pré-natais, 
tabagismo e desinformação estão entre os 
desencadeadores do parto prematuro no 
Brasil, de acordo com um levantamento do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef).

Outro ponto que também deve ser desta-
cado é a necessidade do suporte psicológico 
aos pais, durante o período de internação do 
bebê, já que a situação envolve fortes aspec-
tos emocionais, além da importância de se 
promover campanhas de doação de leite ma-
terno, que é fundamental para os prematuros. 

Atendimento remoto, não!
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 

anunciou, durante uma coletiva de imprensa, 
em 25 de outubro, que pretende implantar um 
projeto de atendimento médico remoto em clí-
nicas que ficam em áreas violentas da cidade. 
Não foram dados detalhes, como um prazo para 
a implementação. Segundo a prefeitura do Rio, 
o serviço de telemedicina servirá para auxiliar o 
trabalho de técnicos, enfermeiros e outros pro-

fissionais quando o médico não estiver ou não 
conseguir chegar até a unidade de saúde. O Exe-
cutivo ainda alegou que, no período de 40 dias, 
ocorreram 209 episódios de violência que fizeram 
com que as clínicas da família suspendessem a 
assistência. O CREMERJ se posicionou totalmente 
contrário à medida, principalmente, porque, até o 
momento, a telemedicina não foi regulamentada 
no país, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).
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Grandes Médicos

Trota Salerno, a primeira ginecologista da História
A Escola de Salerno foi 

a primeira universidade de 
Medicina na Europa. Cria-
da na época Medieval, ela 
se tornou a mais importan-
te fonte de conhecimento 
medicinal neste período. A 
saúde feminina era um dos 
temas mais pesquisados na 
Escola, e uma mulher que 
ocupou uma cadeira na uni-
versidade foi responsável 
por boa parte do conteúdo 
produzido. Trota de Salerno, 
como era conhecida, foi pio-
neira da ginecologia e obs-
tetrícia. E escreveu livros e 
tratados sobre saúde femini-
na, procedimentos ginecoló-
gicos e obstétricos, além de 
questões estéticas para pre-
servar a beleza. Suas lições 
foram publicadas para toda 
a Europa, ao longo de pelo 
menos 400 anos.

Naquele período, em 
torno do século XII, só mu-
lheres cuidavam da saúde 
de outras mulheres. Isso se 
justifica pela vergonha que 
muitas tinham de revelar 
sua intimidade aos médicos 
homens, o que possibilitou 

que ela reunisse informa-
ções importantes sobre os 
problemas que as acome-
tiam à época. Apesar de não 
ter sido a única a se dedicar 
aos estudos da Medicina fe-
minina, apenas Trota deixou 
por escrito suas pesquisas.

Os estudos publicados 
ficaram conhecidos como 
“Trotula major”, “Trotula 
minor” e “Liber de sintho-
matibus mulierum” (Livro 
das Condições das Mulhe-
res). As trotulas, que inclu-
íam textos e tratados, abor-
davam anatomia, fisiologia 
e sexualidade feminina. Já 
o Livro das Condições das 
Mulheres se ocupava de 
questões obstétricas e de 
cuidados com recém-nas-
cidos. Suas teorias médicas 
eram muito avançadas para 
a época.

As pesquisas de Trota 
eram focadas na prevenção 
de doenças e na atenção à 
situações críticas. O parto 
recebeu atenção especial. 
Em seu trabalho também 
descreveu várias técnicas ci-
rúrgicas, postulou a impor-
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Trota Salerno, a primeira ginecologista da História
tância de oferecer proteção 
perineal eficaz e fez descri-
ções avançadas de episioto-
mias. Apesar de a anestesia 
só ser aplicada para este 
procedimento no século 
XIX, ela testou chás e medi-
camentos que amenizavam 
a dor. Trota foi mais longe 
e também realizou algumas 
cesarianas. 

