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EDITORIAL 

O veículo de divulgação oficial da Academia Nacional de Medicina (ANM), 
denominado “Anais da Academia Nacional de Medicina”, é o periódico mais 
antigo em publicação no país, entre todas as áreas do conhecimento, 
incluindo as publicações jornalísticas, com circulação regular desde 1831. 

Os “Anais da ANM” têm por objetivo publicar as atividades da Academia 
Nacional de Medicina, preservando assim sua memória. 

Não têm a intenção nem a vocação de ser revista de circulação internacional 
e, portanto, não pretende alcançar indexações em PubMed ou Index for 
Scientific Information – web of science. 

Além das atividades Acadêmicas, os Anais da ANM aceitam a submissão 
de artigos originais e artigos especiais, que tratem de matéria de interesse 
médico e histórico. Também são publicados artigos de revisão, avaliações 
críticas e ordenadas da literatura em relação a temas de importância 
clínica, com ênfase em fatores como causas e prevenção de doenças, seu 
diagnóstico, tratamento e prognóstico. 

É com muito prazer que apresentamos o Número 187, volume 1, onde 
tratamos das atividades Acadêmicas, com resumos das Sessões e outros 
assuntos ocorridos no âmbito da Academia Nacional de Medicina, referente 
aos meses de março e abril de 2016.

A novidade deste número, é que após cada matéria, foi introduzido um QR 
Code (Código de Leitura Rápida), que quando acessado via “smartphone” 
direciona o leitor imediatamente para o vídeo referente à Sessão, e que 
poderá ser assistido no telefone. 

Desejamos boa leitura a todos.

Muito atenciosamente, 

Acadêmico Francisco J. B. Sampaio
Presidente, Academia Nacional de Medicina

Acadêmico José Galvão Alves
Editor-Chefe, Anais da Academia Nacional de Medicina
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OUTORGA DO TÍTULO DE BENEMÉRITO AOS 
DOUTORES PEDRO GROSSI E MAURICIO DINEPI

Sessão de 3 de Março de 2016

Na tarde do dia 3 março, em clima de 
festa e com a presença de diversas 
autoridades, amigos, familiares 
e com a bancada de acadêmicos 
repleta, foram homenageados com 
a outorga do Título de Benemérito 

da Academia Nacional de Medicina, 
o Dr. Pedro Grossi Junior – Diretor 
Presidente do Jornal do Brasil e o 
Dr. Mauricio de Castilho Dinepi – 
Presidente do Jornal do Commercio 
e da Rádio Tupi.

Bancada Acadêmica

Mesa Diretora dos Trabalhos
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O Presidente Francisco Sampaio fez 
uma breve explicação do que signifi-
ca ser Benemérito da Academia Na-
cional de Medicina, de acordo com 
o Regimento da nossa Instituição – 
A Academia distinguirá as pessoas 
que concorrem de forma excepcio-
nal para o seu engrandecimento. O 
Título de Benemérito é concedido 
às pessoas físicas ou jurídicas que 
lhe prestarem relevantes serviços. 
As propostas para concessão desses 
títulos cabem a Diretoria e depois, 
devidamente justificadas são leva-
das ao plenário que decidirão sobre 
elas.

A outorga do Título de Benemérito, 
habitualmente é realizada durante 
a solenidade de Aniversário da 
Academia Nacional de Medicina, em 
30 de junho, junto com diversas 
outras atividades, e por isso não 

há tempo para manifestações do 
outorgante e do outorgado.

No caso presente, a Academia 
idealizou um momento especial, 
para que os homenageados 
pudessem se manifestar e receber 
seus convidados.

Lucinha Grossi, Acad. José Temporão e 
Dr. Pedro Grossi Jr.

Dr. Pedro Grossi Jr. – Benemérito da Academia Nacional de Medicina



11

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (1)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2016

A outorga do Título de Benemérito 
aos Doutores Pedro Grossi e Mauricio 
Dinepi foi aprovada por aclamação 
tanto na Diretoria como no plenário.

Em seu discurso, o Presidente 
Francisco Sampaio, ressaltou que 
os Doutores Pedro Grossi e Mauricio 
Dinepi têm colaborado intensamente 
e despretensiosamente com a 
Academia Nacional de Medicina 
abrindo espaço semanalmente 
no Jornal do Brasil, no Jornal 
do Commercio e na Rádio Tupi 
para divulgação das atividades 
acadêmicas e de documentos 
informativos importantes para a 
população leiga e médica. Deu como 
exemplo dessa parceria a matéria 
divulgada na Rádio Tupi, Jornal do 
Brasil e Jornal do Commercio que 
conseguiu derrubar a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 18 de 2015 

que previa a redução do mínimo da 
receita de impostos a ser investido 

Desembargadora Maria Regina Nova

Dr. Mauricio Dinepi – Benemérito da Academia Nacional de Medicina
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pelo Estado do Rio de Janeiro em 
educação, de 35% para 25%, e 
deixava em aberto o percentual 
destinado a Uerj (que era de 6%) 
e reduzia o investimento na FAPERJ 
de 2% para 1%. Demonstrando 
a força e a atuação da Academia 
Nacional de Medicina, com o auxílio 
inestimável do Dr Pedro Grossi e do 
Dr. Mauricio Dinepi.

Lembrou que a história da Academia 
Nacional de Medicina com o Jornal 
do Commercio vem de longa data. 
Um dos fundadores da Sociedade 
de Medicina do Rio de Janeiro 
(atual ANM), Xavier-Sigaud tornou-
se conhecido por sua intensa 
atividade editorial. Xavier-Sigaud e 
seu compatriota francês o livreiro 
Pierre Plancher, tiveram grande 
importância para a história do livro 
e da imprensa no Brasil durante 
o Primeiro Reinado e o período 
Regencial. Foi deles, a iniciativa de 
fundar, em 1827, o famoso Jornal do 
Commercio que se tornaria um dos 

mais importantes jornais na capital 
do Império e que existe até os dias 
de hoje. E encerrou seu discurso 
dando boas vindas aos Beneméritos 
Dr. Pedro Grossi e Dr. Maurício 
Dinepi.

Em um discurso emocionado o Dr. 
Pedro Grossi disse que os médicos 
o tocam e principalmente os dessa 
casa, e que não poderia deixar de 
prestar uma homenagem especial ao 
Acadêmico e ex-presidente Aloysio 
Salles pelo grande médico que foi e 
que tanto trabalhou pela medicina 
do nosso país. Em suas palavras os 
médicos são os verdadeiros artistas 
da arte da vida.

O Dr. Mauricio Dinepi disse que 
recebeu a notícia pelo Presidente da 
Academia Nacional de Medicina, seu 
amigo de longa data e seu médico, 
que tinha sido eleito benemérito 
junto com o Pedro Grossi para 
trabalhar pela Academia, o que é 
uma honraria para ele.
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VOTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA NA PRIMEIRA SESSÃO 
APÓS O RECESSO ACADÊMICO, EM 03 DE MARÇO DE 2016

As sugestões de alteração foram 
projetadas no telão do Anfiteatro 
Miguel Couto e a votação foi realizada 
através do sistema interativo. Foi 
apresentado como era no regimento 

e a proposta de alteração: para 
votar a favor da alteração (1 – sim) 
para manutenção do que está no 
regimento (2 - não) e abstenção (3 
- abstenção).

As alterações foram elaboradas 
a partir das propostas enviadas 
pelos Acadêmicos e das propostas 
elaboradas por uma Comissão 
formada pelos acadêmicos Sérgio 

Novis (Presidente), Carlos Giesta, 
Orlando Marques Vieira, José 
Galvão Alves e Carlos Mandarim-de-
Lacerda.

Sra. Annelyse Alves da empresa Interact e Acadêmico Mandarim de Lacerda, 
durante projeção das propostas e votação interativa
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A votação para alteração do 
Regimento foi um sucesso e todas 
as propostas foram aprovadas com 
exceção do Artigo 27º do Capítulo 
IV - Admissão dos Membros da 
Academia – Membros Titulares, onde 
se propôs o tempo de 30 dias após 
à verificação de vaga de membro 
titular para o Presidente declarar 
aberta a vaga. Manteve-se o texto 
original que diz “abertura imediata 
à verificação de vaga de membro 
titular”.
O Presidente Francisco Sampaio 
afirmou que considera um grande 
avanço as mudanças realizadas no 
Regimento.

Pode-se destacar:

1) A abertura imediata da vaga após 
a morte do acadêmico,

2) O voto por correspondência para 
eleição de membro titular.

As alterações passarão a valer após 
o registro em cartório, e o próximo 
passo será a mudança do Estatuto
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ATA

03/03/2016

VOTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 03/03/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, 
NA SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

No dia 3 de março de 2016 em Sessão Secreta com a presença de 58 Acadêmicos 
foram votadas através do sistema interativo as alterações do Regimento Interno da 
Academia Nacional de Medicina.
As sugestões de alterações do Regimento Interno foram enviadas pelos Acadêmicos 
e analisadas pela Comissão de Alteração do Regimento Interno formada pelos 
Acadêmicos: Sérgio Novis (Presidente da Comissão), Carlos Giesta, Orlando 
Marques Vieira, José Galvão Alves e Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda. A 
Comissão cuidou para que as propostas de alterações do Regimento Interno 
apresentadas para votação não colidissem com o Estatuto.
A votação foi realizada com sistema interativo e representou avanços, principalmente 
com a aprovação do Voto por Correspondência para Membro Titular, que permite ao 
Acadêmico que não puder estar presente no dia da eleição, exerça o seu direito a 
voto.
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03/03/2016

03/03/2016 Jornal do Brasil  País  Jornal do Brasil recebe homenagem da Academia Nacional de Medicina

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/03/03/jornaldobrasilrecebehomenagemdaacademianacionaldemedicina/ 1/1

03/03 às 19h22  Atualizada em 03/03 às 19h55

Jornal do Brasil recebe homenagem da Academia Nacional
de Medicina
Presidente da ANM ressaltou colaboração do veículo na área

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina prestou homenagem ao Jornal do Brasil nesta quinta‐feira (3), no Rio
de Janeiro, no início da abertura dos seus trabalhos, pela colaboração e o cuidado do veículo com temas
relacionados à área.

Depois da homenagem ao JB, o presidente da Academia Nacional de Medicina, Francisco Sampaio, junto
com os demais membros, aprovou a nova agenda, coordenou um seminário sobre as interferências do
Judiciário nos planos de saúde e debateu o estatuto da ANM.

A Academia também promoveu uma conferência com médicos de diferentes áreas sobre as causas e
alternativas para combate ao Zika vírus.

País

Francisco Sampaio, presidente da ANM, durante abertura dos trabalhos
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04/03/2016

04/03/2016

http://lulacerda.ig.com.br/academianacionaldemedicinanoitedehomenagens/ 1/1

Academia Nacional de Medicina: noite de homenagens
04/03/2016  12:00

ternet
Live

MB
Live é a

ternet Fixa
TIM.

MB.
trate!

No alto, o exministro José Temporão entre Lucia e Pedro Grossi; no meio, Marcia Peltier e Padre Jorjão; nesta foto, 
Oswaldo Moura Brasil, Paulo Niemeyer e Mauricio Dinepi / Fotos: Marcelo Borgongino

Pedro Grossi e Maurício Dinepi, presidentes de dois jornais, respectivamente o Jornal do Brasil e
o Jornal do Commercio, foram homenageados, nessa quintafeira (03/03), pela Academia
Nacional de Medicina. O título de benemérito que receberam do presidente da ANM, Francisco
Sampaio, não foi como pessoa jurídica, mas física. Os dois, há mais de 30 anos, ajudam a promover
as atividades da Academia. Pedro, inclusive, antes mesmo de estar ligado à mídia, já procurava
apoiar a ANM quando era presidente da Embratur.

http://lulacerda.ig.com.br/academianacionaldemedicinanoitedehomenagens/

http://lulacerda.ig.com.br/
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04/03/2016
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04/03/2016
continuação
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LIDERANÇA É TEMA DE DISCUSSÃO 
NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

Sessão de 10 de Março de 2016

Liderança é uma palavra constante 
no campo da administração é tema 
de discussão permanente entre 
pesquisadores e estudiosos de 
diversas áreas de atuação. É um 
tema de grande importância pois 
está relacionado com o sucesso ou 
insucesso de um grupo em alcançar 
os objetivos propostos.

Várias questões fundamentais 
foram discutidas e ficaram para 
mais reflexões:

O que é um líder? Como nasce 
um líder? Quais as características 
fundamentais de um líder? É 
possível tornar-se um líder? Quais 
as características negativas de um 
líder? Como se exerce a liderança? 

Que características devem ser 
trabalhadas em um líder?
A liderança tem por objetivo conduzir 
um grupo na busca de resultados, 
sendo que “desenvolver” pessoas é 
premissa da liderança.

Peter Drucker, austríaco, nascido em 
Viena e radicado nos Estados Unidos 
até o final da sua vida, é considerado 
o “papa” da administração moderna, 
com mais de trinta livros publicados 
sobre o assunto. Para ele, a única 
definição de líder é alguém 
que possui seguidores. Alguns 
indivíduos são pensadores, outros 
profetas. Os dois papeis são 
importantes e necessários, mas sem 
seguidores não há líderes”. 

Presidente Francisco Sampaio e Acadêmico Samir Rasslan
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Um aspecto que foi discutido é se o 
exercício da liderança é diferente em 
função das características do grupo 
ou do campo de atuação. A base ou 
os princípios do exercício da liderança 
são comuns em qualquer área do 
conhecimento, com particularidades 
em cada uma delas.

Na Medicina, em particular, o líder 
tem a enorme responsabilidade de 
treinar e formar as futuras gerações, 
sendo que ele é reconhecido por suas 
ideias, por seus ideais e seguido por 
suas ações. O líder acima de tudo 
deve ser um exemplo.

Ficou como mensagem que um 
verdadeiro líder deve congregar as 
seguintes características/habilidades 
fundamentais: humildade / autocrítica 
/ responsabilidade, carisma, coibir 
desavenças, honestidade. Também, 
foi apresentado que os principais 
aspectos/características negativas 
de um líder são: prepotência / 
impor liderança, ser centralizador 
/ faltar com o dialogo, praticar 
autopromoção, não saber o que 

ocorre, ironizar falhas e sufocar 
novas lideranças

Neste momento em que nosso país 
tem carência de líderes e exemplos 
a serem seguidos, principalmente na 
política, a discussão sobre liderança 
na Academia Nacional de Medicina 
foi rica e atraente, pois a Instituição 
congrega uma plêiade de líderes nos 
diferentes campos do conhecimento 
médico.

Discussão com a Bancada Acadêmica. 
Acad. José Coura fazendo comentários
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"SESSÃO DA SAUDADE" 
DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

PRESTA TRIBUTO AO 
ACADÊMICO HÉLCIO ALVARENGA 

10 de março de 2016

Acadêmico HÉLCIO ALVARENGA

Recreio, MG, 01 de março de 1927

† Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2015

Membro Titular – Academia Nacional de Medicina em 28/10/1986

Recordações felizes e marcantes 
foram a tônica da “Sessão da Sau-
dade”. Os Acadêmicos Pietro No-
vellino, ex-Presidente da ANM, e 
Sérgio Novis, Presidente da Secção 
de Medicina e colega de especialida-
de, fizeram emocionadas alocuções 
de lembrança, saudando a trajetó-
ria pessoal e profissional do querido 
Acadêmico Hélcio Alvarenga. Outros 
Acadêmicos também prestaram tri-
butos cheios de apreço e o Presiden-
te Francisco Sampaio lembrou que 
suas características mais marcantes 

eram a inteligência, cultura, saga-
cidade e simpatia. Ao final da Ses-
são, a Profa. Regina Alvarenga, viú-
va e colega de especialidade, muito 
emocionada, proferiu palavras de 
agradecimento.

Hélcio Alvarenga graduou-se em 
medicina pela antiga Universidade 
do Brasil (atual Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ) em 1951. 
Especializou-se em neurologia cli-
nica no Hôpital de la Salpêtriere, 
França (1966) e concluiu doutorado 
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em medicina pela UFRJ, em 1974. 
Atuou principalmente nos seguintes 
temas: neurologia, demência, es-
clerose múltipla, Parkinson e neuro 
óptico mielite.

Foi professor titular emérito de neu-
rologia da Escola de Medicina e Ci-
rurgia da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
e professor titular de neurologia da 
UFRJ por 35 anos (1961-1995), no 
Instituto de Neurologia Deolindo 
Couto, onde foi por 10 anos diretor 
da Instituição. Professor titular con-
cursado de neurologia da Universi-
dade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UniRio) em 1984, implan-
tou nesta Universidade a disciplina 
de neurologia e a especialização em 
neurologia. Sua última atuação foi 
como professor permanente da Pós-
-Graduação dessa Universidade.

Fez teses brilhantes, com pioneiris-
mo, como a da Síndrome de Hakim-

-Adams, com prefácio do próprio 
Prof. Hakim e comentários do Prof. 
Adams, e também mais tarde a tese 
para Professor Titular, sobre o tema 
ataxia-telangiectasia, a Doença de 
Louis Bar. Alvarenga foi sempre um 
Professor na acepção mais corre-
ta e adequada da palavra. Dedica-
va muito de seu tempo à leitura e 
atualização de seus conhecimentos. 
Seu casamento com Regina, além 
de convívio amoroso, foi profícuo 
e propiciou o desenvolvimento de 
uma família com três filhos dedica-
dos à área de saúde, dois dos quais 
neurologistas de sucesso.

Sempre foi muito amado e respeitado 
por seus alunos e discípulos, a quem 
serviu de exemplo. A Liga de Neuro-
logia Prof. Dr. Hélcio Alvarenga é um 
grupo formado por acadêmicos, pro-
fessores e médicos da Universidade 
Severino Sombra que tem o interesse 
de estudar e pesquisar assuntos rela-
cionados à Neurologia.

Mesa Diretora – 
Acadêmicos Pietro 
Novellino (Orador na 
Homenagem), Antonio 
Nardi (Secretário Geral), 
Francisco Sampaio 
(Presidente) e Sérgio 
Novis (Orador na 
Homenagem)
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Acadêmico Pietro Novellino proferindo 
sua oração

Acadêmico Sérgio Novis proferindo sua 
oração

Acadêmico Mário Barreto, colega de 
longa data no hospital Gaffrée Guinle, 
prestando sua homenagem

Profa. Regina Alvarenga de pé e filhos 
do homenageado
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ATA

10/03/2016

ATA DA 24ª SESSÃO PLENÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA 
AO 187º ANO ACADÊMICO – REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, QUINTA-
FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio 

Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi 

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a 24ª
Sessão Plenária do 187º Ano Acadêmico, declarando-a secreta. Após a leitura da Ata
do dia 03 de março que tratou das alterações do Regimento Interno, a mesma foi 
colocada em discussão, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio informou que a Ata será encaminhada junto com o Regimento 
Interno alterado para registro em cartório. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
deu início à eleição das Comissões Julgadoras da memória, títulos e trabalhos de
cadeiras: Cadeira 21 – Secção de Cirurgia tendo como candidato o Dr. Rossano 
Klepler A. Fiorelli; Cadeira 16 - Secção de Medicina tendo como candidatos o Dr. Luiz 
Manoel Webber Bandeira, a Dra. Margareth Maria Pretti Dalcolmo e o Dr. Gilberto 
Ururahy Neto; Cadeira 58 – Secção de Medicina tendo como candidato o Dr. Pedro 
Paulo Bastos Rodrigues. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou para a 
Comissão Escrutinadora da Cadeira 21 - Secção de Cirurgia os Acadêmicos Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda e Aderbal Sabra; para a Cadeira 16 - Secção de 
Medicina, os Acadêmicos Henrique Murad e Milton Meier; e para a Cadeira 58 - 
Secção de Medicina convidou os Acadêmicos Hiram Lucas e Jayme de Marsillac. 
Foram eleitos para a Comissão Julgadora da Cadeira 21 – Secção de Cirurgia os 
Acadêmicos Carlos Giesta, Octavio Pires Vaz e Rui Haddad. Para a Comissão 
Julgadora da Cadeira 16 - Secção de Medicina, foram eleitos os Acadêmicos Claudio 
Benchimol, Marcus Tulio Haddad e Omar Lupi. Para a Comissão Julgadora da Cadeira 
58 – Secção de Medicina, foram eleitos os Acadêmicos Adolpho Hoirischi, Omar da 
Rosa Santos e Azor José de Lima. Após as eleições das Comissões para as Cadeiras 
21, 16 e 58, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a Sessão ao público e 
deu a palavra aos Acadêmicos. O Acadêmico José Carlos do Valle discorreu sobre o 
uso da fosfoetanolamina e o risco do Projeto Lei autorizando a comercialização e a 
distribuição da “pílula do câncer” ser aprovado no Senado sem que nem um estudo 
tenha sido feito, e sem aprovação da Anvisa. Ele colocou a necessidade de que a 
Academia Nacional de Medicina se pronuncie e se posicione sobre o assunto. O 
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio lembrou que em 30 de outubro de 2015 em 
uma matéria de 3 páginas no Jornal do Brasil, a Academia Nacional de Medicina se 
pronunciou a respeito do tema e que o documento está no site da ANM como 
“Documento Oficial”. Além disso, o uso da “pílula do câncer” já está na pauta para a 
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                ATA - continuação

10/03/2016

discussão agendada para o Simpósio sobre Judicialização da Medicina. Em seguida, o 
Acadêmico Celso Ramos colocou que acha extremamente grave o desconhecimento 
do Congresso Brasileiro em relação à Ciência, ignorando importantes passos de 
processos científicos, da Ciência Experimental e das Comissões de Ética, e enfatizou 
a sua indignação em relação à conduta da Câmara dos Deputados. Adiante, o
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio designou uma comissão formada pelos 
Acadêmicos Hiram Lucas, José Carlos do Valle e Celso Ramos para preparar um 
documento para ser divulgado nos meios de comunicação e enviado ao Presidente do 
Senado Federal dentro de 72 horas. Em seguida deu continuidade a Sessão e passou 
a palavra ao Acadêmico Roberto Soares de Moura que agradeceu aos Acadêmicos 
que o ajudaram a cuidar de sua esposa Beatriz falecida há dois meses de câncer, e
falou que ela tinha um apreço muito grande pela Academia. O Presidente então 
convidou o Acadêmico Samir Rasslan a proferir sua conferência sobre “Liderança 
Médica”. A apresentação foi elogiada e enriquecida pelos comentários dos 
Acadêmicos Adolpho Hoirischi, Jose Rodrigues Coura, Pietro Novellino, Celso Ramos 
Filho, Sérgio Novis, Ricardo Cruz e Omar da Rosa Santos. O Acadêmico Samir 
Rasslan agradeceu os comentários e destacou uma colocação do Acadêmico Sergio 
Novis sobre a falta de liderança nos dias atuais. Em seguida, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio encerrou a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Francisco Sampaio, Pietro Novellino, Sergio Novis, Yvon Toledo, José de Jesus 
Camargo, Marcello Barcinski, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Orlando Marques 
Vieira, Rubem Arruda, Jayme de Marsillac, Oswaldo Moura Brasil, Henrique Murad, 
Walter Zin, Ricardo Cruz, Carlos Giesta, Omar da Rosa Santos, Manoel Jansen, 
Carlos Telles, Carlos Eduardo Brandão, Omar Lupi, Mario Barreto Corrêa Lima, Azor 
José de Lima, Antonio Egidio Nardi, Roberto Soares, Samir Rasslan, Patricia Rieken 
Macêdo Rocco, Hiram Lucas, Monica Gadelha, Aderbal Sabra, José Rodrigues Coura, 
Gilberto de Nucci, José Carlos do Valle, Marcos Moraes, Karlos Mesquita, Carlos 
Alberto Barros Franco e Celso Ramos (37). 
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Academia Nacional de Medicina se prepara para atualizar
estatuto
A instituição, de 187 anos, já fez modificações em seu regimento

Sábado, 12 de março de 2016

Jornal do Brasil
André Borba*

A Academia Nacional de Medicina (ANM) vai realizar, ainda este ano, mudanças em seu estatuto. Para o
presidente da instituição, Dr. Francisco Sampaio, um dos pontos que pode gerar polêmica diz respeito à
divisão das secções. 

Atualmente a Academia é dividida entre as secções de Cirurgia, que conta com 40 membros; de
Medicina, com o mesmo número de integrantes; e de Ciências Aplicadas à Medicina, com 20 membros. 

"Isso acontece porque, quando a Academia foi criada, a área de ciências básicas era menor e esses
estudos não tinham tanta projeção", comentou Sampaio. 

A proposta é que se abra uma vaga extra de acadêmico por ano até
que se preencha as 20 vagas que faltam para que as secções
tenham número equitativo. "Hoje em dia, as ciências básicas, que
abarcam os estudos de terapia molecular, genética e bioquímica,
são as cadeiras mais importantes e são os pilares para os grandes
avanços da medicina”, alertou o professor. 

Regimento

O regimento da ANM, que tem viés administrativo, já passou por
modificações neste ano. Entre as mudanças, está a possibilidade de
os acadêmicos poderem votar a entrada de novo integrante por
meio de correspondência. 

"Os acadêmicos que estiverem em congresso no exterior, doentes,
e até mesmo que residam fora do Rio vão poder enviar a cédula
lacrada com seu voto, que é secreto", afirmou Dr. Francisco
Sampaio, que considera a mudança um grande avanço. O quórum

mínimo de 50% de membros presentes, para início da votação, permanece.

Debates polêmicos

A ANM, que é a instituição científico‐cultural mais antiga do país, também está de olho nos principais
temas da atualidade. A instituição, fundada em 1829, realiza discussões periódicas de assuntos polêmicos
que têm relevância social. 

O objetivo é que as resoluções ajudem a pressionar os governos e orientar políticas públicas. Temas como

Ciência e Tecnologia

Dr. Francisco Sampaio está à frente da ANM
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o uso de drogas e o financiamento de hospitais universitários já foram debatidos pelos acadêmicos. Um
simpósio sobre aborto está nos planos da Academia.

“Nós tivemos grandes discussões sobre o programa ‘Mais Médicos’, sobre o ‘Mais Especialidades’,
residência médica, financiamento de hospitais universitários, zika, todos esses assuntos que têm sido
amplamente discutidos por toda a sociedade. Fechamos o ano passado discutindo o direito de morrer. Já
tivemos simpósios sobre a criminalização do uso de drogas. Em breve vamos ter sobre aborto”, declarou o
Dr. Francisco.

Os temas dividem opiniões dos acadêmicos. Para o professor, as ideias divergentes enriquecem o debate:
"Muitos acadêmicos se posicionam fervorosamente contra o aborto, por exemplo. Mas o interessante é
isso. Se todo mundo fosse a favor ou contra não teria graça".

* do projeto de estágio do JB
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Liderança é tema de discussão na Academia Nacional de Medicina

Sábado, 12 de março de 2016

Jornal do Brasil

Liderança médica foi discutida,em tarde bastante concorrida, na Academia Nacional de Medicina, na 
quinta‐feira 10 de março, com apresentação do Acadêmico Samir Rasslan, Professor Titular de Cirurgia da 
Faculdade de Medicina da USP.

Liderança, palavra constante no campo da administração é discussão permanente entre pesquisadores e 
estudiosos de diversas áreas de atuação. É um tema de grande importância pois está relacionado com o 
sucesso ou insucesso de um grupo em alcançar os objetivos propostos.

Várias questões fundamentais foram discutidas e ficaram para mais reflexões:

O que é um líder? Como nasce um líder? Quais as características fundamentais de um líder? É possível 
tornar‐se um líder? Quais as características negativas de um líder? Como se exerce a liderança? Que 
características devem ser trabalhadas em um líder?

A liderança tem por objetivo conduzir um grupo na busca de resultados, sendo que “desenvolver” pessoas 
é premissa da liderança.

Peter Drucker, austríaco, nascido em Viena e radicado nos Estados Unidos até o final da sua vida, é 
considerado o “papa” da administração moderna, com mais de trinta livros publicados sobre o assunto. 
Para ele “a única definição de líder é alguém que possui seguidores. Alguns indivíduos são pensadores, 
outros profetas. Os dois papeis são importantes e necessários, mas sem seguidores não há líderes”.

Um aspecto que foi discutido é se o exercício da liderança é diferente em função das características do 
grupo ou do campo de atuação. A base ou os princípios do exercício da liderança são comuns em qualquer 
área do conhecimento, com particularidades em cada uma delas.

Na Medicina, em particular, o líder tem a enorme responsabilidade de treinar e formar as futuras 
gerações, sendo que ele é reconhecido por suas ideias, por seus ideais e seguido por suas ações. O líder 
acima de tudo deve ser um exemplo.

Ficou como mensagem que um verdadeiro líder deve congregar as seguintes características/habilidades 
fundamentais: humildade/autocrítica/responsabilidade, carisma, coibir desavenças, honestidade. 
Também, foi apresentado que os principais aspectos/características negativas de um líder são: 
prepotência/impor liderança, ser centralizador / faltar com o dialogo, praticar autopromoção, não saber

o que ocorre, ironizar falhas e sufocar novas lideranças

Neste momento em que nosso país tem carência de líderes e exemplos a serem seguidos, principalmente 
na política, a discussão de LIDERANÇA na Academia Nacional de Medicina foi rica e atraente, pois a 
Instituição congrega uma plêiade de líderes nos diferentes campos do conhecimento médico.

http://www.jb.com.br/cienciaetenologia/noticias/2016/03/12/liderancaetemadediscussaonaacademianacionaldemedicina/

Ciência e Tecnologia

12/03/2016
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A Academia Nacional de Medicina considera a aprovação da Fosfoetanolamina 
pela Câmara dos Deputados, à revelia da ANVISA, uma afronta gravíssima à 
Comunidade Científica 

 
 
Excelentíssimo Senhor Dr. José Renan Vasconcelos Calheiros 
Presidente do Senado Federal 

 
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em 08 de março do corrente ano, o 
projeto de lei que autoriza a produção e distribuição da substância fosfoetanolamina 
sintética com o objetivo de tratar o câncer. Tal substância não teve  a  sua 
regulamentação analisada e aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) e que, por esta razão, sua farmacologia, toxicidade, efeitos colaterais, eficácia 
e dosagem são desconhecidas. Esse projeto foi encaminhado ao Senado Federal e, 
provavelmente, será examinado nesta semana. 

 
A Academia Nacional de Medicina, instituição científico-cultural mais antiga do país, 
fundada em 30 de junho de 1829 para assessorar o governo sobre tudo que interessar à 
saúde pública, vem expor os tópicos discutidos e aprovados em plenária no dia 10 de 
março de 2016: 
• O câncer não é uma doença isolada, mas uma denominação que engloba centenas de 
tumores diferentes, com origem, evolução e tratamentos distintos. Não existe nenhuma 
droga exclusiva para tratar suas múltiplas formas. 
• A Oncologia tem evoluído de forma consistente na cura, controle ou aumento de 
sobrevida, graças às intensas pesquisas internacionais conduzidas de forma cooperativa 
e multi-institucionais. Nesse sentido, está padronizada a forma como uma droga deve  
ser avaliada com relação à sua efetividade no tratamento de determinada neoplasia ou 
qualquer outra doença. Isto significa que essa avaliação seja realizada com estudos 
Fase-1, Fase-2 e Fase-3, que são mandatórios, sob pena de sua efetividade e 
credibilidade serem desacreditadas. 
• A Anvisa, órgão oficial do governo, tem o respeito de toda a comunidade médica, 
farmacêutica e científica do país, e a certificação por ela conferida a determinado 
medicamento é necessária e imprescindível. A Anvisa não pode ser dispensada, ou 
mesmo desacreditada, nesse processo que custou muito a ser consolidado no Brasil. 
• Embora existam alguns estudos experimentais sobre a fosfoetanolamina in vitro e em 
camundongos, com alguma efetividade, isto não autoriza seu uso imediato no homem. 
Vale lembrar que de cada 10 moléculas isoladas em laboratório, somente uma mostra 
certa atividade em algum tipo tumor maligno humano (Fase-1), e a fosfoetanolamina 
sequer passou pela Fase-1. 
• A revista Nature, celebrada publicação científica internacional, publicou em seu 
número de 26 de novembro de 2015 um editorial devastador sobre como o Brasil vem 
conduzindo a questão da fosfoetanolamina em pacientes com câncer, e considera isto é 
altamente preocupante. 

