
s meses de trabalho foram árdu-
os, mas não foram em vão. Com 
toda certeza, valeram a pena, 
pois o I Congresso de Infecto-

logia do Estado do Rio de Janeiro foi um 
sucesso. E, por isso, gostaria de agrade-
cer a todos aqueles que nos ajudaram e, 
principalmente, à Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro, ao seu Presi-
dente Celso Ramos e à funcionária Délia, 
que nos acolheu durante a fase de prepa-
ração e organização do congresso. Nesse 
período, a SMCRJ tornou-se um verdadei-
ro depósito, depósito do saber médico.

Não posso deixar de agradecer a Deus; a 
minha diretoria, que esteve ao meu lado 
nesse grande desafio de realizar o primei-
ro Congresso de Infectologia no Estado 
do Rio de Janeiro; à equipe da empresa 
Kerygma, que se esforçou o quanto pôde 
para fazer desse congresso um grande 
evento; e aos patrocinadores, que viabi-
lizaram tudo isso.

O I Congresso de Infectologia do Esta-
do do Rio de Janeiro foi importante, por 
ter sido o primeiro realizado no Estado; 
e excelente, primeiro, pela quantidade 
de participantes, que ficou em torno de 
800; segundo, pela qualidade dos pales-
trantes, que abordaram temas de gran-
de interesse dos especialistas; e terceiro, 
porque houve repercussão e participan-
tes de vários Estados do Brasil, como Rio 
Grande do Sul, Amazonas, São Paulo, Ce-
ará, Alagoas, Minas Gerais e outros, num 

Congresso mostra a 
importância da infectologia 
no meio médico e acadêmico

evento médico regional. Inclusive, com a 
presença de uma infectologista angola-
na, que veio ao Brasil somente para assis-
tir ao nosso Congresso.

Recentemente, tivemos um crescimento 
acentuado das doenças infecciosas no 
nosso Estado, que lotaram nossos hos-
pitais, assolaram nossa população e pro-
vocaram mortes. Uma dessas doenças, a 
dengue, todo ano, ameaça a população, 
mas sabemos que ela pode ser ameniza-
da ou, até mesmo, evitada. Preocupada 
com essa situação, a SIERJ promoveu um 
Painel de Atualização sobre Dengue, com 
o objetivo de analisar criticamente o pa-
norama atual em relação à doença, com 
ênfase em seus aspectos epidemiológi-
cos, clínico, laboratoriais, terapêuticos e 
diagnóstico. Esse painel foi uma tentativa 
de nos preparar para enfrentar futuros 
surtos epidêmicos e o produto deste será 
uma grande contribuição da SIERJ para 
médicos de todo o país.

Na defesa de melhores condições de tra-
balho para o médico e de assistência à 
população, a SIERJ está apoiando a Cha-
pa 1 – Causa Médica para as eleições do 
CREMERJ, que acontecerão em agosto. 
Esse apoio se dá uma vez que acredita-
mos que a Causa Médica tem mostrado 
que os médicos não são os responsáveis 
pelos problemas do sistema de saúde e 
que tem voltado toda a sua atuação para 
a valorização do médico e da saúde pú-
blica em nosso Estado. 
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VI Congresso Paulista 

de Infectologia   

Data: 20 a 23 de agosto

Local: Atibaia - SP

E-mail: infectosp2008@planete-

vents.com.br 

XI Congresso Brasileiro 

de Esquistossomose 

Data: 20 a 22 de agosto 

Local: Salvador - BA 

Informações: (71) 2104-3477 

E-mail: informa@eventussystem.

com.br 

Site: www.esquistossomose2008.

com.br/esquistossomose2008

II Congresso Cearense 

de Infectologia 

Data: 28 a 30 de agosto 

Local: Fortaleza - CE 

Informações: (85) 3452-7881 

E-mail: contato@sci.org.br 

Site: www.sci.org.br 

2ª Conferência Brasileira de HIV/

AIDS e Hepatites Virais 

Data: 6 a 9 de setembro 

Local: Uberlândia - MG 

Informações: www.suporteeven-

tos.com.br/conferenciadeaids 

VII Congresso da SBDST e 

III Congresso Brasileiro de Aids 

Data: 7 a 10 de setembro

Local: Goiânia – GO

Informações: (62) 3091-3950

E-mail: reservas@eventoall.com.br

Informações: www.dst2008.com.br 

6º Congresso Internacional 

de Auto-Imunologia

Data: 10 a 14 de setembro

Local: Lisboa – Portugal

Informações: www.astreaventur.