Já naquela época ela 
orientava que as mulheres 
deviam praticar exercícios 
físicos regularmente, fazer 
massagens com óleos aro-
máticos para evitar o estres-
se e ter uma alimentação 
balanceada. Dizia que os 
cuidados com a higiene pes-
soal preveniam problemas 
ginecológicos e defendia o 
uso de analgésicos naturais, 
como vinho e vinagre, para 
diminuir a dor e as compli-
cações do parto. Ela ainda 
dava dicas de como manter 
os dentes saudáveis e cuidar 
da beleza de lábios e cabe-
los. Em seus tratados pedi-
átricos, ele deu regras para 
bebês e para o cuidado da 
criança nos primeiros meses 

de vida. Durante suas pes-
quisas, Trota percebeu que 
a infertilidade podia ser um 
problema masculino, e não 
exclusivamente da mulher. 
Na época,  a infertilidade era 
atribuída somente ao sexo 
feminino, nunca ao homem. 
Era, de fato, uma médica 
muito à frente de seu tempo.

Em 1544, o médico e hu-
manista alemão Georg Kraut 
reuniu e organizou os dois 
primeiros tratados de Trotu-
la e publicou sua obra sob o 
título “De Passionibus Mu-
lierum Curandorum Ante, 
In, Post Partum”. Este mate-
rial foi traduzido para o por-
tuguês com o título “Sobre 
as Doenças das Mulheres” e 
lançado em 2018 pelo Pro-
grama de Pós-graduação em 
Estudos de Tradução (PGET) 
da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e pela 
Copiart. Inclusive, este livro 
é uma boa oportunidade 
para quem deseja conhecer 
melhor as lições de Trota e 
constatar o quanto ela mar-
cou a História da Medicina 
no mundo. 
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Entrevista com 
Fábio Morínigo

Médicos que fazem história

Natural de Corumbá, Mato Grosso do Sul, Fábio Cupertino 
Morínigo veio para a capital carioca cursar Medicina na Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e se formou em 1960. 
Iniciou sua residência em clínica médica no ano seguinte, no 
Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e lá ficou até o 
fim da sua carreira.

Ao longo dos 50 anos de atuação, Morínigo colecionou inú-
meras histórias que, tempos depois, tornaram-se belas 
publicações, chegando a seis livros sobre a unidade.

Historiador por prazer e não por formação, 
também é membro da Academia Brasileira 
de Médicos Escritores (Abrames). Ainda tra-
balhou no CTI do Hospital Municipal Souza 
Aguiar, lecionou na antiga Universidade 
Gama Filho e teve um consultório. Hoje, 
aos 84 anos, está aposentado e diz estar 
“curtindo a vida”.

“Acho que o atendimento 
ideal é sempre começar 
pela Medicina de 
família e depois seguir 
para um atendimento de 
maior complexidade”, diz.
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CREMERJ em Revista - 
Como ingressou no HFSE?

Fábio Morínigo - Entrei 
como residente em clíni-
ca médica em 5 de janeiro 
de 1961. Acabei ficando e 
crescendo lá dentro, exerci 
muitos cargos como a che-
fia da Endocrinologia, chefia 
da Clínica Médica, chefia da 
Organização dos Transplan-
tes do Rio de Janeiro, que 
começou nos Servidores. Fi-
quei até maio de 2011.

CR - Quando surgiu o in-
teresse de escrever sobre o 

HFSE?
FM - Logo que 
entrei lá. O hos-

pital estava fazendo 15 
anos. Achei estranho, pois 
não se falava ou sabia da 
história dele. Como sou 
muito curioso, decidi pes-
quisar. Ele não nasceu pelo 
interesse do Governo, mas 
pelo dos funcionários pú-
blicos. Foi uma luta liderada 
por Mário Kröeff.

CR - Cada livro seu sobre 
o HFSE conta um fato dife-
rente?

FM - Sim. Todos surgiram 
de alguma história. Eles ser-
vem justamente para regis-
trá-las. Aqui no Brasil não 
temos muito essa cultura.

CR - Sempre teve inte-
resse pela vida de escritor?

FM - Sempre gostei de 
histórias. Escrevi várias. 
Quando percebi que o hos-
pital é um manancial de 
fatos pouco conhecidos, 
resolvi escrever sobre um 
pouco de tudo, administra-
ção, especialidades, ativida-
des médicas. Minha primei-
ra publicação foi sobre os 50 
anos do HFSE, em 1997.

Fico muito satisfeito 
quando os vejo em refe-
rências de trabalhos como 
mestrado e doutorado.

CR - E o que acha que foi 
mais curioso na história do 
HFSE?