 
Deste modo, acreditamos que o exposto possa contribuir para o bom termo desse 
processo, para o qual o público leigo, em geral, é extremamente sensível. A Academia 
Nacional de Medicina considera a aprovação desta droga sem os estudos necessários 
uma afronta gravíssima à comunidade científica Nacional e Internacional e reitera a sua 
confiança no Senado Federal para não aprovar o projeto de lei sobre o uso da 
fosfoetanolamina em neoplasias malignas. 

 
Colocamo-nos ao inteiro dispor das autoridades, esperando que prevaleça a  
tranquilidade e sensatez necessárias para a correta resolução deste contexto. 

 
Atenciosamente, 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
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Rio de Janeiro, 14 de abril de 2016

Excelentíssima Presidente Dilma Rousseff comete equívoco contra saúde, talvez 
por mal aconselhamento.

Hoje, dia 14 de abril de 2016, pedimos a reflexão da Vossa Excelência, Presidente 
Dilma Rousseff, para que esta data não se torne trágica por contradizer a ciência e a 
inteligência brasileiras. Contrariando todas as atitudes e manifestações das áreas 
competentes, foi sancionada pela Senhora Presidente Dilma Rousseff a lei que permite 
o uso da “pílula do câncer”. A lei, à revelia da Anvisa, permite o uso da
fosfoetanolamina por pacientes com câncer, independentemente do tipo celular, órgão 
afetado e estagio clinico do tumor.

Diversos órgãos e entidades científicas, como Anvisa, USP e a Academia Nacional de 
Medicina, indicaram que a presidente tinha o dever de vetar este projeto equivocado, 
que coloca em risco o tratamento correto e, portanto, a saúde dos doentes, além de abrir 
grave precedente ao controle de medicamentos no Brasil, colocando nosso país em 
situação de inferioridade científica e de controle sanitário.

Lembrando que o Supremo Tribunal Federal (STF) através do excelentíssimo senhor 
presidente, Ricardo Lewandowski, já havia autorizado a Universidade de São Paulo 
(USP) a interromper o fornecimento da substância fosfoetanolamina sintética a 
pacientes com câncer. Na sua petição de suspensão de tutela antecipada, a USP afirma 
que a liberação da substância "cuja eficácia, segurança e qualidade são incertas" coloca 
em risco a saúde dos pacientes.

A Academia Nacional de Medicina lembra ainda que a USP entrou com processo 
contra o professor aposentado do Instituto de Química da USP de São Carlos, Gilberto 
Chierice, que coordenava os estudos sobre a fosfoetanolamina e distribuía as pílulas, 
num ato típico de exercício ilegal da medicina, pois nem médico é. A USP representou 
contra o professor aposentado pelos crimes contra a saúde pública e curandeirismo. 
Além disso, a USP também fechou o laboratório que produzia a “pílula do câncer”.

Contra todos que cientificamente somos conhecedores da matéria, a senhora Presidente 
Dilma Rousseff sancionou sem vetos esta lei que agride a nossa comunidade médica e 
científica e poderá colocar em risco a saúde dos doentes.

Como presidente da Academia Nacional de Medicina, bicentenária instituição  
científico cultural mais antiga do Brasil, que reúne e sempre reuniu, com humildade, 
quase toda a excelência da medicina brasileira, vou propor em assembleia com todos os 
acadêmicos, o direito, se couber, de nossa entidade ajuizar contra determinação legal 
que, torno a reafirmar como todos já disseram, ser danosa ao paciente.

Francisco J.B. Sampaio 
Presidente

Academia Nacional de Medicina
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Aprovação da Fosfoetanolamina afronta Comunidade
Científica, diz Academia Nacional de Medicina

Terçafeira, 15 de março de 2016

Jornal do Brasil

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em 08 de março do corrente ano, o projeto de lei que
autoriza a produção e distribuição da substância fosfoetanolamina sintética com o objetivo de tratar o
câncer. Tal substância não teve a sua regulamentação analisada e aprovada pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) e que, por esta razão, sua farmacologia, toxicidade, efeitos colaterais,
eficácia e dosagem são desconhecidas. Esse projeto foi encaminhado ao Senado Federal e,
provavelmente, será examinado nesta semana.

A Academia Nacional de Medicina, instituição científico‐cultural mais antiga do país, fundada em 30 de
junho de 1829para assessorar o governo sobre tudo que interessar à saúde pública,vem expor os tópicos
discutidos e aprovados em plenária no dia 10 de março de 2016:

• O câncer não é uma doença isolada, mas uma denominação que engloba centenas de tumores
diferentes, com origem, evolução e tratamentos distintos. Não existe nenhuma droga exclusiva para
tratar suas múltiplas formas.

• A Oncologia tem evoluído de forma consistente na cura, controleou aumento de sobrevida, graças às
intensas pesquisas internacionais conduzidas de forma cooperativa e multi‐institucionais. Nesse sentido,
está padronizada a forma como uma droga deve ser avaliada com relação à sua efetividade no
tratamento de determinada neoplasia ou qualquer outra doença. Isto significa que essa avaliação seja
realizada com estudos Fase‐1, Fase‐2 e Fase‐3, que são mandatórios, sob pena de sua efetividade e
credibilidade serem desacreditadas.

• A Anvisa, órgão oficial do governo, tem o respeito de toda a comunidade médica, farmacêutica e
científica do país,e a certificação por ela conferida a determinado medicamento é necessária e
imprescindível. A Anvisa não pode ser dispensada, ou mesmo desacreditada, nesse processo que custou
muito a ser consolidado no Brasil.

• Embora existam alguns estudos experimentais sobre a fosfoetanolamina in vitro e em camundongos,
com alguma efetividade, isto não autoriza seu uso imediato no homem. Vale lembrar que de cada 10
moléculas isoladas em laboratório, somente uma mostra certa atividade em algum tipo tumor maligno
humano (Fase‐1), e a fosfoetanolamina sequer passou pela Fase‐1.

• A revista Nature, celebrada publicação científica internacional, publicou em seu número de 26 de
novembro de 2015 um editorial devastador sobre como o Brasil vem conduzindo a questão da
fosfoetanolamina em pacientes com câncer, e considera isto é altamente preocupante.

Deste modo, acreditamos que o exposto possa contribuir para o bom termo desse processo, para o qual o
público leigo, em geral, é extremamente sensível.A Academia Nacional de Medicina considera a

Ciência e Tecnologia
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aprovação desta droga sem os estudos necessários uma afronta gravíssima à comunidade científica
Nacional e Internacional e reitera a sua confiança no Senado Federal para não aprovar o projeto de lei
sobre o uso da fosfoetanolamina em neoplasias malignas.

Colocamo‐nos ao inteiro dispor das autoridades, esperando que prevaleça a tranquilidade e sensatez
necessárias para a correta resolução deste contexto.

Atenciosamente,

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

15/03/2015
continuação



34

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (1)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2016

16/03/2016



35

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (1)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2016

A ‘pílula do câncer’, a democracia e a
demagogia
POR MAURÍCIO TUFFANI

Sessão do Senado Federal, presidida pelo senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Imagem: Jefferson Rudy/Agência 

Senado

A aprovação pelo Senado na noite de ontem (terça-feira, 22) do projeto de lei já 
votado também pela Câmara dos Deputados que autoriza a produção, a venda e 
o uso da fosfoetanolamina, conhecida enganosamente como a “pílula do câncer”, 
mesmo após exames apontando ineficácia dessa droga, é um lamentável exemplo 
da corrupção da democracia por meio da demagogia.
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Na formulação da democracia pelo estadista ateniense Péricles, do chamado 
Século de Ouro da Grécia Antiga (séc. 5º a.C.), o demos (povo) era o beneficiário 
do regime, e não o soberano, como destacou em seu livro “A invenção de Atenas”, 
a historiadora e antropóloga francesa Nicole Loraux (1943-2003).

No entanto, a democracia se degenerou em demagogia com as lideranças 
sucessoras do grande estadista ateniense, que eram incapazes de governar com 
base na razão quando a vontade popular era tomada pela irracionalidade, e a ela 
se curvavam rasteiramente, para prejuízo do próprio povo, como descreveu 
Tucídides (460-400 a.C.) em sua “História da Guerra do Peloponeso”, analisada 
por Loraux.

Uma das melhores explicações para os motivos dessa atitude legislativa 
irresponsável do Senado Federal na noite de ontem foi apresentada 
antecipadamente, no sábado (19), pelo jornalista Carlos Orsi. Em seu blog, com o
post “Primeiros testes: ‘Fosfo’ da USP não funciona e não é ‘fosfo'”, ele afirmou:

(…) temo que [o relatório dos exames] será ignorado pelas vítimas do 
verdadeiro culto que se formou em torno da substância, e pelos abutres, 
de diferentes plumagens, que esperam transformar o desespero dos 
doentes em votos ou dinheiro. 
Os testes que produziram os resultados desapontadores —mas não 
inesperados— foram conduzidos como parte da iniciativa desencadeada 
ano passado, em resposta ao forte lobby pró-liberação da “fosfo”, 
formado depois que uma combinação de jornalismo irresponsável, 
pusilanimidade oficial, ignorância e populismo criou o mito de que a a 
substância seria uma espécie de cura milagrosa para qualquer tipo de 
câncer.

Não faltaram advertências de especialistas antes mesmo dos resultados desses 
exames. Na semana passada, no dia 14, a Academia Nacional de Medicina, fez a 
seguinte recomendação em carta ao senador Renan Calheiros (PMDB-AL), 
presidente do Senado.

A Academia Nacional de Medicina considera a aprovação desta droga 
sem os estudos necessários uma afronta gravíssima à comunidade 
científica Nacional e Internacional e reitera a sua confiança no Senado 
Federal para não aprovar o projeto de lei sobre o uso da
fosfoetanolamina em neoplasias malignas. 
Colocamo-nos ao inteiro dispor das autoridades, esperando que 
prevaleça a tranquilidade e sensatez necessárias para a correta 
resolução deste contexto.

No domingo (20), com esse e um segundo exame já anunciados, foi a vez dos 
médicos Carlos Vital, presidente do CFM (Conselho Federal de Medicina), 
Florentino  Cardoso,  presidente  da  AMB  (Associação  Médica  Brasileira),      e
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Gustavo Fernandes, presidente da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia 
Clínica), com seu artigo “O perigoso caso da ‘pílula do câncer'”, na Folha, com o 
seguinte alerta.

Desprezando a necessidade de realizar pesquisas clínicas antes de se 
liberar um medicamento, os parlamentares fazem o Brasil regredir 
décadas em sua escalada civilizatória. 
O Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a 
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica se posicionam contra esse 
projeto de lei, que entendemos como um risco à saúde pública e um 
agravo ao poder constituído das entidades médicas.

Além dos resultados negativos da eficácia da fosfoetanolamina nos exames com a
substância devidamente isolada, os senadores que votaram favoravelmente ao 
projeto de lei não apenas desprezaram esses e muitos outros especialistas e suas 
entidades representativas.

Muito mais que isso —e em condições agravantes muito piores que as dos 
deputados que  já  haviam  votado  essa  mesma  matéria—,  esses  
parlamentares renunciaram demagogicamente à sua obrigação política de 
mediar com base na razão as complexas relações que envolvem a função de 
representação, especialmente em relação à ciência.
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http://www.anm.org.br/arquivos/2759407/Radiotupi.mp3

Crítica da Academia de Medicina 
à Liberação da "Pílula do Câncer" 

- Rádio Tupi - 

24 de março de 2016
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http://www.anm.org.br/arquivos/1741413/nota%20sentinelas.mp3

USP abre processo por Curandeirismo contra 
idealizador da Pílula do Câncer - Manifestação da ANM 

- Rádio Tupi - 

4 de abril de 2016
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ANM encaminha carta a Dilma fazendo alerta
sobre fosfoetanolamina

Jornal do Brasil
Francisco J.B. Sampaio

A Academia Nacional de Medicina (ANM) encaminhou, nesta quinta‐feira (14), uma carta à presidente
Dilma Rousseff na qual alerta para os riscos da "pílula contra o câncer", a fosfoetanolamina, cuja
permissão de uso foi sancionada. O presidente da ANM, Francisco Sampaio, alerta para os riscos da
medicação: "Diversos órgãos e entidades científicas, como Anvisa, USP e a Academia Nacional de
Medicina, indicaram que a presidente tinha o dever de vetar este projeto equivocado, que coloca em
risco o tratamento correto e, portanto, a saúde dos doentes, além de abrir grave precedente ao controle
de medicamentos no Brasil, colocando nosso país em situação de inferioridade científica e de controle
sanitário." 

Veja a carta:

Excelentíssima Presidente Dilma Rousseff comete equívoco contra saúde, talvez por mal
aconselhamento

Hoje, dia 14 de abril de 2016, pedimos a reflexão da Vossa Excelência, Presidente Dilma Rousseff, para
que esta data não se torne trágica por contradizer a ciência e a inteligência brasileiras.Contrariando
todas as atitudes e manifestações das áreas competentes, foi sancionada pela Senhora Presidente Dilma
Rousseff a lei que permite o uso da “pílula do câncer”. A lei, à revelia da Anvisa, permite o uso da
fosfoetanolamina por pacientes com câncer, independentemente do tipo celular, órgão afetado e estagio
clinico do tumor. 

Diversos órgãos e entidades científicas, como Anvisa, USP e a Academia Nacional de Medicina, indicaram
que a presidente tinha o dever de vetar este projeto equivocado, que coloca em risco o tratamento
correto e, portanto, a saúde dos doentes, além de abrir grave precedente ao controle de medicamentos
no Brasil, colocando nosso país em situação de inferioridade científica e de controle sanitário. 

Lembrando que o Supremo Tribunal Federal (STF) através do excelentíssimo senhor presidente, Ricardo
Lewandowski, já havia autorizado a Universidade de São Paulo (USP) a interromper o fornecimento da
substância fosfoetanolamina sintética a pacientes com câncer. Na sua petição de suspensão de tutela
antecipada, a USP afirma que a liberação da substância "cuja eficácia, segurança e qualidade são
incertas" coloca em risco a saúde dos pacientes.

A Academia Nacional de Medicina lembra ainda que a USP entrou com processo contra o professor
aposentado do Instituto de Química da USP de São Carlos, Gilberto Chierice, que coordenava os estudos
sobre a fosfoetanolamina e distribuía as pílulas, num ato típico de exercício ilegal da medicina, pois
nem médico é. A USP representou contra o professor aposentado pelos crimes contra a saúde pública e
curandeirismo. Além disso, a USP também fechou o laboratório que produzia a “pílula do câncer”. 

Ciência e Tecnologia

14/04/2015
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Contra todos que cientificamente somos conhecedores da matéria, a senhora Presidente Dilma Rousseff
sancionou sem vetos esta lei que agride a nossa comunidade médica e científica e poderá colocar em 
risco a saúde dos doentes. 

Como presidente da Academia Nacional de Medicina, bicentenária instituição científico cultural mais 
antiga do Brasil, que reúne e sempre reuniu, com humildade, quase toda a excelência da medicina 
brasileira, vou propor em assembleia com todos os acadêmicos, o direito, se couber, de nossa entidade 
ajuizar contra determinação legal que, torno a reafirmar como todos já disseram, ser danosa ao 
paciente.

Francisco J.B. Sampaio

Presidente

14/04/2015
continuação
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http://www.anm.org.br/arquivos/2259621/MATERIA%20PILULA%20
DO%20CANCER.mp3

O Presidente da ANM Francisco Sampaio se pronuncia sobre 
a posição do STF contra a produção da pílula do câncer 

-  Rádio Tupi - 

7 de abril de 2016
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http://www.anm.org.br/arquivos/5346996/Testes%20sobre%20a%20
P%C3%ADlula%20do%20C%C3%A2ncer.mp3

Testes com a Pílula do Câncer 

- Rádio Tupi - 

26 de julho de 2016
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TRAUMA COMO DOENÇA DO SÉCULO 
É DISCUTIDO NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Sessão de 17 de Março de 2016

Foi salientado que o trauma não 
é apenas uma doença, mas uma 
questão social e de cunho comuni-
tário, de maneira que é importante 

lembrar que no Brasil o trauma é a 
terceira causa mais comum de mor-
te e, em nível global, a quarta.

As discussões voltaram as aten-
ções para o fato de que o proces-
so de globalização tem se tornado 
um dos importantes fatores para a 
intensificação das ocorrências de 

trauma. Isso se dá pois tanto as 
causas intencionais como não in-
tencionais que circundam aciden-
tes traumáticos são extremamente 
estruturais.

Mesa diretora dos trabalhos, Acads. Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino, 
Prof. Paul Manson, Dr. Cassio Amaral e Acad. Ricardo Cruz
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Os acadêmicos chamaram a atenção 
para o fato de que as causas inten-
cionais, isto é, circulação de armas 
de fogo, índice de pessoas envol-
vidas em crimes ou guerras, estão 
associadas a características demo-
gráficas e culturais. Sendo assim, 
a prevenção do trauma se associa 
diretamente a aspectos sociais e po-
líticas de um mundo configurado por 
diversos fluxos de pessoas e infor-
mações.

A globalização não foi apontada 
como um processo negativo, apenas 
foi alertado que, junto com os ine-
gáveis aspectos positivos, é possível 
perceber que a intensificação dos 
fluxos também gera muitos proces-
sos danosos para o bem-estar geral.

Foi salientado que as causas não in-
tencionais de trauma dependem de 

fatores sociais como grau de urbani-
zação, densidade demográfica, nível 
de segurança, taxa de crescimento 
da população, taxa de fecundidade, 
taxa de escolaridade, etc. Concluiu-
-se que embora não haja vacina 
para prevenir o trauma, como em 
outras doenças, as “vacinas” para a 
diminuição de ocorrências traumáti-
cas se chamam educação e justiça 
social. Trata-se de uma questão di-
retamente relacionada aos investi-
mentos culturais e sociais no Brasil 
e no mundo.

A sessão também contou com exce-
lentes contribuições históricas acer-
ca dos avanços da medicina nas ci-
rurgias craniofaciais. Inicialmente, 
o Acadêmico Ricardo Cruz ministrou 
palestra apresentando os principais 
profissionais e pesquisadores que 
vem conquistando, há pouco mais de 

Plateia lotada de médicos, residentes e estudantes
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cem anos, grandes avanços no trata-
mento dos traumas de face; salien-
tando as conquistas de profissionais 

que atuaram nas guerras, como os 
renomados Dr. Varaztad H. Kazan-
jian e Dr. John Marquis Converse.

O convidado internacional do dia, 
professor emérito da John Hopkins 
University, Dr. Paul N. Manson, pro-

feriu palestra sobre os panoramas de 
avanços e conquistas nos tratamen-
tos do trauma de face no século XXI.

Acadêmico Ricardo Cruz proferindo sua conferência

Prof. Paul N. Manson ministrando sua palestra intitulada 
“Facial Injuries: The 21st Century”
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A sessão plenária foi realizada em 
videoconferência organizada pelo 
Acadêmico Fabio Jatene, com Aca-
dêmicos e convidados de São Pau-
lo, na Faculdade de Medicina da 

USP – Incor. Estiveram presentes os 
Acadêmicos Eduardo Krieger, Samir 
Rasslan, Maurício Rocha e Silva, Ru-
bens Belfort e o Prof. Dario Birolini, 
pioneiro na atenção ao trauma.

Foi ainda apresentada uma entrevista 
da repórter Glória Maria (Rede 
Globo) com o Acadêmico e também 
pioneiro em trauma de face, Prof. 
Ivo Pitanguy, que impossibilitado 
de comparecer, enviou o vídeo da 

entrevista, no qual parabeniza a 
Academia Nacional de Medicina 
pela organização deste importante 
encontro, bem como manda seus 
sinceros cumprimentos ao Dr. Paul 
N. Manson.

Prof. Ivo Pitanguy em vídeo reproduzido durante a Sessão Plenária.

Acadêmicos e convidados em videoconferência desde São Paulo
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Publicado em 24 de mar de 2016
Na Sessão Plenária realizada na Academia Nacional de Medicina no dia 
17 de março de 2015, cujo tema era Trauma de Face, foi apresentada 
uma entrevista da repórter Glória Maria (Rede Globo) com o Acadêmico e 
pioneiro no assunto, Prof. Ivo Pitanguy que, impossibilitado de comparecer, 
enviou um vídeo no qual parabeniza a Academia Nacional de Medicina pela 
organização deste importante encontro, bem como manda seus sinceros 
cumprimentos aos palestrantes Dr. Paul N. Manson e Acad. Ricardo Cruz.
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ATA

17/03/2016

 

 

 

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 
RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 17/03/2016, QUINTA-
FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente da Sessão: Acadêmico Pietro Novellino 

Secretário ad hoc : Omar da Rosa Santos 

 

Às 18 horas com quórum regimentar, o Acadêmico Pietro Novellino, assumiu 
eventualmente a presidência da sessão, na ausência justificada do Presidente, Vice-
Presidente e Secretário Geral. Deu início a sessão convocando o Acadêmico Omar da 
Rosa Santos para Secretário ad-hoc. No expediente, o Acad. Celso Ferreira Ramos 
Filho teceu comentários a respeito dos recentes acontecimentos políticos que assolam 
a Nação. Na ordem do dia, o Presidente em exercício deu início à sessão científica e 
convidou o Prod. Paul N. Manson, e o Acad. Ricardo Cruz para comporem a Mesa 
Diretora do Simpósio sobre Trauma. Antes de iniciar a sessão, foi projetado breve 
filme no qual o Acad. Ivo Pitanguy, impossibilitado de estar em pessoa, endereçou 
votos de acolhida ao organizador do Simpósio e ao ilustre convidado. Por 
videoconferência, de São Paulo, falou primeiro o Acadêmico Eduardo Moacyr Krieger. 
Seguiu-se o Acad. Samir Rasslan, ressaltando a necessidade de inclusão dos 
cuidados ao trauma nos hospitais universitários e na formação médica. Falou então o 
Prof. Convidado Dario Birolini, Prof. Emérito da USP, pioneiro na atenção ao trauma, 
que fez considerações sobre o assunto. Seguiu-se, na sede da ANM, o Acad. Ricardo 
Cruz abordando o histórico do tratamento do “Trauma Facial” com apresentação 
fartamente ilustrada. Na sequência, o Prof. Paul Manson foi convidado para proferir a 
conferência principal sobre “Lesões Facial no século XXI”. Teceram comentários o 
Acad. Samir Rasslan, o Acad. Eduardo Krieger e o Prof. Dario Birolini (de São Paulo, 
por videoconferência), o Acad. Aderbal Sabrá, e o Acad. Celso Ramos na sede da 
ANM. O Prof. Manson e o Acad. Ricardo Cruz trouxeram considerações finais. O 
Presidente em exercício encerrou a sessão às 19:50. Por videoconferência, 
organizada pelo Acad. Fabio Jatene, de São Paulo, participaram os Acadêmicos 
Eduardo Moacyr Krieger, Samir Rasslan, Maurício Rocha e Silva e Rubens Belfort. 
Estiveram presentes os Acadêmicos Pietro Novellino, Marcello André Barcinski, Omar 
da Rosa Santos, Roberto Soares de Moura, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Claudio Cardoso de Castro, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Gerson Canedo, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Wanderley de Souza, Adolpho Hoirisch, Gilberto de Nucci, 
José Manoel Jansen, Luiz Felippe Mattoso de Queiros, Ricardo Cruz, Carlos Eduardo 
Brandão, Eliete Bouskela, Rui Garcia Marques, Mario Barreto Corrêa Lima, Celso 
Ramos, José Carlos do Vale, Aderbal Sabra e Oswaldo Moura Brasil, Celmo Celeno 
Porto (24). 
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Hoje às 10h44  Atualizada hoje às 10h52

Trauma como doença do século é discutido na Academia
Nacional de Medicina

Terçafeira, 22 de março de 2016

Jornal do Brasil

Com a plateia lotada de médicos, residentes e estudantes, a sessão plenária da última quinta‐feira (17),
organizada pelo Acadêmico Ricardo Cruz, cumpriu a importante função de combater a negligência geral
que a sociedade tem em relação ao trauma como um problema grave. Foi salientado que o trauma não é
apenas uma doença, mas uma questão social e de cunho comunitário, de maneira que é importante
lembrar que no Brasil o trauma é a terceira causa mais comum de morte e,em nível global, a quarta.

As discussões voltaram as atenções para o fato de que o processo de globalização tem se tornado um dos
importantes fatores para a intensificação das ocorrências de trauma. Isso se dá pois tanto as causas
intencionais como não intencionais que circundam acidentes traumáticos são extremamente estruturais. 

Os acadêmicos chamaram a
atenção para o fato de que
as causas intencionais, isto
é, circulação de armas de
fogo, índice de pessoas
envolvidas em crimes ou
guerras, estão associadas a
características demográficas
e culturais. Sendo assim, a
prevenção do trauma se
associa diretamente a
aspectos sociais e políticas
de um mundo configurado
por diversos fluxos de
pessoas e informações. 

A globalização não foi
apontada como um processo negativo, apenas foi alertado que, junto com os inegáveis aspectos
positivos, é possível perceber que a intensificação dos fluxos também gera muitos processos danosos para
o bem‐estar geral.

Foi salientado que as causas não intencionais de trauma dependem de fatores sociais como grau de
urbanização, densidade demográfica, nível de segurança, taxa de crescimento da população, taxa de
fecundidade, taxa de escolaridade, etc.Concluiu‐se que embora não haja vacina para prevenir o trauma,
como em outras doenças, as “vacinas” para a diminuição de ocorrências traumáticas se chamam
educação e justiça social. Trata‐se de uma questão diretamente relacionada aos investimentos culturais e
sociais no Brasil e no mundo.

Ciência e Tecnologia

Plateia lotada de médicos, residentes e estudantes

22/03/2016
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O convidado internacional do dia, um dos maiores especialistas mundiais em trauma, Professor Emérito da 
John Hopkins University, Dr. Paul N. Manson, proferiu palestra sobre os panoramas de avanços e conquistas 
nos tratamentos do trauma de face no século XXI. 

A sessão plenária foi
realizada em
videoconferência organizada
pelo Acadêmico Fabio
Jatene,com Acadêmicos e
convidados de São Paulo, na
Faculdade de Medicina da
USP – INCOR, fazendo suas
preleções e observações.
Estiveram presentes os
Acadêmicos Eduardo
Krieger, Samir Rasslan,
Maurício Rocha e Silva,
Rubens Belfort e o Prof.
Dario Birolini, pioneiro na
atenção ao trauma no
Brasil.  

Foi ainda apresentada uma
entrevista com o Acadêmico
e também pioneiro em
trauma de face, Prof. Ivo
Pitanguy, que
impossibilitado de
comparecer, enviou o vídeo
da entrevista, no qual
parabeniza a Academia
Nacional de Medicina pela
organização deste
importante encontro. 

P Prof. Paul N. Manson ministrando sua palestra intitulada “Facial Injuries: The 21stCentury”

Acadêmicos e convidados em videoconferência desde São Paulo

Prof. Ivo Pitanguy, em vídeo reproduzido durante a Sessão Plenária

22/03/2016
continuação
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Sessão Plenária de 17 de março de 2016  

TRAUMA DE FACE

https://www.youtube.com/watch?v=BGJiiQ_FWJ4
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EM FUNÇÃO DO FERIADO DE SEXTA-FEIRA SANTA, NÃO 
HOUVE SESSÃO NA ANM NO DIA 24 DE MARÇO DE 2016

24 DE MARÇO DE 2016

Sexta-feira Santa ou Sexta-Feira da 
Paixão é uma data religiosa cristã 
que relembra a crucificação de Jesus 
Cristo e sua morte no Calvário. 

O feriado é observado sempre na 
sexta-feira que antecede o Domingo 
de Páscoa, o sexto dia da Semana 
Santa no cristianismo ocidental e o 
sétimo no cristianismo oriental (que 
conta também o Sábado de Lázaro, 
anterior ao Domingo de Ramos). 
É o primeiro dia (que começa na 
noite da celebração da Missa da 
Ceia do Senhor) do Tríduo Pascal e 

pode coincidir com a data da Páscoa 
judaica.
Este dia é considerado um feriado 
nacional em muitos países ao redor 
do mundo e em grande parte do 
ocidente, especialmente nas nações 
de maioria católica.

Como alusão à data, o Presidente 
Francisco J. B. Sampaio, preparou 
um cartaz em que mostra a pintura 
“Il Cenacolo Vinciano (a Última Ceia) 
– de Leonardo da Vinci”, e mostrou 
um pequeno resumo da obra e do 
autor, que vão reproduzidos a seguir.

Il Cenacolo Vinciano (a Última Ceia) – de Leonardo da Vinci
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Leonardo da Vinci (Anchiano, 15 
de abril de 1452 - Amboise, 2 de 
maio de 1519 - Itália) morou em 
Milão durante duas ocasiões. Na 
primeira vez, ele fez parte da corte 
do duque de Milão, Ludovico Sforza. 
Ficou na cidade entre 1482 e 1499, 
realizando algumas de suas obras 
mais importantes como a Virgem 
dos Rochedos e a Última Ceia.

O duque de Milão, Ludovico Sforza, 
após encomendar alguns trabalhos, 
em 1495 resolveu incumbir Leonardo 
da Vinci de pintar o refeitório de um 
convento em que ele teria sido o 
benfeitor. Tratava-se do convento de 
Santa Maria delle Grazie, que o 
Duque mandou construir para, entre 
outras coisas, servir de lugar para 
sepultar seus familiares. O tema era 
uma tradição para refeitórios, mas a 
interpretação de Leonardo deu um 

maior realismo e profundidade ao 
lugar. A obra, iniciada por Leonardo 
em 1495 e concluída em 1498, 
mede 4,6 x 8,8 metros. Leonardo 
da Vinci passou grande parte destes 
três anos dando atenção integral a 
esta pintura o que era fato raro para 
um pintor versátil e do seu quilate.

Da Vinci escolheu esta pintura 
baseada no Evangelho de João 
13:21, no qual Jesus anuncia aos 
doze apóstolos que alguém, entre 
eles, o trairia. Esta pintura, na 
história evangélica, é considerada a 
mais dramática de todas. Ao centro, 
Cristo é representado com os braços 
abertos, num gesto de resignação 
tranquila, formando o eixo central 
da composição.

A imagem da Última Ceia foi uma 
das que mais sofreram com o 
desgaste do tempo. Ao invés de 
utilizar a técnica confiável do 
afresco, Leonardo utilizou nesta obra 
a técnica da têmpera, que se utiliza 
basicamente de uma superfície de 
gesso na parede. Isso permitiu a 
Leonardo dispor de mais tempo na 
execução da obra (o afresco exige 
que o pintor trabalhe rapidamente 
enquanto o reboco da parede ainda 
está “fresco”). No entanto, esta 
escolha condenou a longevidade 
da obra: ao contrário da Capela 
Sistina por exemplo, a Última Ceia 
demonstrava alguns sinais de 
deterioração e mofo já nos primeiros 
anos depois da sua conclusão.
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Também foi usado uma linha cha-
mada linha do horizonte, que é uma 
linha horizontal traçada no meio da 
pintura, fazendo com que o rosto 
de Jesus fique, tanto verticalmente 
quanto horizontalmente, no centro 
de tudo.

Além da técnica de pintura favo-
recer o desgaste, a mesma sofreu 
agressões ao longo do tempo, desde 
a abertura de uma porta na pare-
de pelos padres, até ao bombardeio 
aéreo na segunda guerra mundial.