com.br

VII Fórum de Infecções Fúngicas 

na Prática Clínica - INFOCUS 

2008   

Data: 25 a 27 de setembro

Local: Campinas - SP

E-mail: infocus.americalatina@

planetevents.com.br 

XI Congresso Brasileiro de 

Controle de Infecção e 

Epidemiologia Hospitalar   

Data: 20 a 23 de novembro de 2008

Local: Rio Cidade Nova Conven-

tion Center - Rio de Janeiro

Informações: (21) 2266-9150

E-mail: cih2008@jz.com.br

Site: www.cih2008.com.br 

Congresso Panamericano 

de Infectologia 

Data: 25 a 28 de abril de 2009

Local: Campos de Jordão

Informações: www.api2009.com.br 
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Congresso da SIERJ foi um sucesso

I Congresso de Infec-

tologia do Estado do 

Rio de Janeiro, reali-

zado de 17 a 20 de junho, no 

Windsor Barra Hotel, cumpriu 

com os seus objetivos de dis-

cutir temas relevantes da espe-

cialidade, mostrar os avanços 

nas áreas de prevenção, diag-

nóstico e tratamento das do-

enças infecciosas e parasitárias 

e fazer sua interface com as 

demais especialidades médi-

cas. O congresso foi um verda-

deiro sucesso, pela quantidade 

de participantes, que ficou em 

torno de 800; e pela qualidade 

dos palestrantes, que aborda-

ram temas de grande interesse 

dos especialistas.

Durante o discurso de abertu-

ra do evento, Samuel Kierszen-

baum, Presidente da SIERJ e 

do Congresso, ressaltou que o 

evento conseguiu alcançar a 

sua proposta de aglutinar di-

versos assuntos, uma vez que a 

infectologia abrange temas de 

várias outras especialidades:

O

- A infectologia é uma das especialidades médicas mais antigas e, com o advento da 

modernidade, começou a “aparecer” com mais freqüência. Devido à variedade de 

patologias abordadas, a infectologia acaba sendo a segunda especialidade de todos 

os médicos. Daí, a sua interação com ginecologistas, dermatologistas, pneumologistas, 

oncologistas, ortopedistas, entre outros especialistas – afirmou.

Samuel Kierszenbaum, Presidente do Congresso e da SIERJ
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Na ocasião, o Congresso rea-

lizou algumas homenagens e 

foi oferecido um coquetel, com 

a apresentação de um show 

musical de bossa nova.

Dora Gomes, da Kerygma Eventos, e Maria Christina 
Baltar Machay, Diretora da SIERJ

Lia Adler Cherman, Diretora da SIERJ, e Marcia Rosa de 
Araújo, Presidente do CREMERJ

Raquel Guimarães, Presidente do próximo Congresso 
Brasileiro de Infectologia, que acontecerá em outubro 
de 2009, em Alagoas

Após a solenidade de abertura, foi realizado um show 
musical de bossa nova

Mesa de abertura do I Congresso de Infectologia do Estado do RJ
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Programação científica promove interação com 
demais especialidades

Walter Tavares, Coordenador do curso de terapêutica 
antimicrobiana

Mauro Romero, Coordenador do curso de DST

Edimilson Migowski, Coordenador do curso de 
imunização

Celso Ramos, Pres. do Comitê Científico e Coordenador 
do curso de Aids

Participantes lotam as salas de aula do congresso

Paulo Giralde

Educação Continuada
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Isabella Ballalai

Marisa Santos

Renato Graça

Mirthes Amorelli

Sidnei Ferreira

Marcia Lazera

Andréa Freitas, Marcos Lago, Walter Tavares e 
Nélio Artiles

José Carlos Pessoa, Valter Rótolo, Maria Terezinha 
Carneiro e Walter Tavares
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Recepção do I Congresso de Infectologia do 
Estado do RJ