FM - Primeiro, seu surgi-
mento, depois sua organi-

zação. Ele foi concomitante 
com o Hospital das Clínicas 
de São Paulo, que foi o pri-
meiro hospital universitário 
integrado do Brasil. Ou seja, 
que tem todas as clínicas 
dentro. O HFSE também 
teve esse espírito. Foi o pri-
meiro hospital público inte-
grado, pois reúne todas as 
clínicas. Por isso, a Medicina 
assistencial e educacional 
se divide em duas fases: an-
tes e depois dos Servidores. 
Após isso, todas as unidades 
pertencentes aos institutos 
de aposentadoria e pensões 
do setor público (Lagoa, 
Ipanema, Bonsucesso, Jaca-
repaguá etc) passaram a ser 
integradas.

CR - O que lhe marcou lá?
FM - A campanha de 

saúde de fluoretação da 
água e a de doação de ór-
gãos. Mas participei de 
muitas outras ações im-
portantes que foram feitas 
no HFSE, e gosto disso.

CR - Além das obras do 
hospital, tem mais alguma 
outra?

FM - Eu participei da cria-
ção de um livro sobre meu 
bairro, Cosme Velho. São 
muitas publicações e eu 
gosto de escrevê-las.

CR - Ainda trabalha?
FM - Não! Estou com 84 

anos, tenho o direito de cur-
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tir a vida! (Risos)
CR - E o que tem a dizer 

sobre a forma como é feita 
a assistência médica?

FM - Eu tenho um pen-
samento um pouco di-
ferente da organização 
médica. Não acho que o 
paciente deve procurar o 
médico que ele quiser. Ele 
precisa ter o médico dele, 
que irá atendê-lo em to-
dos os aspectos e buscar 
orientações de um espe-
cialista naquilo que for 
necessário.

CR - Então, acredita na 
medicina preventiva?

FM - Sim! Acho que o 
atendimento ideal é sempre 
começar pela Medicina de 
família e depois seguir para 
um atendimento de maior 
complexidade.

No HFSE, na década de 
1980, iniciamos o progra-
ma de médico de famí-
lia. Atendíamos às comu-
nidades no entorno do 
hospital. Eram quase 500 
famílias cadastradas e as-
sistidas pelo grupo da Me-
dicina de família. E ainda 
recebiam assistência mé-
dica e de saúde em casa. 
Depois, o Governo fechou 
o programa, pois via como 
uma missão de responsa-

bilidade do município, e 
não de uma unidade fede-
ral.

CR - Chegou a trabalhar 
com Medicina de família 
em outro lugar?

FM - Eu já trabalhei no 
interior. Era um progra-
ma de assistência rural 
na minha cidade, Corum-
bá (MS).

CR - Como surgiu essa 
oportunidade?

FM - O prefeito de lá me 
pediu para montar um pro-
grama de assistência rural. 
Minha mulher trabalhava 
com projetos, então ela-
boramos um plano juntos. 
Quando apresentei a ele fi-
quei responsável por execu-
tá-lo.

CR - E como funcionava?
FM - Bem, isso foi na dé-

cada de 1960, então, che-
gávamos de avião teco-te-
co. Ele pousava na fazenda 
e nós íamos até uma sala 
onde as pessoas já esta-
vam esperando o médico 
chegar. Fazíamos vacina-
ção e consultas. Quando 
a situação era mais com-
plexa, orientávamos o pa-
ciente para ir até a cidade 
buscar atendimento espe-
cializado. Infelizmente, o 
prefeito mudou e o projeto 

só durou alguns meses.
CR - E o que mais gosta 

de escrever?
FM - Eu sou religioso, en-

tão, já fiz muitos textos nes-
ta área. Inclusive, nos tem-
pos de estudante, quando 
eu era integrante da Juven-
tude Universitária Católica 
(JUC).

A verdade é que todos os 
médicos deveriam escrever 
ou relatar, mas acho que al-
guns não gostam de críticas. 
As adversidades fazem par-
te da vida, ora.

CR - E como imagina a 
Medicina no futuro?

FM - Como dizia Einstein: 
‘a tecnologia está sempre 
à frente, a humanização 
vem depois’. Ou seja, não 
há como não permitirmos 
a evolução tecnológica. 
A questão é como vamos 
ajustar a tecnologia à con-
dição humana. O homem 
precisará aprender como 
desfrutar dos benefícios 
dela e acrescentar a huma-
nização que ela não tem.