Em 1943, durante a segunda guerra mundial, a igreja foi praticamente destruída, 
mas as paredes da pintura sobreviveram (círculo) 

e foram completamente restauradas
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Descrição dos personagens: Os 
apóstolos se agrupam em quatro 
grupos de três, deixando Cristo re-
lativamente isolado ao centro. Da 
esquerda para a direita (do ponto de 
vista de quem está diante da pintu-
ra), seguindo as cabeças, estão: no 
primeiro grupo, Bartolomeu, Tiago 
Menor e André; no segundo grupo, 
Judas Iscariote, Pedro (cabelo bran-
co) e João (imberbe); Cristo ao cen-
tro; no terceiro grupo, Tomé, Tiago 
Maior e Filipe (também imberbe); e 
no quarto grupo, Mateus (aparente-

mente com barba rala), Judas Tadeu 
e Simão Cananeu também chama-
do de Simão, o Zelote, por último. 
Estas identificações provêm de um 
manuscrito original de Leonardo da 
Vinci, encontrado no século XIX.

Cogita-se que o rosto de Judas, re-
presentado na pintura, retrataria 
Girolamo Savonarola, padre Domi-
nicano e pregador na Florença re-
nascentista e que foi executado por 
ordem do Papa Alexandre VI em 
1498.
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O PROFESSOR MARCELO MARCOS MORALES 
É O NOVO MEMBRO TITULAR DA ANM

Sessão de 31 de Março de 2016

Em Sessão Secreta, com a presença 
de 56 Membros Votantes, Titulares 
e Eméritos, na quinta-feira, 31 de 
março, o Professor Marcelo Marcos 
Morales foi eleito Membro Titular 
da Academia Nacional de Medicina 
(ANM).

O Professor Morales ocupará a Ca-
deira No. 93 da Secção de Ciências 
Aplicadas à Medicina, cujo ocupante 
anterior era o inesquecível Acadêmi-
co Gilberto Mendes de Oliveira Cas-
tro e o Patrono é Belisário Augusto 
de Oliveira Pena.

Mesa Diretora da Sessão Secreta da eleição para a cadeira no. 93. Acad. 
Mandarim-de-Lacerda – Presidente da Secção de Ciências Aplicadas, Acad. Nardi 

– Secretário Geral, Acad. Francisco J. B. Sampaio, Presidente da ANM e Acad. 
Cláudio Ribeiro – Secretário Geral.
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Acadêmica Patrícia Rocco e o 
candidato eleito 

Dr. Marcelo Morales

Dr. Marcelo Morales, 
eleito membro titular e o 

Acad. Francisco Sampaio – 
Presidente da ANM

Vista da Plenária durante a eleição
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SIMPÓSIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO RIM 
ACONTECEU NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Em homenagem à ocorrência do Dia 
Mundial do Rim no dia 10 de Março 
de 2016, a Academia Nacional 
de Medicina organizou, no dia 31 
de março de 2016, um simpósio 
relacionado a temas fundamentais 
para o estudo da saúde renal. O 

simpósio consistiu em uma união 
de conferências organizadas pelos 
Acadêmicos Omar da Rosa Santos, 
Nestor Schor, Miguel Riella e 
Jose Medina Pestana, teve como 
debatedor o Dr. Valdebrando Lemos 
e aconteceu de 14h30 às 20h.

Mesa Diretora com o Prof. Natalino Salgado Filho, Acads. 
Nestor Schor, Omar da Rosa Santos, Francisco Sampaio, Profs. 

Emmanuel A. Burdmann, Lin Yu e Acad. Miguel C. Riella

Na primeira parte do dia, o Prof. 
Emmanuel A. Burdmann, Professor 
Associado da disciplina de Nefrologia 
da USP, proferiu uma conferência 
excelente sobre as doenças tropicais 
e sua relação com injúrias renais 
agudas, concentrando-se na análise 
da incidência de quatro doenças 
consideradas mais frequentes em 

países próximos aos trópicos, a 
Malária, a Leptospirose, a Dengue e 
o Tétano. Sua contribuição foi muito 
rica e diferenciada porque destacou 
alguns estudos realizados a respeito 
da incidência da contração de IRA 
em pacientes atingidos por estas 
doenças tropicais e infecciosas. 
Para reforçar a importância do 

Sessão de 31 de Março de 2016
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estudo destas doenças frequentes, 
o Prof. Burdmann destacou um 
caso específico ocorrido em 2011 
em que uma diplomata brasileira 
de 35 anos foi internada no Distrito 
Federal, após passar 3 dias na Guiné 

Equatorial. Ainda que ela tenha 
buscado tratamentos em centros 
renomados de Brasília, só após 
duas semanas de internação foi 
identificado que ela havia contraído 
Malária e ela faleceu no mesmo dia.

Prof. Emmanuel A. Burdmann

Dessa forma, Burdmann reforçou 
a ideia de que é preciso dar mais 
importância a estas doenças tropicais 
que atingem a população mundial 
e são pesadamente subestimadas 
devido a sua diversidade de sinais 
e sintomas e a falta de diagnóstico 
correto.
Em seguida, o Prof. Luis Yu, da 
USP, contribuiu para o simpósio 

falando sobre a chamada Síndrome 
Cardiorrenal, delineando uma 
relação muito direta entre o coração 
e o rim e alertando a comunidade 
médica sobre a importância de 
se estudar o comprometimento 
das funções renais em pacientes 
cardiopatas ou com doenças 
cardiovasculares.

Prof. Luis Yu
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Para o professor, o coração e o rim 
têm caminhos muito semelhantes e, 
dentre os fatores que os associam, 
estão, por exemplo, a auremia, os 
fatores tromboembólicos, os distúr-
bios hidroeletrolíticos ou a anemia. 
E mostrou, ainda, demonstrações de 
estudos da American College of Car-
diology/American Heart Association 
acerca de tratamentos de ultrafiltra-
ção bem-sucedidos para diagnósti-
cos de Síndrome Cardiorrenal.

Adiante, o Prof. Natalino Salgado Fi-
lho da Universidade Federal do Mara-
nhão discorreu sobre a gravidade dos 
quadros de atendimento de hospitais 
públicos em tratamentos relativos a 
disfunções renais, destacando que 
os diagnósticos são tardios, que há 
atrasos no início dos tratamentos e 
que a evolução dos mesmos costu-
ma ser desfavorável.

Ele alertou que a maioria dos casos 
de DRC não são identificados ou 
diagnosticados em Unidades de 
Urgência e que muitos tratamentos 
nestas unidades e nas Ambulatoriais 
ainda são inadequados e, para 
cercar o assunto, o Prof. Natalino 
apresentou uma análise sobre o 
desenvolvimento de projetos de 
pesquisa na Universidade Federal do 
Maranhão.

Com destaque, ele expos situações 
no Hospital Universitário de São Luis 
em que o Projeto de Qualificação em 
Nefrologia Multidisciplinar cumpre 
uma função essencial para a pes-
quisa e a qualificação de médicos 
em formação apresentando cursos 
de especialização, cursos autoins-
trucionais de extensão e jogos ele-
trônicos.

Prof. Natalino Salgado Filho

Segundo ele, o público-alvo de um 
curso multidisciplinar deste porte 
são profissionais da área da saúde 
de nível superior, com atuação em 

serviços de atenção especializados 
em nefrologia (clínicas públicas 
ou privadas habilitadas junto ao 
SUS), ambulatórios em nefrologia 
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vinculados ao SUS e outros 
programas e serviços do Sistema 
Único de Saúde de todo o Brasil.

O projeto se diferencia por envolver 
além de equipes médicas, agentes 
comunitários, contribuindo para a 
difusão de informações e ferramen-
tas que possibilitem diagnósticos 
precoces.

Junto a isso, o Prof. Natalino 
apresentou importantes recursos 
de ensino à distância que podem 
funcionar como alicerces para 
o aprimoramento de estudos e 
tratamentos relativos às graves 
doenças renais, como cursos de 
especialização orientados por 
professores mestres e doutores 
através da plataforma Academic 
Works; o sistema integrado ao Moodle 
para gestão e acompanhamento 
referentes à execução de atividades 
dos coordenadores, supervisores, 
professores, orientadores e alunos 
nesta modalidade de estudos 
online; e diversos aplicativos para 
dispositivos móveis cujo tema é 
Nefrologia.

O aplicativo apresentado por ele 
mais expressivo foi o desenvolvi-
do pelo Grupo Saite, registrado no 
CNPq e certificado pela UFMA que 
prioriza ações nas áreas de Saúde, 
Inovação, Tecnologia e Educação 
(SAITE).

O Grupo Saite disponibiliza diver-
sos e-books (livros eletrônicos in-
terativos) para dispositivos móveis, 
categorizados em áreas temáticas, 
e com lançamentos contínuos. Na 
Saite Store, os usuários podem fa-
zer download gratuito dos e-books 
e gerenciá-los de acordo com seu 
interesse, podendo acessá-los mes-
mo sem conexão com a internet.
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Essas plataformas tornam-se óti-
mas ferramentas de inovação e tec-
nologia para aprimorar e atender os 
serviços hospitalares no Brasil. A 
integração desses dispositivos com 

objetos de aprendizagem interati-
vos tornam a construção do conhe-
cimento dinâmica e atraente, além 
de promover facilidades como aces-
sibilidade e portabilidade.

Acad. Nestor Schor

O Professor Schor em seguida colo-
cou que com o passar das décadas 
na vida de um indivíduo, as funções 
renais começam a decrescer e que, 
a partir dos 50 anos de idade, apa-
recem alterações não só funcionais, 
como alterações na sua estrutura. 
Indivíduos com 70 anos têm, em 
média 20% a menos da sua função. 

Esta é uma situação esperada para 
os idosos sem doenças associadas, 
mas ressalta-se que existe uma di-
versidade de alterações.Esta mu-
dança do panorama demográfico 
mostra que atualmente no Brasil 
temos em torno de 12,5% de ido-
sos e que se espera que em 2050 

tenhamos 30% da nossa população 
com idade superior a 60 anos. Por-
tanto, o estudo do envelhecimento 
passa a ser muito importante não só 
para a Medicina, mas também para 
outros setores da nossa sociedade, 
como na economia, para a condução 
de assuntos sociais e culturais, etc.

O Rim, com o passar das décadas, 
tem função decrescente, sendo mais 
importante a partir dos 50 anos de 
idade, onde aparecem alterações não 
só funcionais, como em sua estrutu-
ra. Ocorre maior frequência de cistos 
simples, fibrose do tecido, redução 
do córtex renal com aumento de sua 
medula e em especial alterações dos 
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glomérulos, as unidades funcionais 
de filtração do sangue, que vão so-
frendo alterações fibróticas – ou 
seja, “vão se esclerosando”.

Quando ocorre a presença de doen-
ças associadas, como por exemplo, 
o diabetes, a hipertensão, a ateros-
clerose, esta perda pode ser muito 
maior. Assim, é necessário distin-
guir e interferir, distinguindo o que é 
o envelhecimento fisiológico (“nor-
mal”) do envelhecimento patoló-
gico. Desta maneira, deve-se con-
trolar o melhor possível às doenças 
concomitantes que vão aparecendo 
com o passar dos anos. Enquanto a 
medicina, com seus pesquisadores, 
estuda os mecanismos moleculares 
do envelhecimento, é possível su-
gerir várias medidas visando propi-
ciar o envelhecimento mais saudá-
vel possível, ou seja, fisiológico.

Devemos estimular e solicitar à po-
pulação em geral e em especial para 
os adultos e idosos a necessidade 
de avaliarem a função renal, sendo 
que o exame mais simples e inicial 
é a medida da creatinina no sangue. 
Se houver alterações no seu valor 
esperado, deve-se prosseguir com 
a investigação utilizando técnicas 
mais completas e complexas.

Algumas medidas devem ser esti-
muladas para reduzir a progressão 
da perda da função renal com o en-
velhecimento. O controle do peso é 
fundamental. Obesos e mesmo in-
divíduos com sobrepeso não só tem 

pior qualidade de vida, mas tam-
bém apresentam maiores chances 
de perderem as condições fisioló-
gicas. O controle, quando possível, 
do meio ambiente seria outra me-
dida importante. Diferentes toxinas, 
qualidade do ar e da água, condi-
ções sanitárias, etc., todas elas con-
tribuem para perda das melhores 
condições de saúde.

O fumo, excesso de álcool e drogas 
recreativas podem comprometer o 
envelhecimento fisiológico. O se-
dentarismo tem sido cada vez mais 
apontado como um dos principais 
fatores de perda de boas condições 
fisiológicas e da função renal. Além 
destes aspectos, conforme referido 
acima, o controle de doenças co-
muns nos idosos passa a ser a pedra 
angular para prevenir o envelheci-
mento patológico, necessitando um 
cuidado médico e acesso aos trata-
mentos específicos de uma maneira 
adequada.

A seguir, o Acad. José Medina Pes-
tana ministrou uma palestra indi-
cando o panorama de destaque do 
programa de transplantes de órgãos 
no Brasil. Contribuindo para o sim-
pósio, ele colocou que a maior par-
te da população brasileira autoriza 
doação de órgãos e que as filas de 
demandantes de transplante de rim 
nos hospitais do Brasil todo hoje 
praticamente não existem, pois da 
demanda de 60 transplantes de rim 
por milhão de habitantes, o país já 
atende 50% destas pessoas.
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Acad. José Medina Pestana

E, para fechar o simpósio, o Acad. 
Miguel C. Riella contribuiu discorren-
do sobre a relação entre a Nutrição e 
as Doenças Renais. Ele destacou que 
dentre os alimentos que normalmen-
te ingerimos, os carboidratos geram 
gás carbônico, que é eliminado pelos 
pulmões; as gorduras são metabo-
lizadas no fígado, gerando o coles-
terol, mas o produto do metabolis-

mo das proteínas deve ser eliminado 
pelos rins. Em relação às proteínas, 
o Prof. Riella colocou que as proteí-
nas de origem animal, sobretudo as 
carnes vermelhas, causam uma di-
latação das artérias de nossos filtros 
(glomérulos), aumentando o fluxo 
de sangue e, por conseguinte, au-
mentando a pressão dentro destes 
filtros, forçando a filtração.

Acad. Miguel C. Riella
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Contudo, destacou que não existe 
evidencia de que o consumo de pro-
teínas animais prejudiquem os rins 
de pessoas sadias, mas que pessoas 
que possuem uma população menor 
de filtros (glomérulos) porque per-
deram um rim, ou tiveram lesões 
dos filtros causadas por hiperten-
são arterial e/ou diabetes, precisam 
reduzir a quantidade das proteínas 
ingeridas.

Todos nós deveríamos ingerir um 
pouco de proteínas animais diaria-
mente, mas quando há déficit de 
função dos rins, recomenda-se evi-
tar as carnes e ingerir mais peixe, 
ovos, leite e derivados. Além disto, 
as proteínas de origem vegetal, em-
bora não tenham a composição ideal 
de amino ácidos, são uma excelente 
fonte de proteínas e não causam ne-
nhum dano aos rins.
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ACADÊMICO FIORAVANTI DI PIERO, QUE FALECEU AOS 100 
ANOS EM 2006, É HOMENAGEADO NA ANM

Durante o chá acadêmico, a Aca-
demia Nacional de Medicina, com 
a presença de Acadêmicos e convi-
dados, inaugurou um armário, or-
ganizado pelo Acad. Omar da Rosa 

Santos, contendo alguns pertences 
do longevo e ativo Acad. Fioravan-
ti Alonso di Piero, como bengala, li-
vros, óculos, etc.

Acads. Hiram Lucas, Nestor Schor, Pietro Novellino, Francisco Sampaio e 
Omar da Rosa Santos

Junto ao armário, estão o Presidente Francisco Sampaio, a Museóloga Kátia Ri-
beiro e o Diretor do Museu, Acad. José Luiz Gomes do Amaral

31 de Março de 2016
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Acadêmico Francisco Sampaio, atual Presidente da ANM 
(2015-2017) sendo introduzido no salão nobre pelo 
Acadêmico Fioravanti di Piero, quando de sua posse 

como Membro Titular em 1999.
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JORNADA CARDIOVASCULAR - AVANÇOS E 
PERSPECTIVAS, NO AUDITÓRIO DO 8º ANDAR DA ANM, 
PARALELAMENTE AO SIMPÓSIO DIA MUNDIAL DO RIM

Com o auditório repleto de 
Acadêmicos, Médicos, Residentes 
e Estudantes, o evento contou 
com a participação de alguns dos 
especialistas mais relevantes da 
área, que se dedicaram a discutir 
os principais desafios e avanços da 
cirurgia cardiovascular.

Realizada no auditório Xavier Sigaud, 
na sede da Academia Nacional de 
Medicina, a Jornada de Cirurgia 

Cardiovascular teve como missão, 
além de apresentar um histórico dos 
principais procedimentos da área de 
cirurgia cardiovascular, discutir os 
caminhos a serem seguidos.

Ficou a cargo dos Acadêmicos 
Henrique Murad e Milton Meier 
a moderação do Simpósio – a 
ausência do Acadêmico Ivo Nesralla 
justificou-se em razão de problemas 
de saúde.

Vista da audiência com 
Acadêmicos, Médicos e 

Estudantes

Moderadores Acadêmicos 
Henrique Murad e 

Milton Meier

 31 de Março de 2016
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Em sua fala introdutória, o Profes-
sor Milton Meier destacou a “pouca 
idade” da área; por exemplo, trans-
plantes de coração começaram a ser 
realizados há apenas 50 anos – téc-
nica esta que significou progresso 
notável para a área. Patologias an-
tes consideradas incorrigíveis ago-
ra podem ser reparadas graças aos 
avanços logrados por meio de inú-
meros estudos e o desenvolvimento 
de novas técnicas.

O Dr. Alexandre Siciliano iniciou 
sua palestra sobre Cirurgia Valvar 
Minimamente Invasiva demons-
trando a evolução do tratamento 
de patologias como a insuficiência 
mitral. O foco, segundo o Dr. Ale-
xandre, foi desenvolver alternativas 
para reduzir a extensão da incisão 
– o que implicava em alternativas 

para a visualização do procedimento 
(visualização indireta).

O emprego de cirurgia vídeo-assis-
tida contribuiu, de acordo com o Dr.
Siciliano, para o uso de incisões cada 
vez menores e para a realização de 
procedimentos cada vez menos in-
vasivos. A cirurgia robótica foi tam-
bém apresentada como ferramenta 
de auxílio, salientando-se que essas 
ferramentas agregam valor ao cui-
dado do paciente.

A palestra do Dr. Alexandre Siciliano 
foi encerrada com a apresentação de 
uma discussão sobre a real necessi-
dade de remodelamento das novas 
lideranças dentro do campo da ci-
rurgia cardiovascular, salientando 
a importância do desenvolvimento 
constante de novos modelos cirúr-
gicos e a capacitação das equipes.

Dr. Alexandre Siciliano
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A Jornada seguiu com a contribuição 
do Dr. Luis Antonio de Carvalho, que 
abordou o Implante Percutâneo de 
Válvula Aórtica para tratamento de 
estenose aórtica. O Dr. Luis Antonio 
Carvalho chamou atenção para o 
fato de que a substituição de válvula 
aórtica em seu modelo convencional 
– cujos pacientes são, em geral, 
idosos – ainda se constitui em um 
procedimento que possui altas taxas 
de morbidade para o paciente.

Sendo assim, o médico chamou 
atenção para o fato de que, para 
que o implante percutâneo se cons-
titua em uma alternativa eficaz para 
a cirurgia convencional, é necessá-
ria a existência de um time médico 
multidisciplinar, que seja capaz de 
analisar as características clínicas 
e anatômicas e, só então, escolher 
qual o procedimento mais adequado 
ao paciente.

Dr. Luis Antonio de Carvalho

Mais adiante, o Dr. Luis Alberto Dallan 
discorreu sobre Revascularização 
do Miocárdio, levando em consi-
deração desde os primeiros estudos 
que consideravam o coração como 
órgão “intocável” até as técnicas 
utilizadas atualmente. O Dr. Dallan 
destacou que, apesar de existirem 
diversas opções de “pontes” para a 
revascularização (veia safena, arté-
ria radial, dentre outras), a utiliza-
ção da dissecção da artéria mamá-
ria se constitui em uma importante 

opção aos pacientes, principalmente 
por se tratar de um procedimento 
que pode ser utilizado em pacientes 
de qualquer idade.

Por fim, o Dr. Dallan frisou que a 
evolução da cirurgia cardíaca não 
se deu linearmente, mas como um 
“espiral”, onde as mais diversas téc-
nicas foram se complementando e, 
por vezes, retomando algumas ca-
racterísticas daquelas que as ante-
cederam.
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Para introduzir a palestra do Dr. 
Paulo Pego-Fernandes, sobre Trata-
mento Cirúrgico da Insuficiência 
Cardíaca, o Acadêmico Henrique 
Murad destacou a relevância desse 
tipo de análise, tendo em vista que, 
durante muitos anos, os pacientes 
com insuficiência cardíaca não re-
cebiam nenhum tipo de tratamento. 
Sobre o assunto, o Dr. Fernandes 
demonstrou dados comprovando 
que os altos níveis de mortalidade 
relacionados à insuficiência cardía-
ca só podem ser comparados aos de 
câncer de pulmão e que, além deste 
fato, os pacientes estão submetidos 
a um contexto de subdiagnóstico e 
subtratamento.

O Dr. Paulo Pego-Fernandes apre-
sentou duas opções de tratamento 
cirúrgico para a insuficiência cardí-
aca em seus estágios mais avan-
çados: a assistência circulatória 

mecânica e o transplante cardía-
co. A assistência circulatória me-
cânica é utilizada principalmente 
em casos de pacientes que não 
se encaixam nos critérios de elei-
ção para o transplante (em geral, 
a idade avançada), oferecendo uma 
perspectiva de vida muito positiva 
a esses indivíduos. No que se re-
fere aos transplantes cardíacos, o 
médico fez um levantamento sobre 
as técnicas, complicações e fatores 
que influenciam o sucesso de um 
transplante.

Sendo assim, a palestra se encerrou 
concluindo que, apesar de se con-
figurar como a primeira opção de 
tratamento para a insuficiência car-
díaca de estágio avançado, o trans-
plante cardíaco possui algumas limi-
tações como a falta de sensibilização 
prévia da população e o número de 
doadores.

Dr. Luis Alberto Dallan
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A etapa final da Jornada contou com 
as contribuições do Acadêmico Hen-
rique Murad e do Dr. Felipe Murad 
para discutir doenças da aorta, res-
pectivamente dissecção aórtica dos 
tipos A e B.

Com relação à dissecção aórtica de 
tipo A, o Acadêmico Henrique Mu-
rad chamou atenção para letalida-
de (e a rápida progressão dos ní-
veis desta) da patologia. Após uma 
apresentação das características e 
da forma de classificação dessa do-
ença, o Acadêmico Henrique Murad 
discorreu sobre o protocolo para o 
diagnóstico e os questionamentos 
cirúrgicos a serem feitos.

A criação de um Centro de Estudos 
para o tratamento da válvula aórti-
ca foi apresentado como importan-
te passo para o desenvolvimento 
de novos tratamentos de doenças 
como a dissecção aórtica.

A palestra do Dr. Felipe Murad en-
cerrou o ciclo de palestras da Jorna-
da. Abordando a dissecção aórtica 
tipo B, o Dr. Felipe Murad apresen-
tou novas perspectivas para o tra-
tamento desta patologia considera-
da menos letal, repensando antigos 
“caminhos certos” e propondo uma 
extensão do tratamento não só a 
pacientes classificados em um qua-
dro complexo.

Dr. Paulo Pego-Fernandes

Dr. Felipe Murad

As discussões finais ficaram 
a cargo dos Acadêmicos 
Arno von Ristow, Carlos 
Gottschall, Milton Meier e 
José Eduardo Sousa.
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Acadêmicos Arno von Ristow, Milton Meier e José Eduardo Souza

Todas as palestras e discussões podem ser acessadas no link abaixo, com 
o vídeo da Jornada na íntegra.
http://www.anm.org.br/videos_sessoes.asp
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ATA

31/03/2016

 

 

 

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 
RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 31/03/2016, QUINTA-
FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco Sampaio abriu a 26ª Sessão 
Plenária do 187º Ano Acadêmico, declarando-a secreta em razão da eleição para 
preenchimento da vaga da Cadeira nº 93 da Secção de Ciências Aplicadas à 
Medicina. Após a eleição, o Presidente Acad. Francisco Sampaio abriu a Sessão ao 
público e deu seguimento ao Simpósio do Dia Mundial do Rim. Na ordem do dia, o 
Acad. Nestor Schor proferiu palestra sobre Rim e Envelhecimento. Em sequência, o 
Acad. José Osmar Medina de Abreu Pestana apresentou palestra sobre Transplante e 
Captação de Órgãos. Após a palestra do Acad. José Medina Pestana, o Presidente 
Acad. Francisco Sampaio convidou o Acad. Miguel Carlos Riella e o Correspondente 
Nacional Professor Valdebrando Lemos para compor a mesa e para a rodada de 
comentários e discussão. O Acad. Omar da Rosa Santos teceu comentários sobre as 
palestras realizadas ao longo do dia. O Acad. Silvano Raia enalteceu a trajetória 
profissional do Acad. José Osmar Medina de Abreu Pestana. O Acad. Carlos Eduardo 
Brandão Mello questionou o Acad. José Osmar Medina de Abreu Pestana a respeito 
do aumento de transplantes-duplos (fígado e rim); o Acad. Carlos Eduardo Brandão 
Mello questionou também o Acad. Nestor Schor se o transplante de fígado ainda 
possui limite de idade, referindo-se à população acima de 70 anos; por fim, o Acad. 
Carlos Eduardo Brandão Mello questionou o Acad. José Osmar Medina de Abreu 
Pestana a respeito da importância do vírus C na evolução dos pacientes pós 
transplante renal. O Acad. Nestor Schor respondeu ao questionamento explicando que 
não existe legislação que proíba transplante em pacientes acima de 70 anos. O Acad. 
José Osmar Medina de Abreu Pestana complementou a discussão sobre limite de 
idade afirmando que este fator não é um limitador do sucesso dos procedimentos. O 
Acad. José Rodrigues Coura comentou sobre os conceitos de “idoso fisiológico” e 
“idoso patológico”, referentes à palestra do Acad. Nestor Schor. O Correspondente 
Nacional Prof. Valdebrando Lemos questionou o Acad. José Osmar Medina de Abreu 
Pestana sobre se ainda haveria espaço para a propagação nos veículos de mídia a 
respeito de doação de órgãos; o Correspondente Nacional Prof. Valdebrando Lemos 
questionou também o Prof. Natalino Salgado Filho a respeito do controle de qualidade 
dos especializandos formados por meio do ensino à distância; por fim, o 
Correspondente Nacional Prof. Valdebrando Lemos questionou o Prof. Emmanuel A. 
Burdmann a respeito da possibilidade de pensar em doença complexo-imune em 
pacientes com dengue, em casos que não exista comprovação de síndrome de 
choque. Respondendo às perguntas, o Acad. José Osmar Medina de Abreu Pestana 
ressaltou que não existe mais fila de transplante com doador vivo no Brasil. Por fim, o 
Prof. Emmanuel A. Burdmann respondeu positivamente o questionamento do  
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Correspondente Nacional Prof. Valdebrando Lemos, afirmando que existem evidências 
de que esse fato possa ocorrer. Após as considerações finais do Acad. Omar da Rosa 
Santos, o Presidente Acad. Francisco Sampaio declarou encerrada a Sessão 
Ordinária. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, José Augusto 
Messias, Ronaldo Damião, Omar da Rosa Santos, Valdebrando Lemos 
(Correspondente Nacional), Henrique Murad, José Luiz Gomes do Amaral, Hiram 
Lucas, Pietro Novellino, Carlos Gottschall, Roberto Soares de Moura, Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, Nestor Schor, Miguel Riella, Patrícia Rocco, Sérgio Bydlowski, 
Carlos Montenegro, Sergio Novis, Orlando Vieira, Mario Barreto, Omar Lupi, Gerson 
Canedo, Carlos Giesta, Adolpho Hoirisch, Claudio Benchimol, Rubens Belfort, Antonio 
Nardi, Wanderley de Souza, Jayme de Marsillac, Azor José de Lima, Marcello 
Barcinski, Cláudio Tadeu Ribeiro, Paulo Buss, Delta Madureira, Ricardo Cruz, José 
Osmar Medina, Rui Haddad, Oswaldo Moura Brasil, Yvon Toledo, Carlos Alberto 
Basílio, Eliete Bouskela, Antonio Paes de Carvalho, Carlos Eduardo Brandão Mello, 
Paulo Couto, Paulo Niemeyer Soares Filho, Eduardo Lopes Pontes, Jerson Lima, 
Celso Portela, Octávio Vaz, José Rodrigues Coura, Glaciomar Machado, Fernando 
Vaz, José Gomes Temporão, José Carlos do Valle, Silvano Raia, Arno von Ristow, 
Milton Meier, Luiz Fernando Ferreira da Silva (Membro Honorário), Aderbal Sabrá, 
Celso Ramos, Rui Garcia Marques e José Manoel Jansen. (61) 

 

ATA - continuação

31/03/2016
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https://www.youtube.com/watch?v=4gdG2iEzGWk

Sessão Plenária de 31de Março de 2016 
SIMPÓSIO DO RIM -  (1ª parte)
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https://www.youtube.com/watch?v=sasnYvgyrQ8

Sessão Plenária de 31de Março de 2016 
SIMPÓSIO DO RIM -  (2ª parte)
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01/04/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina discute e divulga Aspectos Fundamentais da Saúde Renal

1/2

01/04 às 15h19  Atualizada em 01/04 às 15h46

Academia Nacional de Medicina discute e divulga Aspectos
Fundamentais da Saúde Renal

Sexta-feira, 1 de abril de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina inicia hoje a divulgação de uma série de temas de interesse da
população, a partir do Simpósio realizado em 31 de março, em homenagem ao Dia Mundial do Rim. 

As maiores autoridades nacionais, muitos dos quais Acadêmicos, proferiram conferências e participaram
de discussões no simpósio, representando diversas universidades, como USP, Federal de São Paulo,
Federal do Maranhão, Uni‐Rio, UERJ, UFRJ, etc.

Compuseram a mesa 
diretora: Prof. Natalino 
Salgado da Federal do 
Maranhão, Acadêmico 
Nestor Schor da Federal de 
São Paulo, Acadêmico Omar 
Rosa da Unirio, Acadêmico 
Presidente Francisco 
Sampaio da UERJ, Prof. 
Emmanuel Burdman da USP, 
Prof. Luis Yu da USP e 
Acadêmico Miguel Riella da 
PUC‐PR. 

No detalhe, Acadêmico 
Mandarim‐de‐Lacerda da 
UERJ, faz comentários 
sobre o assunto.

O Professor Nestor Schor, pesquisador e professor titular de nefrologia da UNIFESP apresentou o importante 
e inexorável tema “Rim & Envelhecimento”.

É certo que o avanço da medicina proporcionou um progressivo aumento da longevidade, sendo que a 
expectativa de vida no Brasil já passou de 75 anos, sendo que o Estado de Santa Catarina é o campeão 
com expectativa de 78 anos e o Estado do Maranhão, o que apresenta menores números, estimando‐se 
que seus cidadãos chequem aos 70 anos, em média. Esta mudança do panorama demográfico mostra que 
atualmente no Brasil temos em torno de 12,5% de idosos e que se espera que em 2050 tenhamos 30% da 
nossa população com idade acima de 60 anos. Portanto, o estudo do envelhecimento passa a ser muito 
importante em todo o saber, com impacto não só na medicina, mas também em todos os setores da nossa 
sociedade, como na economia, aspectos sociais, culturais etc. 