Paulo Guimarães, Carlindo Machado, Marisa Aloé e 
Tânia Petráglia

Samuel Kierszenbaum e a equipe da Kerygma Eventos, 
empresa organizadora do congresso

Mauro Treistman, Thalita Abreu, Cristina Hofer, 
Sergio Simões e André Araújo

A infectologista Ivone Quemba, que veio de Angola 
somente para assistir ao congresso

Eurico de Arruda Neto, Elba Regina Lemos, 
Samuel Kierszenbaum e Aderbal Sabra

Cynthia Ferreira, Gerente da Unidade de Virologia da 
ABBOTT, que montou um cyber café no congresso

Nos últimos 10 anos, o papel e o mercado do 
infectologista aumentaram muito. A comissão 
científica do congresso procurou fazer uma 
programação que não fosse abrangente no 
sentido de abordar todas as doenças infeccio-
sas, mas que fosse atual abordando as doenças 
que estão acontecendo ou ameaçando ocor-
rer. As infecções estão constantemente na vida 
das pessoas, como por exemplo, a dengue, fe-
bre amarela, influenza, hepatites, AIDS e outras. 
Todos os palestrantes foram de alto padrão 
técnico, professores universitários e chefes de 
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serviços. O Congresso teve a 
presença de 70 palestrantes e 
debatedores, que participaram 
de: 
· Quatro cursos pré-congresso: 
terapêutica antimicrobiana, 
DST, AIDS e imunização; 

· Cinco conferências: “Co-infec-
ção HIV e vírus hepatotrópicos”, 
“Tuberculose e AIDS – Siner-

gismo e interação”, “Novas dro-
gas no tratamento da infecção 
pelo HIV”, “Eliminação da sífilis 
congênita – Dever a ser cum-
prido” e “Surto de infecções 
cirúrgicas por micobactérias – 
Lições a serem aprendidas”;

· 15 mesas-redondas: “Doenças 
emergentes e cíclicas”, “Endo-
cardites infecciosas”, “Hepatites”, 

“Pneumonias”, “Oncologia clíni-
ca”, “Doenças fúngicas”, “Antibi-
óticos em situações especiais”, 
“Imunizações”, “Infectologia pe-
diátrica”, “Doenças virais”, “Infec-
ção na gestante”, “Meningites”, 
“Osteomielite”, “Dengue - febre 
amarela – leptospirose” e “In-
fecções hospitalares – pneu-
monias no paciente em serviço 
de saúde”.

A seção de temas-livres teve 
uma repercussão muito boa. 
Durante o congresso, foram 
apresentados 28 trabalhos, de 
diversos Estados, que abor-
daram vários assuntos de in-
fectologia e áreas afins. Para 
o Presidente do Comitê dos 
Temas-Livres, José Luiz de An-
drade Neto, a infectologia é 
uma especialidade fascinan-
te porque ela acaba trazendo 
para o médico a necessidade 
da investigação e, nos últimos 
anos, surgiram muitas inova-
ções não somente nos méto-
dos diagnósticos, mas também 
na área de tratamento.

- O tema-livre vem contar ao 
grupo o que acontece indivi-
dualmente nos serviços dos 
vários hospitais, o que não dei-
xa de ser uma comunicação 
importante. Quando é apre-
sentado um caso clínico, em 
que você tem uma situação 
diferente, todos os médicos 
aprendem com aquele caso, 
que geralmente acontecem 
em número muito pequeno 

Temas-livres mostram estudos clínicos de 
vários Estados do país

José Luiz de Andrade Neto, Pres. do Comitê dos Temas-Livres 

nos serviços – observou.

O tema-livre, acrescentou José 
Luiz, não deixa de ser o exercí-
cio da fase investigatória e cien-
tífica da nossa especialidade, 
em que o médico é obrigado 
a usar uma determinada meto-
dologia para chegar a uma de-
terminada conclusão. É muito 
importante que nós tenhamos 
dentro dos congressos o maior 
número possível de temas-li-

vres e nós temos que encorajar 
todos os colegas a realmente 
trazer essas informações.