CR - Então, é a integração 
do homem e da tecnologia 
andando juntos em harmo-
nia?

FM - Nunca haverá har-
monia. Ela sempre estará à 
frente de nós.
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Na estante

Manual de Técnicas em Necropsia Médico-Legal 

Autor: Luiz Carlos Leal Prestes Junior e Roger Vinicius Ancillotti

Editora: Rubio 

Páginas: 147 

RESUMO: A 2ª edição deste manual apresenta, de forma única e 
de maneira clara, precisa e ricamente ilustrada, os importantes 
fundamentos teóricos e práticos do exame cadavérico médico-
-legal, além de reunir alicerces jurídicos e éticos da prática mé-
dico-legal.

Em Nome do Senhor 

Autor: Pio Furtado

Editora: Alcance

Páginas: 287

RESUMO: Em seu quinto e envolvente romance, o médico Pio 
Furtado se aventura nos desconhecidos escaninhos da mente 
humana, constrói uma ficção reflexiva, instigante e magnética, 
capaz de aprisioná-lo até os limites do seu desenredo. 

Bolena, a menina gulosa

Autor: Fátima Darcinete 

Editora: Kelps

Páginas: 16

RESUMO: A obra aborda a obesidade infantil, que, hoje em dia, 
atinge uma em cada três crianças no Brasil. Apresenta o proble-
ma com criatividade, de forma lúdica e objetiva.
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Além da Medicina

Paixão do médico escritor
Paulo Silva pela literatura é fatal

O psiquiatra Paulo 
Silva se formou na Uni-
versidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), 
em 1971. É o atual 
presidente da Sobra-
mes-RJ. Além de es-
crever, o médico reve-
la que gosta de cantar 
como hobby. Ele conta 

que, na época do vestibular, 
ficou com um pouco de dú-
vida sobre cursar Medicina, 
porque ganhou uma bolsa 
para estudar inglês nos Es-
tados Unidos. Nesse perío-
do, em que fazia o curso de 
formação de professor de 
inglês, acabou conhecendo 
o autor Walt Whitman – de 
quem é fã – nos estudos de 
literatura inglesa. 

Durante conversa com o 
CREMERJ em Revista, com 
descontração, o médico fa-
lou da sua paixão pelas ar-
tes em geral.

“Comecei a escrever poe-
sias no decorrer do meu tra-
balho como psiquiatra, sem 
conhecer ninguém da área 
de literatura. Publiquei um 
livro de poesia, em 1979, e, 
por isso, fui convidado a in-
gressar na Sobrames-RJ, em 
1980. Na época, o estatuto 
da sociedade dizia que só 
poderiam ser aceitos médi-
cos com livros publicados, 
mas esta cláusula caiu há 
muito tempo”, relembrou 
Paulo Silva. 

A partir da primeira obra 
publicada, o médico relatou 
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que começou a escrever um 
livro de contos e, depois, 
vieram outros temas. Algu-
mas de suas obras foram 
assinadas como Paulo Fatal, 
como diz ser conhecido por 
médicos e amigos ligados à 
escrita.  Além disso, o psi-
quiatra tem um grupo de 
poesias chamado VersoVí-
cio. 

“Escrever é essencial 
para mim, tenho material 
para um livro de contos e 

outro com traduções do 
poeta Walt Whitman. E já 
estou com uma ideia de es-
crever um livro de crônicas. 
Sou muito fã de música, não 
sou cantor profissional, mas 
gosto de cantar e de ouvir 
muita música”, destacou. 

O psiquiatra afirmou que 
é importante que os cole-
gas de profissão encontrem 
uma atividade para relaxar. 

“Ter outra atividade que 
te tire da rotina de traba-

lho ou ter um momento 
de relaxamento é funda-
mental. A Medicina é uma 
profissão que traz muita 
pressão, os índices de de-
pressão e de suicídio de 
médicos são alarmantes”, 
aconselhou. 