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/04/01/academianacionaldemedicinadiscuteedivulgaaspectosfundamentaisdasauderenal/

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora do Simpósio
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continuação

01/04/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina discute e divulga Aspectos Fundamentais da Saúde Renal

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/04/01/academianacionaldemedicinadiscuteedivulgaaspectosfundamentaisdasauderenal/ 2/2

Assim, na Semana
Internacional do Rim, passa
a ser importante discutir o
impacto do envelhecimento
no sistema renal. O Rim,
com o passar das décadas,
tem a função decrescente,
sendo mais importante a
partir dos 50 anos de idade,
onde aparecem alterações
não só funcionais, mas
também alterações na sua
estrutura. Ocorre maior
frequência de cistos
simples, fibrose do tecido,
redução do córtex renal com
aumento de sua medula e

Acadêmico Nestor Schor proferindo palestra sobre Rim e Envelhecimento

em especial alterações dos glomérulos, as unidades funcionais de filtração do sangue, que vão sofrendo 
alterações fibróticas – ou seja, “vão se esclerosando”! 
Assim, a partir dos 50 anos, em média, ocorre perda da função renal de cerca de 1% ao ano. Em outras 
palavras, indivíduos com 70 anos têm, em média 20% a menos da sua função. Esta é uma situação 
esperada para os idosos sem doenças associadas, mas ressalta‐se que existe uma diversidade de 
alterações. Quando ocorre a presença de doenças associadas, como por exemplo, o diabetes, a 
hipertensão, a aterosclerose, esta perda pode ser muito maior. Assim, é necessário distinguir e interferir, 
distinguindo o que é o envelhecimento fisiológico (“normal”) do envelhecimento patológico. Desta 
maneira, deve‐se controlar o melhor possível às doenças concomitantes que vão aparecendo com o 
passar dos anos. Enquanto a medicina, com seus pesquisadores, estuda os mecanismos moleculares do 
envelhecimento, é possível sugerir várias medidas visando propiciar o envelhecimento mais saudável 
possível, ou seja, fisiológico. 

Devemos estimular e solicitar à população em geral e em especial para os adultos e idosos a necessidade 
de avaliarem a função renal, sendo que o exame mais simples e inicial é a medida da creatinina no 
sangue. Se houver alterações no seu valor esperado, deve‐se prosseguir com a investigação utilizando 
técnicas mais completas e complexas. 

Algumas medidas devem ser estimuladas para reduzir a progressão da perda da função renal com o 
envelhecimento. O controle do peso é fundamental. Obesos e mesmo indivíduos com sobrepeso não só 
tem pior qualidade de vida, mas também apresentam maiores chances de perderem as condições 
fisiológicas. O controle, quando possível, do meio ambiente seria outra medida importante. Diferentes 
toxinas, qualidade do ar e da água, condições sanitárias, etc., todas elas contribuem para perda das 
melhores condições de saúde. O fumo, excesso de álcool e drogas recreativas podem comprometer o 
envelhecimento fisiológico. O sedentarismo tem sido cada vez mais apontado como um dos principais 
fatores de perda de boas condições fisiológicas e da função renal. Além destes aspectos, conforme 
referido acima, o controle de doenças comuns nos idosos passa a ser a pedra angular para prevenir o 
envelhecimento patológico, necessitando um cuidado médico e acesso aos tratamentos específicos de 
uma maneira adequada.
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Academia Nacional de Medicina divulga como os alimentos
podem afetar a Saúde Renal

Segundafeira, 4 de abril de 2016

Jornal do Brasil

Continuando a divulgação de temas de interesse para a população, a partir do Simpósio em homenagem 
ao Dia Mundial do Rim, realizado na Academia Nacional de Medicina, apresentamos hoje destaques da 
palestra do Acadêmico Miguel Carlos Riella sobre “Nutrição e o Rim”. O Dr. Riella é autor de vários livros 
na área de Nefrologia, particularmente sobre Nutrição e Doenças Renais. A seguir, apresentamos algumas 
perguntas para chamar à atenção aos pontos ressaltados pelo Dr.Riella em sua palestra:

Como os alimentos
influenciam os rins e vice‐
versa?

Dos alimentos que
normalmente ingerimos,
proteínas,carboidratos e
gorduras, sabemos que os
mesmos são processados por
diferentes órgãos. Assim, os
carboidratos geram gás
carbônico, que é eliminado
pelos pulmões; as gorduras
são metabolizadas no
fígado, gerando o
colesterol, mas o produto do
metabolismo das proteínas
deve ser eliminado pelos
rins! 

Como as proteínas influenciam a função dos rins?

É preciso inicialmente dizer que existem proteínas de origem animal e vegetal. As proteínas de origem 
animal, sobretudo as carnes vermelhas, causam uma dilatação das artérias de nossos filtros (glomérulos), 
aumentando o fluxo de sangue e, por conseguinte, aumentando a pressão dentro destes filtros, forçando a 
filtração. 

Mas então o consumo de proteínas animais (carnes) podem prejudicar os rins de pessoas sadias?

Não existe nenhuma evidencia disto. No entanto, pessoas que tem uma população menor de filtros
(glomérulos) porque perderam um rim, ou tiveram lesões dos filtros causadas por hipertensão arterial
e/ou diabetes, precisam reduzir a quantidade das proteínas ingeridas. Isto porque, os filtros

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/04/04/academianacionaldemedicinadivulgacomoosalimentospodemafetarasauderenal/

Ciência e Tecnologia

Acadêmico Prof. Miguel Riella, da PUC do Paraná
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remanescentes, em menor numero, já estão trabalhando num regime de hiperfiltração para compensar a 
perda dos outros filtros. A dilatação que as proteínas da carne causam nestes filtros remanescentes, 
aumentam ainda mais a pressão dentre deles, podendo causar danos irreversíveis. 

Quais são então as proteínas boas para pessoas que tem já diminuição da função dos rins?

Todos nós deveríamos ingerir um pouco de proteínas animais diariamente, mas quando hádéficit de 
função dos rins, recomenda‐se evitar as carnes e ingerir mais peixe, ovos, leite e derivados.Além disto, as 
proteínas de origem vegetal, embora não tenham a composição ideal de amino ácidos, são uma excelente 
fonte de proteínas e não causam nenhum dano aos rins. 

Quer dizer que quantidade e qualidade das proteínas é importante para os doentes renais crônicos?

Certamente. Estas pessoas com déficit de função renal deveriam ingerir menosproteína por dia
(recomenda‐se em torno de 0.8 a 1g/kg/dia) e mais proteínas de origem vegetal presentes nos cereais 
como trigo, milho,soja,feijão, etc. As carnes não precisam ser abolidas totalmente, mas deve‐se diminuir 
a frequência semanal e a quantidade. 

A orientação nutricional então pode ajudar a evitar a progressão da insuficiência dos rins?

Certamente. Ha evidencia de que a redução da ingestão de proteínas, sobretudo das carnes e a adoção de 
uma dieta mais vegetariana poupam o trabalho extra dos filtros renais, mantendo a função renal estável 
e evitando no futuro a necessidade de dialise ou transplante renal.
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mp3

A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA REALIZA 
SIMPÓSIO RELACIONADO À PREVENÇÃO 

DAS DOENÇAS RENAIS 

- Rádio Tupi - 

7 de abril de 2016
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JORNADA CARDIOVASCULAR 
Dr. Alexandre Siciliano

https://www.youtube.com/watch?v=uLS6jpmYirc
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https://www.youtube.com/watch?v=PplxLBjfCzI

JORNADA CARDIOVASCULAR 
Dr. Luiz Antonio Carvalho
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https://www.youtube.com/watch?v=1NbHZ36q2pE

JORNADA CARDIOVASCULAR
Dr. Luiz Alberto Dallan
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https://www.youtube.com/watch?v=kFCawz51xRI

JORNADA CARDIOVASCULAR
Dr. Paulo Pego-Fernandes
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https://www.youtube.com/watch?v=8kYDaqK2-Zw

JORNADA CARDIOVASCULAR 
- MEDIAÇÃO - 
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https://www.youtube.com/watch?v=3S2Pictyj3g

JORNADA CARDIOVASCULAR
Dr. Henrique Murad
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https://www.youtube.com/watch?v=CPK5xB5q4PY

JORNADA CARDIOVASCULAR 
Dr. Felipe Murad
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Inovações e Fronteiras da Cirurgia Cardiovascular foram
discutidas na Academia Nacional de Medicina

Terçafeira, 5 de abril de 2016

Jornal do Brasil

Durante jornada realizada em sua sede no dia 31 de março, por iniciativa do Presidente da Secção
Acadêmico José de Jesus Camargo (RS) e organizado pelos Acadêmicos Henrique Murad e Milton Meier –
nomes notáveis da área – o evento apresentou novos limites para inovação na cirurgia cardíaca. 

Tratando de Cirurgia Valvar Minimamente Invasiva, o Dr. Alexandre Siciliano (Hospital Pró‐
Cardíaco)apresentou alternativas para reduzir a extensão das incisões, atuando por meio de visualização
indireta. O emprego de cirurgia vídeo‐assistida contribuiu para o uso de incisões cada vez menores e para
a realização de procedimentos cada vez menos invasivos. A cirurgia robótica foi também apresentada
como ferramenta de auxílio, salientando‐se que essas ferramentas agregam valor ao cuidado do
paciente. 

Abordando o Implante Percutâneo de Válvula Aórtica para tratamento de estenose da válvula aórtica, o
Dr. LuisAntonio Carvalho (Hospital Pró‐Cardíaco) chamou atenção para o fato de que a substituição de
válvula aórtica em seu modelo convencional – cujos pacientes são, em geral, idosos – ainda se constitui
em um procedimento que possui altas taxas de morbidade para o paciente. 

Mais adiante, o Dr. Luís Alberto Dallan (INCOR‐ USP) discorreu sobre Revascularização do Miocárdio. O
Dr. Dallan destacou que, apesar de existirem diversas opções de “pontes” para a revascularização (veia
safena, artéria radial, dentre outras), a utilização da dissecção da artéria mamária se constitui em uma
importante opção aos pacientes, principalmente por se tratar de um procedimento que pode ser utilizado
em pacientes de qualquer idade. 

O Dr. Paulo Pego‐Fernandes (INCOR – USP) discorreu sobre Tratamento Cirúrgico da Insuficiência
Cardíaca alertando sobre os altos níveis de mortalidade relacionados à insuficiência cardíaca – níveis
estes que só podem ser comparados aos de câncer de pulmão. A importância de discutir inovação dentro
deste tema se coloca tendo em vista que a maioria dos pacientes está submetida a um contexto de
subdiagnóstico e subtratamento. Dentre as opções de tratamento cirúrgico para a Insuficiência Cardíaca
em seus estágios mais avançados(a assistência circulatória mecânica e o transplante cardíaco), a
assistência circulatória mecânica foi ressaltada em razão de se constituir uma opção viável
principalmente em casos de pacientes que não se encaixam nos critérios de eleição para o transplante
(em geral, a idade avançada), oferecendo uma perspectiva de vida muito positiva a esses indivíduos. 

A etapa final da Jornada contou com as contribuições do Acadêmico Henrique Murad e do Dr. Felipe
Murad para discutir doenças da aorta, respectivamente dissecção aórtica dos tipos A e B.

Com relação à Dissecção Aórtica tipo A, o Acadêmico Henrique Murad chamou atenção para letalidade
da patologia. Após uma apresentação das características e da forma de classificação dessa doença, o
Murad discorreu sobre o protocolo para o diagnóstico e os questionamentos cirúrgicos a serem feitos.

Ciência e Tecnologia

05/04/2016
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Abordando a Dissecção aórtica tipo B, o Dr.Felipe Murad apresentou novas perspectivas para o
tratamento desta patologia considerada menos letal, repensando antigos “caminhos certos” e propondo
uma extensão do tratamento, não só a pacientes classificados em um quadro complexo.

Acadêmicos Arno von Ristow, Milton Meier e José Eduardo Souza

05/04/2016
continuação
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“ABORTO” COMO GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 
É DISCUTIDO EM SIMPÓSIO NA 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Sessão de 7 de Abril de 2016

A Sessão Científi ca da Academia 
Nacional de Medicina do dia 7 de abril 
de 2016 teve como tema “Aborto”, 
discutido em Simpósio iniciado 
às 14:30, que se estendeu, com 
intervalo para o Chá Acadêmico, até 
às 20:00.

Na ocasião, participaram da mesa o 
Presidente da ANM, Prof. Francisco 
Sampaio, o Acadêmico e ex-ministro 

da Saúde, José Gomes Temporão, 
a Profa. Lena Lavinas, economista 
da UFRJ, a Profa. Sonia Corrêa, da 
Associação Brasileira Interdisciplinar 
de AIDS, e o Prof. Dr. José Henriques 
Torres, Juiz de Direito do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo 
e Professor de Direito Penal da 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas.

Na foto estão o Juíz José Henriques Torres, a Profa. Lena Lavinas, os Acads. 
Presidente Francisco Sampaio e o 2º Secretário Claudio Cardoso de Castro, a 

Profa. Sonia Corrêa e o Acad. Dr. José Gomes Temporão.
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O Presidente Francisco Sampaio 
enfatizou que a Academia Nacional 
de Medicina não pode se abster de 
discutir em profundidade o Aborto 
no Brasil. Sampaio informou que em 
relação ao Aborto Clandestino no 
Brasil, é importante salientar alguns 
pontos primordiais:

· Geram cerca de 200 mil 
internações/ano para tratamento 
das complicações no já combalido e 
saturado Sistema Único de Saúde.

· As internações para tratamento 
de complicações pós abortamento 
representam o segundo 
procedimento mais comum da 
ginecologia, e é a quinta causa mais 
comum de morte materna.

· Não há como negar que é um 
problema grave de saúde pública e 
que a lei proibitiva não tem impedido 
que as mulheres abortem.

· Uma a cada cinco mulheres entre 
28 e 40 anos já fizeram, pelo menos, 
um aborto na vida. Hoje existem 37 
milhões de mulheres nessa faixa 
etária, de acordo com o IBGE. Dessa 
forma, estima-se que 7,4 milhões 
de brasileiras já fizeram pelo menos 
um aborto e pelas leis brasileiras 
são criminosas.
O Presidente Francisco Sampaio 
ressalta ainda que o impacto maior 
da criminalização do aborto tem 
sido sobre as mulheres com baixa 
escolaridade, piores condições 
socioeconômicas e negras. Estas 

são as principais prejudicadas com 
a criminalização do aborto, pois 
apresentam risco três vezes maior 
de morrer por aborto clandestino do 
que as mulheres com maior renda e 
maior cultura, ressaltou.

O Presidente Francisco Sampaio 
enfatizou ainda que não há como 
negar que o aborto é um problema 
grave de saúde pública e que a lei 
proibitiva não tem impedido que 
as mulheres abortem ou evitado 
as complicações de procedimentos 
abortivos irregulares.

A discussão na ANM foi muito rica, 
sobretudo porque os palestrantes 
convidados não se colocaram em 
posição subjetiva como favoráveis ou 
contrários ao ato de abortar, mas se 
posicionaram, de maneira unânime, 
favoráveis à descriminalização do 
aborto, apresentando profundas 
evidências de problemas reais 
ocasionados pela prática do aborto 
clandestino.

Sonia Corrêa, da Associação Brasileira 
Interdisciplinar de AIDS
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A antropóloga Sonia Corrêa, da 
Associação Brasileira Interdisciplinar 
de AIDS, ministrou uma palestra 
histórica falando sobre o aborto e 
os direitos das mulheres desde os 
chamados longos ciclos da história 
até um panorama do tema na 
Modernidade. Ela esboçou uma 
crítica às origens de práticas em 
que mulheres são excluídas da 
esfera pública e gestoras da vida 
privada e da reprodução, colocando 
que este modelo divisor de papeis 
em “dois sexos” anula o princípio 
da igualdade anunciado desde a 
Revolução Francesa.

Além disso, ao fazer uma análise 
mais atual sobre os índices de 
abortos clandestinos diários, ela deu 
bastante destaque aos alarmantes 
registros de mortes e quadros 
clínicos de saúde muito graves de 
mulheres brasileiras, destacando 
que o país registra o mais expressivo 
retrocesso desta luta.

Ao falar sobre avanços, a Profa. So-
nia citou o Protocolo de Maputo, no 
continente africano, em que autori-
dades dão atenção à demanda pela 
eliminação de legislações punitivas 
em relação ao aborto. Ela destacou 
a posição do Governador de Port Mo-
resby (Papua Nova Guiné), Powes 
Parkop que disse: "minha preferência 
é que a elas sejam dadas escolhas, 
que elas sejam aconselhadas quanto 
às questões médicas e éticas. Mas ao 
fim e ao cabo, quem deve decidir são 
elas porque é o seu corpo."

Profa. Lena Lavinas,
 economista da UFRJ

Em sua palestra, a Profa. Lena La-
vinas, economista da UFRJ, apre-
sentou uma abordagem rica em da-
dos numéricos sobre estes graves 
quadros sanitários de mulheres re-
alizando abortos clandestinos bus-
cando, dessa forma, salientar nesta 
discussão a necessidade de fortale-
cermos as liberdades individuais da 
mulher frente ao descaso geral em 
relação aos quadros de riscos aos 
quais milhares de mulheres são ex-
postas diariamente.

Ela se concentrou, sobretudo, na 
omissão da negligência do estado 
em relação aos direitos reproduti-
vos da mulher, que na verdade são 
caracterizadas como vilãs em uma 
luta que, como protagonistas, elas 
pagam com a própria vida para 
exercer um direito que lhes é ne-
gado. Para ela, a sociedade desres-
ponsabiliza o estado e criminaliza as 
mulheres.



98

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (1)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2016

Isso ficou muito explícito recente-
mente em comentários tecidos por 
autoridades em relação a síndromes 
referentes à epidemia do Zika Vírus, 
de maneira que o governo orienta 
de forma apressada e simples que 
a população evite a gravidez. Mas 
como falar de igualdade existen-
cial num contexto onde mulheres e 
jovens são diariamente expostos a 
riscos crescentes?

A economista Lena Lavinas refor-
çou esta indignação apontando da-

dos numéricos sobre gastos sociais 
e médicos excessivos com quadros 
de risco de morte de mulheres que 
realizam abortos clandestinos e ar-
gumentando que manter o aborto 
ilegal é alimentar a lógica da crimi-
nalização e da clivagem.

Ela destacou ainda que a ONU pe-
diu a revisão das legislações contra 
aborto na América Latina, por se-
rem contrárias à dignidade da pes-
soa humana e aos direitos das mu-
lheres.

Prof. Dr. José Henrique Rodrigues Torres, Juiz de Direito do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Discutindo os Aspectos Legais e Éti-
cos do Aborto, o Prof. Dr. José Henri-
que Rodrigues Torres, Juiz de Direi-
to do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo e Professor de Direito 
Penal da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Campinas, destacou como 
mulheres no Brasil e no mundo têm 

sido vítimas de uma história de vio-
lência, dominação e exclusão, espe-
cialmente no âmbito da expressão 
de sua sexualidade.

Essa constante narrativa de violên-
cia, construída sob a égide de uma 
ideologia patriarcal e sob o enfoque 
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de uma concepção moral ultrapas-
sada, fundada na submissão carnal 
de gênero e na subordinação entre 
os sexos, que tem determinado a 
manutenção da criminalização do 
aborto no Brasil.

O Brasil mantém, em seu sistema 
jurídico, um grande arsenal de dis-
positivos legais e constitucionais que 
amparam os direitos das mulheres, 
mas, na lógica paradoxal dessa ide-
ologia patriarcal, pouco é feito para 
que seja efetivada e concretizada a 
garantia material desses direitos.

O Brasil também ratificou tratados 
e convenções internacionais de Di-
reitos Humanos, que abarcam os 
direitos das mulheres, especialmen-
te no âmbito da saúde sexual e re-
produtiva. O sistema internacional 
de proteção dos Direitos Humanos 
tem afirmado, reiteradamente, que 
o aborto é um grave problema de 
saúde pública e que a criminalização 
do aborto é incompatível com a ga-
rantia de assistência aos direitos se-
xuais e reprodutivos das mulheres.

O país se comprometeu em rever 
a legislação infraconstitucional que 
criminaliza o aborto em sua pers-
pectiva androcêntrica (centrado no 
homem), produzida sob a influência 
de uma ideologia patriarcal de domi-
nação e controle da sexualidade fe-
minina, que hierarquiza as relações 
domésticas, estabelece a prevalên-
cia da vontade do mais forte sob o 
signo do poder, reproduz valores ge-

rais de dominação no âmbito do re-
lacionamento de gêneros, deteriora 
o ambiente das relações familiares 
e reduz a questão a uma pauta nor-
mativa deficiente, preconceituosa e 
moralista.

A criminalização do aborto viola o 
princípio da subsidiariedade, que 
exige demonstração de que não 
existem alternativas para a solu-
ção do problema. E é evidente que 
existem inúmeras providências, no 
âmbito da educação e da saúde re-
produtiva, que implicam inclusive a 
viabilização do acesso aos meios an-
ticonceptivos, capazes de permitir o 
enfrentamento de tal problema me-
diante a adoção de práticas de polí-
ticas públicas eficazes e comprome-
tidas com os direitos das mulheres.

A criminalização do aborto também 
viola o princípio da racionalidade, 
que determina a comparação dos 
benefícios e dos custos sociais de-
correntes dessa medida repressi-
va e geradora de exclusão. E não 
se pode esquecer que centenas de 
milhares de mulheres têm morri-
do anualmente, ou experimentado 
importantes sequelas decorrentes 
da prática do aborto em condições 
inadequadas e inseguras, gerando 
imenso custo social.

Jurídica e eticamente, não se jus-
tifica a manutenção da criminaliza-
ção do aborto, pois o sistema penal, 
como medida de solução primordial, 
contrariando o princípio constitucio-
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nal e democrático da intervenção 
mínima, além de ineficaz para a so-
lução do problema, reproduz a do-
minação, reforça a exclusão, produz 
prática de injustiça seletiva, elege 
as mulheres como bodes expiató-
rios, gera um grande volume de 
violência e deterioração moral, 
reforça o isolamento individual, 
incentiva a ausência de solidarie-
dade.

Além disso, provoca o enfraque-
cimento do controle informal dos 
problemas sociais, ignora a crise 
econômica do sistema capitalis-

ta pós-industrial com a conse-
quente desaceleração do cres-
cimento e suas consequências 
na desigualdade social, desvia a 
atenção das verdadeiras causas 
sociais, intensifica o castigo e a 
repressão, fortalece o sentimen-
to coletivo de histeria e pânico e 
impede o fortalecimento dos mo-
vimentos transformadores com o 
instrumento não democrático do 
terrorismo oficial e da repressão 
legal, fulminando a autoestima, a 
produtividade, o estímulo de ati-
tudes e a flexibilização das rela-
ções familiares.

Slide da palestra do Juiz  e Prof. José Henrique Rodrigues Torres

De modo geral, os palestrantes colo-
caram de forma unânime em pauta 
que a criminalização do aborto afe-
ta desproporcionalmente mulheres 
pobres, negras ou de etnias mar-
ginalizadas e que sociedades onde 
o aborto é legal e seguro, inclusive 
gratuito, apresentam melhores ní-
veis de tolerância e de coesão social.
Junto a isso, acordou-se que no 

processo democrático de crimina-
lização devem ser considerados os 
benefícios e os custos sociais cau-
sados pela adoção da medida proi-
bicionista criminalizadora e que, no 
caso discutido, o aborto legalizado 
poderia contribuir para reduzir as 
desigualdades raciais e de classe no 
Brasil bem como diminuir o inaceitá-
vel índice de óbitos femininos.
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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 
RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 07/04/2016, QUINTA-
FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 

Às 18 horas com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco Sampaio, deu 
início aos trabalhos da Sessão, colocando em discussão as Atas dos dias 10/03 e 
17/03, que foram aprovadas por unanimidade. Uma vez que a Secretaria não possuía 
comunicações a fazer, a palavra foi passada aos Acadêmicos. O Acad. Pietro 
Novellino fez considerações sobre sua participação como representante da Academia 
Nacional de Medicina no Congresso de Cirurgia em Vitória, onde comemorou-se os 25 
anos do Congresso Minas-Brasil, organizado pelo Acad. Alcino Lázaro. O Acad. Pietro 
Novellino ressaltou também a participação do Acad. Hiram Lucas no Congresso e 
seguiu suas considerações informando sobre a morte do Dr. Luiz de Castro e Souza, 
do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, colaborador da Academia Nacional de 
Medicina na área de História da Medicina. A palavra foi, então, passada para o Acad. 
José Carlos no Valle, que ressaltou o fato de que no dia 7 de abril é comemorado o 
Dia Mundial da Saúde e lamentou os desdobramentos da discussão sobre a 
fosfoetanolamina. O Acad. Hiram Lucas prosseguiu a discussão sobre a 
fosfoetanolamina, no que se refere ao registro da substância como fator de nutrição. O 
Presidente Acad. Francisco Sampaio complementou a discussão acrescentando que o 
Ministro de Ciência de Tecnologia sugeriu classificar a substância como suplemento 
alimentar, mas que essa ideia já havia sido abandonada, ressaltando que a Academia 
Nacional de Medicina permanecerá atenta aos desdobramentos desta questão. 
Encerradas as comunicações dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco Sampaio 
chamou os convidados para compor a mesa: a Profa. Lena Lavinas, do Instituto de 
Economia da UFRJ, a Profa. Sônia Corrêa, da Associação Brasileira Interdisciplinar de 
AIDS, o Professor e Juiz de Direito José Henrique Torres e o Acad. José Gomes 
Temporão. Na ordem do dia, o Acad. José Gomes Temporão deu continuidade ao 
Simpósio sobre Aborto, iniciando sua conferência sobre “Dilemas do Direito ao Aborto 
em Face de Doenças Emergentes”. O Professor e Juiz de Direito José Henrique 
Torres proferiu palestra sobre “Aspectos Legais e Éticos do Aborto”. Findadas as 
conferências, o Acad. Hiram Lucas enriqueceu a discussão ressaltando a importância 
da disseminação das informações fornecidas no Simpósio para um número ainda 
maior de pessoas. Após as considerações finais feitas pelo Professor e Juiz de Direito 
José Henrique Torres, o Presidente Acad. Francisco Sampaio declarou encerrada a 
Sessão Ordinária. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Rubens 
Belfort, Omar da Rosa, Walter Zin, Claudio Cardoso de Castro, José Gomes 
Temporão, Pietro Novellino, Orlando Vieira, Hiram Lucas, Ronaldo Damião, José 
Camargo, Yvon Toledo, Carlos Giesta, Karlos Mesquita, Marcos Moraes, José Manoel 
Jansen, Adolpho Hoirisch, Antonio Nardi, Antonio Paes de Carvalho, Omar Lupi, Rui  
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Haddad, Ricardo Cruz, Arno von Ristow, Roberto Soares de Moura, Carlos Alberto 
Basilio, Carlos Eduardo Brandão Mello, Mario Barreto Corrêa Lima, Patricia Rocco, 
Luiz Fernando Ferreira da Silva, José Carlos do Valle, Doris Rosenthal. (31) 

ATA_ continuação

07/04/2016
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Sessão Plenária de 7 de Abril de 2016 
SIMPÓSIO SOBRE ABORTO - (1ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=Y_P73JdAkKc
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Sessão Plenária de 7 de Abril de 2016 
SIMPÓSIO SOBRE ABORTO - (2ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=S_Pr1W1xelM
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Academia Nacional de Medicina discute a questão do
aborto em diversos aspectos

Sextafeira, 8 de abril de 2016

Jornal do Brasil

O Presidente Acadêmico Francisco J. B. Sampaio afirma que é fundamental trazer a discussão para a
Academia.

Recentemente no Brasil, o aumento dos casos de microcefalia em recém‐nascidos, associado ao surto de
Zika vírus, pode agravar uma realidade brasileira preocupante: o número de abortos clandestinos
realizados no país.

O Acadêmico José Gomes Temporão, Ministro da Saúde de 2007 a 2011, abordou o importante assunto que
é “Dilemas do Direito ao Aborto em Face de Doenças Emergentes”.

Temporão mostrou que o
surgimento de uma nova
doença sempre traz consigo
o receio de contraí‐
la,principalmente no caso
de doenças
infectocontagiosas, neste
caso a febre provocada pelo
Zika vírus, transmitida
principalmente pelo
conhecido mosquito Aedes
aegypt.

Especificamente em relação
a esta doença, a ciência
hoje tem poucas respostas
para inúmeras perguntas.

Existem algumas dimensões
envolvidas no presente surto

causado pelo Zika em nosso país:

1.      Científica, na busca de respostas e de tecnologias capazes de fazer frente à doença.

2.      Estrutural, considerando que as precárias condições de infraestrutura sanitária dos espaços
urbanos brasileiros tem impacto na disseminação da doença

3.      Ambiental, pelo impacto do uso de inseticidas e larvicidas no combate ao Aedes.

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora: Juiz José Henrique Torres (SP), Profa. Lena Lavinas (UFRJ), Acadêmico Francisco J. B.
Sampaio (Presidente), Acadêmico Cardoso de Castro (Secretário), Profa. Sonia Corrêa (ABIAIDS) e
Acadêmico José Gomes Temporão

08/04/2016
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4.      Assistencial e do cuidado, pela necessidade de atender de modo integral as famílias e os bebês
vítimas do que hoje se denomina de Síndrome do Zika Congênito.

5.      Dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, na medida em que a infecção pelo vírus pode causar sérias
lesões durante o processo de desenvolvimento fetal intrauterino, o que traz de volta ao debate nacional
a questão da interrupção da gravidez como uma questão de saúde pública, que foi o objeto deste
seminário na Academia Nacional de Medicina.

E aqui existe a singularidade das mulheres em viver na situação de possível adoecimento por uma
patologia que pode potencialmente causar danos irreparáveis ao bebê. Ou seja, mulheres ameaçadas por
um fator externo, de difícil ou impossível controle e que desejem (ou não) essa gravidez.Situação distinta
da decisão de interromper a gravidez em contextos onde não há uma ameaça externa de doença.

Considerando que a principal forma de transmissão é o Aedes aegypt, de imediato o tema nos remete a
aspectos estruturais do processo de urbanização mais do que a medidas de cunho individual que
poderiam ser efetivas nesse contexto. Isso introduz um cofator, o Estado como elemento importante
nesse dilema, dado que por omissão histórica, as condições sanitárias que facilitam a proliferação do
vetor continuam presentes: apenas 50% dos domicílios estão ligadas à rede de esgoto, a questão do lixo,
estrutura urbana, etc.

Segundo a antropóloga Débora Diniz da UNB, “o Estado é apresentado como "responsável pela epidemia
de Zika", por não ter erradicado o mosquito. Nesse caso, constitucionalmente, as mulheres não poderiam
ser "penalizadas pelas consequências de políticas públicas falhas", entre elas a microcefalia. Portanto,
"deveriam ter direito à escolha do aborto legal", entre outras iniciativas.

Lembrando que em em 2004, o grupo liderado pela Professora Diniz ingressou no STF como uma arguição
de descumprimento de preceito fundamental para discutir no Supremo o que via como violações à
Constituição pela não autorização do aborto em caso de fetos anencéfalos.

Oito anos depois, em 2012, a corte determinou que nem mulheres, nem profissionais que realizam
abortos nessa condição podem ser punidos. Essa foi a primeira vez na história em que o STF tomou
decisão sobre saúde e direitos reprodutivos.

Propõe‐se uma agenda de debates sobre temas considerados centrais em qualquer política que pretenda
dar um grau de resposta adequado a este grave problema de saúde pública que nos afeta:

1.      A urgência em termos uma Política nacional de universalização do saneamento básico (agua,
esgoto, lixo) e intervenções estruturais nas cidades (moradia, aguas pluviais, dragagem e canalização de
rios e córregos, etc.).

2.      Ampla informação sobre os riscos da doença para as mulheres e bebês. Clareza sobre o que pode
significar a síndrome do Zika congênito. Recomendação às mulheres e casais?