- Outro aspecto fundamental é 
que, mesmo sendo um evento 
regional, nós pudemos obser-
var um interesse muito grande 
do país todo nesse congresso. 
Recebemos trabalhos de vá-
rios Estados, de altíssimo nível. 
E, acredito que deve orgulhar 
muito a SIERJ – comentou.
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Participantes lotam os estandes do congresso

Educação Continuada
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Educação Continuada

“Em relação às doenças infecciosas, um 
aspecto que considero grave diz respeito 
aos antimicrobianos, porque, nos próxi-
mos 10 anos, não há perspectiva de lan-
çamento de produtos novos no mercado. 
Ou seja, nós temos que nos “virar” com o 
que está aí. Então, se nós não soubermos 
usar bem os antibióticos que estão no 
mercado, em muito menos de cinco anos 
eles já não vão servir mais. Já existem si-
tuações de hospitais com bactérias que 
são resistentes a todos os antibióticos do 
mercado. Estamos voltando à era pré-
antibiótica. É como se estivéssemos em 
1940, a penicilina ainda vai ser descober-
ta e as pessoas estão morrendo de doen-
ças infecciosas. Para se ter uma idéia, atu-
almente no Brasil, metade dos pacientes 
internados tomam antibióticos e, desses, 
1/3 são desnecessários. Os antibióticos 
são usados por tempo prolongado e por 
indicação exagerada. Hoje, os infectolo-
gistas e o pessoal de controle de infecção 
hospitalar devem racionalizar o uso para 
que, pelo menos, os antibióticos usados 
sejam bem usados e não induzam à resis-
tência bacteriana.” 
Maria Terezinha, médica infectologista 
da Universidade do Paraná

“O mais interessante nesse congresso é o 
fato de ser o primeiro de infectologia do 
Estado, organizado pela Sociedade Re-
gional e junto com a Brasileira. Com toda 
certeza, esse evento vai dar força ao Rio 
de Janeiro no movimento a favor da in-
fectologia. O Rio, até por ter tido a segun-
da faculdade de medicina do Brasil, é um 
pólo de conhecimento médico. Talvez por 
questões econômicas, o que é natural, ou-
tros Estados foram adquirindo mais força. 
No entanto, é importante para o Rio hoje 
recupere algumas das suas tradições e a 
infectologia é uma área de tradição aqui. 
A UFRJ é um dos pólos de infectologia 
mais antigos do Brasil, assim como o HSE, 
que já foi considerado o melhor da Améri-
ca Latina, e o HUPE. O congresso contem-
pla todos esses pólos, além de unir a parte 
clínica com a parte pediátrica.”
Marcos do Lago, Chefe do Departamen-
to de Pediatria da Faculdade de Medici-
na da UERJ e Diretor Adjunto de Ativida-
des Acadêmicas do IPPMG/UFRJ  

“Neste congresso, estamos vivendo um 
momento muito importante de troca de 
experiências entre os vários especialistas e 
de conhecimento das situações peculiares 
de diversos Estados. Sem dúvida nenhu-
ma, congressos como este são fundamen-
tais para a atualização profissional, sendo 
uma via de mão dupla, tanto para quem 
prepara as palestras, estuda e levanta 
dados novos; como para quem assiste e 
tem a oportunidade de receber informa-
ções recentes. Sempre aprendemos com 
as outras pessoas, pois elas têm idéias a 
passar. Às vezes, num pequeno hospital, 
numa cidade do interior, certas condutas 
são adotadas que, em ambientes mais 
sofisticados, em grandes cidades, não são 
adotadas. E, que poderiam ser, a custos 
menores, por exemplo.”
Walter Rótolo, Chefe do Serviço de Con-

trole de Infecções do Hospital Governa-
dor Celso Ramos (Florianópolis), infec-
tologista da Unidade de Transplante 
de Medula Óssea do Centro de Pesquisa 
Oncológica e Professor de Medicina da 
UNI-Sul