O autor tem publicado 
os livros: “Zoroel: a derrota 
do demônio”; “Beba sem 
susto”; “Invicta: aids aqui - 
toques, becos e saídas”; e 
“Lost: no mundo da ilha”. 
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As férias de um médico 
bacteriologista e melões 
podres salvaram o mundo

Estando no século XXI, 
então fica difícil imaginar 
como era, como se desen-
volvia o trabalho dos mé-
dicos na 1ª e 2ª Guerras 

Mundiais. As batalhas se 
davam em campos, os cha-
mados fronts. Hoje, o su-
jeito aperta um botão, no 
Hemisfério Norte e destrói 

um país lá pelas bandas da 
América do Sul. Simples tec-
nologia. Mas, antes, eram 
batalhas e mais batalhas. 
Estratégias para cá e para 
lá. Táticas pensadas passo a 
passo. E no meio disto tudo, 
os pobres soldados, que se 
tivessem sorte de saírem vi-
vos, nunca mais iam querer 
participar destas carnifici-
nas. Mas, invariavelmente, 
levavam tiros, perdiam bra-
ços, pernas e outros. Isto, 
quando não infeccionavam 
as feridas provenientes de 
tiros, facadas e bombas. E 
aí, o que fazer? A bactéria 
se instalava no corpo e de-
vorava as entranhas do po-
bre coitado.

A estatística era de um 
médico para cada grupo de 
16, 17 soldados. Tome tra-
balho. E isto, quando o mé-
dico não morria em comba-
te. Aí, mais desfalques no 
atendimento médico. E se o 
infeliz do inimigo, que aba-
teu o médico, fosse captura-
do, era julgado com culpabi-

Histórias Não Contadas
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lidade de “crime de guerra”. 
E, muitas vezes, executado, 
sumariamente. Mas, qual 
era o trabalho do médico 
na guerra? Afinal, era mui-
to limitado, pois, em campo 
de batalha, era muito difícil. 
Tentava tornar estáveis as 
feridas e preparava os lesio-
nados para serem transpor-
tados para os hospitais de 
campanha ou os centros de 
recuperação na retaguarda.

A quantidade de mortos 
por infecção na 1ª Guerra 
Mundial era enorme. Além 
da conta. O cessar fogo 
veio em 1919. Um médico 
da Marinha, nas frentes de 
batalha, viu muitos solda-
dos morrerem por infecção. 
E ficou obstinado em ten-
tar conter estas sequelas e 
mortes. Passou a trabalhar 
dia e noite na busca da cura 
para este mal, que afligia o 
mundo, desde sempre. In-
fecção, na maioria das ve-
zes, significava morte.

Cansado, estafado de 
tanto trabalhar, decretou 
que tiraria férias, largando 
tudo para trás. Fechou seu 
laboratório e foi curtir a 
vida. Naturalmente, quan-
do saímos assim, tão ata-
balhoadamente, sempre 
esquecemos algo. Sempre 
fica algo para trás que de-
veríamos ter feito. E foi o 
que aconteceu. O médico 

Alexander Fleming esque-
ceu uma de suas culturas 
aberta. Ao voltar, consta-
tou que esta cultura tinha 
um mofo, um bolor, que 
não havia sido atacado por 
bactérias. O mais interes-
sante, foi que, onde existia 
o fungo, surgiram auréolas 
translúcidas em torno dele, 
indicando que este poderia 
conter alguma substância 
bactericida. E, ao estudar as 
propriedades deste mofo, 
do gênero Penicillium, Dou-
tor Fleming, o gênio por trás 
da “sorte”, verificou que o 
mofo ou fungo conseguia 
aniquilar “n” bactérias. Até 
as mais cascudas, como 
Staphylococcus. Assim, foi 
descoberta a Penicilina, em 
1928. No ano seguinte, Ale-
xander Fleming publicou os 
resultados do estudo no Bri-
tish Journal of Experimental 
Pathology.

Mas, somente em 1938, 

dez anos após a descober-
ta, os americanos Ernst Bo-
ris Chain e Howard Walter 
Florey conseguiram isolar 
a penicilina na ausência de 
umidade. Daí, para frente, 
os laboratórios começaram a 
produzir a Penicilina em mas-
sa, em 1941, salvando muitas 
vidas na 2ª Guerra Mundial. 
Antes disto, pesquisadores 
conseguiram produzir, mas 
de forma artesanal, Penicilina 
extraída de melões podres. E 
isto, alavancou o estudo para 
que laboratórios acelerassem 
a produção do primeiro anti-
biótico. Em 1940, Sir Alexan-
der Fleming e os americanos 
Ernst Boris Chain e Howard 
Walter Florey receberam o 
Prêmio Nobel de Medicina 
da Academia.