3.      Ampla informação e acesso aos anticoncepcionais nas regiões e populações de maior risco.

4.      Aborto legal para as mulheres que contaminadas pelo vírus decidam interromper a gravidez.

5.      Apoio e cuidados integrais para as que decidam dar continuidade à gravidez.

Cuidado integral pelo Sistema Único de Saúde para as mães e bebês que nasçam com problemas de saúde
em decorrência de infecção pelo Zika.

0Recomendar Share

08/04/2016
continuação
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2. Aborto é um problema de saúde pública, ressaltam especialistas

O simpósio “Aborto”, promovido pela ANM, que aconteceu ontem (07), abordou temas como “Aborto e 
direito das mulheres”, “Aborto e religião”, “Gravidez involuntária e aborto” e “Dilemas do Direito ao Aborto 
em Face de Doenças Emergentes”

Participantes do seminário “Aborto”, promovido pela Academia Nacional de Medicina (ANM), que 
aconteceu ontem (07), no Rio de Janeiro, ressaltaram que é necessário que o aborto seja tratado como 
uma questão de saúde pública, de direitos humanos, e não criminal. Para eles, o problema ainda pode 
piorar diante do aumento de casos de microcefalia, associados ao contágio pelo zika vírus, transmitido 
pelo Aedes aegypti. O encontro, que foi coordenado por Francisco Jose Barcellos Sampaio, presidente da 
ANM, contou com a participação de José Gomes Temporão, exministro da Saúde, Lena Lavinas, do 
Instituto de Economia da Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), José Henrique Torres, da Associação 
Juízes para a Democracia (AJD), e Sônia Corrêa, pesquisadora associada da Associação Brasileira 
Interdisciplinar de AIDS (ABIA) e cocoordenadora do Observatório de Sexualidade e Política  
(SPW, na sigla em inglês).
“A cada ano, há mais de 200 mil atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) por complicações pós-
aborto, a maioria deles por procedimentos induzidos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
são realizados mais de 1 milhão de abortos inseguros por ano no Brasil. O aborto é a quinta causa de 
mortalidade materna no País. Diante disso, não podíamos deixar de fazer um evento sobre o assunto”, 
afirma o presidente da ANM.
Para Sampaio, a criminalização do aborto é absolutamente ineficaz para reduzir o aborto. Mas é altamente 
eficiente para matar mulheres, conforme alertou: “Nós estamos falando que uma em cada cinco mulheres 
entre 28 e 40 anos já fizeram, pelo menos, um aborto na vida. Hoje existem 37 milhões de mulheres nessa 
faixa etária, de acordo com o IBGE. Dessa forma, estima-se que 7,4 milhões de brasileiras já fizeram pelo 
menos um aborto e pelas leis brasileiras são criminosas. Esse é o quadro do aborto no Brasil, que, por ser 
ilegal, leva as mulheres à clandestinidade, na qual um procedimento médico sem risco, em termos 
técnicos, passa a ser de altíssimo risco, porque muitas se submetem a procedimentos com profissionais 
não regulamentados, não monitorados, não conhecidos”.
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Ele também afirma que, com a criminalização do aborto, as mais prejudicadas são as mulheres 
mais pobres. “Para elas, abortar significa correr o risco de ser presa como criminosa e significa 
correr o risco de morrer. Como uma clínica segura, com boas condições sanitárias e profissionais 
preparados custa caro, ela só poderá se arriscar a esquemas muito inseguros”, afirma.

Microcefalia 

Outro problema que ressalta a necessidade de descriminalizar o aborto, segundo os participantes, 
é o aumento do número de casos suspeitos de microcefalia relacionado ao zika vírus.

Para a economista Lena Lavinas, do Instituto de Economia da UFRJ, o País está vivendo um 
grave problema de saúde pública e que poderá causar uma tragédia nacional, já que não se 
investe em Saúde. “O governo é negligente com a saúde pública e, muitas vezes, transfere suas 
responsabilidades, como está acontecendo agora com os casos de microcefalia”, comenta. Para 
ela, o aborto é uma decisão exclusiva da mulher, quando não dos pais da criança em gestação.

Lavinas afirma ainda que existe omissão do Estado em relação aos serviços necessários para o 
direito reprodutivo das mulheres. “Diante de um cenário como o do vírus zika, ouvimos 
comentários do ministro da Saúde que cabia às mulheres evitar a gravidez, porque, com o risco 
da síndrome, as consequências seriam delas”, ressalta, indignada.

A economista também criticou a postura do governo ao oferecer um salário mínimo às mães de 
crianças com microcefalia. “Ao oferecer esse salário, eles jogam, outra vez, a responsabilidade 
para elas. Um país que não conta com recursos para a Saúde Pública, não vai dar a atenção 
necessária para essas crianças que demandarem atendimentos de alta complexidade”, afirma.

O exministro Temporão pondera que há muitas questões a serem respondidas quanto aos casos 
de microcefalia, relacionados à contaminação pelo zika vírus. Mas disse que há uma certeza: as 
mais prejudicadas serão as mulheres pobres, “ressaltando a desigualdade social do País”.
Temporão ressalta ainda que parte importante do problema causado pelo Aedes são de questões 
estruturais. Fruto de omissão histórica do Estado brasileiro, principalmente de saneamento básico 
e prevenção. “A mulher não deve ser punida por uma falha das autoridades  em controlar o 
mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, o mesmo da dengue”, disse.

Legislação

O polêmico Projeto de Lei nº 5069/2013, de autoria do presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB/RJ), também foi debatido no evento e considerado um retrocesso para o 
País. Segundo os debatedores, o PL agrava a criminalização do aborto e é inconstitucional.

Segundo Sônia Corrêa, pesquisadora da ABIA, este projeto viola tanto conquistas históricas das 
mulheres nos direitos sexuais e reprodutivos, como o direito ao atendimento à saúde.

A proposta prevê impedir a interrupção da gravidez em casos de estupro, inviabilizando um direito 
das mulheres garantido pelo Código Penal desde 1940, e também penaliza o profissional da área 
da Saúde que tentar agir para preservar o bem estar da mulher antes que as vítimas façam exame 
de corpo de delito e boletins de ocorrência (BO) para comprovar a violência sexual. O projeto 
também impede a divulgação de métodos abortivos.

http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/2abortoeumproblemadesaudepublicaressaltamespecialistas/
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Diante deste PL e de outros, o exministro José Gomes Temporão acredita que o legislativo está 
se metendo em espaços inadequados. “Essa iniciativa é preocupante porque vai contra os direitos 
humanos”, observa.

O juiz José Henrique Torres, da AJD, também concorda que o Estado não deve se ‘meter’ na vida 
pessoal dos cidadãos. “O aborto é um problema de saúde pública. Diante do cenário, o Estado 
tinha que encontrar uma solução e não arrumar outros problemas”, argumenta.

Histórico

Durante a sua apresentação, Corrêa traçou o panorama histórico da criminalização do aborto. Ela 
lembrou que o aborto é considerado crime contra a vida humana no código penal brasileiro desde 
1940, prevendo, inclusive, detenção de um a três anos para a mulher que o fizer, salvo em caso 
de violência sexual e risco de morte para mãe. Em 2012, foi votada no Congresso a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 54 (ADPF 54), descriminalizando também o aborto 
em casos de feto anencefálico – descrito ali como “parto antecipado para fim terapêutico”.

Corrêa observa que o aborto inseguro é responsável por 25% das mortes maternas na América 
Latina, e a maioria das mulheres que morrem pertencem às classes mais pobres. “A 
criminalização do aborto é a criminalização da pobreza”, disse.

Conforme citou, o Uruguai e a África do Sul são países onde o aborto é uma prática legalizada. 
Nesses países, segundo ela, a taxa de morte de mulheres por consequência do aborto é quase 
zero. “A África do Sul está fazendo uma campanha para que a descriminalização aconteça em 
todo o continente. Onde o aborto é legal, se dá a oportunidade de escolha para a mulher. Faz 
quem quer”.

Na opinião da pesquisadora da ABIA, as leis que legalizam o aborto são democráticas porque 
possibilitam o exercício de um direito. “Ao contrário daquelas que criminalizam, por serem 
autoritárias. Nenhuma mulher deveria ser obrigada a seguir com uma gravidez indesejada. Essas 
leis coagem as mulheres”, afirma.

Vivian Costa – Jornal da Ciência
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Aspectos Legais e Éticos do Aborto foram discutidos na
Academia Nacional de Medicina

Domingo, 10 de abril de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina não pode se abster de discutir em profundidade o Aborto no Brasil,
afirmou o Presidente, Acadêmico Francisco J. B. Sampaio. 

Sampaio informou que em relação ao Aborto Clandestino no Brasil, é importante salientar alguns pontos
primordiais:

‐ Geram cerca de 200 mil internações/ano para tratamento das complicações no já combalido e saturado
Sistema Único de Saúde.

‐ As internações para tratamento de complicações pós abortamento representam o segundo
procedimento mais comum da ginecologia.

‐ Não há como negar que é um problema grave de saúde pública e que a lei proibitiva não tem impedido
que as mulheres abortem.

‐ Uma a cada cinco mulheres entre 28 e 40 anos já fizeram, pelo menos, um aborto na vida. Hoje existem
37 milhões de mulheres nessa faixa etária, de acordo com o IBGE. Dessa forma, estima‐se que 7,4
milhões de brasileiras já fizeram pelo menos um aborto e pelas leis brasileiras são criminosas. 

O Presidente Francisco Sampaio ressalta ainda que o impacto maior da criminalização do aborto tem sido
sobre as mulheres com baixa escolaridade, piores condições socioeconômicas e negras. Estas são as
principais prejudicadas com a criminalização do aborto, pois apresentam risco 3 vezes maior de morrer
por aborto clandestino do que as mulheres com maior renda e maior cultura, ressaltou. 

Para discutir os Aspectos Legais e Éticos do Aborto a Academia Nacional de Medicina convidou o Prof.
Dr. José Henrique Rodrigues Torres, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
Professor de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

O Juiz Torres lembrou que as mulheres, no Brasil e no mundo, têm sido vítimas de uma história de
violência, dominação e exclusão, especialmente no âmbito da expressão de sua sexualidade. E é
exatamente essa história de violência, construída sob a égide de uma ideologia patriarcal e sob o
enfoque de uma concepção moral ultrapassada, fundada na submissão carnal de gênero e na
subordinação entre os sexos, que tem determinado a manutenção da criminalização do aborto no Brasil. 

O Brasil mantém, no seu sistema jurídico, um grande arsenal de dispositivos legais e constitucionais
protetivos dos direitos das mulheres, mas, na perversa lógica paradoxal dessa ideologia patriarcal, pouco
faz para que seja efetivada e concretizada a garantia material desses direitos. 

Ciência e Tecnologia

10/04/2016
continuação
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O Brasil também ratificou
tratados e convenções 
internacionais de direito 
humanos, que garantem os 
direitos das mulheres, 
especialmente no âmbito da 
saúde sexual e reprodutiva. 

O sistema internacional de 
proteção dos direitos 
humanos tem afirmado, 
reiteradamente, que o 
aborto é um grave problema 
de saúde pública e que a 
mantença da criminalização 
do aborto é incompatível 
com a garantia de 
assistência aos direitos 
sexuais e reprodutivos das 
mulheres. 

O Brasil comprometeu‐se a rever a legislação infraconstitucional que criminaliza o aborto em sua 
perspectiva androcêntrica (centrado no homem), produzida sob a influência de uma ideologia patriarcal 
de dominação e controle da sexualidade feminina, que hierarquiza as relações domésticas, estabelece a 
prevalência da vontade do mais forte sob o signo do poder, reproduz valores gerais de dominação no 
âmbito do relacionamento de gêneros, deteriora o ambiente das relações familiares e reduz a questão a 
uma pauta normativa deficiente, preconceituosa e moralista. 

A manutenção da criminalização do aborto está violando o princípio da idoneidade, que impõe prévia 
demonstração de que a criminalização é um meio útil para controlar um determinado problema social. E 
é inegável, diante dos milhares ou milhões de abortos praticados todos os anos no Brasil, que a sua 
criminalização não está sendo útil para o controle desse grave problema de saúde pública. 

A criminalização do aborto também viola o princípio da subsidiariedade, que exige demonstração de que 
não existem alternativas para a solução do problema. E é evidente que existem inúmeras providências, 
no âmbito da educação e da saúde reprodutiva, que implicam inclusive a viabilização do acesso aos meios 
anticonceptivos, capazes de permitir o enfrentamento de tal problema mediante a adoção de práticas de 
políticas públicas eficazes e comprometidas com os direitos das mulheres. 

A criminalização do aborto também viola o princípio da racionalidade, que determina a comparação dos 
benefícios e dos custos sociais decorrentes dessa medida repressiva e geradora de exclusão. E não se 
pode esquecer que centenas de milhares de mulheres têm morrido anualmente, ou experimentado 
importantes sequelas decorrentes da prática do aborto em condições inadequadas e inseguras, gerando 
imenso custo social. 

O Estado ético e laico, em uma democracia, não deve criminalizar qualquer conduta com o objetivo de 
imposição de concepções morais ou religiosas. O Estado que pretende impor uma pauta de 
comportamento moral é imoral, pois a escolha moral é, na sua essência, uma escolha livre. 

Também não há que criminalizar uma conduta apenas de forma simbólica, ou seja, com o único propósito 
de se dar satisfação à opinião pública ou para fazer crer que o problema está resolvido, quando na 
verdade não está.

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/04/10/aspectoslegaiseeticosdoabortoforamdiscutidosnaacademianacionaldemedicina/

Juiz Torres ministra palestra sobre Aspectos Legais e Éticos do Aborto e Mesa Diretora do Simpósio na ANM

10/04/2016
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Jurídica e eticamente, não
se justifica a manutenção da
criminalização do aborto,
pois o sistema penal, como
medida de solução
primordial, contrariando o
princípio constitucional e
democrático da intervenção
mínima, além de ineficaz
para a solução do problema,
reproduz a dominação,
reforça a exclusão, produz
prática de injustiça seletiva,
elege as mulheres como
bodes expiatórios, gera um
grande volume de violência
e deterioração moral,
reforça o isolamento
individual, incentiva a
ausência de solidariedade.

Além disso, provoca o enfraquecimento do controle informal dos problemas sociais, ignora a crise
econômica do sistema capitalista pós‐industrial com a consequente desaceleração do crescimento e suas
consequências na desigualdade social, desvia a atenção das verdadeiras causas sociais, intensifica o
castigo e a repressão, fortalece o sentimento coletivo de histeria e pânico e impede o fortalecimento dos
movimentos transformadores com o instrumento não democrático do terrorismo oficial e da repressão
legal, fulminando a autoestima, a produtividade, o estímulo de atitudes e a flexibilização das relações
familiares. 

O Presidente Sampaio conclui esta matéria afirmando que o Simpósio sobre Aborto foi muito instrutivo e
informativo, com a discussão profunda das mazelas causadas pelo abortamento clandestino, tendo sido
abordados em profundidade os aspectos sociais, político, econômicos, de saúde pública, e
jurídicos/criminais do aborto.A Academia Nacional de Medicina irá produzir um documento a partir do
simpósio, mas a conclusão unânime é que para diminuir as mazelas do aborto clandestino, o mesmo deve
ser descriminalizado.

Prancha da palestra mostra o índice de violência contra as mulheres, de acordo com a OMS

10/04/2016
continuação
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Aspectos Históricos da Criminalização do Aborto foram
discutidos na Academia Nacional de Medicina

Terçafeira, 12 de abril de 2016

Jornal do Brasil

Ainda dentro do Simpósio sobre Aborto realizado na Academia Nacional de Medicina sob a organização do
Acadêmico José Gomes Temporão, Ministro da Saúde de 2007 a 2011, e expert no assunto foram
debatidos os aspectos históricos da criminalização do aborto.

Para tal, foi convidada a Profa. Sonia Corrêa, pesquisadora associada da Associação Brasileira
Interdisciplinar de AIDS (ABIA) e co‐coordenadora do Observatório de Sexualidade e Política (Sexuality
Policy Watch – [SPW], em inglês).

A pesquisadora afirma que
as leis que criminalizam o
aborto, por serem
autoritárias, coagem as
mulheres. Nenhuma mulher
deveria ser obrigada a
seguir com uma gravidez
indesejada. Por outro lado,
as leis que legalizam o
aborto são democráticas
porque possibilitam o
exercício de um direito. 

A Profa. Sonia Corrêa citou a
criminalização do aborto
como paradoxo da
modernidade A doutrina
religiosa se tornou um
parâmetro tão determinante

dos debates contemporâneos sobre aborto, especialmente após a publicação da Encíclica Humanae Vitae
em 1968, que isso obscurece um traço crucial da criminalização da interrupção da gravidez: as leis penais
hoje vigentes foram, de fato, adotadas pelos primeiro estados modernos e não são tributárias da doutrina
religiosa, mas estão inscritas em lógicas seculares de disciplinamento das condutas sexuais e reprodutivas
das mulheres. Sem dúvida, na trajetória ocidental das normas sobre sexualidade e gênero tem um peso
milenar a doutrina e o imaginário cristãos acerca da sexualidade feminina e da maternidade. A doutrina
Católica sobre o tema oscilou muito ao longo da história e o aborto só seria definido dogmaticamente
como um pecado muito grave (quase imperdoável) na segunda metade do século 19. Àquela altura,
regras de criminalização ‐‐ adotadas após as ditas revoluções modernas e radicalmente seculares ‐
estavam gravadas em leis das metrópoles europeias e haviam sido transportadas para as colônias e

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora – JuizJosé Torres (PUC – Campinas), Profa. Lena Lavinas (UFRJ), Presidente
FranciscoSampaio, Secretário Cardoso de Cardoso, Organizador José Temporão e Sonia Corrêa (ABIA)

12/04/2016
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contextos pós‐coloniais. Essas regras estavam, por exemplo, gravadas no Código Napoleônico de 1810,
cuja inspiração foi a lei romana pagã (que também criminalizou o aborto) e que influenciou diretamente
as leis penais adotados pelos países latinos americanos pós independência, inclusive o Código Penal de
1830 no Brasil. Mas é preciso se referir também ao Código Penal inglês de 1861 que se ramificou
rapidamente através do império britânico na Ásia, África, Caribe e Oceania. O Código Penal imperial
brasileiro – à diferença das Ordenações Filipinas (fortemente influenciadas pelo direito canônico) que o
precederam – tipificou o crime de realizar o aborto em outrem, mas não incriminou as mulheres que
praticam o auto –aborto. Já a reforma penal de 1890, elaborada por elites políticas firmemente laicas e,
não raramente anticlericais, criminalizou as mulheres. Não o fez por razões de ordem religiosa, mas para
responder as demandas dos novos cientistas da regulação social, especialmente os criminologistas
vinculados ao campo jurídico e também à biomedicina. Esse é dos muitos paradoxos da modernidade. As
revoluções e reformas de regimes políticos dos séculos 18 e 19 ‐ pautadas pela laicidade e princípios
liberais da igualdade e liberdade – impuseram restrições à habilidade das mulheres de tomar decisões
razoáveis sobre sua vida sexual e reprodutiva. Um exame mais completo desse paradoxo exige uma
discussão mais longa.

Aqui de maneira breve a
Profa. Sonia Corrêa recorre
ao historiador Thomas
Laqueur, cujos estudos
mostram como as
descobertas e
representações da biologia
moderna produziram o
modelo de “dois sexos”,
radicalmente diferentes. A
diferenciação moderna e
essencialista dos gêneros fez
das mulheres seres sexuais
incontroláveis e, portanto,
incapazes de participar da
esfera pública, cujo papel e
destino seria a gestão
privada da reprodução.
Nessa fórmula não há lugar
para decisões razoáveis e

autônomas sobre a vida reprodutiva. Contudo, como bem sabemos, os paradoxos e contradições são
traços da experiência política e social das modernidades. Sendo assim, não muito depois de adotadas a
normas que restringem e criminalizam o aborto (e em seguida tecnologia contraceptiva consideradas
obscenas) seriam contestadas – na Europa e EUA por socialistas utópicos e pioneiras socialistas do século
19 e começo do século 20. As primeiras reformas legais de descriminalização do aborto ocorrem sob
impacto dessas primeiras lutas pelo direito das mulheres a ‘controlar os nascimentos” (birth control): a
reforma legal de 1920 na União Soviética em que a feminista anarquista Emma Goldman teve um papel
central e a reforma legal de 1926 no estado de Yucatán no México, impulsionada pela passagem de
Margareth Sanger pelo país. Faremos um salto histórico até os anos 1950, sem esquecer, porém, que
entre um momento e outro a lei soviética foi praticamente suspensa quando Stalin chegou ao poder em
1924 e que no contexto do nazi‐fascismo o aborto forçado foi utilizado como estratégia eugênica e campo
de experimentação, uma história que não deve ser esquecida. 

Assim, a Profa. Sonia Corrêa traçou o panorama histórico da criminalização do aborto. Devemos lembrar
que o aborto é considerado crime contra a vida humana no código penal brasileiro desde 1940, prevendo

Profa. Sonia Corrêa, pesquisadora da Associação BrasileiraInterdisciplinar de AIDS (ABIA) e co‐
coordenadora do Observatório deSexualidade e Política

12/04/2016
continuação
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inclusive detenção de um a três anos para a mulher que o fizer, salvo em caso de violência sexual e risco
de morte para mãe. Em 2012, foi votada no Congresso a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº. 54, descriminalizando também o aborto em casos de feto anencefálico – descrito ali
como “parto antecipado para fim terapêutico”.

Foi lembrado ainda, que o aborto inseguro (clandestino) é responsável por 25% das mortes maternas na
América Latina, e a maioria das mulheres que morrem pertencem às classes mais pobres. “A
criminalização do aborto é a criminalização da pobreza”, afirmou a pesquisadora.

O Uruguai e a África do Sul são países onde o aborto é uma prática legalizada. Nesses países, a taxa de
morte de mulheres por consequência do aborto é quase zero. “A África do Sul está fazendo uma
campanha para que a descriminalização aconteça em todo o continente. Onde o aborto é legal, se dá a
oportunidade de escolha para a mulher. Faz quem quer”.

Foi citado ainda, que o recente e polêmico Projeto de Lei nº 5069/2013, de autoria do presidente da
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB/RJ), é considerado um retrocesso para o País. Segundo os
debatedores, este projeto agrava a criminalização do aborto e é inconstitucional.

Segundo a Pesquisadora Sônia Corrêa, este projeto viola tanto conquistas históricas das mulheres nos
direitos sexuais e reprodutivos, como o direito ao atendimento à saúde.

A proposta prevê impedir a interrupção da gravidez em casos de estupro, inviabilizando um direito das
mulheres garantido pelo Código Penal desde 1940, e também penaliza o profissional da área da saúde que
tentar agir para preservar o bem‐estar da mulher antes que as vítimas façam exame de corpo de delito e
boletins de ocorrência para comprovar a violência sexual. O projeto também impede a divulgação de
métodos abortivos.

Novamente, lembramos que a conclusão unânime é que para diminuir as mazelas do aborto clandestino,
o mesmo deve ser descriminalizado.

0Recomendar Share
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ANM participa de debate sobre Descriminalização Aborto 

- Rádio Tupi - 

13 de abril de 2016



117

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (1)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2016

15/04/2016

s E FE 1 1 
Sexta-feira, 15 de abril de 2016. Jornal do Commercio. 1 .. 13

Simpósio da ANM discute 
questões sobre aborto 

A Academia Nacional d e
Medicina (ANM) realizou este 

_ mês simpósio sobre a borto, 
tema considerado difícil po r 
envolver questões que vão 
àlém da prática médica. Parti
<Ü param o presidente da 
ANM, Francisco Sampaio, o 
ãcadêmico e ex-ministro da 
Saúde José Gomes Temporão, 
tena Lavinas, economista da 
11FRJ, Sonia Corrêa, daAsso
ciação Brasileira Interdi scipli
nar de AIDS, e o juiz José Hen
tiques Torres. 

De acordo com aANM, a 
discussão foi muit o rica, "so
bretudo porque o s  palestr�n

,/'�:�<? há:co�o neg<ff.L��.é , , !
um p"roblema grave de saude 
pública e que a lei proibitiva 
não tem impedido que as mu
lheres abortem ou  evitem en
frentar as complicações de 
procedimentos abortivos irre
gulares. Além disso, uma a ca
da cinco mulheres entre 28 e 
·40 ano s já fizeram, pelo rpe
nos um aborto na vida. Dessa' . forma, estima-se que 7,4 mi-
lhões de brasileiras já fizeram
pelo meno s um aborto e o
ab ortamento clandestino já
constitui a quinta-maior cau
sa de morte mater na no Bra
sil", ressalta a ANM.

tes convidados não se coloca- . História r�m em posição subjetiva co-
mo favoráveis ou contrários ao . A antropóloga Sonia Corrêa, 
ato de abortar, mas se posicio- da Associação Bra,sileira Inter
naram, de maneira unânime , disciplinar de AIDS, ministrou 
favoráveis à descriminalização palestra histórica falando so
da aborto, apresentando pro- · bre o aborto e os direito s das 
fundas evidências de·proJ?le- mulheres percorrendo desde 
mas reais ocasionados pela 08 chamados longos ciclos da 
prática do aborto clandes�o". história até um panorama do 

O presidente Francisco t-emanaModernidade. Elaes
Sampaio começou o. encontro _ coçou crítica às origens d� prá
an uncian d o que, indepen- ticas em que mulheres sao ex
dentemente das crenças de cluídas da esfera pú�lica e ges-. cada um e da subjetividades : .. toras da vida privada e da re-.
do tema, é impossível não tra- produção, colocando que este 
tardo assunto de maneira pro- modelo diyisor de papeis em 
funda: afinal , estima-se que «dois sexos" anulava o princí
haja no Brasil em torno de pio da igualdade anunciado 
850.000 abortos clandestinos _ �ela revolução francesa.
anualmente. Ainda que esse Além disso, a o  fazer uma 
seja um número aproximado, 
0 Sistema Únic o de Saúde 
(SUS) .registra 250 mil interna-
c;ões para tratamento das com-
plicações por abortos e milha-
res de mulheres são afastadas 
de seu t rabalho to do ano.
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análise mais atual sobre os ín
dices de abortos clandestinos 
diários, ela disse que, obser
vando-se os registros de mor
tes e quadros clínicos de saúde 
muito graves em que se en
contram as mulheres brasilei
ras, o País mostra o mais ex
pressivo retrocesso desta luta. 

Em sua palestra, Lena Lavi
nas, economista da UFRJ, 
apresentou grande quantida
de de dados relevantes e sa
lientou a necessidade de forta
lecimento das liberdades indi
viduais da mulher frente ao 
descaso geral em relação aos 
quadros de riscos aos quais 
milhares delas são expostas 
diariamente. 

Negligência 

Ela se concentrou; sobre
tudo, na omissão da negligên
cia do estado em relação aos 
direitos reprodutivos da mu
lher, que na verdade são ca
racterizadas como vilãs em 
uma luta em que as protago
nistas pagam com a vida para 
exercer um dir�ito que lhes é 
negado. A sociedade desres
ponsabiliza o estado e crimi
naliza as mulheres. 

Isso ficou muito explícito 
recentemente em comentá
rios tecidos por autoridades 
em relação a síndromes refe
rentes à epidemia do Zika Ví
rus, de maneira que o governo 
orienta de forma apressada e 
simples que a população evite 
a gravidez. Mas como falar de 
igualdade existencial num 
contexto onde mulheres e jo
vens são diariamente expostos 
ariscos crescentes? 

, - AeconernistaLena.,Lavinas
' • • : f t • l � 

reforçou esta indignação 
apontando dados numéricos 
sobre gastos sociais e médicos 
excessivos com quadros de 
risco de morte de mulheres 
que realizam abortos clandes
tinos e argumentando que 
manter o aborto ilegal é ali
mentar a lógica da criminali
zação e da clivagem. Ela desta
cou ainda que a ONU pediu a 
revisão das legislações contra 
aborto na América Latina, por 
serem contrárias à cµgnidade 
da pessoa humana e aos direi
tos das mulheres. 

Os palestrantes c9locaram 
de forma unânime em pauta 
que a criminalização do ·aborto 
afeta desproporcionalmente 
mulheres pobres, negras ou de 
etnias marginalizadas e que 
sociedades onde o aborto é le
gal e seguro, inclusive gratuito, 
apresentam melhores níveis 
de tolerância e coesão social. 

Junto a isso, acordou�se que 
no processo democrático de 
criminalização deyem ser con
siderados os benefícios e os 
custos sociais causados pela 
adoção da medida proibicio
nista criminalizadora e que, no 
caso discutido, o aborto legali
zado poderia contribuir para 
reduzir as desigualdades ra
ciais e de classe no Brasil bem 
como diminuir o inaceitável 
índice de óbitos femininos. 
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA REALIZA 
SIMPÓSIO SOBRE COMPULSÃO ALIMENTAR. 

 COMO RECONHECER E TRATAR

Sessão de 14 de Abril de 2016

Mesa Diretora. Acadêmicos Adolpho Hoirisch, Francisco Sampaio (Presidente) e 
Cardoso de Castro (Secretário)

Na primeira parte do Simpósio, o Acadêmico Antonio Nardi falou sobre os 
Aspectos Diagnósticos do Transtorno Alimentar.

Psiquiatra Acadêmico Antonio Egidio Nardi ministrando palestra sobre diagnóstico 
dos transtornos alimentares.
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Os Transtornos da Alimentação - 
Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa e 
Transtorno de Compulsão Alimentar - 
têm recebido uma atenção crescente 
devido ao reconhecimento de sua 
alta prevalência e das dificuldades 
associadas ao seu tratamento. Os 
casos refratários ao tratamento 
estão freqüentemente associados 
a altos índices de mortalidade, 
sendo que 15% desses pacientes 
vão a óbito. Formas crônicas destes 
transtornos ocorrem em 25% dos 
pacientes, que se caracterizam por 
baixo peso crônico ou por acentuadas 
flutuações de peso. As complicações 
metabólicas (inclusive desnutrição), 
as seqüelas psicológicas (transtornos 
de ansiedade ou do humor) e o 
isolamento social estão presentes 
em todos os casos.

A história do Comer Compulsivo 
já era descrita na Roma Antiga, 
onde os ricos patrícios praticavam 
orgias com comer compulsivo e 
vômitos em locais especiais: os 
“vomitoriums”. O grego Galeno 
(130-200 DC) definiu a “boulimus” 
como uma disfunção digestiva. Na 
Idade Média foram descritos alguns 
casos documentados de anorexia 
irreversível, associadas a santas 
italianas como Santa Catarina de 
Siena do Século XIII, cunhando a 
expressão Santas anoréxicas, que 
estariam mais próximas a Deus pelo 
seu descuido com o corpo.

A primeira descrição médica de Ano-
rexia Nervosa foi de Richard Morton 

em 1694. Nesse trabalho, Morton 
descreveu dois casos de “consuma-
ção nervosa” diferenciando-os de 
outras causas de emagrecimento 
acentuado. Em 1868, William Gull, 
descreveu com detalhes e denomi-
nou de “Anorexia Nervosa” e reco-
nheceu o envolvimento de fatores 
familiares no aparecimento e na 
manutenção do quadro.

A Anorexia Nervosa e a Bulimia 
Nervosa são 20 vezes mais 
frequentes em mulheres do que 
em homens, podendo-se dizer que 
são raras em homens. O início da 
Anorexia se dá na adolescência ou 
na idade adulta jovem, sendo que a 
Bulimia parece começar um pouco 
mais tarde. Grupos socioeconômicos 
privilegiados, e profissões como 
manequins e dançarinas, parecem 
incluir indivíduos com maior risco. A 
prevalência de anorexia nervosa entre 
mulheres jovens é de 0,2 a 0,9%. A 
incidência anual em mulheres é de 
14,1 / 100.000 habitantes. Estes 
índices têm aumentado anualmente, 
desde 1950, principalmente entre 
mulheres na faixa etária de 15 a 
24 anos (aumento em torno de 
1,03/100.000 pessoas-ano/ano). 
Em homens a incidência é menor 
que 0,5 / 100.000 habitantes. A 
mortalidade de anorexia nervosa 
está em torno de 10%.