“Durante o congresso, abordamos doen-
ças na área genital, que em geral fica no 
âmbito dos ginecologistas ou dos urolo-
gistas e, às vezes, até mesmo, do dermato-
logista, dependendo do caso. Na verdade, 
é um assunto que tem influência em todas 
essas especialidades e, inclusive na infec-
tologia. Então, o conhecimento dos qua-
dros clínicos que envolvem a área genital 
tem uma importância vital para qualquer 
médico, mais ainda para infectologista, 
que na sua atuação tem uma abrangên-
cia grande de doenças, que podem pro-
vocar lesões em várias partes do corpo 
humano. Como dermatologistas, ficamos 
muito limitados, pois entendemos as do-
enças infecciosas de aspecto sistêmico, 
nos prendendo aos aspectos dermatoló-
gicos. E, aqui, tivemos a oportunidade de 
discutir e ter uma interação com diversas 
especialidades, o que é bastante positivo 
para a prática médica.”
Edilbert Pelegrini, Professor de Derma-
tologia da Faculdade de Medicina de 
Campos e de Valença

“Apresentei uma palestra sobre os corri-
mentos vaginais, que incomodam mui-
to às mulheres. Esse aspecto não tem 
somente importância do ponto de vista 
social, para as mulheres, mas também 
para os infectologistas, pois envolve mui-
to o uso de antibióticos e antifúngicos. 
Procurei abordar, além da altíssima pre-
valência, a dificuldade de diagnóstico, 
pois muitas mulheres fazem o tratamento 
sem fazer o diagnóstico apropriado e, em 
função disso, acaba usando antibióticos 
e antifúngicos de maneira inadequada o 
que agrava o problema. Com a realização 
deste congresso, cada vez mais, constata-
se que o médico não se pode ficar focado 
dentro da sua especialidade, pois existem 
muitas doenças que são tratadas por di-
versos especialistas, principalmente no 
diz que respeito às DSTs.”
Paulo Cesar Giraldo, Professor Associa-
do do Departamento de Ginecologia da 
UNICAMP

“Este congresso é da maior importância, 
pois o Brasil é um país continental e, se nós 
olharmos os dados do IBGE no que diz res-
peito a saneamento básico, constatamos 
que a imensa maioria dos nossos muni-
cípios não contam com esses recursos. A 
falta desses recursos gera diarréias e, em 
todo mundo, a diarréia mais freqüente 
que existe é pelo rotavírus, de modo que 
esse tema é fundamental para o Brasil. 
Recentemente, começamos a utilizar a 
vacina, embora ela tenha restrições, pois 
é uma vacina monovalente. De qualquer 
modo, é o primeiro passo importante para 
a prevenção dessa doença, já que o alei-
tamento materno não pode ser feito para 
sempre, se assim o fosse, certamente as 
crianças estariam mais bem protegidas. O 

congresso é oportuno por tratar-se de um 
país do 3º Mundo. Em alguns bolsões de 
pobreza, as diarréias bacterianas chegam 
a índices inaceitáveis. A mortalidade por 
diarréia, decorrente tanto do rotavírus ou 
das bactérias, é alarmante, de forma que 
é sempre bom ter uma iniciativa como 
essa a realização de um congresso de in-
fectologia.”
Aderbal Sabra, Professor de Pediatria da 
UNIGRANRIO e Membro Titular da Aca-
demia Nacional de Medicina

“O congresso é uma oportunidade de 
tirar dúvidas, ver como está evoluindo a 
infectologia e discutir casos. Vim ao Bra-
sil apenas para assistir ao congresso. A 
realidade da saúde é semelhante no meu 
país, mas temos dificuldades de acesso 
a medicamentos, as novas drogas estão 
chegando agora, principalmente na área 
de Aids. No entanto, a realidade das doen-
ças infecciosas é bastante semelhante por 
ser um país tropical. Me formei no Brasil, 
na Faculdade de Medicina da UNIG e fiz 
pós-graduação na UFF, estou sempre em 
contato com a medicina brasileira pela 
internet.”
Ivone Quemba, infectologista angolana