Em resumo, muita gente 
foi salva por causa da saída 
atrapalhada de férias de um 
cientista e de melões po-
dres...
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Programação de novembro na 
Academia Nacional de Medicina 

Coluna ANM

Uma das características 
mais marcantes da gestão 
do acadêmico Jorge Alber-
to Costa e Silva, à frente 
da Academia Nacional de 
Medicina (ANM) é o cres-
cimento da atuação da ins-
tituição por meio de dife-
rentes parcerias e projetos 
conjuntos. Por esta razão, 
foram criados, ainda nos 
primeiros meses da gestão, 
os Núcleos de Relações Ins-
titucionais da ANM, que são 
subdivididos de acordo com 
a sua área de atuação: na-
cional e internacional.

Devido às ações destes 
núcleos, a instituição firmou 
importantes acordos de co-
operação, que resultaram 
na realização de eventos 
conjuntos, visitas oficiais e 
até mesmo levando a cabo 
projetos de inovação mé-
dica, como o projeto asso-
ciado ao xenotransplante 
(transporte de órgãos entre 
diferentes espécies), enca-
beçado pelo acadêmico Sil-
vano Raia.

Em novembro, a progra-
mação da ANM privilegiará 
as diversas parcerias que 
foram estabelecidas ao lon-

go desta gestão. Também 
neste mês, no dia 28, serão 
realizadas as eleições para 
a nova diretoria da institui-
ção, que atuará no biênio 
2020-2022.

Os eventos vêm sendo 
organizados sob a coorde-
nação dos membros titu-
lares e eméritos, além da 
cooperação de importantes 

instituições médico-científi-
cas nacionais e internacio-
nais. 

No dia 7 de novembro, 
em parceria com a Funda-
ção da Academia Nacional 
de Medicina da França e 
com o apoio da ORPEA, a 
ANM realizou o Intercâm-
bio Franco-Brasileiro sobre 
melhor envelhecimento. Na 

Presidente 
Acadêmico, Jorge 
Alberto Costa e 
Silva, instituiu 
núcleos de Relações 
Institucionais em 
novembro de 2017
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ocasião, foram discutidos 
aspectos fundamentais do 
envelhecimento saudável, 
com intervenções de confe-
rencistas dos dois países. As 
relações entre a ANM e di-
versas instituições francesas 
foram fortalecidas nos últi-
mos anos, com a realização 
de eventos conjuntos tanto 
no Brasil quanto na França. 
Na ocasião, também foi re-
alizada homenagem ao em-
baixador da França no Bra-
sil, Michel Miraillet.

Devido ao feriado da Pro-
clamação da República, não 
haverá sessão ordinária na 
ANM no dia 14 de novembro.

Já no dia 21 de novem-
bro a programação será di-
vidida em duas etapas:

• A partir das 10h30, será 

realizado o Simpósio sobre 
Captação e Transplantes de 
Órgãos. Em parceria com o 
CREMERJ, o evento discor-
rerá importantes aspectos 
da área, abordando a pers-
pectiva regional, nacional 
e mundial com relação aos 
desafios para a realização 
de transplantes. O encon-
tro, organizado pelos aca-
dêmicos Pietro Novellino, 
Silvano Raia, José Galvão-
-Alves, José Camargo e Ros-
sano Fiorelli terá a coorde-
nação de Joaquim Ribeiro 
Filho, Ricardo Ribas e Flávio 
Sá Ribeiro. 

• Depois, a partir das 14h, 
inicia-se o Simpósio Interna-
cional sobre Pós-Graduação 
em Área Cirúrgica. O evento 
congregará diversas institui-

ções, incluindo algumas das 
principais escolas médicas 
do país, como UEPA, USP, 
UFC, UEM, UFAM, Unichris-
tus, UNIFESP, UFRN, UFPI, 
Universidade de Vassouras, 
Unirio e Instituto de Ciên-
cias da Saúde Carlos Chagas. 