O início da anorexia nervosa 
ocorre entre a segunda e terceira 
décadas de vida, sendo a idade 
média de 18 anos. A maior parte do 
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comportamento patológico dirigido 
à perda de peso ocorre em segredo. 
Os pacientes anoréticos geralmente 
recusam-se a comer em público. 
Apresentam pensamento constante 
sobre alimentação, levando-os 
a colecionar receitas, preparar 
refeições elaboradas para outras 
pessoas ou insistir que outros se 
alimentem exageradamente.

Os episódios bulímicos (consumo 
alimentar compulsivo) seguidos 
de indução de vômitos são usuais 
nos períodos de restrição alimentar 
voluntária, ocorrem secretamente, 
em geral durante a madrugada. Os 
pacientes abusam de anorexígenos, 
laxantes e diuréticos, com o intuito 
de perder peso. Exercícios físicos 
exagerados também podem fazer 
parte do quadro. Apresentam um 
distúrbio do modo de vivenciar o 
peso. Alegam “se sentirem gordos”, 
e mesmo quando muito magras 
referem-se como muito obesas.

Os vômitos são comuns e auto-
induzidos. São capazes de vomitar 
onde e quando quiserem. O vômito 
diminui a dor abdominal, e permite 
que o paciente continue a comer 
sem medo de ganhar peso.

Comportamento ritualístico em rela-
ção aos alimentos pode estar pre-
sente. Por exemplo, guardar comida 
nos bolsos, em pequenos embrulhos 
na bolsa, cortar a carne em pedaços 
tão pequenos que fica difícil pegar 
com talheres ou organizar e reorga-

nizar várias vezes a comida no pra-
to.

Diversas complicações médicas po-
dem surgir relacionadas à perda de 
peso, aos vômitos e abuso de laxan-
tes: perda de massa muscular, me-
tabolismo tireóideo reduzido, intole-
rância ao frio, arritmias cardíacas, 
anemia, cálculos renais, constipa-
ção intestinal, dor abdominal, ame-
norréia, edema, osteoporose, alca-
lose hipocalêmica e hipoclorêmica, 
inflamação e aumento da glândula 
salivar e pancreática, erosão do es-
malte dentário, convulsões, etc.

O curso da Anorexia Nervosa é muito 
variável. Pode ocorrer recuperação 
espontânea sem tratamento (50% 
dos pacientes em 5 a 10 anos de 
evolução natural); pode ocorrer re-
cuperação após vários tratamentos; 
pode cursar de forma crônica, com 
períodos de aumento e diminuição 
de peso; ou ainda, resultar em mor-
te pelas complicações da inanição 
(em torno de 15%). O prognóstico 
como um todo não é bom. Mesmo 
nos pacientes que se recuperam, a 
preocupação com alimentos e peso 
corporal permanece, os relaciona-
mentos sociais continuam pobres e 
freqüentemente apresentam síndro-
me depressiva recorrente.

A bulimia nervosa caracteriza-se 
pelos episódios bulímicos (consu-
mo alimentar compulsivo), acompa-
nhados de práticas compensatórias 
inadequadas: vômitos auto-induzi-
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dos, uso de diuréticos, inibidores do 
apetite, laxantes, exercícios físicos e 
dietas. O Manual de Diagnóstico e 
Estatística das Perturbações Mentais 
exige para o diagnóstico: episódios 
recorrentes de comer compulsivo; 
uso de laxativos ou repetidos vô-
mitos, diuréticos, enemas, jejum, 
exercícios exagerados, ou medica-
ções para diminuir de peso; a ocor-
rência de duas a três vezes /sema-
na por no mínimo três meses desses 
episódios; a forma corporal e peso 
sem influência da auto-avaliação; e 
sem anorexia. Também dividem em 
subtipos: 1. Purgativo: com vômi-
tos induzidos, laxativos, diuréticos 
ou enemas. 2. Não purgativo: com 
apenas jejum, exercícios, controle 
de calorias. A Bulimia Nervosa pare-
ce ser de prognóstico melhor. O cur-
so é crônico, com remissões parciais 
ocasionais. Raramente é incapaci-
tante. Vômitos freqüentes causam 
cáries dentárias, aumento da glân-
dula salivar, amilase sérica elevada 
e esofagite. Sinais de um prognósti-
co mais favorável são: admissão da 
fome, ausência de abuso de drogas, 
personalidade melhor adaptada e 
mais madura.

O Comer Compulsivo ou Transtorno 
de Compulsão Alimentar é carac-
terizado por episódios recorrentes 
de comer compulsivo (comer rá-
pido, até exageradamente pleno; 
em grandes quantidades de comi-
da sem fome; comer só, devido ao 
constrangimento da quantidade; e 
sensação de culpa, depressão e ver-

gonha após a ingestão); acentuado 
desconforto com comer compulsivo; 
e freqüência mínima de episódios de 
comer compulsivo de dois dias por 
semana durante seis meses.

Na anorexia nervosa 50% dos 
pacientes apresentam recuperação 
completa, 30% evolução mediana, 
com períodos de melhora e recidiva. 
O índice de mortalidade pode variar 
de 6 a 15%. Destes, 54% morrem 
de complicações físicas da anorexia, 
27% por suicídio e 19% causas 
desconhecidas.

Fatores indicativos de evolução 
ruim:

· Peso muito baixo no início do 
tratamento.

· Aparecimento tardio.

· Demora em procurar ajuda médica.

· Práticas purgativas.

· Relações familiares comprometidas.

· Comorbidade psiquiátrica.

O custo dos transtornos alimentares 
para o paciente, sua família e para 
a sociedade exigem um diagnóstico 
precoce e tratamento adequado 
para serem minimizados.

Na sequência, foi discutida a 
Interface entre a Compulsão 
Alimentar e a Obesidade.
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Mesa Diretora. Acadêmicos Antonio Nardi, Adolpho Hoirisch, Monica Gadelha, 
Francisco Sampaio (Presidente), Prof. Walmir Coutinho, Acad. Cláudio Cardoso 

de Castro (Secretário) e Prof. José Apollinario

O endocrinologista Walmir Coutinho 
(PUC-RJ) iniciou sua palestra colo-
cando a obesidade como uma crise 
global de saúde. O médico apresen-
tou dados que colocam a obesida-

de como terceiro maior ônus social 
causado pelo homem, perdendo 
apenas para o tabagismo e a violên-
cia armada (o que inclui guerras e o 
terrorismo).

Bancada Acadêmica e Anfiteatro lotados de Acadêmicos, médicos, nutricionistas, 
estudantes e profissionais da área de saúde.

Com base nos Cadernos de Saúde 
Pública do ano de 2007 disponibi-
lizados na Biblioteca da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Dr. Wal-
mir Coutinho demonstrou os altos 
custos de hospitalização causados 
pela obesidade para o Sistema Úni-

co de Saúde. Em contrapartida, o 
Dr. Coutinho também apresentou os 
dados que confirmam os inúmeros 
benefícios que a perda de peso (ain-
da que modesta) gera para a saúde 
do paciente.
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O Professor ressaltou que a falta 
de atividade física como a principal 
causa para a obesidade, trazendo 
atenção para o fato de que as po-
pulações economicamente desfavo-
recidas são aquelas com um maior 
grau de vulnerabilidade, uma vez 
que os alimentos com maiores taxas 
calóricas são aqueles que possuem 
os menores preços. Além disso, um 
ambiente urbano que não favore-
ce a prática de atividade física e o 
tempo gasto por essa população no 
deslocamento até o local de traba-
lho (que acaba tomando tempo que 
poderia ser dedicado à prática de 
exercícios) também interferem ne-
gativamente. O médico ressaltou, 
ainda, que apesar da imagem do Rio 
de Janeiro como “uma cidade que 
pratica exercícios físicos”, uma pes-
quisa apresentada indica que cerca 
de 77,8% das mulheres cariocas 
são sedentárias.

O esforço coordenado de ações de 
combate à obesidade foi demons-
trado a partir de iniciativas como o 
Dia Latino-Americano de Combate à 
Obesidade (criado em 1998), o Dia 
Nacional de Combate à Obesidade 
(criado em 1999) e o Dia Nacional 
de Prevenção da Obesidade (2008). 
Salientando o papel das organiza-
ções de combate à obesidade, o 
Professor apresentou o trabalho da 
World Obesity Federation, organiza-
ção dentro da qual ele atuou como 
Vice-Presidente para América Latina, 
que conta com mais de 30 mil mem-
bros em 50 países. Nesse sentido, a 

adoção, pela World Obesity Federa-
tion do dia 11 de outubro como Dia 
Mundial da Obesidade – que coinci-
de com o Dia Nacional de Prevenção 
da Obesidade – tem como objetivo 
encorajar mais associações a reali-
zar campanhas de elevado impacto 
na mídia, aumentar o entendimento 
público e fomentar a criação de polí-
ticas de combate à obesidade, além 
de compartilhar experiências nacio-
nais de campanha para permitir a 
difusão das boas práticas.

As estimativas recentes apresenta-
das pelo Professor Walmir Coutinho 
não mostram um quadro favorável: 
segundo essas estimativas, até o 
ano de 2025, 2,7 bilhões de adul-
tos vão apresentar excesso de peso 
– se os padrões atuais continuarem 
a se repetir, isso se traduzirá em 
117 milhões de adultos com obesi-
dade mórbida. Tendo em vista este 
quadro, governos de todo mundo 
(inclusive o Governo brasileiro) se 
comprometeram a reduzir a preva-
lência de sobrepeso para os níveis 
observados em 2010 até o ano de 
2025.

O Professor chamou a atenção para 
o que ele chamou de “guerra ao 
peso”, apresentando diversas medi-
das já implementadas pelo mundo 
para o combate à obesidade – me-
didas essas que confirmam a gravi-
dade do problema e a urgência com 
a qual ele vem sido encarado: cria-
ção de impostos sobre alimentos de 
alto teor calórico, restrição de pro-
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paganda (principalmente voltada 
para o público infantil), sobretaxas, 
incentivos financeiros para perda de 
peso, dentre outras.

Passando para a apresentação das 
alternativas de tratamento clínico 
da obesidade, o Prof. Coutinho res-
saltou que, apesar de serem autori-
zadas apenas as substâncias Sibu-
tramina e Orlistat, diversos estudos 
vêm sido conduzidos que compro-
vam a eficácia de tratamentos clí-
nicos combinados e terapias mul-
tidisciplinares. Além disso, o Prof. 
Coutinho chamou atenção para o 
fato de que um dos principais de-
safios ao tratamento clínico são as 
diferentes respostas hormonais re-
latadas pelo corpo à perda de peso: 

em grande parte dos casos, o corpo 
tem uma resposta “compensatória”, 
tentando recuperar o peso que per-
deu.

Por fim, o Professor Walmir Couti-
nho concluiu sua palestra salientan-
do que a obesidade se coloca como 
o principal desafio à saúde pública 
mundial, e que novas ferramentas 
estão sendo constantemente de-
senvolvidas para reduzir os graves 
danos à saúde da população. Além 
deste fato, a compulsão alimentar 
for apresentada como uma comorbi-
dade frequente, que, para além das 
associações clássicas ao Índice de 
Massa Corporal (IMC), parece estar 
associada a uma hiperatividade do 
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.

 

“Saturno” (1820-1823) – Francisco de Goya (1746-1828), 
Museu do Prado, Madri
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Durante a discussão de compulsão 
alimentar, o Presidente Francisco 
Sampaio apresentou interessan-
te quadro da fase negra do famoso 
pintor Francisco de Goya, pintado 
entre 1820 e 1823. A impressionan-
te pintura representa “Saturno” no 
momento em que devora a um dos 

seus filhos. O deus “Saturno”, sa-
bendo que um dia seria destronado 
por um deles, exigiu que sua esposa 
Cibeles os entregasse. Ela, entre-
tanto, conseguiu salvar “Júpiter”, 
que derrotou a seu pai e o expulsou 
do céu.

Prof. Appolinário, Psiquiatra da Universidade federal do Rio de Janeiro

O Prof. José Carlos Appolinário da 
UFRJ, abordou o Tratamento do 
Transtorno da Compulsão Alimentar 
(TCA) que foi incluído no Manual de 
Diagnóstico e Estatística dos Trans-
tornos Mentais (5ª. Ed) ou DSM-5, 
como uma categoria diagnóstica 
principal no grupamento dos trans-
tornos alimentares. O TCA é carac-
terizado por episódios de compulsão 
alimentar perturbadores e frequen-
tes, mas sem os mecanismos com-
pensatórios inadequados presentes 
na bulimia nervosa. Ele é conside-
rado o transtorno alimentar mais 

frequente na população geral. Vá-
rias hipóteses explicativas têm sido 
propostas para a gênese do TCA que 
poderia ser considerado um subtipo 
de obesidade, um transtorno do con-
trole dos impulsos, assim como uma 
forma de dependência de comida.

O seu tratamento deve ser multimo-
dal, no qual as estratégias psicoterá-
picas e intervenções nutricionais de-
vem ser os pilares. Várias formas de 
psicoterapia têm sido estudadas no 
TCA com especial destaque para a 
Terapia Cognitivo-Comportamental, 
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a Terapia Interpessoal, e, atualmen-
te, muito destaque vem sendo dado 
à chamada Terapia Comportamental 
Dialética no tratamento do TCA. A 
Terapia Cognitivo-Comportamental 
é a psicoterapia com a maior base 
de evidências nesta condição clínica. 
Vários estudos clínicos randomiza-
dos tem demonstrado a efetividade 
da Terapia Cognitivo-Comportamen-
tal em relação à compulsão alimen-
tar e às alterações psicopatológicas 
associadas (sintomas de depressão, 
ansiedade e alterações da imagem 
corporal). Entretanto, as diversas 
formas de psicoterapia não têm sido 
muito efetivas para redução do peso 
corporal.

O tratamento farmacológico e con-
siderado uma abordagem adjunta 
das estratégias anteriores. O campo 
das investigações com agentes far-
macológicos no TCA é considerado 
em expansão. Os antidepressivos, 
estabilizadores do humor e agentes 
antiobesidade foram os primeiros 
fármacos estudados nesta condição. 

Atualmente novos agentes utilizados 
no abuso de substâncias e transtor-
no do déficit de atenção e hiperativi-
dade têm sido também avaliados no 
tratamento do TCA.

Na farmacoterapia do TCA podem 
ser destacados a sibutramina, o 
topiramato e a lisdexanfetamina por 
apresentaram respostas mais con-
sistentes nos vários parâmetros da 
síndrome, com um maior número de 
evidências. A lisdexanfetamina foi 
o primeiro agente aprovado para o 
tratamento do TCA pelo FDA (Food 
and Drug Administration), que é o 
órgão governamental dos EUA res-
ponsável pelo controle dos medica-
mentos.

No intervalo do Simpósio, durante 
o Chá Acadêmico servido no Salão 
Nobre da Academia Nacional de Me-
dicina, os Acadêmicos, Professores, 
Convidados e Estudantes, participa-
ram em conjunto, e trocaram ideias 
e discutiram os assuntos apresenta-
dos, ao som de violino ao vivo.

Chá Acadêmico Violinista Roger Gomes Ribeiro
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VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1 OCORREU NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

A campanha contou com a presença 
da Dra. Claudine Bichara que compôs 
a mesa diretora da sessão das 18:00 

e fez breve discurso falando da longa 
parceria da Câmara França-Brasil e 
da Academia Nacional de Medicina.

Abertura da Sessão das 18:00 com a Mesa Diretora dos trabalhos. Acad. Nardi 
(secretário Geral), Dra. Claudine Bichara (Presidente Câmara França-Brasil), 

Acad. Francisco Sampaio (Presidente da ANM), Acad. Cláudio Ribeiro (1º. 
Secretário) e Acad. Cardoso de Castro (2º. Secretário).

Ainda, como testemunho da parceria 
e amizade, a Dra. Claudine Bichara 
passou às mãos do Presidente 
Francisco Sampaio, álbum alusivo ao 

encontro das Academias Francesa e 
Nacional de Medicina, ocorrido na 
sede da ANM no Rio de Janeiro.

Dra. Claudine Bichara, Presidente da Câmara França-Brasil passa o álbum do 
encontro das Academias às mãos do Presidente Francisco Sampaio
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Na ocasião, o Presidente Francisco J. 
B. Sampaio entregou um “Diploma 
de Reconhecimento” à Dra. Claudine 
Bichara, Presidente da Câmara 
França Brasil, e ao Dr. Olivier 
Brandicourt, CEO do laboratório 
Sanofi Pasteur.
Previamente, às 15:00, na abertura 
do dia de vacinação, o Acadêmico 

José Gomes Temporão, Ministro 
da Saúde de 2007 a 2011, e que 
enfrentou importante surto da 
gripe H1N1 que assolou o mundo 
em 2009, fez breve histórico das 
epidemias de influenza e comentou 
sobre o atual surto que assola 
nosso país.

Acadêmicos Temporão (ex-Ministro da Saúde), Nardi (Secretário Geral), Sampaio 
(Presidente) e Cardoso de Castro (2º. Secretário)
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ATA

14/04/2016

 

 

 

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 
RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 14/04/2016, QUINTA-
FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 

Às 18 horas com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco Sampaio, deu 
início aos trabalhos da Sessão. Não havendo comunicação por parte da Secretaria, o 
Presidente Acad. Francisco Sampaio fez uso da palavra para lamentar a sanção do 
projeto de Lei que aprova a produção e a distribuição da fosfoetanolamina e 
apresentou aos Acadêmicos a carta enviada à Presidente Dilma Rousseff acerca do 
assunto. O Presidente Acad. Francisco Sampaio colocou, para aprovação dos 
Acadêmicos, o texto da carta e o ajuizamento de ação junto ao Supremo Tribunal 
Federal em resposta a este fato e ambos foram aprovados por unanimidade. A palavra 
foi dada aos Acadêmicos e o Acad. José Rodrigues Coura fez considerações sobre o 
título da carta enviada. O Acad. José Carlos do Valle ressaltou o teor político que a 
aprovação da fosfoetanolamina possui e relatou o caso de um paciente que, tendo 
parado seu tratamento para fazer uso da substância, desenvolveu complicações 
graves. O Acad. Hiram Lucas complementou os comentários sobre a aprovação da 
substância. O Presidente Acad. Francisco Sampaio fez uso da palavra para agradecer 
a Sra. Claudine Bichara, Presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, por ter 
propiciado a campanha de vacinação contra o vírus H1N1 que esteve em curso na 
Academia Nacional de Medicina. A Sra. Claudine Bichara retribuiu o agradecimento ao 
Presidente Acad. Francisco Sampaio e à Academia Nacional de Medicina, oferecendo 
um álbum de fotos da última palestra proferida pelo Acad. Ivo Pitanguy em nome da 
Câmara de Comércio França-Brasil. Em retribuição, o Presidente Acad. Francisco 
Sampaio ofereceu à Sra. Claudine Bichara o diploma de reconhecimento da Academia 
Nacional de Medicina, ficando também como portadora do diploma de reconhecimento 
do Diretor-Geral do laboratório Sanofi Pasteur, o Sr. Hubert Guarino. Na ordem do dia, 
o Presidente Acad. Francisco Sampaio deu seguimento ao Simpósio sobre Compulsão 
Alimentar. O Acad. Antonio Nardi proferiu palestra sobre Depressão e Compulsão 
Alimentar. O Prof. José Carlos Appolinário proferiu palestra sobre Aspectos Históricos 
dos Transtornos Alimentares. Após as conferências, a Acad. Mônica Gadelha 
enriqueceu a discussão sobre obesidade frisando a importância do tratamento 
multidisciplinar desta enfermidade. O Acad. Adolfo Hoirisch fez considerações sobre 
alguns aspectos dos transtornos alimentares, como a ruminação, além de comentar a 
psiquiatrização excessiva. O Acad. Antonio Nardi questionou o Prof. José Carlos 
Appolinário sobre a comorbidade de Transtorno de Compulsão Alimentar e abuso ou 
dependência de álcool, o prognóstico para os pacientes com Transtorno de 
Compulsão Alimentar e sobre a relação entre o uso de antipsicóticos e antidepressivos 
e o Transtorno de Compulsão Alimentar. O Prof. José Carlos Appolinário respondeu 
aos questionamentos. O Acad. Manassés Fonteles discorreu sobre a associação entre  
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regulação da saciedade e os Transtornos Alimentares. O Acad. Nardi fez 
considerações a respeito da fala do Acad. Manassés Fonteles. O Acad. Aderbal Sabrá 
enriqueceu a discussão abordando o comportamento imunológico e 
neurotransmissores. O Prof.José Carlos Appolinário discorreu sobre “fenômenos” 
alimentares em crianças e adolescentes, que não podem ser incluídos no escopo dos 
Transtornos Alimentares. O Presidente Acad. Francisco Sampaio projetou a obra 
“Saturno devorando um filho”, do pintor Goya, e fez considerações sobre a obra aos 
Acadêmicos e declarou encerrada a Sessão Ordinária. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Pietro Novellino, Karlos Mesquita, Sergio Augusto 
Novis, Omar da Rosa Santos, Claudio Cardoso, Antonio Nardi, Adolfo Hoirisch, José 
Galvão, Antonio Paes de Carvalho, José Gomes Temporão, José Rodrigues Coura, 
Walter Zin, Claudio Benchimol, Milton Meier, Paulo Couto, Azor José de Lima, Orlando 
Vieira, José Barbosa Filho, Carlos Mandarim-de-Lacerda, Carlos Barros Franco, José 
Augusto Messias, Marcello Barcinski, Wanderley de Souza, Yvon Toledo, Omar Lupi, 
Carlos Eduardo Brandão, Aderbal Sabrá, Raymundo Araújo Leitão, Eduardo Lopes 
Pontes, Celso Ramos, José Carlos do Valle, Glaciomar Machado, Mário Barreto, 
Ricardo Cruz, Hiram Lucas, José Manoel Jansen, Carlos Alberto Basilio de Oliveira, 
Jacob Kligerman, Talita Romero Franco, Meer Gurfinkel, Oswaldo Moura Brasil, 
Mônica Gadelha. (43) 

 

               ATA - continuação

14/04/2016
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Sessão Plenária de 14 de Abril de 2016 
SIMPÓSIO SOBRE COMPULSÃO ALIMENTAR - (1ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=mR46L6zKfpk
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Sessão Plenária de 14 de Abril de 2016 
SIMPÓSIO SOBRE COMPULSÃO ALIMENTAR - (2ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=KF9hAa5wE10
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13/04/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  A responsabilidade de um presidente
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A responsabilidade de um presidente
ANM disponibiliza vacinação quadrivalente para influenza, incluindo H1n1, para seus colaboradores 

Quartafeira, 13 de abril de 2016

Jornal do Brasil

O presidente da Academia Nacional de Medicina, Professor Francisco Sampaio, negociou com o
laboratório Sanofi Pasteur e a Câmara França‐Brasil através de sua presidente, Presidente Sra. Claudine
Bichara, vacinas quadrivalentes para influenza, incluindo H1n1 para que todos os funcionários,
acadêmicos e suas excelentíssimas senhoras pudessem ser vacinadas.

A senhora presidente Claudine Bichara imediatamente providenciou com o laboratório que preside no
Brasil Sanofi Pasteur, e, amanhã, 14 de abril, a vacina estará à disposição na Academia Nacional de
Medicina, no período entre 15h e 18h.

As grandes empresas brasileiras deveriam tomar isso como exemplo, pois a própria Academia Nacional de
Medicina, conhecendo a gravidade do problema, tomou a providência que outras grandes empresas não
tomaram para colaborar com as autoridades brasileiras.

Ciência e Tecnologia

13/04/2016
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Academia Nacional de Medicina faz vacinação contra gripe
H1N1

Sextafeira, 22 de abril de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina, através da interferência de sua grande parceira, Profa. Dra. Claudine
Bichara, Presidente da Câmara de Comércio França‐Brasil (CCFB), conseguiu junto ao Dr. Olivier
Brandicourt, médico e CEO do laboratório Sanofi Pasteur, vacinas quadrivalentes para influenza, incluindo
H1N1, para que todos os seus funcionários, Acadêmicos e cônjuges pudessem ser vacinados. No total,
neste dia de campanha, quinta‐feira dia 14 de abril de 2016, foram vacinadas cerca de 90 pessoas na
sede da ANM.

A campanha contou com a 
presença da Dra. Claudine 
Bichara que compôs a mesa 
diretora da sessão das 18h e fez 
breve discurso falando da longa 
parceria da Câmara França‐Brasil 
e da Academia Nacional de 
Medicina.  

Na ocasião, o Presidente 
Francisco J. B. Sampaio entregou 
“Diploma de Reconhecimento” 
da Academia Nacional de 
Medicina à Dra. Claudine 
Bichara, Presidente da Câmara 
França Brasil e ao Dr. Olivier 
Brandicourt, CEO do laboratório 
Sanofi Pasteur.

Previamente, às 15h, na abertura do dia de vacinação, o 
Acadêmico José Gomes Temporão, Ministro da Saúde de 2007 a 
2011, e que enfrentou importante surto da gripe H1N1 que 
assolou o mundo em 2009, fez breve histórico das epidemias de 
influenza e comentou sobre o atual surto que assola nosso país.

Ciência e Tecnologia

Abertura da Sessão das 18:00 com a Mesa Diretora dos trabalhos. Acad. Nardi (secretário Geral), Dra. 
Claudine Bichara (Presidente Câmara França-Brasil), Acad. Francisco Sampaio (Presidente da ANM), 
Acad. Cláudio Ribeiro (1º. Secretário) e Acad. Cardoso de Castro (2º. Secretário)

Acadêmicos Temporão (ex‐Ministro da Saúde), Nardi 
(Secretário Geral), Sampaio (Presidente) e Cardoso de 
Castro (2º. Secretário)

22/04/2016
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BRÉSIL | RIO DE JANEIRO / 

CCFB e Laboratório Sanofi apoiam Vacinação
Quadrivalente na Academia Nacional de Medicina
Noticias CCFBRJ  |  26 Abril 2016

Com o apoio da Câmara de Comércio FrançaBrasil e do
Laboratório Sanofi Pasteur, foi realizada, no final da quinzena
do mês de abril, a Vacinação Quadrivalente em 80 acadêmicos
da Academia Nacional de Medicina. Na ocasião, a Presidente
da CCFB do Rio, Claudine Bichara, proferiu discurso e
ressaltou a parceria entre as entidades presentes, reforçando
seu apreço pela Academia ao entregar a seu Presidente, Dr.

Francisco Sampaio, o álbum de fotos da última palestra do Dr. Ivo Pitangy, ministrada em francês
durante o 1º Fórum entre as academias. 

Em contrapartida, o Presidente da Academia Nacional de Medicina ofereceu a Sra. Claudine Bichara
e ao Diretor Geral do Laboratório Sanofi Pasteur, Sr. Hubert Guarino, diplomas de amigos da
Academia.

© 2016 CCFB RIO
COPYRIGHT | FALE CONOSCO | ANUNCIE NO SITE | QUEM SOMOS?
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Academia Nacional de Medicina realiza Simpósio sobre
Transtornos da Alimentação

Terçafeira, 19 de abril de 2016

Jornal do Brasil

Organizado pelos psiquiatras Acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva, Adolpho Hoirisch e Antonio Egidio
Nardi, a Academia Nacional de Medicina discutiu em sua sede no centro do Rio de Janeiro, na última
quinta‐feira, 14 de abril, os transtornos de compulsão alimentar.

Na primeira parte do Simpósio, o Acadêmico Antonio Nardi falou sobre os aspectos Diagnósticos do
Transtorno Alimentar, cujo resumo é apresentado a seguir:

Os Transtornos da Alimentação ‐ Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa e Transtorno de Compulsão Alimentar
‐ têm recebido uma atenção crescente devido ao reconhecimento de sua alta prevalência e das
dificuldades associadas ao seu tratamento. Os casos refratários ao tratamento estão freqüentemente
associados a altos índices de mortalidade, sendo que 15% desses pacientes vão a óbito. Formas crônicas
destes transtornos ocorrem em 25% dos pacientes, que se caracterizam por baixo peso crônico ou por
acentuadas flutuações de peso. As complicações metabólicas (inclusive desnutrição), as seqüelas
psicológicas (transtornos de ansiedade ou do humor) e o isolamento social estão presentes em todos os
casos.

A história do Comer
Compulsivo já era descrita
na Roma Antiga, onde os
ricos patrícios praticavam
orgias com comer
compulsivo e vômitos em
locais especiais: os
“vomitoriums”. O grego
Galeno (130‐200 DC) definiu
a “boulimus” como uma
disfunção digestiva. Na
Idade Média foram descritos
alguns casos documentados
de anorexia irreversível,
associadas a santas italianas

como Santa Catarina de Siena do Século XIII, cunhando a expressão Santas anoréxicas, que estariam mais
próximas a Deus pelo seu descuido com o corpo.

A primeira descrição médica de Anorexia Nervosa foi de Richard Morton em 1694. Nesse trabalho, Morton
descreveu dois casos de “consumação nervosa” diferenciando‐os de outras causas de emagrecimento
acentuado. Em 1868, William Gull, descreveu com detalhes e denominou de “Anorexia Nervosa” e

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora. Acadêmicos Adolpho Hoirisch,Francisco Sampaio (Presidente) e Cláudio Cardoso de
Castro

19/04/2016
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reconheceu o envolvimento
de fatores familiares no
aparecimento e na
manutenção do quadro.

A Anorexia Nervosa e a
Bulimia Nervosa são 20
vezes mais frequentes em
mulheres do que em
homens, podendo‐se dizer
que são raras em homens. O
início da Anorexia se dá na
adolescência ou na idade
adulta jovem, sendo que a
Bulimia parece começar um
pouco mais tarde. Grupos
socioeconômicos
privilegiados, e profissões
como manequins e

dançarinas, parecem incluir indivíduos com maior risco. A prevalência de anorexia nervosa entre
mulheres jovens é de 0,2 a 0,9%. A incidência anual em mulheres é de 14,1 / 100.000 habitantes. Estes
índices têm aumentado anualmente, desde 1950, principalmente entre mulheres na faixa etária de 15 a
24 anos (aumento em torno de 1,03/100.000 pessoas‐ano/ano). Em homens a incidência é menor que 0,5
/ 100.000 habitantes. A mortalidade de anorexia nervosa está em torno de 10%.

O início da anorexia nervosa ocorre entre a segunda e terceira décadas de vida, sendo a idade média de
18 anos. A maior parte do comportamento patológico dirigido à perda de peso ocorre em segredo. Os
pacientes anoréticos geralmente recusam‐se a comer em público. Apresentam pensamento constante
sobre alimentação, levando‐os a colecionar receitas, preparar refeições elaboradas para outras pessoas
ou insistir que outros se alimentem exageradamente.

Os episódios bulímicos (consumo alimentar compulsivo) seguidos de indução de vômitos são usuais nos
períodos de restrição alimentar voluntária, ocorrem secretamente, em geral durante a madrugada. Os
pacientes abusam de anorexígenos, laxantes e diuréticos, com o intuito de perder peso. Exercícios físicos
exagerados também podem fazer parte do quadro. Apresentam um distúrbio do modo de vivenciar o
peso. Alegam “se sentirem gordos”, e mesmo quando muito magras referem‐se como muito obesas.

Os vômitos são comuns e auto‐induzidos. São capazes de vomitar onde e quando quiserem. O vômito
diminui a dor abdominal, e permite que o paciente continue a comer sem medo de ganhar peso.

Comportamento ritualístico em relação aos alimentos pode estar presente. Por exemplo, guardar comida
nos bolsos, em pequenos embrulhos na bolsa, cortar a carne em pedaços tão pequenos que fica difícil
pegar com talheres ou organizar e reorganizar várias vezes a comida no prato.