“É um prazer e uma honra participar de 
um congresso de grau tão elevado, tan-
to no que diz respeito à participação dos 
médicos, quanto à apresentação das pa-
lestras. Estamos realmente felizes, pois é 
o primeiro Congresso de Infectologia que 
está acontecendo no Rio de Janeiro. O em-
penho de todos foi realmente grande para 
que esse evento acontecesse e brilhasse 
do jeito que está. Realmente, o congresso 
surpreendeu a muitos, pois está além do 
esperado. Com certeza, queremos partici-
par do próximo congresso.” 
Cynthia Ferreira, Gerente da Unidade de 
Virologia da ABBOTT

“Hoje, há uma velocidade muito intensa 
de informações e a comunicação é es-
sencial. Você pode se atualizar através da 
internet, livros, mas o congresso é muito 
mais do que isso, é como o próprio nome 
diz, é um congraçamento de pessoas e 
tem um resultado muito maior do que a 
simples informação. E, esse resultado é a 
troca de idéias, o debate, o conhecimento 
de outras realidades. O Congresso do Rio 
de Janeiro chegou em “boa hora”, pois es-
tamos com surtos por todo o país de doen-
ças infecções, emergentes, re-emergentes, 
inclusive doenças já negligenciadas pelos 
governos, pela comunidade e pelo próprio 
médico. No próximo Congresso Brasileiro 
de Infectologia, a ser realizado no ano 
que vem, em Alagoas, temos como algu-
mas propostas, além dos temas científi-
cos, a discussão das políticas públicas; a 
necessidade de orientação da população 
para a prevenção das doenças; o trabalho 
com o médico de saúde da família, para 
que ele consiga fazer diagnóstico precoce. 
A característica principal desse próximo 
congresso será a participação de todas as 
federadas do país.”
Raquel Guimarães, Presidente do próxi-
mo Congresso Brasileiro de Infectologia

D
E

P
O

IM
E

N
T

O
S

10



om o objetivo de ana-

lisar criticamente o 

panorama atual em 

relação à dengue, com ênfase 

em seus aspectos epidemio-

lógicos, clínico, laboratoriais, 

terapêuticos e diagnóstico, a 

SIERJ promoveu um Painel de 

Atualização sobre Dengue, nos 

dias 27 e 28 de junho. O evento, 

que contou com o apoio finan-

ceiro da Johnson & Johnson, 

teve a coordenação científica 

de Artur Timerman e a partici-

pação do Presidente da SIERJ, 

Samuel Kierszenbaum, e dos 

especialistas Ricardo Leite Hay-

den (Santos), Estevão Portela 

(RJ), Kleber Luz (Natal)  e José 

Luis Andrade Neto (Curitiba).

Kleber Luz, Ricardo Leite Hayden, Samuel Kierszenbaum, Artur Timerman, 
Estevão Portela e José Luiz de Andrade Neto

SIERJ promove Painel de 
Atualização sobre Dengue

Para Artur Timerman, a impor-

tância da realização de um 

Painel de Atualização sobre 

Dengue é notória. O expressi-

vo número de brasileiros aco-

metidos pela doença neste 

ano, com número inaceitável 

de óbitos, tornou obrigatória 

a manifestação da SIERJ, de 

modo que se esteja mais bem 

preparado para se defrontar 

com futuros surtos epidêmi-

cos, muito prováveis diante da 

fragilidade dos serviços res-

ponsáveis pela tomada de ati-

tudes preventivas.

- Iniciativas como essa merecem 

todo elogio, ao mesmo tempo 

que reafirmam a necessidade 

do esforço da comunidade de 

infectologistas brasileiros na 

luta contra a dengue. Esse é o 

nosso dever – ressaltou.

De acordo com Kleber Luz, o 

Painel reuniu pessoas direta-

mente ligadas ao tema e foi 

uma boa oportunidade para 

se discutir a importância des-

ta doença. Em primeiro lugar, 

foram discutidas as tendências 

epidemiológicas, com ênfase 

na ocorrência de casos graves 

no grupo pediátrico. A seguir, 

foram abordados aspectos re-

lacionados à fisiopatologia e, 

sobretudo, aspectos clínicos e 

terapêuticos foram exaustiva-

mente discutidos. Finalmente, 

foi feita uma revisão profunda 

da patogenia da febre, assim 

como foi avaliada a aborda-

gem terapêutica deste impor-

tante sinal da doença.