Todos os eventos da 
Academia Nacional de Me-
dicina são gratuitos e o pú-
blico-alvo são alunos e pro-
fissionais da área da Saúde. 
Há a emissão de certifica-
dos aos participantes dos 
eventos. 

Para conferir toda a progra-
mação da ANM e se inscrever, 
acesse: www.anm.org.br  

Outra novidade é o aplica-
tivo recém-criado da ANM. É 
possível realizar o download 
para Android e iOS. 

http://www.anm.org.br/
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Propostas apresentadas
pelos planos de saúde

CONSULTAS PROCEDIMENTOS

OPERADORA DE 
SAÚDE

VALOR VIGENTE/ 
PROPOSTA 

APRESENTADA

VALOR VIGENTE/ PROPOSTA 
APRESENTADA

PETROBRAS 
Distribuidora
maio

122,65
01.05.19

5ª Ed. CBHPM (2009)
01.05.19

C E F
outubro

R$ 105,00
01.10.19

CBHPM (2012) com deflator de 
12,5% nos portes e manutenção 
do valor atual da  UCO.                 

01.10.19

FAPES- Fundação 
de Assistência e 
Previdência Social do 
BNDES

105,00
01/10/2019

5ª Ed. CBHPM (2012) UCO  R$ 
14,33 e porte Pleno.

                              01.10.19

PETROBRAS Petróleo 
Brasileiro
outubro

104,00 para Pessoa 
Física e Pessoa 

Jurídica
01.10.18

5ª Ed. CBHPM (2009)
Porte: +8,66%
UCO: - 3,41%

01.10.18

CASSI
outubro

R$ 103,70
01.10.19

5ª edição (2009)
Porte pleno + 2,62%

UCO – 5% (considerando 
algumas particularidades em 

SADT)
01.10.18

SUL AMÉRICA
setembro

R$ 103,00 (6,19%)
01.09.19

Reajuste de 5% e revisão de
307 serviços médicos, cuja 

proposta de reajustes variam de 
8,62% a 583%

01.09.19

SOMPO (MARÍTIMA)
novembro

R$ 102,50
Vigência a partir: 

15.11.19

Reajuste de 4,66%
Vigência a partir:

 15.11.19
FIOSAÚDE
setembro

R$ 102,37
01.10.19

5ª Ed. CBHPM 2008
com deflator no porte atual de 

(11,5%) para (11%) e a UCO com 
deflator de 20%

01.10.19

CABERJ
outubro

R$102,00
01.07.19

0,75
01.07.19
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CAURJ
julho

100,50
01.07.19

5ª Ed. CBHPM 2009 com deflator 
de 5% nos portes -(UCO 13,33)

01.07.19

PASA SAÚDE- Plano 
de Assistência à 
Saúde da Vale

100,00
15.10.19

5ª Ed. CBHPM  v 2008 com 
acréscimo de 4,85% na banda e 

na UCO 
15.10.19

BRADESCO e
MEDSERVICE
setembro

100,00
15.10.19

REAL GRANDEZA 
(FURNAS)
outubro

R$ 100,00
01.10.18

Tabela CBHPM (2012) com 
deflator de 14% no Porte e UCO 

Plena (R$ 14,33)
01.10.18

PORTO SEGURO
agosto

R$ 98,00
01.08.19

0,72
01.08.19

AMIL
outubro

96,00
01.10.19

0,73
01.10.19

VISION MED 
(GOLDEN CROSS)
setembro

R$ 95,50 (3,49%)
01.09.19

0,74 (4,23%)
01.09.19

DIX  (AMIL)
outubro

93,00
01.10.19

0,73
01.10.19

MEDIAL (AMIL)
outubro

93,00
01.10.19

0,73
01.10.19

POSTAL SAÚDE 
(CORREIOS)
outubro

90,00
01.10.19

7ª Ed. CBHPM (2012) com 
deflator de 29% nos Portes e no 

UCO
01.10.19

INTEGRAL SAÚDE 
(CABERJ)
outubro

85,50
01.07.19

0,67
01.07.19

PAME
janeiro

85,10
01.07.19

5ª Ed. CBHPM (2008) 
- 15% nos Portes e UCO

02.01.19
ASSIM
agosto

84,49 
01.06.19

0,65 
01.06.19

UNIMED RIO 80,00 
01.03.16

5ª Ed. CBHPM -15%
01.04.15
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