Diversas complicações médicas podem surgir relacionadas à perda de peso, aos vômitos e abuso de
laxantes: perda de massa muscular, metabolismo tireóideo reduzido, intolerância ao frio, arritmias
cardíacas, anemia, cálculos renais, constipação intestinal, dor abdominal, amenorréia, edema,
osteoporose, alcalose hipocalêmica e hipoclorêmica, inflamação e aumento da glândula salivar e
pancreática, erosão do esmalte dentário, convulsões, etc.

O curso da Anorexia Nervosa é muito variável. Pode ocorrer recuperação espontânea sem tratamento
(50% dos pacientes em 5 a 10 anos de evolução natural); pode ocorrer recuperação após vários

Psiquiatra Acadêmico Antonio Egidio Nardiministrando palestra sobre diagnóstico dos transtornos
alimentares

19/04/2016
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tratamentos; pode cursar de forma crônica, com períodos de aumento e diminuição de peso; ou ainda,
resultar em morte pelas complicações da inanição (em torno de 15%). O prognóstico como um todo não é
bom. Mesmo nos pacientes que se recuperam, a preocupação com alimentos e peso corporal permanece,
os relacionamentos sociais continuam pobres e freqüentemente apresentam síndrome depressiva
recorrente.

A bulimia nervosa caracteriza‐se pelos episódios bulímicos (consumo alimentar compulsivo),
acompanhados de práticas compensatórias inadequadas: vômitos auto‐induzidos, uso de diuréticos,
inibidores do apetite, laxantes, exercícios físicos e dietas. O Manual de Diagnóstico e Estatística das
Perturbações Mentais exige para o diagnóstico: episódios recorrentes de comer compulsivo; uso de
laxativos ou repetidos vômitos, diuréticos, enemas, jejum, exercícios exagerados, ou medicações para
diminuir de peso; a ocorrência de duas a três vezes /semana por no mínimo três meses desses episódios;
a forma corporal e peso sem influência da auto‐avaliação; e sem anorexia. Também dividem em subtipos:
1. Purgativo: com vômitos induzidos, laxativos, diuréticos ou enemas. 2. Não purgativo: com apenas
jejum, exercícios, controle de calorias. A Bulimia Nervosa parece ser de prognóstico melhor. O curso é
crônico, com remissões parciais ocasionais. Raramente é incapacitante. Vômitos freqüentes causam
cáries dentárias, aumento da glândula salivar, amilase sérica elevada e esofagite. Sinais de um
prognóstico mais favorável são: admissão da fome, ausência de abuso de drogas, personalidade melhor
adaptada e mais madura.

O Comer Compulsivo ou Transtorno de Compulsão Alimentar é caracterizado por episódios recorrentes de
comer compulsivo (comer rápido, até exageradamente pleno; em grandes quantidades de comida sem
fome; comer só, devido ao constrangimento da quantidade; e sensação de culpa, depressão e vergonha
após a ingestão); acentuado desconforto com comer compulsivo; e freqüência mínima de episódios de
comer compulsivo de dois dias por semana durante seis meses.

Na anorexia nervosa 50% dos pacientes apresentam recuperação completa, 30% evolução mediana, com
períodos de melhora e recidiva. O índice de mortalidade pode variar de 6 a 15%. Destes, 54% morrem de
complicações físicas da anorexia, 27% por suicídio e 19% causas desconhecidas. 

Fatores indicativos de evolução ruim:

‐ Peso muito baixo no início do tratamento

‐ Aparecimento tardio

‐ Demora em procurar ajuda médica

‐ Práticas purgativas

‐ Relações familiares comprometidas

‐ Comorbidade psiquiátrica 

O custo dos transtornos alimentares para o paciente, sua família e para a sociedade exigem um
diagnóstico precoce e tratamento adequado para serem minimizados.

19/04/2016
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Academia Nacional de Medicina discute A Interface da
Compulsão Alimentar e Obesidade

Quintafeira, 21 de abril de 2016

Jornal do Brasil

Dentro do Simpósio de Compulsão Alimentar, realizado na última quinta‐feira, 14 de abril, na Academia 
Nacional de Medicina e organizado pelos psiquiatras Acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva, Adolpho 
Hoirisch e Antonio Egidio Nardi, foi discutida a Interface entre a Compulsão Alimentar e a Obesidade.

O endocrinologista Walmir Coutinho (PUC‐RJ) iniciou sua palestra colocando a obesidade como uma crise 
global de saúde. O médico apresentou dados que colocam a obesidade como terceiro maior ônus social 
causado pelo homem, perdendo apenas para o tabagismo e a violência armada (o que inclui guerras e o 
terrorismo).

Com base nos Cadernos de 
Saúde Pública do ano de 2007 
disponibilizados na Biblioteca 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), o Dr. Walmir 
Coutinho demonstrou os altos 
custos de hospitalização 
causados pela obesidade para 
o Sistema Único de Saúde. Em
contrapartida, o Dr. Coutinho
também apresentou os dados
que confirmam os inúmeros
benefícios que a perda de
peso (ainda que modesta) gera
para a saúde do paciente.

O Professor ressaltou que afalta de atividade física como a principal causa para a obesidade, trazendo 
atenção para o fato de que as populações economicamente desfavorecidas são aquelas com um maior 
grau de vulnerabilidade, uma vez que os alimentos com maiores taxas calóricas são aqueles que 
possuem os menores preços. Além disso, um ambiente urbano que não favorece a prática de atividade 
física e o tempo gasto por essa população no deslocamento até o local de trabalho (que acaba tomando 
tempo que poderia ser dedicado à prática de exercícios) também interferem negativamente. O médico 
ressaltou, ainda, que apesar da imagem do Rio de Janeiro como “uma cidade que pratica exercícios 
físicos”, uma pesquisa apresentada indica que cerca de 77,8% das mulheres cariocas são sedentárias.

Ciência e Tecnologia

Acadêmicos Antonio Nardi, Adolpho Hoirisch, Monica Gadelha, Francisco Sampaio (Presidente),
Walmir Coutinho, Cláudio Cardoso de Castro (Secretário) e José Apollinario

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/04/20/academianacionaldemedicinadiscuteainterfacedacompulsaoalimentareobesidade/

21/04/2016
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O esforço coordenado de ações 
de combate à obesidade foi 
demonstrado a partir de 
iniciativas como

o Dia Latino‐Americano de
Combate à Obesidade
(criado em 1998), o Dia Nacional
de Combate à Obesidade (criado
em 1999) e o Dia Nacional de

Bancada Acadêmica e Anfiteatro lotados de Acadêmicos, médicos, nutricionistas, estudantes e
profissionais da área de saúde

Prevenção da Obesidade (2008). Salientando o papel das organizações de combate à obesidade, o 
Professor apresentou o trabalho da World Obesity Federation, organização dentro da qual ele atuou 
como Vice‐Presidente para América Latina, que conta com mais de 30 mil membros em 50 países. 
Nesse sentido, a adoção, pela World Obesity Federation do dia 11 de outubro como Dia Mundial da 
Obesidade –que coincide com o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade – tem como objetivo 
encorajar mais associações a realizar campanhas de elevado impacto na mídia, aumentar o 
entendimento público e fomentar a criação de políticas de combate à obesidade, além de 
compartilhar experiências nacionais de campanha para permitir a difusão das boas práticas.

As estimativas recentes apresentadas pelo Professor Walmir Coutinho não mostram um quadro 
favorável: segundo essas estimativas, até o ano de 2025, 2,7 bilhões de adultos vão apresentar excesso 
de peso – se os padrões atuais continuarem a se repetir, isso se traduzirá em 117 milhões de adultos 
com obesidade mórbida. Tendo em vista este quadro, governos de todo mundo (inclusive o Governo 
brasileiro) se comprometeram a reduzir a prevalência de sobrepeso para os níveis observados em 2010 
até o ano de 2025. 

O Professor chamou a atenção para o que ele chamou de “guerra ao peso”, apresentando diversas 
medidas já implementadas pelo mundo para o combate à obesidade – medidas essas que confirmam a 
gravidade do problema e a urgência com a qual ele vem sido encarado: criação de impostos sobre 
alimentos de alto teor calórico, restrição de propaganda (principalmente voltada para o público 
infantil), sobretaxas, incentivos financeiros para perda de peso, dentre outras. 

Passando para a apresentação das alternativas de tratamento clínico da obesidade, o Prof. Coutinho 
ressaltou que, apesar de serem autorizadas apenas as substâncias Sibutramina e Orlistat, diversos 
estudos vêm sido conduzidos que comprovam a eficácia de tratamentos clínicos combinados e terapias 
multidisciplinares. Além disso, o Prof. Coutinho chamou atenção para o fato de que um dos principais 
desafios ao tratamento clínico são as diferentes respostas hormonais relatadas pelo corpo à perda de 
peso: em grande parte dos casos, o corpo tem uma resposta “compensatória”, tentando recuperar o 
peso que perdeu.

Por fim, o Professor Walmir Coutinho concluiu sua palestra salientando que a obesidade se coloca 
como o principal desafio à saúde pública mundial, e que novas ferramentas estão sendo 
constantemente desenvolvidas para reduzir os graves danos à saúde da população. Além deste fato, a 
compulsão alimentar for apresentada como uma comorbidade frequente, que, para além das 
associações clássicas  ao Índice de Massa Corporal (IMC), parece estar associada a uma hiperatividade do 
eixo hipotálamo‐hipófise‐adrenal.

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/04/20/academianacionaldemedicinadiscuteainterfacedacompulsaoalimentare
obesidade/

21/04/2016
continuação
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“Saturno” (1820‐1823) – Francisco de Goya
(1746‐1828), Museu do Prado, Madri

Durante a discussão de compulsão alimentar, o Presidente 
Francisco Sampaio apresentou interessante quadro da fase negra do 
famoso pintor Francisco de Goya, pintado entre 1820 e 1823. A 
impressionante pintura representa “Saturno” no momento em que 
devora a um dos seus filhos. O deus “Saturno”, sabendo que um dia 
seria destronado por um deles, exigiu que sua esposa Cibeles os 
entregasse. Ela, entretanto, conseguiu salvar “Júpiter”, que 
derrotou a seu pai e o expulsou do céu.

21/04/2016
continuação
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Em função do feriado de Tirandentes, 
não houve Sessão na ANM no dia 21 de abril de 2016

21 de Abril de 2016

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (Fazenda do Pombal, 
batizado em 12 de novembro de 1746 — Rio de Janeiro, 21 de abril de 
1792) foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista 
político que atuou nos domínios portugueses no continente americano 
(Brasil colonial, 1530-1815), mais especifi camente nas capitanias de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro.

No Brasil, é reconhecido como mártir da Inconfi dência Mineira, patrono 
cívico do Brasil, patrono também das Polícias Militares dos Estados e herói 
nacional.

O dia de sua execução, 21 de abril, é feriado nacional. A cidade mineira 
de Tiradentes, antiga Vila de São José do Rio das Mortes, foi renomeada 
em sua homenagem. Seu nome está inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, 
desde 21 de abril de 1992.

Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes)
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JORNADA DE CIRURGIA TORÁCICA É REALIZADA NA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

DISCUTE AVANÇOS E INOVAÇÕES NA ÁREA

Sessão de 28 de Abril de 2016

Realizada no auditório Xavier Si-
gaud, a Jornada contou com a pre-
sença de estudantes e diversos 
Acadêmicos, reunindo também pro-
fi ssionais de destaque da área. Ao 
longo das apresentações, foram 
apresentadas abordagens diversas 
para o tratamento de doenças como 
o câncer de pulmão.

Com palestra intitulada “Estado Atu-
al e Futuro da Terapia Alvo-Dirigida 
em Oncologia Torácica”, o Dr. Car-
los Gil Ferreira (INCa) apresentou 
um histórico dos tratamentos exis-
tentes, dividindo-os em “Eras”. A 
primeira delas é relacionada à Qui-
mioterapia, que apresentava baixas 
taxas de sobrevida para os estágios 
avançados da doença. A segunda 
“Era” se refere à terapia alvo-diri-
gida. Segundo os dados apresenta-
dos, dos pacientes aptos a receber 
o tratamento, aqueles que recebe-
ram a terapia alvo-dirigida tiveram 
uma sobrevida maior que um ano. 
Alguns dos desafi os relacionados a 
esse tratamento envolvem a resis-
tência aos medicamentos, o acesso 
às áreas afetadas - principalmente 
levando-se em consideração países 
em desenvolvimento, como o Brasil, 
onde ainda existe uma carência de 
equipamentos e tecnologia - a qua-
lidade e a quantidade dos tecidos a 

serem tratados e, sobretudo, o fato 
de que o tratamento não confere 
cura aos pacientes.

Nas considerações fi nais, o Dr. Car-
los Gil frisou que os dogmas clás-
sicos da oncologia não são mais 
sufi cientes para compreender um 
cenário de mudança contínua de pa-
radigmas. Além deste fato o Dr. Car-
los Gil considera a pesquisa transla-
cional, o diagnóstico molecular e a 
multidisciplinaridade como as bases 
para a oncologia torácica contempo-
rânea.

Abordando o “Papel Atual da Ultras-
sonografi a Endobrônquica no Esta-
diamento do Câncer de Pulmão”, o 
Dr. Mauro Zamboni (INCa) iniciou 
sua palestra alertando para o fato 
de que o carcinoma de pulmão usu-
al é a principal causa de morte por 
câncer em todo mundo; sendo as-
sim, o estadiamento (processo pelo 
qual se determina a extensão do 
câncer no paciente) da doença tor-
na-se essencial. Nesse sentido, o Dr. 
Mauro Zamboni passou a analisar o 
procedimento realizado por meio de 
ultrassonografi a endobrônquica e 
punção aspirativa por agulha, mo-
dalidade de estadiamento minima-
mente invasiva. Dois dos principais 
benefícios da utilização deste méto-
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do são o fato de que ele possibilita 
quantificar as lesões e permite livre 
acesso a quase todos os linfonodos 
mediastinais. Concluindo sua pales-
tra, o Dr. Mauro Zamboni chamou 
atenção para o fato de que o esta-
diamento por ultrassonografia en-
dobrônquica está indicado principal-
mente para o estadiamento inicial 
dos pacientes com câncer de pulmão 
e que as amostras colhidas por meio 
desta técnica são adequadas para 
análises de mutação. É importante 
notar que o estadiamento por EBUS 
e punção aspirativa deverá ser con-
siderado quando se avalia a radio-
terapia com intenção curativa. Além 
deste fato, é importante notar que 
a confiabilidade do estadiamento do 
mediastino depende mais da exper-
tise do examinador do que o exame 
por si só, o que acaba por aumentar 
a importância da especialização.

Dando seguimento à Jornada, a Dra. 
Lisa Morikawa (COI-RJ) proferiu pa-
lestra sobre “Por que Tratar com 
Radioterapia Estereotáxica Ablati-
va Câncer de Pulmão Estágio-I em 
Pacientes Clinicamente Aptos a Ci-
rurgia”. Chamou atenção para o fato 
de que, para o controle tumoral, 
muitas vezes a ressecção pulmonar 
possui um impacto negativo na fun-
ção respiratória, além disso, a cirur-
gia nem sempre é possível ou envol-
ve riscos excessivos. Ressaltou-se a 
importância da melhoria tecnológica 
e radiobiológica, representada por 
procedimentos como a Radioterapia 
Estereotáxica Ablativa, que consiste 

em fornecer uma alta dose de radia-
ção em diversos feixes direcionados 
ao tumor. Esse tipo de procedimen-
to se destaca no tratamento de pa-
cientes com a fase periférica inicial e 
que não estão aptos à cirurgia. Com 
relação à radioterapia convencional, 
a Radioterapia Estereotáxica Abla-
tiva em geral é administrada num 
período de tempo menor do que a 
radioterapia convencional, além de 
reduzir o risco de danos às células 
normais. A Dra. Lisa Morikawa apre-
sentou estudos comparativos da 
Radioterapia Estereotáxica Ablativa 
com relação à cirurgia, levando em 
consideração tópicos como a quali-
dade de vida do paciente após o tra-
tamento. Em conclusão, a Dra. Lisa 
Morikawa destacou os tratamen-
tos por Radioterapia Estereotáxica 
Ablativa são novas e promissoras 
opções para o tratamento de cân-
cer de pulmão em estágios iniciais, 
tendo como principais vantagens as 
baixas taxas de toxicidade e um ex-
celente controle tumoral local. Sen-
do assim, o uso de Radioterapia Es-
tereotáxica Ablativa para pacientes 
operáveis é obviamente uma nova 
área a ser explorada pelos profissio-
nais da área.

O Dr. Eduardo Saito (UERJ) proferiu 
palestra sobre “Por que Tratar com 
Lobectomia Vídeo-Assistida Câncer 
De Pulmão Estágio-I em Pacientes 
Clinicamente Aptos à Cirurgia”. Com 
relação aos demais procedimentos, 
a lobectomia vídeo-assistida apre-
senta vantagens como menor tem-
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po de internação, menos complica-
ções, custo reduzido, retorno mais 
rápido do paciente às atividades, 
dentre outros. As limitações técni-
cas, como a existência de linfono-
dos calcificados e a incapacidade de 
tolerar qualquer colapso pulmonar 
também foram apresentadas. O Dr. 
Eduardo Saito também apresentou 
algumas desvantagens na utiliza-
ção desta técnica, como a perda da 
função tátil, material de alto custo 
e uma maior complexidade do pro-
cedimento, que exige o desenvol-
vimento de uma curva de aprendi-
zado. Em conclusão, o Dr. Eduardo 
Saito apresentou dados que com-
provam que resultados excelentes 
foram mostrados para ressecções 
limitadas para tumores pequenos 
em pacientes selecionados para a 
lobectomia. Além deste fato, o Dr. 
Eduardo Saito afirmou que, para 
paciente clinicamente operáveis, a 
cirurgia permanece o tratamento 
padrão.

A respeito de “Tumores Traque-
ais”, o Acadêmico José Camargo 
fez apresentação demonstrando os 
principais tipos de tumores e suas 
apresentações clínicas. O Acadêmi-
co Camargo chamou atenção para 
o fato de que alguns tumores são 
constantemente confundidos com 
asma; todavia, o Acadêmico res-
saltou que a ausculta facilmente 
poderia desfazer esse tipo de pro-
blema e possui importante papel no 
diagnóstico diferencial. Acerca do 
tratamento destes tumores, o Aca-

dêmico apresentou a cirurgia como 
único tratamento para lesões benig-
nas e tumores malignos de baixo 
grau. Após a apresentação de di-
versos casos clínicos, o Acadêmico 
José Camargo concluiu a palestra 
afirmando que a maioria dos tumo-
res traqueais são malignos e que a 
ressecção é o tratamento de esco-
lha, sempre que possível, tendo em 
vista que o índice de cura cirúrgica é 
alto. Por fim, o Acadêmico ressaltou 
que terapias não cirúrgicas possuem 
benefício limitado.

Iniciando a rodada de discussões, o 
Acadêmico Barros Franco destacou 
a “visão oncológica” que possuíram 
as palestras da Jornada. Ressaltou 
também o aspecto multidisciplinar 
que o tratamento para o câncer de 
pulmão deve possuir, mencionando 
a necessidade de uma equipe envol-
vendo pneumologistas oncológicos, 
oncologistas torácicos, cirurgiões de 
tórax voltados para o tratamento 
de câncer de pulmão e patologis-
tas treinados especificamente para 
identificar o câncer de pulmão (“tu-
mor board”). Por fim, o Acadêmico 
também chamou atenção para o 
fato de que eventos como este são 
uma importante oportunidade para 
atualização dos profissionais, pois 
apresentam o estado da arte dos 
procedimentos de Cirurgia Torácica. 
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A TARDE NA ACADEMIA DE OFICINA DIAGNÓSTICA 
DO DIA 28 DE ABRIL DE 2016 TEVE COMO TEMA 

A PNEUMOLOGIA

A Tarde na Academia de Oficina 
Diagnóstica do dia 28 de abril de 
2016 teve como tema a Pneumologia. 
O encontro foi organizado pelos 

Acadêmicos José Galvão Alves, 
Carlos Basílio de Oliveira e José 
Manoel Jansen.

Acads. Sergio Novis, Carlos Basílio de Oliveira, Prof. Alexandre Pinto Cardoso, 
Prof. Domenico Capone e Acads. José Manoel Jansen e José Galvão Alves

O primeiro médico a apresentar uma 
análise relevante para o encontro foi 
o Prof. Domenico Capone, Prof. As-
sociado de Pneumologia da UERJ e 
Radiologista do IDT/UFRJ, que trou-
xe um caso complexo de um homem 
de 50 anos, branco, solteiro, cuja 
profissão é jardineiro.

Natural do Rio de Janeiro e residen-
te de Rio das Ostras, o paciente em 
questão apresenta há cerca de seis 
meses uma tosse produtiva, episó-
dios hemoptoicos, dispneia em re-

pouso, febre não aferida associada a 
calafrios e sudorese noturna.

Segundo o Prof. Domenico, o diag-
nóstico apontou tuberculose pul-
monar, pois o paciente está usando 
RIPE há 4 meses, sem confirmação 
bacteriológica. Identificou-se que, 
no momento da anemnese, os sinto-
mas foram amenizados e o paciente 
foi encaminhado então ao Hospital 
Pedro Ernesto para realizar broncos-
copia, em razão das extensas lesões 
cavitárias presentes nos pulmões.
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Prof. Domenico Capone

O paciente negava comorbidades e 
uso crônico de medicamentos e re-
latou que no passado teve 2 casos 
de tuberculose – sendo que em sua 
primeira internação, aos 20 anos, 
recebeu tratamento inadequado. O 
paciente negou também qualquer 
cirurgia, hemotransfusão ou alergia 
medicamentosa.

Como relatos da história social, o 
Prof. Domenico colocou que o pa-
ciente reside em casa de alvenaria 
com o irmão e com acesso a água e 
esgoto encanados. Os dois possuem 
1 cão e 5 gatos. Além disso, o pa-
ciente fez uso de maconha 30 anos 
atrás e consumia álcool destilado 
diariamente até 5 anos atrás.

Em seu exame físico, constatou-se 
que ele possui pressão normal para 
baixa, uma frequência cardíaca de 
82 bpm e uma frequência respirató-
ria de 16 irpm. Ele estava um pou-
co anêmico, emagrecido. Não havia 
nada de errado com o coração e o 
abdômen.

Além desses dados, foram também 
feitos exames complementares:

O Prof. Domenico mostrou tomogra-
fias do paciente com extensas lesões 
cavitárias e os pulmões apresenta-
vam alterações destrutivas nas cavi-
dades. O pulmão direito apresenta-
va comprometimento do lobo direito 
e havia também a possibilidade de 
infiltração na parede brônquica, 
conforme exposto abaixo:
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Na broncoscopia, foi constatado 
que as árvores brônquicas direita 
e esquerda apresentam dilatação 
da luz e distorção arquitetural, 
bem como uma grande cavidade 

no segmento apicoposterior do 
LSE. Há também a presença de 
lesões esbranquiçadas aderidas 
à parede e grande quantidade de 
secreção purulenta bilateral.

Em seguida, o Prof. Alexandre Pinto 
Cardoso, Professor Associado de 
Pneumologia da UFRJ e Diretor de 
Saúde IDT/UFRJ, contribui para 
essa análise comentando o que foi 
introduzido pelo Prof. Domenico.

Prof. Alexandre Pinto Cardoso

Em relação aos exames realizados, 
o Prof. Alexandre indagou, será uma 
doença aguda ou crônica? Quem é 
o hospedeiro? Devido ao estado do 
pulmão, o Professor coloca que o 
imunocomprometimento configura 
uma doença crônica.
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Um dos fatores importantes a ser 
levado em consideração neste diag-
nóstico é que a redução dos telôme-
ros configura uma situação de maior 
suscetibilidade a outras doenças – 
qualquer pessoa nessas condições 
apresentaria baixas imunológicas e 
uma menor resposta vacinal, etc.

O trabalho em questão relaciona 
como a atividade fagocitária do ma-
crófago sofre a ação dos medica-
mentos utilizados, de maneira que o 
processo inflamatório e a atividade 
fagocitária são amenizados.

Como observação, o Prof. Alexandre 
colocou que pacientes com DPOC 
que se tratam com corticoide têm 
mais chances de contrair pneumo-
nia. Trata-se de uma condição local 
que facilita a contração infecciosa.

Ao mostrar imagens de exames pa-
tológicos, ele apontou a presença de 
Aspergillus fumigatus – o que pode 
indicar um quadro alérgico, a expo-
sição a uma quantidade alta de fun-
gos, gerando micetoma e uma do-
ença pulmonar invasiva.
Haveria, portanto, segundo o Prof. 
Alexandre, duas possibilidades mais 
expressivas para o diagnóstico, a 
primeira de que o paciente tenha 
uma doença de Aspergillus crônica, 
de modo que os achados endoscópi-
cos apontam uma possível bronqui-
te e, diante dessa possibilidade, ele 
aconselhou um teste sorológico.

O acadêmico também colocou como 
diagnóstico alternativo uma lesão 
escavada envolvendo Rhodococcus 
equi, Actinomyces, Nocardia, bem 
como outras possibilidades do mes-

Acadêmico Carlos Basílio de Oliveira
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Ele observou que a Aspergilose in-
vasiva compromete o coração e a 
válvula cardíaca, o que pode gerar 
também meningite e cerebrite fún-
gica. Nesse caso, portanto, a Asper-
gilose invasiva permite uma inves-
tigação universal, que podendo ser 
analisada pela área cardíaca, der-
matológica, neurológica e, principal-
mente, pela área pneomonológica.

Observando que a IFA é maior do 
que a cândida, o Prof. Basílio conclui 
que, de acordo com a Histopatolo-
gia, o quadro do paciente deve ter 
como diagnóstico a Aspergilose in-
vasiva.

mo grupo, mas ao final colocou que 
considera a A spergilose invasiva a 
melhor resposta para o quadro ana-
lisado.

Ao final, para dar fechamento ao 
diagnóstico do quadro histopato-
lógico em questão, o Acad. Jan-
sen convidou o Acad. Carlos Alber-
to Basílio de Oliveira, que fez uma 
análise patológica de toda a cultu-
ra fúngica do paciente e observou 
bronquite crônica, broncoectasias, 
cavernas tuberculosas, infiltrações 
brônquicas, ocupações de luz nas 
cavernas, erosões, dentre outros 
sintomas.
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CONFERÊNCIA SOBRE OS SISTEMAS DE SAÚDE
 PÚBLICO E PRIVADO NO BRASIL

Sessão de 28 de Abril de 2016

No dia 28 de Abril de 2016, a 
Academia Nacional de Medicina 
recebeu a Professora Lígia Bahia 
do Núcleo de Estudos de Saúde 
Coletiva da UFRJ para introduzir 
uma importante discussão sobre 
relação entre o Sistema de Saúde 
público e privado no Brasil. Ela foi 
apresentada pelos Acadêmicos José 

Temporão e o Presidente da ANM, 
Francisco Sampaio. A convidada, 
que se destaca como vetor em 
planejamento de estruturas 
de saúde no Rio de Janeiro, é 
responsável pela maioria das 
discussões de grande abrangência 
atuais sobre problemas estruturais 
de saúde brasileira.

Acadêmicos José Temporão, Antonio Egídio Nardi, Francisco J. Sampaio e a 
convidada Profª Ligia Bahia

Junto a esta observação, ela des-
tacou que embora ainda estejamos 
diante de desníveis de mortalidade 
ao redor do mundo, precisamos dar 
atenção aos avanços no desenvol-
vimento, em termos de oferta de 
alimentos e medicamentos, de for-

ma que a expectativa de vida já se 
alterou consideravelmente. Desde 
1870, a mortalidade decresceu con-
tinuamente e a expectativa de vida 
na Inglaterra, por exemplo, subiu 
de 41 para 80 anos.
            De maneira geral, ocor-
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reram transições semelhantes, com 
algumas diferenças cronológicas, 
em todos os países desenvolvidos. 
Nos Estados Unidos, a redução da 
mortalidade parece ter iniciado por 
volta de 1790, com um padrão glo-
bal semelhante. A expectativa de 
vida ao nascer nos Estados Unidos 
passou de 47 em 1900 para 79 anos 
atualmente.

         No que diz respeito a mudan-
ças de padrão de vida e de moder-
nizações de sistemas de saúde, des-
tacam-se grandes projetos de obras 
públicas como filtragem e cloração 
da água, sistemas de saneamento, 
drenagem de pântanos, pasteuriza-
ção do leite, bem como campanhas 
de vacinação em massa. 

Há também outros fatores expres-
sivos citados por Ligia, tais como 
ações sobre os indivíduos: o uso de 
água fervida, a proteção de alimen-
tos contra insetos, o ato de lavar as 
mãos, de ventilar quartos domésti-
cos, e, um fato importantíssimo, a 
redução do tabagismo, que repre-
senta um fator importante para per-
centuais de mortalidade e expecta-
tiva de vida.
            A partir dessa constatação 
sobre as melhorias de possibilida-
des nutricionais e de acesso a tra-
tamentos de saúde, a Prof.ª Ligia 
se dedicou a classificar os diferen-
tes modelos existentes de Sistemas 
de Saúde. O primeiro modelo seria 

o orientado pelo Mercado, que se 
origina dos Estados Unidos - nele, 
existe uma liberdade de escolha en-
tre o médico e o paciente, de acordo 
com especialidade, possibilidades, 
ou até afinidades.
            O segundo modelo é o de 
Seguro Social, que foi o que vive-
mos no Brasil até a aprovação do 
SUS na Constituição - que se baseia 
na garantia de serviços hospitalares 
básicos para todos os cidadãos com 
empregos formais. E, por último, ela 
apresentou o terceiro modelo, que é 
o Social Democrático - que configu-
raria a igualdade de status, isto é, 
serviços de saúde universais, de di-
reitos e benefícios sociais indepen-

Professora Ligia Bahia
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dentes de meritocracias do paciente 
em questão. 
            A relação entre a orientação 
formal de tais modelos de sistemas 
de saúde com a prática médica varia 
muito. Nos modelos de Mercado e de 
Seguro Social, os médicos são pagos 

por procedimento, sendo que no pri-
meiro, orientado pelo Mercado, esta 
remuneração pode ser feita por uma 
seguradora pública ou privada. Já no 
modelo universal, o salário dos mé-
dicos é per capita (ou por salário, ou 
pelo número de pessoas atendidas). 

Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro e Professora Ligia Bahia

Adiante, a Prof.ª Ligia fundamenta a 
análise de que os gastos com siste-
mas de saúde são essenciais para se 
transformar os índices de qualidade e 
expectativa de vida. Para expor essa 
constatação, ela trouxe algumas re-

lações gráficas que mostram que os 
países nos quais os governos gastam 
mais com saúde ou em que os siste-
mas são universais são os mesmos 
que possibilitam maior expectativa 
de vida, conforme exposto abaixo:
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Ela colocou que, embora o Brasil te-
nha expectativa de vida superior à 
China e à Índia, ainda é inferior à 
Tunísia, por exemplo, argumentan-
do que o Brasil como país capitalista 
periférico e 8ª economia do mundo, 
precisa buscar ampliar os debates 
sobre os sistemas de saúde públi-
cos, bem como intensificar os gas-
tos nestes âmbitos.

Em relação ao SUS, Ligia colocou 
que embora o Brasil aprove e imple-
mente o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde, não consegue man-
ter um padrão universal, conforme o 
sistema foi proposto. Segundo ela, 
não existe um padrão de financia-
mento compatível com as deman-
das diárias recebidas nas unidades 
do sistema.

Para exemplificar como o país gasta 
pouco com o SUS, ela colocou que 
uma internação paga pelo SUS cus-
ta aproximadamente R$1.000,00 
hoje, enquanto uma internação em 
um hospital privado considerado de 
excelência custa, aproximadamen-
te, R$18.000,00. Ou seja, existe 
uma diferença muito preocupante 
em relação à desigualdade de tra-
tamentos recebidos pela população.

Ela colocou ainda que hoje, no Bra-
sil, hospitais filantrópicos recebem 
mais recursos financeiros do que o 
SUS, de maneira que os hospitais 
públicos não conseguem competir 
ou demonstrar excelência em rela-
ção aos privados.