- Acreditamos que o produto 

deste Painel, que será distribuí-

do em várias reuniões científicas, 

será uma grande contribuição 

da Sociedade de Infectologia do 

Rio de Janeiro para todos os mé-

dicos do país – considerou.

Estevão Portela ainda frisou 
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que, desde a década de 80, o 

Brasil tem sido regularmen-

te assolado por epidemias de 

dengue nas grandes cidades. E, 

pouco ou nada até o momento 

se conseguiu para deter os fa-

tores propagadores da doença. 

A despeito do intenso noticiá-

rio que acompanha os perío-

dos de maior número de casos, 

os períodos de calmaria que 

se seguem, decorrentes mais 

da mudança de estação e do 

esgotamento da população de 

suscetíveis do que da eficácia 

das medidas preventivas, aca-

bam deslocando o foco de pre-

ocupações para outros setores, 

até que uma nova alteração 

climática ou a introdução de 

um novo sorotipo recomece a 

escalada de uma epidemia, le-

vando ao adoecimento de mi-

lhões de pessoas.

- Nossos serviços de saúde, já 

com diversos problemas de 

insuficiência de mão-de-obra, 

equipamentos e exames são 

então submetidos a uma car-

ga de trabalho para a qual não 

estão adequadamente prepa-

rados. Isto acaba comprome-

tendo a qualidade do atendi-

mento, onerando os sistemas 

públicos e privados de saúde 

e levando o medo e a insegu-

rança à população, que fica 

então exposta a uma série de 

informações desencontradas e 

contraditórias típicas de situa-

ções de descontrole da ordem 

pública – avaliou.

É preciso, acrescentou Estevão 

Portela, aproveitar os momen-

tos inter-epidêmicos para dis-

cutir amplamente com a socie-

dade o que fazer para reduzir o 

impacto desta doença em nos-

so país, agindo continuamente 

para evitar novas epidemias e 

preparando adequadamente 

os serviços de saúde para uti-

lizar racionalmente os recur-

sos disponíveis, sendo assim 

possível prestar um serviço de 

qualidade e orientar adequa-

damente a população.

- É louvável, portanto, o esforço 

para que esta discussão não se 

perca, abafada por tantos ru-

ídos provocados e por outras 

questões de interesse público, 

para que não continuemos a 

testemunhar, a cada verão, os 

efeitos devastadores da dengue 

em nosso meio – observou.

Jose Luiz de Andrade Neto 

ressaltou que a dengue, atu-

almente, é um dos principais 

problemas de saúde públi-

ca em nosso país. Há quatro 

sorotipos descritos do vírus 

causador da doença e pode 

haver variações na apresenta-

ção clínica. A saber: a Infecção 

Inaparente, a Dengue Clássica, 

a Febre Hemorrágica da Den-

gue e a Síndrome de Choque 

da Dengue.

- Dentre eles, destacam-se a 

Dengue Clássica e a Febre He-

morrágica da Dengue. Por ser 

sério problema de saúde, que 

atinge grande parte da po-

pulação brasileira, colocando 

em risco pessoas previamente 

saudáveis, envolvendo crian-

ças e com significativa mortali-

dade, há necessidade de ações 

urgentes por parte das autori-

dades sanitárias, no sentido de 

minimizar os números da do-

ença que tanto vem alarmando 

a nossa população – enfatizou.

A SIERJ apóia a Chapa 1 - Causa Médica, candidata às eleições do CREMERJ, uma vez que ela 
tem estimulado a participação das sociedades de especialidades no Conselho, através do 

trabalho das câmaras técnicas. Essa parceria com as Sociedades possibilitou a aproximação 
do CREMERJ em relação às necessidades do médico na sua área de atuação.

Conclamamos a todos os sócios da SIERJ a apoiarem à Causa Médica, votando na Chapa 1, 
nas eleições que acontecerão nos dias 6 e 7 de agosto de 2008.

ELEIÇÕES NO CREMERJ (Qüinqüênio 2008-2013)
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