Acadêmico Octavio Pires Vaz

Dessa forma, para além de uma dis-
cussão médica, torna-se um enigma 
repensar o fim desta desigualda-
de existencial entre os sistemas de 
saúde brasileiros. A diferenciação se 
explica pelo fato de se tratarem de 
segmentos populacionais diferen-

tes sendo atendidos; logo, segundo 
a prof.ª Ligia, pode-se dizer que a 
falta de financiamentos não está as-
sociada a questões de procedimen-
tos médicos, mas a uma questão de 
discriminação social.
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Para concluir a palestra, ela fun-
damentou este argumento de que 
ao redor do mundo as condições 
de Sistemas de Saúde têm impac-
to tanto sobre a saúde como sobre 
as relações sociais, trazendo um 
caso nos Estados Unidos. O progra-
ma Obama Care é posto por muitos 
americanos como uma polêmica e é 
muitas vezes menosprezado, como 
se uma reforma vislumbrando tra-
tamentos universais acessíveis e 
menos privatizados representasse, 
necessariamente, uma socialização 
do governo.
           Como exemplo, Ligia trou-
xe uma foto em que a senadora Sa-
rah Palin é retratada com caracte-
res russos e roupas da URSS por ter 
defendido o programa Obama Care, 
argumentando buscar a amplia-
ção dos serviços públicos de saú-
de. Ligia defendeu que o programa 
Obama Care não consiste em uma 
mudança do modelo orientado pelo 
Mercado, mas apenas em uma ma-
nobra governamental para aumen-
tar o poder de ação, que residia nas 
mãos das empresas privadas.

             A Prof.ª Ligia conclui então 
alertando a população brasileira que 
a principal problemática envolven-
do as políticas públicas direcionadas 
ao SUS tem sido a combinação de 
Políticas de Oferta de sistemas uni-
versais (inovações tecnológicas, au-
mento de capacidades de instalada 
pública, qualidade da formação dos 
médicos) com as Políticas de De-
manda de sistemas orientados pelo 
mercado (subsídios e deduções fis-
cais para planos privados de saúde, 
bem como redução da abrangência 
da cobertura e preços dos planos).
              Ela defende que as políticas 
públicas que busquem o aprimora-
mento dos Sistemas Únicos de Saú-
de dependem de programas muito 
mais profundos, sem que haja essa 
combinação de políticas, que na rea-
lidade atropelaria importantes dife-
renças estratégicas. Segundo Ligia, 
se houvesse uma efetivação crite-
riosa de políticas de oferta, acom-
panhada de bons financiamentos, 
o SUS caminharia com o caráter e 
a natureza universais propostos na 
Constituição de 1988.

Acadêmicos Manassés 
Claudino Fonteles e Aderbal 

Caminada Sabrá
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ATA
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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 28/04/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA 
SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a 29ª Sessão 
Ordinária do 187º Ano Acadêmico comunicando que o Regimento Interno foi registrado em 
cartório e publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Entretanto, a analista do 
cartório indicou diversos pontos que, de acordo com sua interpretação, colidiam com o Estatuto, 
fazendo com que o Regimento caísse em exigência. Coube ao funcionário Ivanildo, junto à 
analista do Cartório, rever os itens apontados e comprovar que as alterações realizadas no 
Regimento Interno não colidem com o Estatuto. O Regimento Interno já foi aprovado e, nas 
próximas eleições, o voto por correspondência já será implementado será aceito. O Presidente 
Acad. Francisco Sampaio informou que uma agenda científica prévia, com temas relevantes e 
palestrantes influentes, desperta o interesse da mídia, possibilita aos Acadêmicos organizarem 
sua agenda e principalmente permite oferecer, aos que residem fora do Rio de Janeiro, 
passagem e hospedagem para uma Sessão por mês. A desvantagem da agenda prévia é não 
ter um dia reservado especialmente para as eleições, pois, uma vez que a programação do 1º 
semestre é decidida em novembro do ano anterior, fica impossível prever o dia no qual será 
realizada eleição; dessa forma, as eleições têm sido programadas para ocorrer antes das 
conferências. Como solução alternativa foi proposto que se reserve 2 ou 3 dias no semestre com 
palestras de membros da Diretoria, que eventualmente poderão ser transferidas ou canceladas 
para dar espaço à eleição – foram citados exemplos ocorridos no 2º semestre do ano passado, 
quando as conferências dos acadêmicos Antonio Egidio Nardi e Ricardo Cruz foram transferidas. 
Com essas mudanças, será possível voltar a fazer a chamada nominal dos Acadêmicos - que 
não é obrigatória pelo Regimento, mas que é uma tradição da Academia Nacional de Medicina. 
O Presidente Acad. Francisco Sampaio solicitou ao Acad. Carlos Alberto Montenegro que 
transferisse sua palestra para o dia 12 de maio. Comunicou também que o Acad. Ivo Nesralla, 
devido a uma cirurgia na coluna, não poderia estar presente e que pedia desculpas a todos. Em 
seguida, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio declarou a Sessão secreta para as 
eleições da Cadeira Nº16 –  Secção de Medicina - Patrono: Érico Marinho da Gama Coelho, 
ocorrida pelo falecimento do Acad. Julio Studart de Moraes († 15/08/2015), sendo candidatos os 
Drs. Luiz Manoel Werber de Souza Bandeira, Margareth Maria Pretti Dalcolmo e Gilberto 
Ururahy Neto e da Cadeira Nº 58 – Secção de Medicina - Patrono: Aloysio de Castro, ocorrida 
pela passagem a Emérito do Acad. Yvon Toledo Rodrigues, sendo candidato o Dr. Pedro Paulo 
Bastos Rodrigues. Após a eleição, o Presidente Acad. Francisco Sampaio abriu a Sessão ao 
público, informando que, não havendo candidatos eleitos, as vagas das cadeiras nº 16 e nº 58 
da Secção de Medicina estavam abertas por noventa dias. Em seguida, indagou se algum 
Acadêmico gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo nenhuma manifestação, na Ordem do 
Dia, a Profa. Lígia Bahia, do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, proferiu palestra 
sobre “Sistema de Saúde no Brasil. Relação entre o Público e o Privado.”. Estiveram presentes  
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os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Hiram Lucas, Milton Meier, José Manoel Jansen, José 
Galvão Alves, Alcino Lázaro, Roberto Soares de Moura, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Carlos Alberto Barros Franco, Pietro Novellino, José Luiz Gomes do Amaral, Carlos Alberto 
Montenegro, Omar da Rosa Santos, Marcos Moraes, Carlos Alberto Basílio, Orlando Marques 
Vieira, Manassés Claudino Fonteles, Omar Lupi da Rosa Santos, Jayme Marsillac, Walter Zin, 
Jerson Lima, Sérgio Novis, Wanderley de Souza, Karlos Mesquita, Claudio Benchimol, José 
Augusto Messias, Deolindo Couto, Carlos Giesta, Marcello Barcinski, Antonio Egidio Nardi, 
Adolpho Horischi, Yvon Toledo Rodrigues, Patricia Rocco, Eliete Bouskela, Azor José de Lima, 
Delta Madureira, Antonio Paes de Carvalho, Jorge Alberto Costa e Silva, Pedro Sampaio, 
Ronaldo Damião, Ruy Garcia Marques, Paulo Couto, Gerson Canedo, José Carlos do Valle, 
Octavio Pires Vaz, Fernando Pires Vaz e Oswaldo Moura  Brasil, Carlos Eduardo Brandão, 
Paulo Niemeyer Filho, Aderbal Sabrá, Monica Gadelha, Gilberto Schwartsmann, Carlos Paiva 
Gonçalves Filho, José Barbosa de Medeiros Gomes Filho, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
Glaciomar Machado, José Gomes Temporão, Celso Ramos, Talita Franco, Daniel Tabak, 
Eduardo Lopes Pontes, Paulo Buss, Luiz Felippe Mattoso, Gilberto de Nucci, Arno von Ristow, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Rubem de Andrade Arruda, Henrique Murad, Celso Portela, José 
de Jesus P. Camargo, José Rodrigues Coura, Carlos Telles, Léa Coura, Rubens Belfort Jr. e 
Mario Barreto de Correa Lima (75). 

 

    ATA - continuação

28/04/2015



161

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (1)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2016

"Uma Tarde na Academia"
 - 28 de Abril de 2016 - 

PNEUMOLOGIA

https://www.youtube.com/watch?v=2Rj8cuh8POg
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JORNADA DE CIRURGIA TORÁCICA 

- 28 de abril de 2016 -

https://www.youtube.com/watch?v=KM6DJXRYapw
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Sessão Plenária de 28 de Abril de 2016 

CONFERÊNCIA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE 
O SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICO E PRIVADO NO BRASIL

https://www.youtube.com/watch?v=x_C8bRA0vGU
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03/05/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina discute a Relação entre o Sistema de Saúde Público e Privado

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/05/03/academianacionaldemedicinadiscutearelacaoentreosistemadesaudepublicoepriv… 1/3

Hoje às 16h36  Atualizada hoje às 16h46

Academia Nacional de Medicina discute a Relação entre o
Sistema de Saúde Público e Privado

Terçafeira, 3 de maio de 2016

Jornal do Brasil

A Professora Lígia Bahia, do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, foi convidada da Academia
Nacional de Medicina em 28 de abril de 2016, para apresentar a importante discussão sobre a relação
entre o Sistema de Saúde Público e Privado no Brasil. Ela foi apresentada pelos Acadêmicos José Gomes
Temporão (ex‐Ministro da Saúde) e o Presidente da ANM, Francisco Sampaio. A convidada, que se destaca
como vetor em planejamento de estruturas de saúde no Rio de Janeiro, é responsável pela maioria das
discussões de grande abrangência sobre os problemas estruturais de saúde brasileira. 

Inicialmente, estabelecendo um panorama geral em relação às probabilidades de sistemas de saúde ao
redor do mundo, Ligia Bahia colocou que o Japão hoje é o país onde existe a maior expectativa de vida,
com 84 anos, enquanto o Brasil, atrás da Argentina e do Chile, a expectativa é de 75 anos. Ela destacou
ainda, que embora estejamos diante de desníveis de mortalidade ao redor do mundo, precisamos
considerar os avanços no desenvolvimento, em termos de oferta de alimentos e medicamentos, de forma
que a expectativa de vida já se alterou consideravelmente. Desde 1870, a mortalidade decresceu
continuamente e a expectativa de vida na Inglaterra, por exemplo, subiu de 41 para 80 anos.

De maneira geral, ocorreram transições semelhantes, com algumas diferenças cronológicas, em todos os
países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, a redução da mortalidade parece ter se iniciado por volta de
1790, com um padrão global semelhante. A expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos passou de
47 anos em 1900 para 79 anos atualmente. 

No que diz respeito a mudanças de padrão de vida e de modernizações de sistemas de saúde, destacam‐
se grandes projetos de obras públicas como filtragem e cloração da água, sistemas de saneamento,
drenagem de pântanos, pasteurização do leite, bem como campanhas de vacinação em massa. Há
também outros fatores expressivos citados por Ligia Bahia, tais como ações sobre os indivíduos: o uso de
água fervida, a proteção de alimentos contra insetos, o ato de lavar as mãos, de ventilar quartos
domésticos, e um fato importantíssimo, a redução do tabagismo, que representa um fator importante
para redução de percentuais de mortalidade e aumento da expectativa de vida. 

A partir dessa constatação sobre as melhorias de possibilidades nutricionais e de acesso a tratamentos de
saúde, a Prof.ª Ligia se dedicou a classificar os diferentes modelos existentes de Sistemas de Saúde.

O primeiro modelo seria o orientado pelo Mercado, que se origina dos Estados Unidos ‐ nele, existe uma
liberdade de escolha entre o médico e o paciente, de acordo com especialidade, possibilidades, ou até
afinidades.

O segundo modelo é o de Seguro Social, que foi o que vivemos no Brasil até a aprovação do SUS na
Constituição ‐ que se baseia na garantia de serviços hospitalares básicos para todos os cidadãos com
empregos formais.

Ciência e Tecnologia

03/05/2016
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E, por último, o terceiro modelo, que é o Social Democrático ‐ que configuraria a igualdade de status,
isto é, serviços de saúde universais, de direitos e benefícios sociais independentes de meritocracias do
paciente em questão. 

A relação entre a orientação formal de tais modelos de sistemas de saúde com a prática médica varia
muito. Nos modelos de Mercado e de Seguro Social, os médicos são pagos por procedimento, sendo que
no primeiro, orientado pelo Mercado, esta remuneração pode ser feita por uma seguradora pública ou
privada. Já no modelo universal, o salário dos médicos é per capita (ou por salário, ou pelo número de
pessoas atendidas). 

A seguir, a Profª Ligia Bahia fundamenta a análise de que os gastos com sistemas de saúde são essenciais
para se transformar os índices de qualidade e expectativa de vida. Para expor essa constatação, ela
apresentou um gráfico que mostra que os países nos quais os governos gastam mais com saúde ou em que
os sistemas são universais são os mesmos que possibilitam maior expectativa de vida.

Foi exposto ainda que 
embora o Brasil tenha 
expectativa de vida superior 
à da China e à da Índia, 
ainda é inferior à da Tunísia, 
por exemplo, argumentando 
que o Brasil como país 
capitalista periférico e 8ª 
economia do mundo, precisa 
buscar ampliar os debates 
sobre os sistemas de saúde 
públicos, bem como 
intensificar os gastos neste 
âmbito. 

Em relação ao SUS, a Profa. Ligia Bahia colocou que embora o Brasil aprove e implemente ofuncionamento do 
Sistema Único de Saúde, não consegue manter um padrão universal, conforme o sistema foi proposto. Segundo
ela, não existe um padrão de financiamento compatível com as demandas diárias recebidas nas unidades
do sistema.

Para exemplificar como o país gasta pouco com o SUS, ela informou que uma internação paga pelo SUS
custa aproximadamente R$1.000,00 hoje, enquanto uma internação em um hospital privado considerado
de excelência custa, aproximadamente, R$18.000,00. Ou seja, existe uma diferença muito preocupante
em relação à desigualdade de tratamentos recebidos pela população.

Foi colocado ainda, que hoje no Brasil hospitais filantrópicos recebem mais recursos financeiros do que o
SUS, de maneira que os hospitais públicos não conseguem competir ou demonstrar excelência em relação
aos privados.

Dessa forma, para além de uma discussão médica, torna‐se um enigma repensar o fim desta desigualdade 
existencial entre os sistemas de saúde brasileiros. A diferenciação se explica pelo fato de se tratarem de 
segmentos populacionais diferentes sendo atendidos; logo, segundo a Prof.ª Ligia Bahia, pode‐se dizer
que a falta de financiamentos não está associada a questões de procedimentos médicos, mas a uma questão de 
discriminação social. 

Gráfico mostra expectativa de vida no mundo

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/05/03/academianacionaldemedicinadiscutearelacaoentreosistemadesaudepublicoepriv 2/3

03/05/2016
continuação
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Para concluir a palestra, ela fundamentou este argumento de que ao redor do mundo as condições de Sistemas 
de Saúde têm impacto tanto sobre a saúde como sobre as relações sociais, trazendo um caso nos Estados 
Unidos. O programa Obama Care é posto por muitos americanos como uma polêmica e é muitas vezes 
menosprezado, como se uma reforma vislumbrando tratamentos universais acessíveis e menos privatizados 
representasse, necessariamente, uma socialização do governo.Como exemplo, Ligia trouxe uma foto em que a 
senadora Sarah Palin é retratada com caracteres russos e roupas da URSS por ter defendido o programa Obama 
Care, argumentando buscar a ampliaçãodos serviços públicos de saúde. Ligia Bahia defendeu que o programa 
Obama Care não consiste em uma mudança do modelo orientado pelo Mercado, mas apenas em uma manobra 
governamental para aumentar o poder de ação, que residia nas mãos das empresas privadas. 

A Profa. Ligia Bahia conclui então alertando a população brasileira que a principal problemática envolvendo as 
políticas públicas direcionadas ao SUS tem sido a combinação de Políticas de Oferta de sistemas universais 
(inovações tecnológicas, aumento de capacidade instalada pública, qualidade da formação dos médicos) com 
as Políticas de Demanda de sistemas orientados pelo mercado (subsídios e deduções fiscais para planos 
privados de saúde, bem como redução da abrangência da cobertura e preços dos planos).

Ela defende que as políticas públicas que busquem o aprimoramento dos Sistemas Únicos de Saúde dependem 
de programas muito mais profundos, sem que haja essa combinação de políticas, que na realidade atropelaria 
importantes diferenças estratégicas. Segundo Ligia Bahia, se houvesse uma efetivação criteriosa de políticas de 
oferta,acompanhada de bons financiamentos, o SUS caminharia com o caráter e a natureza universais 
propostos na Constituição de 1988.

03/05/2016
continuação
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Jornada na ANM estimula debates sobre os Avanços da
Área de Cirurgia Torácica

Sexta-feira, 6 de maio de 2016

Jornal do Brasil

Organizada pelos Acadêmicos Rui Haddad (RJ) e José de Jesus Camargo (RS), a Jornada de Cirurgia

Torácica foi realizada na quinta-feira (28) na sede da Academia Nacional de Medicina. Reunindo

profissionais de destaque da área, a jornada apresentou abordagens diversas para o tratamento de

doenças como o câncer de pulmão. 

Com palestra intitulada “Estado Atual e Futuro da Terapia Alvo-Dirigida em Oncologia Torácica”, o Dr.

Carlos Gil Ferreira (INCa) apresentou um histórico dos tratamentos existentes, dividindo-os em “Eras”.

A primeira delas é relacionada à Quimioterapia, que apresentava baixas taxas de sobrevida para os

estágios avançados da doença. A segunda “Era” se refere à terapia alvo-dirigida.Segundo os dados

apresentados, dos pacientes aptos a receber o tratamento, aqueles que receberam a terapia alvo-

dirigida tiveram uma sobrevida maior que um ano. Alguns dos desafios relacionados a esse tratamento

envolvem a resistência aos medicamentos, o acesso às áreas afetadas - principalmente levando-se em

consideração países em desenvolvimento, como o Brasil, onde ainda existe uma carência de

equipamentos e tecnologia -, a qualidade e a quantidade dos tecidos a serem tratados e, sobretudo, o

fato de que o tratamento não confere cura aos pacientes.

Nas considerações finais, o Dr. Carlos Gil frisou que os dogmas clássicos da oncologia não são mais

suficientes para compreender um cenário de mudança contínua de paradigmas. Além deste fato o Dr.

Carlos Gil considera a pesquisa translacional, o diagnóstico molecular e a multidisciplinaridade como as

bases para a oncologia torácica contemporânea. 

Abordando o “Papel Atual da Ultrassonografia Endobrônquicano Estadiamento do Câncer de Pulmão”, o

Dr. Mauro Zamboni (INCa) iniciou sua palestra alertando para o fato de que o carcinoma de pulmão

usual é a principal causa de morte por câncer em todo mundo;sendo assim, o estadiamento (processo

pelo qual se determina a extensão do câncer no paciente)da doença torna-se essencial.Nesse sentido, o

Dr. Mauro Zamboni passou a analisar o procedimento realizado por meio de ultrassonografia

endobrônquica e punção aspirativa por agulha, modalidade de estadiamento minimamente invasiva.

Dois dos principais benefícios da utilização deste método são o fato de que ele possibilita quantificar as

lesões e permite livre acesso a quasetodos os linfonodos mediastinais. Concluindo sua palestra, o Dr.

Mauro Zamboni chamou atenção para o fato de que o estadiamento por ultrassonografia endobrônquica

está indicado principalmente para o estadiamento inicial dos pacientes com câncer de pulmão e que as

amostras colhidas por meio desta técnica são adequadas para análises de mutação.É importante notar

que o estadiamento por EBUS e punção aspirativa deverá ser considerado quando se avalia a

radioterapia com intenção curativa. Além deste fato, é importante notar que a confiabilidade do

estadiamento do mediastino depende mais da expertise do examinador do que o exame por si só, o que

acaba por aumentar a importância da especialização. 

Ciência e Tecnologia

06/05/2016
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Dando seguimento à Jornada, a Dra. Lisa Morikawa (COI-RJ) proferiu palestra sobre “Por que Tratar

com Radioterapia Estereotáxica AblativaCâncer de Pulmão Estágio-I em Pacientes Clinicamente Aptos a

Cirurgia”. Chamou atenção para o fato de que, para o controle tumoral, muitas vezes a ressecção

pulmonar possui um impacto negativo na função respiratória, além disso,a cirurgia nem sempre é

possível ou envolve riscos excessivos.Ressaltou-se a importância da melhoria tecnológica e

radiobiológica, representada por procedimentos como aRadioterapia Estereotáxica Ablativa, que

consiste em fornecer uma alta dose de radiação em diversos feixes direcionados ao tumor. Esse tipo de

procedimento se destaca no tratamento de pacientes com a fase periférica inicial e que não estão

aptos à cirurgia. Com relação à radioterapia convencional, a Radioterapia Estereotáxica Ablativaem

geral é administrada num período de tempo menor do que a radioterapia convencional, além de reduzir

o risco de danos às células normais. A Dra. Lisa Morikawa apresentou estudos comparativos

daRadioterapia Estereotáxica Ablativa com relação à cirurgia, levando em consideração tópicos como a

qualidade de vida do paciente após o tratamento.Em conclusão, a Dra. Lisa Morikawa destacou os

tratamentos por Radioterapia Estereotáxica Ablativa são novas e promissoras opções para o tratamento

de câncer de pulmão em estágios iniciais, tendo como principais vantagens as baixas taxas de

toxicidade e um excelente controle tumoral local. Sendo assim, o uso de Radioterapia Estereotáxica

Ablativa para pacientes operáveis é obviamente uma nova área a ser explorada pelos profissionais da

área.

O Dr. Eduardo Saito (UERJ) proferiu palestra sobre “Por que Tratar com Lobectomia Vídeo-Assistida

Câncer De Pulmão Estágio-I em Pacientes Clinicamente Aptos à Cirurgia”. Com relação aos demais

procedimentos, a lobectomia vídeo-assistida apresenta vantagens como menor tempo de internação,

menos complicações, custo reduzido, retorno mais rápido do paciente às atividades, dentre outros. As

limitações técnicas, como a existência de linfonodos calcificados e a incapacidade de tolerar qualquer

colapso pulmonar também foram apresentadas. O Dr. Eduardo Saito também apresentou algumas

desvantagens na utilização desta técnica, como a perda da função tátil, material de alto custo e uma

maior complexidade do procedimento, que exigeo desenvolvimento de uma curva de aprendizado.Em

conclusão, o Dr. Eduardo Saitoapresentou dados que comprovam que resultados excelentes foram

mostrados para ressecções limitadas para tumores pequenos em pacientes selecionados para a

lobectomia. Além deste fato, o Dr. Eduardo Saito afirmou que, para paciente clinicamente operáveis, a

cirurgia permanece o tratamento padrão. 

A respeito de “Tumores Traqueais”, o Acadêmico José Camargo fez apresentação demonstrando os

principais tipos de tumores e suas apresentações clínicas. O Acadêmico Camargo chamou atenção para

o fato de que alguns tumores são constantemente confundidos com asma; todavia, o Acadêmico

ressaltou que a ausculta facilmente poderia desfazer esse tipo de problema e possui importante papel

no diagnóstico diferencial. Acerca do tratamento destes tumores, o Acadêmico apresentou a cirurgia

como único tratamento para lesões benignas e tumores malignos de baixo grau. Após a apresentação de

diversos casos clínicos, o Acadêmico José Camargo concluiu a palestra afirmando que a maioria dos

tumores traqueais são malignos e que a ressecção é o tratamento de escolha, sempre que possível,

tendo em vista que o índice de cura cirúrgica é alto. Por fim, o Acadêmico ressaltou que terapias não

cirúrgicas possuem benefício limitado.

06/05/2016
continuação
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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES  _____________________________

Os artigos submetidos para publicação deverão ser enviados para:

Acadêmico José Galvão Alves
Editor-Chefe dos Anais da ANM
E-mail: anm@anm.org.br

 Cada artigo deverá ser acompanhado de carta de submissão, assinada 
por todos os autores, indicando a intenção de publicá-lo nos Anais da Academia 
Nacional de Medicina. Esta carta deve informar que: a)- o artigo não foi 
publicado previamente e não foi submetido para publicação em outra revista, 
b)- que todos os autores contribuíram de forma significativa para a informação 
ou material submetido para publicação, c)- que os autores não possuem interesse 
financeiro direto ou indireto, associado com a publicação do artigo, d)- que a fonte 
de recursos extra-institucional, especialmente aquelas fornecidas por companhias 
comerciais, estão indicadas. Uma vez aceitos para publicação, os artigos passarão 
a ser propriedade desta revista e não poderão ser reproduzidos ou reimpressos 
total ou parcialmente sem a devida autorização por escrito da redação.
	 Conflito	de	Interesses - Qualquer conflito de interesses, principalmente 
acordo financeiro com companhias cujos produtos são citados no trabalho, devem 
ser claramente revelados quando o trabalho for submetido para revisão. Se aceito, 
esta informação será publicada no artigo final.

 Os requisitos para autoria dos artigos e as regras gerais de preparação 
dos manuscritos submetidos aos Anais da ANM são de acordo com o Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (International 
Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals. Ann Intern Med, 126: 36-47, 1997). Uma 
versão eletrônica destes requisitos é disponível no site: www.icmje.org.

 Revisão por Pares - Todos os manuscritos enviados aos Anais da ANM 
são submetidos a revisão editorial. Normalmente, cada manuscrito é submetido 
de forma anônima pelo Editor a 3 Revisores (pelo menos 2). Se o Editor receber 
revisões conflitantes, o artigo é sempre enviado a 1 ou 2 Revisores adicionais, 
antes da decisão final do Editor. Se for julgado necessário pelo Editor ou pelos 
Revisores, estudos estatísticos incluídos no manuscrito serão analisados por um 
estatístico.

 Os Anais da Academia Nacional de Medicina aceitam a submissão de artigos 
originais e artigos especiais (História da Medicina, p.ex.). 
 Artigos de revisão, avaliações críticas e ordenadas da literatura em relação 
a temas de importância clínica, com ênfase em fatores como causas e prevenção 
de doenças, seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, são, em geral, escritos, 
mediante convite, por profissionais de reconhecida experiência em assuntos de 
interesse especial para os leitores. Meta-análises estão incluídas nessa categoria. 
Autores não-convidados podem também submeter previamente ao conselho 
editorial uma proposta de artigo de revisão, com um roteiro.
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 Os artigos deverão estar escritos em português ou inglês, de acordo com a 
ortografia oficial.
 Os trabalhos deverão ser digitados em espaço duplo, com margens de 3 cm 
e com tamanho de letra legível (No. 14, de preferência). Abreviaturas deverão ser 
evitadas, entretanto, as oficiais poderão ser utilizadas, porém a primeira menção 
deverá ser completa, seguida da abreviatura. Gírias e expressões pouco comuns 
não deverão ser usadas. Drogas deverão ser mencionadas pelo nome químico.
 Todos os tipos de artigos encaminhados deverão apresentar na, Folha de 
Rosto, o título do artigo, um título curto de até 50 letras, nome dos autores, local 
de realização do trabalho e até 6 palavras chave (key words). 
 Um dos autores deve ser designado como Autor-Correspondente e deve ser 
fornecido o seu endereço completo para correspondência, telefone e e-mail.
 Se o trabalho for financiado por instituição de pesquisa ou comercial, o 
nome da instituição deve ser mencionado.

TIPOS DE COLABORAÇÃO:

 Artigos Originais: Devem ser apresentados nesta sequência: Folha de 
Rosto, Resumo + Palavras-chave, Introdução, Material e Métodos, Resultados, 
Discussão, Conclusões, Referências, Endereço para correspondência, Tabelas 
e Legendas. Cada secção deve ser iniciada em uma página. As páginas devem 
ser numeradas de modo consecutivo. Os artigos originais devem apresentar 
contribuições autênticas ou abordagens novas. Os autores devem ser no máximo 
6 (seis). Os artigos com mais de 6 autores devem ser acompanhados de uma carta 
explicitando a participação de cada autor no trabalho.

 Artigos de Revisão e de Atualização: Somente serão aceitos para 
publicação quando solicitados pelo Corpo Editorial. Artigos de Revisão representam 
artigos que analisam criticamente os trabalhos mais recentes e de maior importância 
sobre determinado tópico. Artigos de Atualização representam a experiência e o 
ponto de vista do autor, reconhecido através de publicações internacionais, como 
expert em determinado tema. Devem ter Resumo e Palavras-chave.

ILUSTRAÇÕES:
 O número máximo será de 10 (dez) por manuscrito. Todas as figuras devem 
ser numeradas na ordem de aparecimento no texto. Todas as explicações devem 
ser apresentadas nas legendas. Figuras reproduzidas de outras fontes já publicadas 
devem indicar essa condição na legenda, assim como devem ser acompanhadas 
por uma carta de permissão do detentor dos direitos. Fotos não devem permitir a 
identificação do paciente; tarjas cobrindo os olhos podem não constituir proteção 
adequada. Caso exista a possibilidade de identificação, é obrigatória a inclusão de 
documento escrito fornecendo consentimento livre e esclarecido para a publicação. 
 Microfotografias devem apresentar escalas internas e setas que contrastem 
com o fundo. As ilustrações são aceitas em cores para publicação no site. Contudo, 
todas as figuras serão vertidas para tons de cinza na versão impressa. Caso os 
autores julguem essencial que uma determinada imagem seja colorida mesmo na 
versão impressa, solicita-se um contato especial com os editores. Todas as figuras, 
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bem como todas as imagens geradas em computador, como gráficos, devem ser 
anexadas sob a forma de arquivos nos formatos jpg ou tif, com resolução mínima 
de 300 dpi para possibilitar uma impressão nítida. 

TABELAS:
 Deverão ser numeradas em algarismos arábicos e constar isoladamente 
em páginas separadas. Cada tabela deverá ter uma legenda. As tabelas 
deverão ser mencionadas no texto através de algarismos arábicos, e numeradas 
consecutivamente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
 Deverão ser numeradas de modo consecutivo, na ordem em que são 
inicialmente mencionadas no texto. Identificar as referências no texto através 
de números arábicos entre parênteses. Não deverá ser incluído material não 
publicado e comunicações pessoais na lista de referências; se for absolutamente 
necessário, mencione estas citações no corpo do texto. As citações pessoais devem 
ser restringidas ao mínimo. Para as abreviaturas dos nomes das revistas, refira-se 
a “List of Journals Indexed in Index Medicus” (www.nlm.nih.gov). 
 Nas referências deverão constar os nomes de todos os autores. Quando 
existirem mais de 6 autores, liste os 6 primeiros, seguido de et al. Deverão constar 
a página inicial e a página final de cada artigo e capítulo de livro.

Utilizar o estilo de apresentação de acordo com os exemplos a seguir:

Artigos de Periódicos e Revistas:
Paterson RF, Lifshitz DA, Kuo RL, Siqueira Jr TM, Lingeman JE: Shock wave 
lithotripsy monotherapy for renal calculi. Int Braz J Urol. 2002; 28:291-301.
Holm NR, Horn T, Smedts F, Nordling J, de la Rossete J: Does ultrastructural 
morphology of human detrusor smooth muscle cell characterize acute urinary 
retention? J Urol. 2002; 167:1705-9.

Livros:
Sabiston DC: Textbook of Surgery. Philadelphia, WB Saunders. 1986; vol. 1, p. 25.

Capítulos de Livros:
Penn I: Neoplasias in the Allograft Recipient. In: Milford EL (ed.), Renal 
Transplantation. New York, Churchill Livingstone. 1989; pp. 181-95.

 A revista se reserva o direito de não aceitar os originais que não 
estiverem	dentro	das	normas,	assim	como	propor	modificações,	de	acordo	
com a análise dos Revisores e do Corpo Editorial.
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